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PENDAHULUAN 

Sejarah penguasaan hutan oleh negara di Indonesia sudah dimulai sejak jaman kolonial Belanda. Di bawah 

penguasaan Gubernur Jendral Daendles, pemerintah Hindia Belanda mulai mengukuhkan kekuasaannya 

terhadap hutan dengan aturan-aturannya. Aturan-aturan kekuasaan ini terus mengalami perubahan 

sampai pada tahun 1865 diterbitkan Undang-Undang Kehutanan untuk wilayah Jawa dan Madura. 

Undang-Undang tahun 1865 ini dianggap sebagai Undang-Undang Kehutanan pertama dalam sejarah 

Jawa (Peluso, 2006). Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Agraria 

sebagai dasar penguasaan seluruh sumberdaya agraria yang ada di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. 

Vandergeest menamakan proses tersebut di atas sebagai proses teritorialisasi, yaitu “proses yang dibuat 

oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang 

geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut, dan mengizinkan atau 

melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut” (dalam Siscawati, 2014). Dari proses itu, 

pemerintah dengan mengatasnamakan negara, mengklaim tanah-tanah yang dianggap “tak bertuan”. 

Biasanya, pengklaiman tanah-tanah tak bertuan ini dilakukan dengan proses sertifikasi. Pemerintah 

memerintahkan semua warga negara untuk mendaftarkan tanah miliknya. Jika tanah ini tidak didaftarkan, 

maka tanah ini dianggap tak bertuan dan dianggap sebagai tanah negara. Singkatnya, semua tanah yang 

tidak didaftarkan dalam sertifikasi yang ditentukan pemerintah, dianggap tak bertuan. Dengan begitu, 

pemerintah mempunyai legitimasi untuk menganggap tanah-tanah tersebut sebagai milik negara yang 

diatur oleh pemerintah.  

Proses teritorialisasi seperti di atas, menurut Tania Li, dimulai pada pemerintahan kolonial. Negara 

prakolonial tidak mengenal kontrol teritorial. Pada perkembangan berikutnya, rezim teritorialisasi oleh 

negara ini berlanjut sampai masa prakolonial. Bagi Li, “pada masa pascakolonial, campur tangan 

pemerintah di daerah pedalaman semakin mendapat kerangka melalui wacana keterpinggiran dan 

kebutuhan akan ‘pembangunan’.  Untuk menertibkan daerah yang tidak tertib itu, mekanisme yang ada 

saat itu mencakup penentuan status sebagian besar lahan sebagai ‘hutan’”.  

Di Indonesia, pengukuhan kawasan hutan dengan proses teritorialisasi mendapatkan titik pijaknya dengan 

terbitnya Undang-Undang no. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang 

sebenarnya terusan dari logika pikir undang-undang pada saat pemerintahan kolonial. Dengan demikian 
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pemerintah, mengatasnamakan negara, memiliki legitimasi sebagai “pemilik” sekaligus “penguasa” yang 

kemudian menjadi “pengatur” dari semua tanah-tanah yang dimasukkan dalam area kehutanan. 

Sehingga, masyarakat kemudian tidak lagi bisa bebas mengakses hutan, walaupun mereka sudah tinggal  

bergenerasi-generasi di suatu wilayah. Inilah langkah awal politik yang diperankan pemerintah untuk 

memberikan izin (menjual tanah rakyat) kepada kaum pemodal, khususnya HPH (IUPHHK-HA) dan 

perkebunan kayu (IUPHHK-HT). 

Proses ini jelas dilakukan tanpa melalui persetujuan rakyat. Lokasi yang sudah ada penduduknya secara 

turun-temurun sekalipun juga ditetapkan sebagai kawasan hutan dan dianggap milik negara, tanpa 

meminta persetujuan dari rakyat yang tinggal lama sampai menyejarah di sana. Penelusuran sejarah lahan 

tidak pernah serius dilakukan pemerintah pada saat menetapkan suatu kawasan. Sehingga tidak 

mengherankan jika konflik agraria kerap terjadi di dalam kawasan hutan.  

Siapa yang diuntungkan dari semua itu? Jelas bukan rakyat kecil pada umumnya. Khususnya sejak masa 

Orde Baru, teritorialisasi tanah adalah bentuk pelayanan negara (pemerintah) pada korporasi-korporasi. 

Isi dari undang-undang “sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat” menjadi kalimat politis untuk 

memberikan posisi pada pemerintah sebagai “penguasa” dan “pengatur” atas tanah. 

Apa yang dipaparkan di atas dialami oleh rakyat hampir di seluruh pelosok negeri, khususnya masyarakat 

yang hidup di area hutan, termasuk masyarakat Desa Muara Lambakan, Kecamatan Longkali, Kabupaten 

Paser, Kalimantan Timur. Penguasaan tanah oleh Negara secara pelan tapi pasti terus meminggirkan 

masyarakat desa. Hutan yang awalnya bisa diakses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

secara berangsur “terpagari” oleh izin-izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada korporasi. 

Masyarakat Muara Lambakan yang sudah tinggal sejak prakolonial, yang tidak mengikuti aturan yang 

ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, diberikan stigma negatif sebagai masyarakat perambah atau 

pembakar hutan. Meminjam istilah Tania Li, “untuk menertibkan daerah yang tidak tertib “. 

Demi “lancarnya pembangunan” dan “kemajuan”, hutan sebagai ruang hidup masyarakat ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai kawasan budidaya yang hanya bisa dipakai atau dikuasai oleh pemegang izin konsesi. 

Akhirnya, rakyat kecil yang tidak mampu memperoleh izin tersebut, tidak diberi pilihan oleh pemerintah 

untuk mengakses hutan, kecuali mau diberikan cap “ilegal”. 

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan sebuah 

penelitian yang berfokus pada dampak yang diperoleh masyarakat Desa Muara Lambakan, Kecamatan 

Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh adanya konsesi-konsesi perusahaan, 

khususnya perusahaan perkebunan kayu, yakni PT. Fajar Surya Swadaya. Penggalian dampak ini lebih 

kepada penjajakan secara umum, dari segi alam , ekonomi, dan sosial masyarakat. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sudut pandang emik, yaitu berdasarkan apa yang 

dialami dan ukuran masyarakat. Sebagai pendukung, data juga diambil dari beberapa literatur yang 

berkaitan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 November sampai 15 November di Desa Muara 

Lambakan, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

SEKILAS DESA MUARA LAMBAKAN 

Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten 

Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa 

Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara 

Toyu dan Desa Perkuwen. Sebelah barat dengan Desa Kepala Telake dan Kampong Muluy. Kelima desa 

yang berada di perbatasan selatan, timur dan barat Desa Muara Lambakan ini masuk dalam wilayah 

kecamatan Longkali. Sedangkan desa yang ada di batas utara masuk dalam wilayah Kecamatan Bongan. 

Secara keseluruhan, Desa Muara Lambakan memiki luas 34.150 ha1. 

Data terakhir menunjukkan, Desa Muara Lambakan memiliki Jumlah kepala keluarga (KK) 182 KK dengan 

jumlah penduduk 683 jiwa. Laki-laki 350 jiwa dan perempuan 333 jiwa. 

Jalan menuju ke Desa Muara Lambakan melalui jalan provinsi, dari jalan besar Kecamatan Long Ikis masuk 

lewat Desa Simpang Pait, Kecamatan Long Ikis. Jarak untuk ke jalan besar ini sekitar 66 km dengan waktu 

tempuh kurang lebih 2,5 jam. Kondisi jalan provinsi ini sangat buruk. Jika sedang hujan, banyak ditemukan 

truk-truk pengangkut kayu dan buah sawit ambles sehingga perlu ditarik oleh kendaraan lain. Sebenarnya, 

ini adalah bekas jalan yang dibuat oleh perusahaan HPH. Jalan tersebut kemudian diambil alih oleh 

pemerintah sebagai jalan provinsi. Sampai penelitian ini selesai, kondisi jalan disana sebagian besar masih 

tanah dan berlumpur ketika hujan.  

 

                                                             

1 Data ini diambil dari Laporan Kegiatan Kaur pemerintahan Desa Muara Lambakan tahun 2016. Namun menurut peta BPS (Badan 
Pusat Statistik) yang dikeluarkannya pada tahun 2010, luas desa Muara Lambakan adalah 46.671,09 ha 

Penggunaan Istilah Perkebunan Kayu untuk IUPHHK-HT atau HTI 

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, Hutan adalah 
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penyebutan perkebunan untuk HTI 

(Hutan Tanaman Industri) dinilai lebih tepat karena dalam prakteknya, mereka 
menggunakan sistem monokultur sehingga tidak tepat kalau disebut sebagai “suatu 

kesatuan ekosistem”. Atau tepatnya istilah Hutan Tanaman Industri lebih tepat 
digantikan dengan Perkebunan Kayu. 
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Truk kayu yang ambles di jalan menuju Desa Muara Lambakan 

Mayoritas masyarakat Desa Muara Lambakan berprofesi sebagai petani berladang dengan sistim 

perladangan bergilir2. Mereka menanam tanaman padi sebagai tanaman utama. Padi ini tidak dipakai oleh 

mereka untuk dijadikan komoditas, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 

(subsisten). Selain berladang, mereka biasanya mengambil hasil-hasil hutan sepeti buah-buahan, kulit 

kayu, kayu, madu, dan hewan buruan. 

