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Prakata

Sebuah awal yang baik bagi kami, ketika memperoleh kesempatan untuk 
menulis buku ini. Adapun buku ini berisi catatan-catatan kecil yang meru-
pakan awal dari hasil penggalian dan penemuan kami di lapangan tentang 
praktek pengelolaan hutan dan lahan gambut oleh kelompok masyarakat 
di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kalimantan Tengah. 

Kampung Tanjung Pusaka adalah sebuah kampung tua di sisi timur Sungai 
Kahayan dan desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau. 
Desa ini menjadi pilihan kami mengingat sejarah yang ada didalamnya. 
Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan praktek Ilegal Loging 
pernah terjadi puluhan tahun silam di wilayah ini. Hal tersebut menyebab-
kan hutan dan lahan gambut di desa ini rusak parah. 

Padahal kita semua tahu bahwa hutan dan lahan gambut adalah sebuah 
ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam di 
dunia ini. Sebab, hutan dan lahan gambut inilah yang mampu menyimpan 
Karbon Dioksida (CO2) puluhan kali lipat lebih besar dibandingkan tanah 
jenis lainnya. 

Oleh sebab itu, masyarakat setempat kemudian berinisiatif untuk tetap 
menjaga fungsi dan keadaan ekosistem gambut di wilayah mereka. Mereka 
memanfaatkan gambut sebagaimana fungsinya tanpa berkeinginan mer-
ubah atau merusak gambut menjadi lebih besar dari sebelumnya. Inilah 
yang membuatnya menjadi menarik untuk dipahami dan dipelajari.
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Lahan gambut di Kalimantan 
Tengah merupakan sumber 
kehidupan bagi masyarakat. 

Namun, kekeliruan dalam pengelo-
laannya membuat gambut menjadi 
sumber petaka. 

Luas wilayah Kalimantan Tengah  
mencapai 15,8 juta ha, 22% atau 3,4 
juta ha merupakan lahan gambut. 
Kawasan gambut tersebut tersebar 
mulai dari kabupaten Kotawaringin 
Barat sampai sungai barito yang 
juga meluas ke sungai - sungai lain-
nya.

Dalam perkembanganya, kondisi 
lahan gambut di Kalteng ini se-
makin memprihatinkan. Hampir 
1,5 juta hektar lahan gambut men-
galami kerusakan yang cukup pa-
rah (Asisten I Setda Kalteng, dalam 
Harian Kompas edisi 25/05/2010). 
Kerusakan lahan gambut ini meru-
pakan problem mendasar dalam 
kasus kebakaran hutan dan la-
han yang terjadi selama beberapa 
dekade, yang mana telah mengaki-

batkan krisis lingkungan, kerugian 
di bidang ekonomi, kesehatan, dan 
ekologi.

Alih fungsi hutan dan lahan gam-
but yang dilakukan secara besar-be-
saran di duga sebagai faktor utama 
dalam kasus kerukan lahan gam-
but. Proyek Pengembangan Lahan 
Gambut (PLG) pada tahun 1995 – 
1998 adalah salah satu contoh kasus 
alih fungsi hutan dan lahan gambut 
berdampak buruk bagi ekosistem 
gambut di Kalimantan Tengah.

Proyek PLG dianggap sebagai mega 
proyek yang bermasalah, karena 
tanpa didahului dengan kajian-
kajian yang matang dan mendalam 
serta tidak terintegrasi secara lin-
tas sektoral. Proyek tersebut telah 
mengkonversi jutaan hektar hutan 
dan lahan gambut di Kalteng untuk 
dijadikan kawasan pertanian seluas 
± 1.119.493 Ha. Kawasan-kawasan 
tersebut terdiri atas 4 (empat) Blok, 
dimana Blok A seluas 227.100 Ha, 
Blok B seluas 161.480 Ha, Blok C 
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seluas 568.635 Ha, dan Blok D se-
luas 162.278 Ha.  

Selanjutnya, sektor perkebunan 
juga turut andil dalam alih fungsi 
hutan dan lahan gambut khususnya 
pada industri kelapa sawit. Pemban-
gunan industri kelapa sawit tidak 
hanya membabat habis hutan dan 
lahan gambut saja, tetapi juga mem-
bangun jaringan kanal yang berpo-
tensi menyebabkan ekosistem gam-
but mengalami kerusakan. Bahkan, 
kawasan PLG yang awalnya adalah 
untuk pertanian pangan, kini juga 
menjadi objek sasaran perluasan 

perkebunan kelapa sawit. 

