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ndonesia yang seharusnya Raya, sekarang diambang kehancuran alam akibat sifat rakusnya sendiri. Bencana 

demi bencana yang terjadi adalah bukti betapa menderitanya alam ini. ‘Tubuh’nya yang dirampas si pemangku 

kepentingan atas se-izin penguasa, pun juga ‘Darah’ nya yang dicemari seakan tempat pembuangan akhir.  Jelas 

ini lebih dari cukup bahwa “Rakyat kecewa”.  

Secara agresif, pemerintah memberikan pengelolaan hutandan lahan seluas-luasnya kepada industri-industri 

berskala besar. Seakan hutan dan lahan hanya dianggap sebagai komoditas. Ia justru lupa akan fungsinya 

sebagai ruang hidup. 

Sampai 2015 seluas 19,6 juta hektare lahan diberikan untuk 269 perusahaan HPH dan 10,7 juta hektare untuk 

280 perusahaan HTI (KLHK, 2015). Pun demikian dengan 1412 perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan 

12,27juta hektare (Dirjenbun, 2017) dan 9433 Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perusahaan tambang 

sampai 2017 (PWYP, 2017). Jumlah dan luasan izin-izin tersebut tentu tidak sebanding dengan hak pengelolaan 

hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. 

Akhir 2016 Pemerintah baru mengakui hutan adat seluas 13 ribu hektare di sembilan kelompok masyarakat 

(KLHK, 2016). Kemudian ditambah 413 ribu hektare lahan diberikan untuk kelompok masyarakat melalui 

reforma agraria (KSP, 2016), dan 510 ribu hektare melalui Perhutanan Sosial sampai Juni 2017 

(industribisnis.com, 2017). Angka tersebut memperlihatkan bagaimana ketimpangan penguasaan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh kepentingan industri berskala besar. Menjadi wajar bila nilai manfaat 

hutan dan lahan tidak sampai ke masyarakat.  

Silang sengkarutnya perizinan dan klaim wilayah kelola masyarakatjuga menjadi persoalan pengelolaan hutan. 

Setidaknya ada 14,7 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan 

kelapa sawit, dan pertambangan (FWI, 2014).  

Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, pulau-pulau yang menyimpan banyak kantung hutan pun tidak terlepas 

dari kesilang-sengkarutan areanya. Seperti yang terjadi di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah yang rata-rata masih memiliki 39 

persen tutupan hutan dari luas daratannya.  

Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) 2017 di delapan provinsi tersebut menemukan ada 9 juta hektare areal 

penggunaan lahan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Bahkan 

ada 1,52 juta hektare wilayah adat tumpang tindih juga dengan konsesi-konsesi tersebut.  

Acapkali tumpang tindih di lokasi yang sama akibat dari informasi yang tidak akurat. Kurangnya koordinasi antar 

pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan dan kurangnya keterbukaan informasi dalam proses perizinan 

penggunaan lahan, menyebabkan pengelolaan hutan dan lahan menjadi tidak maksimal. Distribusi informasi 

kepada masyarakatpun pada akhirnya menjadi tidak adil.  

 I
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Ketidakadilan informasi melahirkan asimetris informasi (ketidakseimbangan kekuatan atas informasi), yang 

seringkali kelompok masyarakat kalah atau dikalahkan dalam sengketa/konflik yang menyangkut penguasaan 

hutan dan lahan. Komnas HAM 2015 mencatat konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat di kawasan 

hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Potensi 

konflik akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Kehutanan (d/h Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan BPS (2007, 2009) yang menunjukkan 31.957 desa berada di dalam dan 

sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Sekitar 71,06 persen dari desa-desa tersebut 

menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ironisnya, sampai 2014 hanya 0,5 juta hektare kawasan 

hutan diberikan aksesnya kepada puluhan kelompok masyarakat sekitar hutan, dengan waktu yang terbatas dan 

setelah melalui prosedur administrasi yang rumit dan panjang. 

Konflik tenurial yang terjadi pada masyarakat adat  Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat, dan masyarakat adat 

Muara Lambakan di Kabupaten Paser, di Provinsi Kalimantan Timuradalah contoh nyata dari sekian banyak kasus 

yang belum terselesaikan. Adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

hutan dan lahan, serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya adalah beberapa faktor pemicu 

terjadinya konflik tenurial di Indonesia. 
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MUARA TAE 
 

udah empat puluh enam tahun, Muara Tae terus-menerus kehilangan sebagian besar wilayah dan hutan mereka 

oleh HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Padahal masyarakat Muara Tae sendiri tidak pernah 

menyerahkan wilayah adat mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Muara Tae, sebuah kampung di 

Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang didiami masyarakat adat Dayak Benuaq 

Ohokng, masih berusaha bertahan dari gempuran konsesi hingga kini.  