Masyarakat Desa  Muara Lambakan mempunyai kebiasaan gotong-royong dalam bekerja. Kebiasaan ini 

tidak hanya untuk mengerjakan pekerjaan umum, namun juga termasuk pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup per keluarga. Misalnya, sebagian besar tahapan kerja perladangan dan mengambil madu 

dilakukan dengan gotong-royong.   

Bentuk topografi di Desa Muara Lambakan cenderung berbukit. Dengan demikian, hutan dengan kondisi 

baik sangat penting untuk menjaga sistem penyangga kehidupan dan bencana seperti erosi dan longsor. 

Banyak sungai yang masuk dalam wilayah desa Muara Lambakan. Sungai yang paling besar adalah sungai 

Telake. Sungai ini banyak mempunyai anak sungai. Jika diurut dari utara ke selatan, anak-anak sungai 

tersebut antara lain: Sungai Sesom, Sungai Mao, Sungai Merongu, Sungai Tiwau Anak (kecil), Sungai Tiwau 

Tino (besar), Sungai Lambakan, Sungai Sopan, Sungai Sangar Dayo (hulu), Sungai  Sangar Sawak (hilir), dan 

Sungai Nikan. Anak sungai dari sungai telake ini juga bercabang lagi membentuk sungai-sungai kecil. Bagi 

masyarakat Muara Lambakan, sungai-sungai ini memiliki peranan penting dalam sejarah kehidupan dan 

                                                             
2 Pemilihan istilah “perladangan bergilir” sengaja dipakai karena istilah “perladangan berpindah” lebih cenderung tidak ramah 

lingkungan seolah-olah masyarakat lah sebagai penyebab rusaknya hutan. Masyarakat Muara Lambakan sendiri cenderung 
melakukan rotasi dalam pembukaan lahan. Artinya, dalam kurun waktu tertentu, masyarakat akan kembali ke lahan awal 
yang mereka buka ketika lahan tersebut sudah menjadi hutan kembali. 
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kehidupan mereka sendiri. Keberadaan sungai-sungai inilah yang kemudian yang menjadi akses 

masyarakat Muara Lambakan untuk berladang.  

Hampir seluruh lahan di Desa Muara Lambakan berstatus hutan produksi, yang merupakan tanah Negara. 

Lahan yang berstatus sebagai Area Penggunaan Lain (APL) hanya 196,23 ha yang difungsikan sebagai 

pemukiman pada tahun 2014. 

MASYARAKAT MUARA LAMBAKAN DAN TANAHNYA 

Komodifikasi Tanah 

 “Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan 

Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan3 yang berada di bawah kerajaan Paser. 

Kenapa Aji Galeng menjadikan uang sebagai penanda khusus bagi hilangnya akses masyarakat terhadap 

tanahnya, masih menjadi pertanyaan tersendiri. Namun setidaknya pernyataan tersebut dapat 

memberikan tiga gambaran pokok. Walaupun tiga poin ini adalah tafsiran yang sangat mungkin untuk 

diperdebatkan. Pertama, Aji Galeng dan masyarakat Muara Lambakan waktu itu belum melihat nilai tanah 

dari nilai uang; Kedua, walaupun waktu itu tanah masih berlimpah, Aji Galeng sadar dengan adanya 

kemungkinan hilangnya hak masyarakat terhadap tanah karena perubahan pandangan terhadap nilai 

tanah; Ketiga, bagi Aji Galeng, derajat tanah lebih tinggi dari uang. 

Dalam konteks kesetaraan dan kepastian hak, pernyataan Aji Galeng tersebut masuk akal, karena jika nilai 

tanah disejajarkan dengan nilai uang, maka yang mampu mengakses tanah pada akhirnya hanya meraka 

yang memiliki uang. Atau tepatnya, hanya orang-orang yang mempunyai modal yang besar. Mereka yang 

mengantongi sedikit modal, lama-kelamaan akan tergerus dari deretan nama-nama pemilik tanah. 

Deretan nama-nama itu hanya akan diisi oleh si pemilik uang. Akhirnya, mereka yang tidak memiliki tanah, 

tidak lagi memiliki kemerdekaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam konteks 

masyarakat Muara Lambakan yang memiliki tradisi bertahan hidup dengan cara bertani. Oleh karena itu, 

peringatan yang disampaikan Aji Galeng sangat penting untuk diresapi kembali oleh generasi penerusnya, 

khususnya masyarakat muara lambakan. 

Pernyataan Aji Galeng ini sejalan dengan pernyataan Muhammad Hatta, sang proklamator, yang 

mengatakan bahwa “Tanah tidak boleh menjadi objek perniagaan, yang diperjual-belikan semata-mata 

untuk mencari keuntungan”. Kalimat ini dilontarkan oleh bung Hatta untuk memberikan peringatan dan 

rambu-rambu pada seluruh rakyat Indonesia. Menurut beliau, tanah di indonesia adalah miliknya 

masyarakat (rakyat), bukan miliknya pemerintah. Kesadaran inilah yang tertanam dalam diri bung Hatta 

sebagai anak bangsa Indonesia yang belajar dari bangsanya. Beliau mengatakan, “Baik buruknya 

penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah”. 

                                                             
3 Mengenai nama kerajaan di desa muara lambakan ini tidak ada yang mengetahuinya atau mengingatnya dengan pasti. 

Kebanyakan mereka ragu memastikan nama kerajaan ini. Beberapa orang menyebutnya sebagai kerajaan lambakan. Beberapa 
yang lain menyebutnya kerajaan Olang Kiring. namun yang pasti diyakini warga, kerajaan ini berada di bawah kerajaan Paser. 
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Pernyataan dan peringatan yang diberikan oleh dua orang ini, Aji Galeng dan Muhammad Hatta, sangat 

relevan dengan apa yang dialami masyarakat Muara Lambakan. Bagaimana ketidakpastian hak dan akses 

mereka terhadap tanah semakin jelas terlihat sejak tanah di-“uang”-kan atau dikomodifikasi.  

Awalnya, di desa Muara Lambakan, sejak masa prakolonial, siapa saja yang membuka lahan tak bertuan 

akan menjadi pemiliknya. Setiap orang punya akses yang sama terhadap lahan tak bertuan. Karena itu, 

semua masyarakat Muara Lambakan memiliki tanah untuk digarap. Penduduk asli, karena mendapatkan 

tanah warisan orang tua4, memiliki tanah yang lebih luas dibandingkan dengan pendatang.  

Pada masa-masa awal tersebut, tidak dikenal yang namanya jual-beli tanah. Jika ada seseorang yang ingin 

membuka atau menggarap tanah yang sudah ada pemiliknya, orang tersebut bisa meminta atau 

meminjam pada si pemilik tanah. Kalau si pemilik tanah setuju untuk memberikan tanah tersebut (tidak 

hanya sekedar dipinjam), biasanya si penerima akan memberikan 1 – 2 lusin gelas atau piring. Gelas atau 

piring ini tidak berfungsi sebagai barang yang dipertukarkan seperti dalam transaksi barter. Melainkan 

hanya sebagai simbol terimakasih dari si penerima kepada si pemilik tanah sebelumnya. Biasanya, orang 

meminta/ meminjam lahan kepada orang lain karena tanah miliknya terlalu jauh dari kampung. 

Kebiasaan meminjam tanah masih berlangsung sampai sekarang. Hanya saja, kebiasaan meminta tanah 

dengan memberikan satu lusin piring atau gelas sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang mulai ada 

penjualan tanah oleh masyarakat Muara Lambakan dengan menggunakan uang. Kebiasaan menjual tanah 

oleh masyarakat Muara Lambakan ini terhitung masih baru, sejak sekitar tahun 2000-an awal. Itupun 

dijual hanya pada tetangga sekitarnya saja. Tanah mulai dijual ke orang di luar desa baru sekitar tahun 

2011/ 2012.  

Dari cerita sejarah kampung, awal mula tanah di Muara Lambakan mulai diuangkan (dijadikan barang 

dagangan) dimulai sejak tahun 1970-an, sejak perusahaan pemegang izin HPH masuk. Yang memulai 

menjadikan tanah sebagai barang dagangan di desa ini bukan masyarakat desa itu sendiri, melainkan 

pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dengan perusahaan pemegang HPH. Pemerintah 

mengkapling kawasan-kawasan hutan dengan fungsi-fungsi tertentu, kemudian memberikan izin 

(“menjual”) lahan tersebut kepada perusahaan HPH (melalui proses teritorialisasi).  

Menurut Pak Kastan (kepala Desa Muara Lambakan tahun 1979 - 1999), pada tahun 70-an, ada tiga 

perusahaan yang masuk ke daerah Muara Lambakan dan sekitarnya, yaitu PT. Inadonghoa, PT. Alas 

Kusuma dan PT. Hutrindo. Pada saat perusahaan ini masuk, mulailah ada larangan kepada masyarakat 

desa untuk berladang di hutan yang masuk dalam wilayah konsesi HPH. Padahal, dalam pikiran 

masyarakat berdasarkan sejarah turun-temurun, tanah yang ada di wilayah konsesi tersebut adalah milik 

masyarakat. Ini jelas menimbulkan pertentangan dalam pikiran masyarakat. 