Namun di sisi lain, ada pula kelom-
pok masyarakat di Kalteng yang se-
cara turun-temurun masih hidup 
dengan memanfaatkan berbagai 
potensi yang ada pada hutan dan 
lahan gambut, seperti Kampung 
Tanjung Pusaka. Penghasilan utama 
mereka masih bersumber dari ber-
bagai potensi yang ada pada hutan 
dan lahan gambut tersebut, seperti 
dari sungai, danau, dan rawa serta 
keanekaragaman hayati lain yang 
ada di dalamnya.
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Permukiman masyarakat Tanjung Pusaka di Bantaran Sungai Kahayan

Tanjung Pusaka adalah sebuah 
kampung di kawasan eks PLG Blok 
B DAS Kahayan – Kapuas, tepatnya 
di sisi timur sungai Kahayan, desa 
Tanjung Taruna, Kecamatan Jab-
iren Raya, Kabupaten Pulang Pisau 
(Latitude: 2° 18’ 14.4” S, Longi-
tude: 114° 7’ 12” E). Sejak tahun 
1960 - 2006, Kampung Tanjung 
Pusaka adalah bagian dari desa 
Tumbang Nusa. Kemudian, pada 
tahun 2007, Pemerintah Kabupaten 
Pulang Pisau membentuk sebuah 
desa baru bernama Tanjung Taru-
na, pemekaran dari desa Tumbang 

Nusa. Maka sejak saat itulah kam-
pung Tanjung Pusaka masuk dalam 
wilayah administrasi desa Tanjung 
Taruna.

Kondisi Geografis

Sebagian besar wilayah Kampung 
Tanjung Pusaka merupakan daerah 
dataran rendah dan rawa gambut 
dengan ketinggian tanah antara 5 – 
6 meter dari permukaan laut. Ada-
pun permukiman masyarakatnya 
berada di bantaran sungai kahayan, 
dengan model perumahan semi 

Sekilas Tentang Tanjung Pusaka
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permanen berbahan kayu. 

Kondisi Sosial dan Kependudukan

Pada mulanya Kampung Tanjung 
Pusaka ini adalah tempat persing-
gahan perantau dari berbagai dae-
rah. Sebagian dari mereka ada yang 
berpindah ke tempat lain, namun 
ada pula yang masih hidup menetap 
di kampung ini. 

Kemudian seiring berjalanya 
waktu, penduduk di kampung ini 
terus berkembang melalui hubun-
gan perkawinan dan perdagangan. 
Hingga pada tahun 2017, penduduk 
kampung Tanjung Pusaka berjum-
lah ± 170 jiwa dari ± 45 Kepala Ke-
luarga (KK).

Ketua RT II sekaligus Kepala Kam-
pung Tanjung Pusaka mengatakan 
penduduk di kampung ini berasal 
dari berbagai daerah di Kalimantan 
Tengah. Mereka ada yang berasal 
dari DAS Kahayan dan Kapuas 
(Dayak Ngaju), serta ada juga yang 
dari DAS Barito (Bakumpai dan 

Banjar). Oleh karena itu, dalam ke-
hidupan sehari-hari, masyarakatnya 
dapat berinteraksi menggunakan 
dua bahasa, yaitu bahasa Banjar dan 
Dayak Ngaju. 

Kondisi Perekonomian

Perekonomian masyarakat Kam-
pung Tanjung Pusaka sangat ber-
gantung pada potensi alam dan ling-
kungan yang ada di sekitar mereka. 
Usaha perikanan adalah kegiatan 
ekonomi utama masyarakat di 
kampung ini dengan penghasilan 
rata-rata berkisar antara Rp.100.000 
– 150.000 per KK dalam sehari. Se-
lain itu, sebagian dari mereka ada 
juga yang bekerja dengan mencari 
hasil-hasil hutan seperti madu dan 
sebagai penyedia jasa transportasi 
air (kelotok). 
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Dalam kehidupan sehari-hari dan 
berbagai kebutuhan lainnya, hu-
tan dan lahan gambut merupakan 
sumber daya utama dalam upaya 
memenuhi kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Kampung Tanjung Pu-
saka. Bagi mereka, keanekaragaman 
hayati yang ada didalamnya adalah 
satu-kesatuan ekosistem yang harus 
terus dilestarikan. 

Untuk menjaga kelestarian ekosis-
tem tersebut, pada tahun 2008 si-
lam, masyarakat Tanjung Pusaka 
membuat sebuah peraturan untuk 
mengatur berbagai aktivitas peman-
faatan di wilayah tersebut. Khususn-
ya untuk wilayah di sekitar Sungai 
Burung Bua dan Danau Bagantung, 
karena keduanya merupakan lokasi 
utama usaha masyarakat kampung 
Tanjung Pusaka. 