 

Muara Tae adalah sebuah kampung yang berlokasi di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat,Kalimantan 

Timur. Kampung ini merupakan pemekaran dari Kampung Mancong pada tahun 2004.  

 

Berdasarkan pemetaan partisipatif tahun 2017, luas kampung ini mencapai 10,8 ribu hektare1 yang statusnya 

berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Namun secara administratif, sejak terbit SK Bupati Kutai Barat Nomor 

146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak 

Kecamatan Siluq Ngurai Dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, luas kampung muara tae berkurang 

menjadi 6.938 hektare. Hal ini karena sebagian wilayah yang diklaim Muara Tae masuk menjadi wilayah Muara 

Ponak.  

Tabel 1. Batas Administrasi Kampung Muara Tae 

Batas Kampung/Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah utara Kampung Mancong Jempang 

Sebelah selatan Kampung Muara Ponak & Kampung Kenyanyan Siluq Ngurai 

Sebelah timur Kampung Lembonah Jempang 

Sebelah barat Kampung Muhur Siluq Ngurai 

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Mantan Kepala Desa Muara Tae, Masrani Pada 10 September 2016 

 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Muara Tae sebanyak 2.200 jiwa dari 200 KK. Jumlah tersebut termasuk 

pendatang dari Jawa, Nias, Bugis, Toraja, Manado, Batak, dll, yang bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit 

dan tambang. Namun di tahun 2016, jumlahnya berkurang menjadi 1.800 jiwa. Hal ini akibat adanya PHK besar-

besaran dampak dari beberapa sub kontraktor PT. Gunung Bayan2 yang tutup.3 

 

Masyarakat Muara Tae secara turun-temurun sudah menetap di sepanjang aliran sungai nayan, anak sungai 

Ohokng. Sehingga sampai saat ini mereka dikenal sebagai suku Dayak Benuaq Ohokng.  

 

Seperti dalam budaya Masyarakat Dayak pada umumnya, Masyarakat Adat Muara Tae dalam melangsungkan 

dan mempertahankan kehidupannya sangat tergantung dengan kelestarian sumber daya hutan. Hutan telah 

menyatu dengan kehidupan mereka dan memiliki terikat secara sosial, budaya dan ekonomi. Dari hutan 

tersebut-lah mereka memperoleh dan memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlanjutan kehidupan mereka. 

Persentuhan yang mendalam antara masyarakat Dayak dengan hutan pada gilirannya melahirkan apa yang 

disebut sistem perladangan, yakni bentuk model kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan. Bahkan  sistem 

perladangan itu telah menjadi salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak, termasuk budaya Masyarakat Adat 

Muara Tae.  

 

                                                            
1
 FWI, Kaoem Telapak, 2017.  

2
 Perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Muara Tae sejak tahun 1995 hingga sekarang 

 3
 Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Muara Tae, Bapak Masrani pada 10 September 2016

 S
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Kehadiran Izin Berbasis Lahan 

 

Kehidupan dan kebersahajaan Masyarakat Adat Muara Tae mulai terusik ketika hadirnya perusahaan berbasis 

lahan. Dimulai sejak 46 tahun yang lalu, dimana kawasan hutan dan wilayah kampung Muara Tae sudah menjadi 

rebutan berbagai perusahaan HPH, HTI, kebun sawit, hingga pertambangan. 

 

Tabel 2. Beragam Izin Berbasis Lahan di  Muara Tae 

 

Sumber:  Kompilasi FWI, 2016 

 

Sejak tahun 1971, kekayaan alam kecamatan Jempang termasuk Muara Tae didalamnya mulai dikeruk dengan 

beroperasinya perusahaan HPH, PT. Sumber Mas4. Perusahaan tersebut beroperasi di Kecamatan Jempang pada 

periode 1971-1975, 1983-1985, 1991-1992. Pada areal yang sama, PT. Sumber Mas juga membangun HTI diawal 

1993, dengan PT. Dirgarimba sebagai kontraktor pembibitannya. 