Pada masa itu, masyarakat yang teguh dengan aturan kampung, tetap menganggap tanah yang diklaim 

HPH adalah tanah masyarakat. Mereka tidak mau tanahnya dipakai begitu saja oleh perusahaan HPH. Satu 

kasus, pada tahun 1986, walaupun tanah itu masuk dalam konsesi HPH PT. Alas Kusuma, H. Sobat tetap 

menganggap tanah tersebut sebagai miliknya. Sehingga, kalaupun perusahaan mau beroperasi di lahan 

                                                             
4 Penerima warisan tanah ini disebut sebagai zuriat 
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tersebut, perusahaan harus meminjam pada masyarakat sebagai pemilik lahan. Waktu itu masyarakat 

masih belum mengenal jual-beli tanah. Perusahaan menawarkan apapun, termasuk uang, sebagai ganti 

peminjaman tanahnya. Sebagai gantinya, H. Sobat meminta dibangunkan rumah5. 

Saat ini, perusahaan HPH yang ada di Desa Muara Lambakan menurut peta lampiran SK Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. SK.2382/ Menhut-VI/BRPUK/2015, yaitu PT. Greaty Sukses Abadi, 

PT. Balikpapan Forest Ind., PT. Indowana Arga Timber,  dan PT. Telagamas Kalimatan. Menurut 

Mardiansyah, Kaur pemerintahan Desa Muara Lambakan, semua perusahaan HPH ini tidak ada yang 

memberikan data perusahaannya ke pemerintahan desa. Berapa luas HPH-nya tidak diketahui desa. 

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, perusahaan HPH ini menyerahkan fee 

untuk pemerintah desa Rp 25.000,-/ kubik dari kayu yang mereka hasilkan per tahun. Pemerintahan desa 

kemudian membagi rata uang fee ini pada setiap warga, termasuk anak kecil dan bayi. Nilai fee ini sekitar 

0,5 milyar per tahun. Desa Muara Lambakan menerima fee pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. 

Setelah itu belum ada lagi karena perusahaan HPH belum beroperasi lagi. 

Hingga tahun 1997, seluruh konsesi yang masuk adalah konsesi HPH. Pada tahun 1997, terbit izin untuk 

perkebunan kayu, PT. Fajar Surya Swadaya. Ketika izinnya terbit, perusahaan perkebunan kayu ini tidak 

langsung mengolah lahan tersebut. Anehnya, pada masa izin konsesi ini masih dipegang oleh PT. Fajar 

Surya Swadaya, ada pula perusahaan HPH, yaitu PT. Telake Mandiri, yang beroperasi di kawasan tersebut 

pada tahun 2006. Bekas reruntuhan kamp perusahaan ini masih ada sampai sekarang. Termasuk bekas 

hutan yang merka babat dan dijadikan jalan mengangkut kayu juga masih ada, walaupun sudah mulai 

tertutup rumput. Jalan yang sudah tertutup rumput tersebut masih jelas terlihat dan mengarah ke dalam 

wilayah konsesi PT. Fajar Surya Swadaya. 

 

 

 

 

 

 

Camp perusahaan HPH PT. Telake Mandiri  dan bekas jalan operasi 

PT. Fajar Surya Swadaya sudah mulai beroperasi sejak tahun 2009 tepatnya di Desa Muara Toyu. 

Sedangkan di Muara Lambakan sendiri baru mulai beroperasi (land clearing) pada tahun 2015. Pada bulan 

Januari tahun 2016, proses land clearing ini mulai masuk ke Desa Muara Lambakan. Lahan yang dibuka 

perusahaan di desa ini sekitar 2500 ha. Dari lahan yang dibuka ini, banyak lahan masyarakat yang 

diserobot oleh perusahaan. Warga Muara Lambakan sempat melakukan protes ke DPRD Kalimantan 

                                                             
5 Wawancara tanggal 03 November 2016 dengan Jamhari. H. Sobat adalah mertua dari Jamhari. 
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Timur (Kaltim), namun tidak ada tindak lanjut yang pasti. Hingga pada tanggal 14 Maret 2016, masyarakat 

melakukan aksi damai ke lokasi PT. Fajar Surya Swadaya. Karena aksi tersebut, perusahaan memberikan 

tali asih (ganti rugi) untuk lahan yang sudah mereka buka sebesar 800 juta rupiah. Untuk lahan yang 

dinyatakan sebagai lahan masyarakat, perusahaan memberikan ganti rugi sebesar Rp 400.000/ ha. Selain 

itu, perusahaan juga melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 

“perwakilan” desa (Kepala desa, Kepala BPD, Kepala adat, dan tokoh masyarakat). Sejak turunnya uang 

tali asih dan penandatanganan MoU tersebut, belum ada lagi aksi protes masyarakat terhadap 

perusahaan. 

Sebenarnya, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan isi perjanjian MoU tersebut. Namun, hingga 

saat penelitian ini berlangsung, tidak ada protes nyata dari masyarakat menuntut isi MoU tersebut. 

Berdasarkan pada keterangan beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan isi MoU tersebut, istilah 

“perwakilan” pada akhirnya tidak benar-benar “mewakili” masyarakat desa. Logika “perwakilan” ini juga 

aneh mengingat wilayah desa yang tidak luas dan masyarakatnya yang sedikit. Dengan jumlah KK yang 

hanya 180, seharusnya keputusan MoU itu bisa dilakukan dengan musyawarah langsung. Mekanisme 

“perwakilan” atau “keterwakilan” pada akhirnya mejadi mekanisme yang rancu. 

Suatu waktu, salah satu warga pernah dirayu oleh utusan perusahaan PT. Fajar Surya Swadaya untuk 

menjual tanahnya. Perusahaan menawar lahan masyarakat dengan harga Rp 250.000,-/ ha. Warga yang 

ditawari tersinggung dengan tawaran tersebut. Baginya, tanah dihargai dengan harga segitu merupakan 

penghinaan. Sempat utusan PT. Fajar Surya Swadaya membandingkan orang jawa dengan orang 

kalimantan, khususnya Muara Lambakan. Katanya, “orang jawa memiliki tanah hanya setengah ha, tapi 

mereka mampu menyekolahkan anaknya hingga kuliah”. Spontan masyarakat yang ditawar tanahnya 

tersebut membantah, “Jangan bandingkan orang jawa dengan orang kalimantan. Karena orang jawa 

dengan orang kalimantan berbeda. Lagipula, ini tanah kami”. 

Menurut masyarakat, jika dibandingkan dengan perusahaan HPH, hadirnya perusahaan perkebunan kayu 

menyebabkan akses masyarakat terhadap tanah semakin sulit. Hal ini karena cara kerja perkebunan kayu 

yang membabat habis hutan yang ada di arealnya tidak memungkinkan masyarakat untuk berladang lagi 

disitu. Berbeda dengan HPH yang meskipun melakukan penebanganan, tapi tidak sampai menebang habis 

hutan. Sehingga dengan begitu, masyarakat masih bisa membukanya untuk berladang, mencari hewan 

buruan, memanen buah, rotan dan madu. Walau demikian, perbandingan di atas bukan wujud dari sikap 

penerimaan pada HPH dan penolakan pada perkebunan kayu. Pada dasarnya, masyarakat tidak setuju 

dengan adanya perusahaan HPH maupun perkebunan kayu karena keduanya, tanpa seizin masyarakat, 

mengklaim tanah milik masyarakat secara sepihak dan merupakan penyebab utama dari kerusakan alam 

masyarakat Muara Lambakan. 

Menjadikan tanah sebagai komoditas semata memiliki konsekwensi yang tidak mudah ditanggung. 

Pertama, kepastian hak atas tanah oleh rakyat kecil menjadi hilang;  Kedua, struktur penguasaan tanah 

akan semakin timpang; Ketiga, rusaknya fondasi paling dasar dari perekonomian rakyat; keempat, sebagai 

konsekuensi logis dari itu semua, yaitu ledakan kemiskinan yang semakin besar. 
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Karl Polanyi percaya, jika kehidupan masyarakat sudah terganggu sedemikian rupa, maka akan muncul 

kekuatan tandingan sebagai upaya perlindungan dari kerusakan yang lebih parah. Bagi Karl Polanyi, ini 

adalah konsekuensi logis akibat dari menjadikan tanah sebagai komoditas (dalam Rachman, 2012).  

Penguasaan Tanah oleh Perusahaan di Muara Lambakan 

Laporan kegiatan Kaur pemerintahan Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Tana 

Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2016, menyebutkan bawa luas Desa Muara Lambakan adalah 

34.150 ha. Namun, luas desa yang disebut laporan tersebut tidak disertai dengan peta desa. Pemerintahan 

Desa Muara Lambakan mengaku bahwa Desa Muara Lambakan masih belum memiliki peta desa. 

Luas desa menurut Pemerintahan Desa Muara Lambakan ini berbeda dengan yang disebut BPS (Badan 

Pusat Statistik) bersadarkan peta yang dikeluarkannya pada tahun 2010. Menurut peta tersebut, luas desa 

Muara Lambakan adalah 46.671,09 ha6. 