Manfaat Gambut bagi Usaha Peri-
kanan

Usaha perikanan masyarakat Tan-

jung Pusaka sangat bergantung 
pada Danau Bagantung dan sungai 
Burung Bua. Ada berbagai jenis 
ikan yang dihasilkan masyarakat 
dari kedua lokasi tersebut seperti 
ikan gabus, toman, lele, papuyu, 
(petuk), dan berbagai jenis ikan 
air tawar lainnnya. Selain untuk 
konsumsi rumah tangga, ikan-ikan 
yang mereka hasilkan juga akan di-
jual kepada pengepul dengan harga 
Rp. 25.000 – Rp. 35.000 per Kilo-
gram. 

Peralatan yang mereka gunakan-
pun masih tergolong sederhana 
seperti pancing, tempirai (perang-
kap ikan), rengge, dan lunta (jar-
ing ikan). Penggunaan alat-alat 
tersebut telah diatur dalam pera-
turan kampung, mulai dari bentuk 
dan ukuran alatnya hingga lokasi 
pemasangan alat tersebut. Jika alat 
yang digunankan tidak sesuai den-
gan aturan kampung, maka akan 
dikenakan sanksi berupa peringa-
tan hingga sanksi denda. Sedang-

Manfaat Gambut
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kan bagi penggunaan alat setrum 
dan zat kimia beracun, sama-sekali 
tidak diperkenankan. Apabila ada 
pihak yang didapati menggunakan 
peralatan yang dilarang tersebut, 
maka akan dituntut sesuai aturan 
hukum Negara.

Selain menangkap ikan, masyarakat 
Tanjung Pusaka juga mengemban-
gankan usaha perikanan dengan 
membuat beje atau embung di la-

han gambut. Menurut mereka, Beje 
merupakan metode praktis dalam 
upaya pengembangan usaha peri-
kanan air tawar. Beje juga berfungsi 
sebagai perangkap sekaligus men-
jadi kolam penampungan ikan pada 
saat musim banjir tiba sehingga 
dapat dipanen pada musim ker-
ing. Fungsi lainnya adalah menjadi 
tempat pengembangbiakan ikan air 
tawar yang sewaktu-waktu dapat 
dipanen.

kebun karet warga Tanjung Pusaka  di lahan gambut
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Manfaat Gambut bagi Perkebunan

Masyarakat Tanjung Pusaka juga 
memanfaatkan lahan gambut un-
tuk kegiatan perkebunan terutama 
pada lahan gambut dengan kedala-
man kurang dari 1 meter.  Ada dua 
jenis tanaman kebun yang mere-
ka tanam, yaitu karet dan rotan. 
Mereka sudah sejak lama hanya 
mengembangkan kedua jenis tana-
man tersebut. Hal itu dikarenakan 
daerahnya yang berupa rawa dan 
sering terendam banjir, sehingga 
masyarakat kurang tertarik untuk 
mengembangkan tanaman perke-
bunan lainnya. 

Manfaat Gambut bagi Pariwisata

Danau bagantung dan sungai bu-
rung bua tidak hanya menjadi 
lokasi usaha perikanan masyarakat 
kampung Tanjung Pusaka, tetapi 
juga menjadi objek wisata alternatif 
bagi orang-orang yang memiliki 
hobi memancing. Selama ini danau 
Bagantung dan sungai Burung Bua 
telah di kunjungi orang dari berba-

gai daerah. 

Kehadiran para pengunjung ini 
membawa dampak positif bagi 
perekonomian masyarakat Tanjung 
Pusaka, karena mereka memiliki 
kesempatan untuk mengembang-
kan usaha dengan menyediakan jasa 
sewa perahu dan pemandu. Setiap 
pengunjung dikenakan tarif sebesar 
Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- 
per hari untuk sewa perahu dengan 
kapasitas 2 orang dan satu orang 
pemandu. Besaran tarif tersebut 
diatur dalam peraturan kampung, 
dimana penyedia jasa wajib mem-
bayar biaya kontribusi sebesar Rp. 
20.000,- untuk dana kampung.