Dari peta desa yang dikeluarkan BPS dan peta konsesi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan pada tahun 2015, diperoleh luas konsesi HPH dan perkebunan kayu yang ada di wilayah 

Desa Muara Lambakan seperti yang tertuang dalam tabel 1. 

Tabel 1. Luas penguasaan lahan oleh perusahaan di Desa Muara Lambakan (BPS 2010) 

PERUSAHAAN JENIS IZIN LUAS (HA) PERSENTASE 

PT.Balikpapan Forest Ind. IUPHHK-HA 7.600,99 16,29% 

PT.Greaty Sukes Abadi IUPHHK-HA 8.774,99 18,80% 

PT.Indowana Arga Timber IUPHHK-HA 7.968,28 17,07% 

PT.Telagamas Kalimantan IUPHHK-HA 5.498,72 11,78% 

PT. Fajar Surya Swadaya IUPHHK-HT 7.326,00 15,70% 

GRAND TOTAL 37.168,98 79,64% 

Data tersebut memperlihatkan bahwa, rata-rata penguasaan lahan oleh lima perusahaan yang memiliki 

konsesi di Desa Muara Lambakan, menguasai lahan desa lebih dari 7.000 ha. Total luas lahan yang dikuasai 

oleh perusahaan dari seluruh wilayah Desa Muara Lambakan adalah 37.168,98 ha atau 79,64 % dari 

seluruh luas desa. Sisa dari lahan tersebut, yaitu 9.502,11 ha atau 20,36 % dikuasai sekaligus dimiliki oleh 

“Negara”. Artinya, secara de jure, masyarakat Muara Lambakan sama sekali tidak memiliki tanah. 

                                                             
6 Hasil perhitungan digital data spasial peta Desa Muara Lambakan. 
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Grafik penguasaan lahan oleh perusahaan di Desa Muara Lambakan 

Berdasarkan pembagian fungsi kawasan, 196,23 ha wilayah Desa Muara Lambakan ditetapkan sebagai 

Area Penggunaan Lain (APL). Menurut masyarakat, wilayah ini ditetapkan pemerintah sebagai tempat 

pemukiman. Itu pun baru sejak tahun 2014. Artinya, sebelum tahun 2014, masyarakat Muara Lambakan 

sama sekali tidak ada hak apapun di atas tanah desanya sendiri. Pak Basri, kepala adat Muara Lambakan 

mengatakan, “Sampai kolong rumah kami sendiri pun dianggap sebagai tanah Negara. Kami yang tinggal 

turun-temurun sejak nenek moyang tidak memiliki hak sedikitpun”. Pak Jamhari, wakil kepala adat 

mengatakan dengan kalimat lain, “Negara mengklaim tanah masyarakat itu tidak masuk akal karena 

selama ini masyarakat yang mengelola dan menggarap”. 
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Peta konsesi di Desa Muara Lambakan 
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KEBAKARAN HUTAN DAN PENGKAMBINGHITAMAN MASYARAKAT  

Banyak masyarakat Desa Muara Lambakan 

yang memiliki kebun rotan. Pada zaman 

keemasannya, rotan merupakan salah satu 

komoditas andalan masyarakat Muara 

Lambakan. Beberapa orang pemilik rotan yang 

sukses, sampai menunaikan ibadah haji dari 

hasil rotan. Haji-haji ini sampai diberi gelar haji 

rotan oleh masyarakat.  

Sebagian besar lahan rotan milik masyarakat 

berada di area konsesi perkebunan kayu. 

Beberapa kebun rotan milik masyarakat yang 

dibabat pada saat proses pembersihan lahan 

oleh PT. Fajar Surya Swadaya. Selain karena 

pembersihan lahan oleh PT. Fajar Surya 

Swadaya, habisnya kebun rotan juga 

diakibatkan kebakaran hutan pada tahun 2015. 

Perkiraan masyarakat menyebutkan 80 – 90 % 

kebun rotan milik masyarakat terbakar. 

Menurut beberapa warga, titik api pertama 

pada saat itu berasal dari wilayah konsesi PT. 

Fajar Surya Swadaya. Warga berpendapat 

bahwa penyebab kebakaran lebih kepada 

perilaku orang luar desa yang datang berburu, 

mencari madu, kayu, gaharu, dan sebagainya di 

hutan yang lalai terhadap api. 

Namun yang membuat masyarakat kecewa, pasca kebakaran, Polsek Long Kali langsung memasang papan 

himbauan di gapura desa. Himbauan tersebut berisi larangan membakar hutan untuk membuka kebun. 

Di papan himbauan ini, terdapat logo kepolisian dan PT. Fajar Surya Swadaya. Warga menilai pemasangan 

papan himbauan ini seolah-olah menganggap penyebab kebakaran besar tersebut adalah aktivitas 

masyarakat yang membakar lahan untuk berladang.  

Masyarakat sendiri berani dan tegas memastikan bahwa aktivitas mereka membakar lahan untuk 

berladang bukanlah penyebab kebakaran hutan. Menurut kesaksian mereka, meskipun semenjak nenek 

moyang mereka membakar hutan untuk berladang, tidak pernah ada kebakaran sebesar tahun 2015. 

Pernah terjadi kebakaran hutan tahun 1997, tapi tidak sebesar tahun 2015 dan api relatif masih bisa 

dikendalikan. Kebakaran itu pun tidak disebabkan oleh aktivitas membakar lahan oleh masyarakat.  

Pembelaan masyarakat ini beralasan dan mendasar karena mereka mempunyai cara tersendiri untuk 

membakar hutan, yang diturunkan secara turun-temurun dan teruji keampuhannya. Artinya, masyarakat 

Foto Himbauan larangan membakar lahan untuk  
membuka kebun 
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tidak sekedar membakar dan tanpa aturan. Ini merupakan kekayaan pengetahuan tersendiri yang dimiliki 

masyarakat Muara Lambakan.  

Pengetahuan masyarakat mengenai pengendalian api pada saat membakar lahan sangat rinci dan detail. 

Hampir tidak ada celah untuk api keluar dari area yang dibuat masyarakat. Mereka sangat teliti melihat 

musim yang mempengaruhi kondisi hutan. Mereka membagi musim dan kondisi tersebut menjadi tiga, 

yaitu: 1. Musim kemarau sangat kering; 2. Musim kemarau tapi sedikit basah; 3. Musim penghujan. Ketiga 

kondisi tersebut mempengaruhi cara mereka membakar lahan. Setidaknya ada dua hal utama yang ada di 

dalam pengetahuan membakar lahan agar api tidak merambat, yaitu sistem oak (sekat) dan gotong-

royong.  

Pengetahuan dan pengalaman masyarakat Muara Lambakan tentang api seharusnya diperhatikan dan 

dipelajari dengan serius oleh kepolisian sebelum memasang papan himbauan, atau lebih tepatnya 

larangan. Jika  melihat pengetahuan dan kesaksian sejarah dari masyarakat, anggapan tradisi berladang 

masyarakat sebagai penyebab kebakaran atau kerusakan hutan malah menjadi kesimpulan yang tidak 

mendasar. Justru ketika hutan diserahkan kepada perusahaan yang aktivitas produksinya untuk melayani 

pasar, apalagi kebutuhan pasar internasional inilah penyebab dari rusaknya hutan. 

 

Cara Masyarakat Muara Lambakan Membuka Lahan Dengan Membakar 

Perhitungan masyarakat dalam membuat oak tidak sembarangan. Pada saat hutan benar-benar 

kering, mereka membuat 2 oak. Oak pertama berjarak 10 – 25 m. Sedangkan oak kedua berjarak 4 – 5 

m. Kedua oak ini benar-benar dibersihkan, sampai daun-daun dan ranting-ranting kering disapu 

dengan sapu lidi. Daun, ranting, dan batang pohon ditumpuk diantara oak pertama dan oak kedua. 

Tumpukan ini disebut sebagai pluruk. Kalau ada pohon yang tumbang ke luar lahan (ke arah hutan) 

pada saat membersihkan lahan, maka jaraknya oak harus melebihi pohon itu. Oak ini benar-benar 

dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Daun dan ranting sampai disapu agar tidak ada material yang 

bisa dilewati api untk merambat ke hutan. Ketika membakar, arah angin juga diperhatikan. Selain itu, 

sekeliling lahan dijaga oleh banyak orang. Sehingga kalau ada api yang merambat ke luar bisa 

langsung diantisipasi. Inilah dasar masyarakat Lambakan bisa menjamin aktivitas mereka membakar 

lahan tidak akan menyebabkan kebakaran hutan. Kalaupun ada kebakaran hutan yang disebabkan 

aktivitas membakar lahan untuk berladang, warga pasti tahu karena pembakaran lahan dilakukan 

secara gotong-royong. 
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Peta deforestasi di kabupaten paser sejak tahun 2009 – 2016 
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Peta deforestasi yang ada pada gambar di atas menunjukkan bagaimana percepatan kerusakan hutan 

sejak tahun 2009 – 2016. Kerusakan hutan tersebut di atas terutama disebabkan oleh konsesi-konsesi 

perusahaan pertambangan, perkebunan, HPH dan perkebunan kayu. Masyarakat kecil tidak mungkin 

melakukan kerusakan sampai separah itu karena kalaupun mau, masyarakat tidak akan mampu karena 

mereka tidak memiliki alat-alat canggih seperti alat berat yang dimiliki perusahaan. 

Di desa Muara Lambakan sendiri, luas hutan alam terus menurun. Setidaknya terekam pada tahun 2009, 

2013 dan 2016. Pengurangan luasan dari tahun 2009 – 2013 (kurun waktu 4 tahun) mencapai 296 ha, 

yaitu dari 27.661 ha menjadi 27.365 ha. Pengurangan luas lahan menjadi drastis pada tahun 2016, yaitu 

tersisa 25.718 ha. Jika dihitung dari tahun 2013, dalam waktu tiga tahun, luas hutan alam berkurang 1.647 

ha. 

RUSAKNYA EKOSISTEM DAN LAYANAN ALAM 

Hadirnya perusahaan HPH maupun perkebunan kayu di Desa Muara Lambakan dan sekitarnya tidak hanya 

menyebabkan berkurangnya akses atau bahkan tersingkirnya masyarakat dari tanahnya, namun juga 

rusaknya ekosistem di daerah tersebut. Menurut keterangan masyarakat, kayu-kayu yang ditebang oleh 

perusahaan HPH tidak hanya murni tumbuhan kayu. Mereka juga menebang pohon buah-buahan. Karena 

aktivitas penebangan tersebut, perlahan-lahan hutan di Muara Lambakan mulai rusak. Khusus di 

perladangan, akibat langsung yang dirasakan masyarakat adalah mulai adanya serangan hama seperti babi 

dan tikus. Sebelum tahun 70-an (sebelum HPH masuk), tidak pernah ada serangan babi. Serangan babi 

mulai ada sekitar tahun 70-an ke atas. Demikian pula yang terjadi pada hama tikus. Serangan hama tikus, 

sejak tahun 70-an, semakin lama semakin banyak. Serangan paling parah terjadi pada tahun 2015. 

Menurut masyarakat, hal ini karena makanan hewan-hewan ini di hutan mulai habis.  

Rusaknya hutan sebagai habitat ini juga mengakibatkan berkurangnya populasi hewan buruan seperti 

kijang, rusa, banteng, kelinci, landak, dan sebagainya. Menurut gambaran masyarakat, awalnya sebaran 

dan jelajah hewan buruan itu sampai ke pemukiman. Warga sering melihat kijang, rusa, dan kelinci 

“bermain” di area pemukiman. Sekitar tahun 90-an sampai awal 2000, hewan-hewan ini mulai menjauh. 

Saat ini, jelajah masyarakat untuk berburu semakin jauh masuk ke hutan. Menurut para pemburu, jelajah 

mereka untuk mendapatkan hewan buruan semakin jauh sampai puluhan kilometer ke dalam hutan 

selama 2 – 3 minggu. Itupun belum tentu dapat, hewan buruan yang dinilai masyarakat sudah tidak ada 

lagi adalah banteng. Pada tahun 1997, masih ada tangkapan  oleh pemburu sampai 20 ekor. Pemburu 

terakhir yang berhasil menagkap banteng sekitar tahun 2004/2005. Sekarang tidak pernah ada orang yang 

dapat buruan banteng. 

Rusaknya alam oleh aktivitas HPH tidak terasa langsung oleh masyarakat. Dampak kerusakan hutan terasa 

beberapa tahun setelah perusahaan HPH beroperasi. Namun demikian, masyarakat merasa yakin bahwa 

eksploitasi hutan oleh HPH menjadi penyebabnya. Saat ini, dampak kerusakan hutan semakin dirasakan 

sejak hadirnya perusahaan perkebunan kayu di Muara Lambakan. 
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Selain hewan buruan, hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat dan mulai berkurang adalah madu. 

Musim madu yang awalnya setiap tahun, mulai menambah waktunya menjadi setiap 2 atau 3 tahun. Besar 

kemungkinan karena pohon-pohon di hutan yang memunculkan bunga-bunga yang disenangi lebah mulai 

berkurang. Secara tidak langsung ini juga berpengaruh pada musim buah karena fungsi lebah sebagai 

penyebar serbuk bunga. Warga membenarkan bahwa perusahaan HPH memang tidak menebang pohon 

madu. Tetapi pohon Biwan yang menurut masyarakat bunganya disukai lebah juga ditebang. Selain pohon 

Biwan, perusahaan juga menebang pohon-pohon buah. Dalam delapan tahun terakhir, panen madu di 

Desa Muara Lambakan hanya terjadi di tahun 2010, 2011, 2014, dan 2015.  

 

Masyarakat Muara Lamabakan biasa memanen madu langsung dari hutan (bukan ternak lebah). Ada 4 

pohon yang digunakan lebah untuk bersarang, yaitu Puti (Bangris), Lomu (Bangris), Bilas (Bangris) dan 

Putang (meranti). Pohon-pohon inilah yang dijaga dan dirawat masyarakat. Perlindungan terhadap 

pohon-pohon ini tertuang dalam aturan adat yang mereka miliki. 

Secara nilai ekonomi, produksi madu hutan di Muara Lambakan memiliki nilai yang sangat tinggi. Rusaknya 

hutan yang menurunkan produksi madu jelas menimbulkan kerugian yang besar.  

Jika hasil perhitungan pada box 3 dibagikan pada setiap rumah tangga di Desa Muara Lambakan, dengan 

menggunakan harga pada saat musim madu (harga rendah), maka per rumah tangga mendapatkan sekitar 

Potensi Madu di Desa Muara Lambakan 

 Pohon madu yang dipelihara oleh warga lebih dari 200 pohon 

 Satu pohon bisa memiliki > 100 sarang. Rata-rata sekitar 20 – 60 sarang 

 Satu sarang menghasilkan madu 5 – 20 liter. Rata-rata 10 liter madu. 

 Harga madu/ liter: 

- Jika sedang musim = Rp 100.000,-/ liter 

- Jika sedang langka  (bukan musimnya) = 200.000 s/d 250.000/ liter 

Dari informasi di atas, jika dihitung kasar rata-ratanya saja, maka hasil dari madu tersebut = 10 liter madu 

x 50 sarang x 200 pohon = 100.000 liter madu/ musim. Jika hasil produksi tersebut dikalikan dengan harga 

madu pada saat musim dan tidak musim madu, maka hasilnya sebagai berikut: 

 Menggunakan harga pada saat musim madu: 

Rp 100.000,- x 100.000 liter madu = Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 

 Menggunakan harga pada saat sedang tidak musim madu dan diambil harga terendah: 

Rp 200.000,- x 100.000 liter madu = Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) 

Sumber: Wawancara dengan pak Jamhari dan sudah dikonfirmasi ke Masyarakat Muara Lambakan. Semua 
responden membenarkan informasi ini. 
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Rp 55.555.000,-/ musim7. Jika menggunakan harga madu pada saat tidak musimnya (harga tinggi), maka 

setiap rumah tangga bisa mendapatkan Rp 111.111.000,-/ musim8. 

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 

12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan 

perkebunan kayu, pemerintah menyebutkan 

prioritas lahan diberikan pada HTI yaitu lahan yang 

tidak produktif. Penilaian tentang produktifitas lahan 

ini perlu dipertanyakan ulang atau perlu dikonsep 

ulang. Karena dari perhitungan madu saja, hutan 

Muara Lambakan yang sebagian besarnya juga 

ditempati perusahaan perkebunan kayu, terbukti 

sangat produktif. Belum lagi jika dihitung dari hasil 

hewan buruan, buah, dan hasil pertanian 

masyarakat. Lagi pula, penyebab berkurang daya 

produksi hutan adalah kebijakan pemerintah sendiri 

yang lebih memprioritaskan perusahaan HPH dan 

perkebunan kayu dari pada masyarakat Muara 

Lambakan. Padahal, yang perlu dilakukan 

pemerintah hanyalah perbaikan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk 

memasarkan hasil hutan yang melimpah tersebut. 

Penanda lain yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan rusaknya alam adalah sungai. Jumlah 

ikan di sungai dinilai oleh masyarakat jauh menurun. Hasil penelusuran mengikuti aktivitas masyarakat 

mencari ikan memperlihatkan dengan 3 kali lemparan jala, ember dengan volume 20 liter terisi 

setengahnya dengan ikan. Pak Jamhari (salah satu orang tua di Muara Lambakan) memaparkan bahwa 

hasil tangkapan itu dinilai sangat sedikit jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2000-an. Menurut 

kesaksiannya, sebelum tahun 2000-an, dengan teknik menangkap ikan yang sama9, sekali melempar jala 

bisa dapat ikan sampai satu ember penuh (volume ember yang sama). Penurunan populasi ikan di sungai 

ini juga disebabkan perubahan cara tangkap ikan yang mulai menggunakan racun dan setrum. 