Menurut ketua RT III Tanjung Pu-
saka, uang yang dihimpun dari bi-
aya kontribusi tersebut mencapai 
4 – 5 juta rupiah dalam setahun. 
Kemudian dana tersebut digunakan 
untuk perbaikan akses menuju da-
nau Bagantung dan sungai Burung 
Bua, pembangunan fasilitas umum 
serta kegiatan sosial yang diseleng-
garakan oleh masyarakat kampung. 
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Pengunjung sedang memancing di Danau Bagantung

Keterbatasan Pengetahuan

Terbatasnya pengetahuan yang 
dimiliki masyarakat merupa-
kan kendala utama dalam upaya 
pengembangan usaha di lahan 
gambut khususnya dibidang perta-
nian. Sejauh ini, hampir tidak ada 
masyarakat Tanjung Pusaka yang 
mengelola lahan gambut untuk keg-
iatan pertanian. 

Dulu pernah ada proyek cetak 
sawah dari salah-satu NGO Inter-
nasional. Namun, proyek tersebut 
gagal. Hal tersebut, mungkin, ka-
rena lahan gambut di kampung ini 
terlalu dalam, sehingga tidak cocok 
untuk kegiatan pertanian.

Tantangan Dalam Pengelolaan Lahan Gambut
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Fenomena Alam

Tantangan yang tidak kalah penting 
ialah fenomena alam seperti keba-
karan dan banjir. Kebakaran hutan 
dan lahan yang terjadi selama leb-
ih dari tiga dekade menyebabkan 
hutan di wilayah Tanjung Pusaka 
menjadi rusak parah. Beberapa 
jenis vegetasi yang selama ini men-
jadi sumber makanan hewan dan 
tempat lebah madu bersarang mulai 
punah. Kemudian, banjir luapan air 
Sungai Kahayan yang terjadi ham-
pir setiap tahun, tidak hanya mer-
endam permukiman masyarakat 

tetapi juga menggenangi kebun-ke-
bun milik mereka yang jaraknya ± 1 
Km dari pemukiman. 

Kondisi ini membuat kebun-kebun 
masyarakat menjadi tidak produk-
tif. Selain itu, hal tersebut juga 
menyebabkan terjadinya penu-
runan luas kebun dan lokasi usaha 
masyarakat yang secara tidak lang-
sung berimbas pada terjadinya pe-
nurunan hasil usaha masyarakat itu 
sendiri.
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Kampung Tanjung Pusaka adalah 
permukiman di bantaran Sungai 
Kahayan, dimana masyarakatnya 
mampu bertahan hidup dari hasil 
memanfaatkan berbagai potensi 
alam yang ada di sekitar mereka. 

Sektor perikanan merupakan pe-
nunjang utama perekonomian 
masyarakat di kampung ini. Ak-
tivitas usaha perikanan yang dijala-
ni masyarakat sebagai salah-satu 
praktek pemanfaatan lahan gambut 
yang berkelanjutan. Penggunaan 
teknologi dan peralatan yang ter-
golong sederhana membuat aktivi-
tas pemanfaatan yang dilakukan 
tidak menimbulkan perubahan 
atau kerusakan fungsi ekosistem di 
wilayah tersebut. 

Adanya peraturan kampung yang 
mengatur berbagai aktivitas; meli-
puti orang, penggunaan alat, dan 
lokasi dalam berkegiatan di ka-
wasan tersebut, adalah bentuk 
upaya masyarakat dalam menjaga 

keberlangsungan potensi alam yang 
ada.

Disisi lain, pemanfaatan lahan 
gambut untuk sektor lainnya masih 
menemukan kendala, karena ter-
batasnya pengetahuan dan sumber 
daya yang dimiliki masyarakat. Sep-
erti halnya pada sektor perkebunan 
yang umumnya hanya bertujuan 
untuk menunjang usaha perikanan. 
Contohnya saat mereka menan-
am rotan, maka masyarakat dapat 
menggunakannya untuk membuat 
alat penangkap ikan seperti buwu 
atau lukah. 

Oleh sebab itu, perlu adanya dukun-
gan terhadap upaya masyarakat 
Kampung Tanjung Pusaka dalam 
mengembangkan usaha perikan 
dan potensi wisata alam Sungai 
Burung Bua dan Danau Bagantung 
tentu dengan memperhatikan ke-
berlanjutan lingkungan setempat. 
Adapun bentuk dukungan kepada 
masyarakat setempat dapat dimulai 

Kesimpulan dan Rekomendasi
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dengan berupa peningkatan penge-
tahuan dan penyediaan infrastruk-
tur. 

Keberadaan sungai, danau, dan 
rawa gambut menjadi sumber 
utama bagi masyarakat untuk me-
menuhi kebutuhan hidup mereka 
sehari-hari. Membuat beje atau em-
bung merupakan salah satu upaya 
pengelolaan dan pemanfaatan la-
han gambut 
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