 

                                                             
7 10.000.000.000,-/ 180 KK = 55.555.555,6 
8 20.000.000.000,-/ 180 KK = 111.111.111 
9 Secara umum, orang Muara Lambakan memiliki 3 cara untuk menangkap ikan, yaitu mintan (memancing), ngenjala (menangkap 

dengan jala) dan ngerengge’ (menggunakan alat tangkap rengge’, yaitu jaring yang dibentangkan). Waktu saya ikut, mereka 

menangkap dengan jala. Sebelumnya mereka menenggelamkan umpan yang terbuat dari tanah liat yang dilumuri dedak. 

Setelah umpan ditenggelamkan, mereka tunggu sekitar setengah jam sebelum dijala. 

 

Warga Muara Lambakan menangkap ikan dengan jala 
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Kondisi alam semakin parah ketika perusahaan perkebunan kayu, PT. Fajar Surya Swadaya, mulai 

beroperasi di desa ini pada tahun 2015. Masyarakat menceritakan perubahan itu dengan menggunakan 

Sungai Telake sebagai penanda utamanya. Menurut kesaksian masyarakat, pasca ditebangnya hutan-

hutan untuk kepentingan perkebunan kayu, Sungai Telake menjadi mudah keruh. Hujan gerimis selama 

setengah jam saja bisa membuat Sungai telake menjadi keruh. Sebelumnya, sungai menjadi keruh kalau 

hujan besar saja. Padahal Sungai Telake digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan primer sehari-hari 

seperti minum dan mandi.  

 
Sungai Telake mudah keruh bahkan jika hujan kecil selama setengah jam 

Keruhnya Sungai Telake ini jelas menandakan rusaknya daya serap tanah terhadap air. Hutan yang 

memegang peranan besar untuk proses infiltrasi air, hilang ketika hutan berubah menjadi kebun akasia. 

Air hujan lewat begitu saja dipermukaan tanah menjadi run off yang menyebabkan erosi.  

Sungai, dalam kehidupan masyarakat Muara Lambakan khususnya, memegang peranan vital. Untuk 

kebutuhan primer sehari-hari seperti minum, masak, mandi dan mencuci, masyarakat Muara Lambakan 

masih menggunakan sungai. Ketika masyarakat Muara Lambakan memilih tempat untuk pemukiman atau 

ladang bertani, pinggiran sungai selalu menjadi prioritas. Bagi mereka, sungai adalah sumber dari 

kebutuhan primer untuk hidup karena manusia selalu butuh air untuk minum dan memasak. Dalam 

budaya masyarakat Muara Lambakan, setiap keluarga mempunyai dua tempat tinggal, yaitu rumah dan 

pondok. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal utama dan letaknya di pemukiman. Sedangkan pondok, 

merupakan semacam tempat tinggal sekunder yang berada di perladangan. Di kedua tempat tinggal itu, 

mereka mengandalkan sungai untuk memenuhi kebutuhan air. 
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KEBIASAAN DAN PERUBAHANNYA 

 
Ladang masyarakat dengan berbagai macam tanaman dan padi sebagai tanaman utamanya 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penunjang hidup utama dari masyarakat Muara Lambakan 

adalah dengan berladang. Mereka menanam padi gunung di hutan yang mereka buka maksimal sampai 

dua kali tanam. Di pinggiran lahan, mereka menanam tanaman-tanaman sayuran, buah, dan rimpang, 

seperti terong, tomat, cabai, singkong, jagung, kunyit, jahe, lengkuas, pisang, pepaya, dsb. Hasil berladang 

tersebut mereka pakai untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain dari ladang, mereka juga mengambil bahan 

makanan ini dari hutan. 

Untuk lauk, mereka biasa mencari langsung ikan di sungai atau daging dari hewan buruan. Mereka 

biasanya mencari ikan atau berburu setelah tidak ada aktivitas lagi di ladang. Jika mereka menangkap 

cukup banyak ikan, mereka akan mengawetkannya dengan cara diasap. Ikan yang sudah diasap ini mampu 

bertahan sampai satu minggu. Selain itu, beberapa dari mereka juga memelihara ayam untuk dimakan 

daging dan telurnya. 

Sebelumnya, hampir semua kebutuhan pokok masyarakat Muara Lambakan bisa dihasilkan sendiri, baik 

dari budidaya atau mengambil langsung dari hasil hutan. Misalnya, selain kebutuhan pangan seperti yang 

telah disebut  di atas, untuk memenuhi kebutuhan material membangun rumah, mereka tidak perlu ke 

luar desa. Kayu sebagai bahan utama rumah sudah pasti tersedia di hutan. Dinding dan atap rumah, 

mereka buat dari kulit pohon Sungkai. Pohon ini bisa dikuliti jika sudah berbunga. Dalam waktu 3 tahun, 

kulit yang sudah dilepas akan pulih total, sehingga bisa diambil kembali kulitnya. Menurut mereka, jika 

dikerjakan dengan benar, kekuatan kulit kayu Sungkai untuk atap bisa mencapai 15 – 20 tahun. Pak Basri 

menggambarkannya dengan, “kalau ketika membangun rumah berbarengan dengan menanam kelapa, 
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sampai kelapa ini berbuah rumah ini tidak akan bocor”10. Bagi orang yang sudah lihai, pengambilan kulit 

sungkai ini bisa menghasilkan 100 lembar per hari. Atap dari kulit Sungkai ini disebut sebagai upak. Selain 

untuk atap, pohon Sungkai juga memiliki manfaat yang lain. Batangnya bisa menjadi papan dan pucuknya 

bisa dipakai sebagai obat pilek dan gatal-gatal. Selain kulit Sungkai, masyarakat Muara Lambakan kadang 

juga memakai kulit Meranti sebagai atap rumah. Paku mulai dipakai oleh orang kampung baru pada tahun 

70-an. Sebelumnya, untuk menghubungkan kayu-kayu dalam bangunan rumah, mereka menggunakan 

rotan. 

Kebutuhan lain yang tidak ada di kampung, mereka penuhi dengan cara barter ke Simpang Pait. 

Umumnya, barang yang dibarter ini adalah barang-barang kebutuhan dapur. Kebiasaan barter mulai 

hilang sejak “uang mulai banyak”. Penanda yang diingat oleh Pak Jamhari adalah sejak masuknya HPH ke 

Muara Lambakan. 

Tabel 3. Beberapa barang-barang yang dibarter masyarakat Muara Lambakan (hulu) ke Simpang Pait (hilir) 

BARANG HULU KE HILIR BARANG HILIR KE HULU 

BATU KALI BERAS 

ROTAN GARAM 

PADI MINYAK KELAPA 

MADU MINYAK TANAH 

GULA MERAH SABUN BATANG 

BINATANG BURUAN ROKOK NIPAH 

KAYU TERASI 

DENDENG RONTO (TERASI BASAH) 

Keterangan:  Barang utama yang paling banyak dibawa dari hulu ke hilir adalah batu kali dan rotan. Tahun 1969, 

gula pasir masuk ke Muara Lambakan. Sejak itu, perlahan kebiasaan membuat gula merah mulai 

berkurang. MSG masuk pada tahun 1970. 

Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Muara Lambakan. Dalam hal cara bertani, 

awalnya mereka selalu mengutamakan tanaman yang paling mereka butuhkan sendiri. Orientasi itu saat 

ini mulai berubah mengarah pada kebutuhan pasar. Hal ini tergambar dari kecenderungan mereka untuk 

menanam tanaman tahunan monokultur seperti karet dan sawit, pasca penanaman padi. 

Perubahan ini akan berpengaruh pada kebiasaan mereka dengan sistem tanam bergilir. Sebelumnya, 

pasca menanam padi, mereka akan meninggalkan lahan tersebut sampai menjadi hutan kembali. 

Kalaupun menanam tanaman, mereka menanam rotan yang sifatnya menjalar dan tidak banyak memakan 

ruang bagi tumbuhan lain. Sehingga dengan demikian, pada saat mereka membuka lagi lahan tersebut, 

                                                             
10 Wawancara 04 November 2016 dengan Basri 
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kondisi tanahnya sudah kembali subur. Berbeda halnya jika lahan bekas tanaman padi ditanami tanaman 

karet atau sawit yang tidak memungkinkan proses penghutanan kembali. 

Ketergantungan input pertanian juga mulai terlihat. Penggunaan Herbisida dan pestisida perlahan mulai 

menghilangkan pengetahuan lokal yang mereka miliki untuk mengatasi rumput dan hama. 

Untuk menangkal hama, petani Muara Lambakan punya cara khusus yang disebut dengan Raun pare, yaitu 

pengasapan untuk mengusir hama. Pengasapan ini diletakkan di pojok dan di jalur tengah ladang, sebelum 

padi berisi (usia tanaman sekitar 2 bulan-an). Bahan raun ini berasal dari  berbagai macam daun-daunan 

dan kulit-kulit kayu yang ada di hutan, diantaranya yaitu: daun jeruk, daun kelapa, kulit durian, kulit 

langsat, kulit tanaman kayu, dsb. Menurut Pak Basri setidaknya ada 44 macam bahan. Ketika membakar 

diucapkan kalimat: “aku nuna iko daon ente’ mulis binatang”, yang artinya “kubakar kamu daun untuk 

mengusir binatang (hama)”. Pengetahuan ini sudah mulai hilang. Banyak petani, khususnya anak muda, 

tidak tahu komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk raun. 

Penggunaan herbisida mulai digunakan masyarakat karena semakin banyaknya rumput di perladangan. 

Banyaknya rumput di ladang dipengaruhi karena lahan yang mereka buka masih terhitung baru (belum 

sepenuhnya menjadi hutan). Jika lahan yang dibuka benar-benar hutan, biasanya tidak ada rumput yang 

tumbuh. Kalaupun tumbuh, tidak banyak seperti sekarang. Ini semua terjadi karena adanya perubahan 

pola perladangan akibat tertutupnya akses masyarakat terhadap hutan karena adanya konsesi 

perusahaan. 

Dengan masuknya herbisida dalam kehidupan petani, setidaknya ada dua potensi yang perlu diwaspadai. 

Pertama, rusaknya struktur tanah yang akan mengakibatkan tingginya laju erosi, mengingat lahan di 

muara lambakan rata-rata berbukit. Kedua, hilangnya kebiasaan gotong-royong dalam ngerikut 

(membersihkan rumput pada saat mau menanam padi). 

Kebiasaan gotong-royong sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Muara Lambakan, khususnya 

dalam pertanian. Hampir semua proses pertanian dilakukan dengan gotong-royong, sejak dari mulai 

membuka lahan sampai panen11. Mereka melakukan ini secara bergantian tanpa perintah dari siapapun, 

melainkan sebagai kewajiban sosial. 

Kebiasaan gotong-royong ini memiliki peran yang sangat tinggi di masyarakat. Dari aktivitas inilah 

keguyuban dan rasa persaudaraan terbangun sampai sekarang. Nilai yang tidak bisa disandingkan apalagi 

ditandingi oleh sekedar perhitungan ekonomi. 

 

                                                             
11 Lihat lampiran 1 dan 2 
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Gotong royong membuka lahan (kiri) dan menanam (kanan), masyarakat Muara Lambakan 

Kalaupun akan dihitung secara ekonomi, kebiasaan gotong-royong ini jelas memberikan keringanan, 

khususnya bagi petani kecil. Sebagai pembanding, belajar dari Jawa, ketika kebiasaan gotong-royong 

seperti ini hilang, ongkos pertanian untuk padi sawah otomatis meningkat karena aktivitas yang 

melibatkan banyak orang seperti memindahkan bibit padi, menanam, dan panen, akhirnya harus dibayar 

dengan membayar seluruh tenaga kerja yang dipekerjakannya. “Tetangga”, yang merupakan sebutan 

hubungan kemanusiaan, berubah menjadi “tenaga kerja” atau “buruh” yang merupakan sebutan 

hubungan dagang. 

Perlu ditegaskan disini, penjelasan dari kaca mata ekonomi ini bukan untuk menjadikan gotong-royong 

sebagai bagian dari “efisiensi” dalam logika ekonomi uang. Karena pandangan yang demikian hanya akan 

merendahkan nilai gotong-royong itu sendiri. Gotong-royong, pada intinya, adalah hubungan 

kemanusiaan, saling membantu antara manusia dengan manusia. Logika ekonomi uang, dengan analisa 

yang paling canggih sekalipun, tidak akan pernah bisa memahami nilai hakiki dari gotong-royong. 

PT. FAJAR SURYA SWADAYA 

Kerusakan alam yang disebabkan oleh perusahaan hutan semakin nyata terlihat sejak beroperasinya 

perusahaan perkebunan kayu, PT. Fajar Surya Swadaya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, percepatan 

kerusakan ini sangat nyata karena cara kerja perkebunan kayu yang membabat habis hutan dan 

menjadikannya perkebunan monokultur. Sementara, pemilik dari perusahaan ini adalah orang luar Desa 

Muara Lambakan yang tidak memiliki resiko apapun terhadap kerusakan alam di Desa tersebut.  

PT. Fajar Surya Swadaya (FSS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan pulp, kertas, 

dan rayon. Perusahaan ini didirikan oleh kelompok industri kertas Fajar Surya (PT. Surabaya Industri Pulp 

dan Kertas dan PT. Fajar Surya Wisesa) bekerjasama dengan Group Djarum yang tergabung dalam PT. Agra 

Bareksa Indonesia, dan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) Jakarta. Salah satu tujuan 

pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada perkebunan kayu oleh PT. FSS ialah untuk 
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memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas di wilayah Kalimantan Timur dengan kapasitas 

300.000 ton/tahun12.  

Wilayah konsesi PT. FSS terdapat di tujuh Desa yang sekaligus berada di dua kecamatan dan dua 

kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Kecamatan Waru Kabupaten 

Penajam Paser Utara. Desa-Desa tersebut ialah Desa Mendik Karya, Munggu, Muara Pias, Muara Toyu, 

Perkuwin, Pinang Jatus, dan Muara Lambakan. Perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sesuai dengan Kepmenhut No. 383/Kpts-II/1997 junto No. 

SK. 428/Menhut-II/2012 seluas 61.470 hektare. Perizinan ini memiliki jangka waktu selama 43 tahun (35 

tahun ditambah 1 daur tanaman selama 8 tahun). 

Informasi terkait rencana kapasitas pabrik pulp di Kalimantan Timur berbeda dengan yang terdapat di 

dalam pemberitaan media. Pada awal tahun 2015 PT. Agra Bareksa (anak perusahaan Djarum Group) akan 

menyiapkan dana sekitar Rp 2 triliun untuk membangun pabrik pulp di Kawasan Industri Buluminung, 

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain itu, juga akan dibangun kereta api 

sebagai angkutan penyuplai bahan baku dari perkebunan kayu menuju pabrik. Untuk mengoperasikan 

perusahaan pulp ini akan menggandeng PT Fajar Surya Swadaya (FSS) yang  telah terdata menjadi anggota 

Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia (APHI) Kalimantan Timur. Kapasitas pabrik yang akan dibangun ini 

mencapai 1 juta ton/tahun13. 

Dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) 

tahun 2008 – 2017 telah diatur rencana tata ruang area kerja PT. FSS sesuai dengan SK Menteri Kehutanan 

No.70.kpts-II/95 jo No.246/kpts-II/1996 jo No. P.21/Menhut-II/2006. Dalam pengaturan ruangnya, FSS 

telah mengalokasikan 45.844 ha (68.8 %) untuk tanaman pokok, 3.257 ha (4,9%) tanaman unggulan, 7.524 

ha (11.3%) tanaman kehidupan. 6.701 ha (10%) area kawasan lindung dan 3.333 ha (5%) area tidak efektif 

untuk produksi.  Pada tahun 2008, FSS telah melakukan penataan tata batas, pembuatan persemaian, dan 

pembangunan sarana prasarana serta jalan. 

 

                                                             
12 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) PT. Fajar 
Surya Swadaya tahun 2008 – 2017. 
13 http://kaltim.tribunnews.com/2015/03/03/agra-bareksa-bangun-pabrik-pulp-dan-rel-kereta-api-di-ppu 

http://kaltim.tribunnews.com/2015/03/03/agra-bareksa-bangun-pabrik-pulp-dan-rel-kereta-api-di-ppu
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Lahan konsesi PT. Fajar Surya Swadaya 

Untuk tanaman pokok sendiri, PT FSS sudah mulai menanam sejak tahun 2009. Dengan masa daur tanam 

selama 8 bulan, maka pada tahun 2017 PT. FSS akan melakukan pemanenan untuk pertama kalinya. Dari 

luasan yang ada, PT FSS telah memprediksi bahwa mereka mampu menghasilkan kayu rata-rata per 

tahunnya hingga 1.146.100 meter kubik/tahun. 

Tumpang tindih pengelolaan tidak hanya terjadi antara wilayah konsesi PT. FSS dengan wilayah kelola 

masyarakat. Tumpang tindih juga terjadi atara wilayah PT. FSS dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

berada di sekitar PT. FSS. Dalam dokumen RKU PT. FSS tercatat bahwa terdapat lahan seluas 21.314 ha 

yang tumpang tindih atau 31% dari total luas konsesi. Tumpang tindih terjadi dengan IUPHHK-HA PT. 

Greaty Sukses Abadi (12.492 ha), Perkebunan PT. Gawi Makmur Kalimantan (162 ha),Perkebunan PT. 

Muaratoyu Subur Lestari (7.887 Ha), Perkebunan PT. Nusantara XIII (125 ha), Perkebunan PT. Pasir Sawit 

Plantation (648 ha). 

Sejak rentang waktu 2009-2016, hutan alam yang berada didalam konsesi PT. FSS telah berkurang seluas 

17.791 ha. Deforestasi yang terjadi didalam area konsesi PT. FSS terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi 

perkebunan kayu. Hutan yang ditebang untuk penyiapan lahan dimanfaatkan oleh PT. FSS dengan menjual 

kayu bulat hutan alam ke pihak ketiga. Untuk dapat memanfaatkan kayu dari hutan alam, PT. FSS telah 

mendapatkan sertifikat SVLK dan PHPL sejak Desember tahun 2013. Sertifikat tersebut berlaku sampai 

dengan Desember 2018. Dari data RKUPHHK-HT PT. FSS tercatat bahwa terdapat 1.272.349 meter kubik 

kayu dari hutan alam yang akan dipanen perusahaan tersebut. Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. 

FSS tahun 2014, juga terdapat 55.903 meter kubik kayu hutan alam yang akan dipasarkan atau dijual 

kepada pihak ke tiga.
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Peta perubahan hutan alam di dalam konsesi PT. Fajar Surya Swadaya pada tahun 2009, 2013 dan 2016
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Tumpukan Kayu Bulat Hutan Alam yang Telah Ditebang oleh PT. FSS (Foto: JPIK Kalimantan Timur) 

KESIMPULAN 

Proses teritorialisasi yang dilakukan Negara menyebabkan terpinggirkannya masyarakat dari tanahnya. 

Pengklaiman Negara atas tanah masyarakat mempertegas proses komodifikasi tanah oleh Negara yang 

hanya bisa dimanfaatkan oleh  pemilik modal besar. Proses ini pada akhirnya sekaligus mencerabut 

masyarakat dari akar sejarahnya. Sejarah panjang yang dialami masyarakat dengan segala nilai, aturan, 

dan pengetahuan yang dimilikinya dihiraukan begitu saja. Kepastian hak menjadi monopoli pemerintah 

tanpa proses penggalian sejarah dan pelibatan masyarakat terlebih dahulu. 

Sikap ahistoris dari pemerintah ini tidak hanya sekedar mengenai hak masyarakat terhadap tanah. Lebih 

jauh, sikap ini juga menghasilkan penilaian-penilaian yang tidak benar terhadap cara hidup masyarakat. 

Dalam konteks masyarakat Muara Lambakan, pemerintah cenderung menyalahkan penduduk yang 

memiliki tradisi membakar lahan untuk berladang sebagai penyebab dari rusaknya alam. Pengetahuan 

masyarakat tentang api yang sudah lama diterapkan dan keterujiannya hilang dari bahan analisa. 

Siapa yang diuntungkan dari semua proses ini? Jawabannya sudah tentu bukan rakyat kecil Masyarakat 

Desa Muara Lambakan. Perusahaan pemanfaat hutan dengan izin HPH dan Perkebunan kayulah yang 

paling banyak meraup keuntungan. Ini berbanding lurus dengan kerusakan yang mereka ciptakan. 

Sementara, penanggung kerusakan yang disebabkan oleh mereka adalah masyarakat Muara Lambakan 

dan sekitarnya.  

Dalam perkembangannya, masyarakat muara lambakan mulai melakukan “adaptasi” dengan situasinya. 

Hubungan selaras manusia dengan alam, pelan-pelan berubah menjadi alam sebagai pelayan manusia, 

yang seolah tanpa batas. Logika efektif dan efisien yang dibawa oleh perusahaan mulai mempengaruhi 

masyarakat. Apa yang bisa dihasilkan dengan cepat dan banyak dari alam, itulah yang dikerjakan 

masyarakat, tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya. Karena keterjepitan dan ketersingkirannya 

terhadap hutan dan tanahnya, akhirnya, logika orang kalahlah yang dipakai: “daripada orang luar yang 

merusak dan mendapatkan untung, sementara kita tidak dapat apa-apa, lebih baik kita juga ikut merusak 

dan mengambil keuntungan juga”. 



M U A R A  L A M B A K A N  “ B E R T A H A N   D I T E N G A H  K E P U N G A N   K O N S E S I ” 

Perubahan masyarakat yang seperti itu semakin memperkuat pandangan pemerintah bahwa 

masyarakatlah sebagai penyebab rusaknya hutan. Penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat 

(sekali lagi, meskipun merekalah yang memiliki ikatan sejarah dengan lahan tersebut) dianggap sebagai 

penebangan ilegal dan penyebab kerusakan. Sebaliknya, penebangan kayu yang dilakukan oleh 

perusahaan HPH dan perkebunan kayu dianggap sebagai penebangan legal dan tidak dipandang oleh 

pemerintah sebagai kerusakan. Sekali lagi pemerintah menunjukkan sikap ahistoris-nya. Proses 

penghilangan hak dan akses masyarakat terhadap hutan dan tanahnya (yang dilakukan pemerintah 

sendiri) lagi-lagi absen dari bahan analisanya.  
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LAMPIRAN 1. tahapan pembakaran lahan sesuai dengan pengetahuan 

masyarakat Muara Lamabakan 

1. Mobas (nebas), yaitu membersihkan tumbuhan atau pohon-pohon kecil. Dikerjakan laki-laki dan 

perempuan. Perkiraan lama mengerjakan: 

- Gotong-royong  : 1 – 2 hari 

- Sendiri   : 15 – 30 hari 

2. Nernak, yaitu menebang pohon yang agak besar, diameter sekitar 10 – 15 cm. Dikerjakan laki-laki. 

Perkiraan lama mengerjakan: 

- Pakai chainsaw  : 4 – 5 hari 

- Pakai kapak   : 15 – 30 hari 

Jika pekerjaan sudah selesai, ditunggu dulu sampai kering, sekitar 1 bulan, baru kemudian ke tahap 

berikutnya. 

3. Nutu, yaitu menebang pohon yang besar-besar. Dikerjakan laki-laki. Perkiraan lama pekerjaan: 

- 1 orang pakai chainsaw : 5 hari 

- 2 orang pakai chainsaw : 2 hari 

- Pakai kapak  : 1 bulan 

4. Neretek/ nyencang, yaitu memotong kecil-kecil kayu-kayu yang sudah ditebang. Dikerjakan laki-laki 

dan perempuan. Sebelum pada proses pembakaran, harus ditunggu dulu sampai kering. 

5. Bakar 

Proses pembakaran dilakukan dua kali, yaitu: 

Tahap pertama, pertama-tama diperhatikan dulu musim dan kondisinya. Mereka membedakan 3 

kondisi, yaitu: 1. Musim kemarau sangat kering; 2. Musim kemarau tapi sedikit basah; 3. musim 

penghujan. Tiga kondisi ini menentukan cara pembukaan lahan: 

- Pada waktu kemarau yang sangat kering, lebih dari setengah bulan tidak turun hujan, maka di 

sekitar lahan dibuat 2 oak (sekat). Oak pertama berjarak 10 – 25 m dari lahan. Sekat ke dua 

berjarak 2 – 4 m. Antara oak dengan lahan dan oak dengan hutan dibersihkan. Semua daun, 

ranting, dahan, dan kayu yang dibersihkan ditumpuk di antara oak.  

 

-  
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Tumpukan ini jumlahnya banyak, dijejer mengelilingi lahan. Istilah lokal untuk menyebut 

tumpukan ini adalah pluruk. Tumpukan ini kemudian dibakar pada malah hari sekitar jam 6 – 

7 malam karena menghindari angin kencang agar tidak merembet ke hutan atau lahan 

tetangga. Sekeliling lahan dijaga oleh banyak orang. Setelah pembakaran di pinggir ini selesai, 

baru kemudian lahan dibakar sekitar jam 12 – 1 siang untuk memanfaatkan angin agar lahan 

terbakar sempurna dan cepat. 

- Pada waktu kemarau yang agak basah, mereka biasanya mengecek tanah dan daun-daun di 

sekitar. Kalau memang kering, mereka akan membuat sekat, tapi cuma satu sekat. Tumpukan 

kayu dibakar di lahan dan di dalam sekat sembari dijaga sekelilingnya 

- Pada waktu musim hujan tidak perlu dibikin sekat. Langsung dibakar di lahan. 

 

Tahap ke-2 disebut sebagai Ngeduk, yaitu membersihkan sisa bakaran yang pertama (membakar 

sisa-sisanya). Dilakukan secara gotong-royong. 

 

LAMPIRAN 2. Tahapan Proses Menanam Padi Masyarakat Muara 

Lambakan 
1. Nasok/ tugal, yaitu membuat lubang tanam. Biasanya dikerjakan laki-laki. Nias yaitu nyumbak 

suang luang asok (memasukkan ke dalam lubang) dikerjakan perempuan dan laki-laki, 

mengikuti di belakang yang nugal. Dikerjakan secara gotong-royong. 

2. Ngerikut, yaitu membersihkan rumput ketika padi tumbuh, dilakukan perempuan. Laki-laki 

jarang mengerjakannya. Dilakukan 1 – 2 kali dalam satu masa tanam. Dikerjakan secara gotong-

royong. 

3. Raun pare, yaitu pengasapan untuk mengusir hama. Pengasapan ini diletakkan di pojok dan 

dijalur tengah ladang, sebelum padi berisi, usia tanaman sekitar 2 bulan-an. Bahan raun ini 

berasal dari berbagai macam daun-daunan dan kulit-kulit kayu yang ada di hutan, diantaranya 

yaitu: daun jeruk, daun kelapa, kulit durian, kulit lansat, kulit tanaman kayu, dsb. Menurut pak 

basri setidaknya ada 44 macam bahan. Ketika membakar diucapkan kalimat: “aku nuna iko 

daon ente’ mulis binatang”, yang artinya kurang lebih: “kubakar kamu daun untuk mengusir 

binatang (hama)”. 

Ilustrasi letak raun 

 

 

 

 

 

4. Ngani, yaitu panen, dikerjakan laki-laki dan perempuan. Dikerjakan secara gotong-royong. 
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