 

Kemudian tahun 1995, giliran perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. London Sumatra Group5 yang menjajah. 

PT. Lonsum adalah satu dari banyaknya perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia. Dari dahulu 

hingga sekarang, perkebunan besar kelapa sawit dianggap sebagai juru selamat perekonomian Indonesia. Waktu 

itu, akhir tahun 1996 target pemerintah adalah mengubah 9,13 juta hektare lahan menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Namun bukannya menghasilkan devisa yang tinggi, lapangan kerja yang luas, dan kesejahteraan petani, 

justru kebalikannya. Keberadaan PT. Lonsum di kecamatan Jempang menghasilkan krisis ekonomi, ekologi, 

budaya, dan sosial (Telapak, 2000). Tahun 2008, Salim Grup membeli London Sumatra Group dan hingga saat ini 

perusahaan tersebut masih beroperasi.  

 

Tidak berhenti sampai disitu, sekitar tahun 1996/1997, perusahaan tambang batubara, PT.Gunung Bayan 

Pratama Coal6 ikut meramaikan perizinan di Kecamatan Jempang. Bahkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

mereka masih eksis hingga sekarang. 

 

Sisa-sisa dari pengerukan cadangan batu bara di Muara Tae adalah lubang bekas galian tambang. Membentuk 

seperti danau berwarna kehijauan dan dibiarkan menganga. Beragam partikel logam berbahaya terkandung 

dalam danau tersebut. Memberikan dampak tercemarnya air sungai dan mata air. Bahkan lebih dari itu, 

peninggalan lubang tambang rawan menelan korban jiwa. 

 

                                                            
4
Dimiliki oleh seorang pengusaha, Josh Sutomo 

5
Dikenal dengan nama Lonsum 

 6
Dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong

Tahun Izin Perusahaan 

1971-1931 HPH PT Sumber Mas 

1993-1995 HTI (diareal yg sama) PT Sumber Mas 

1995-sekarang Perkebunan sawit (bag utara berbatasan mancong-

MT) 

PT London Sumatra 

1996-sekarang Tambang batu bara PT Gunung Bayan Pramata Coal 

2010-sekarang Perkebunan sawit PT Borneo Surya Mining Jaya 

2011-sekarang Perkebunan sawit PT Munte Waniq 

2012-sekarang Tambang batu bara PT Gemuruh Karsa 
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Menurut kajian Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, di Kalimantan Timur sampai Agustus 2016, terdapat 

4.464 lubang tambang dari total 1.488 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 5,4 juta hektare. Hingga kini, 

sudah ada 24 anak yang menjadi korban lubang tambang (Mongabay, 2016). Tidak menutup kemungkinan, 

tanpa pengawasan dan penanganan yang jelas, lubang tambang di Muara Tae dapat menelan korban.  

 

Kemudian pada tahun 2010, 2011, dan 2012 secara berturut-turut Muara Tae kembali disusupi oleh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Perusahan tersebut adalah PT. Borneo Surya Mining Jaya 

(Surya Dumai Grup (Keluarga Fangiono)), PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resouces Bhd Grup), dan PT. 

Gemuruh Karsa. Kedua perusahaan kelapa sawit tersebut masih beroperasi hingga sekarang. Terkecuali untuk 

PT. Gemuruh Karsa, perusahaan tambang batubara yang tidak beraktivitas di Muara Tae karena tidak 

ditemukannya singkapan di sungai.7 

 

Kehadiran perusahaan yang mengelilingi Kampung Muara Tae seperti “komplotan perampok” yang hanya 

mengeruk sumberdaya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebelum perusahaan-

perusahaan tersebut ada, masyarakat masih dengan mudahnya mencari sumber penghidupan. Air, rotan,kayu, 

babi hutan, ikan, madu tanyut, obat-obatan dan sebagainya tersedia berkelimpahan.8 Namun sejak hadirnya 

perusahaan tersebut, selain memberikan dampak pada pengurangan sumber daya alam, yang lebih buruk 

adalah terciptanya konflik sosial (horizontal) antar masyarakat di kampung-kampung. 

 

Distribusi Penguasaan Lahan 
 

 

Gambar 1. Peta Partisipatif Muara Tae Tahun 2017 

Sumber: Pemetaan Partisipatif FWI dan Kaoem Telapak, 2017 

 

 

                                                            
7
 Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Muara Tae, Bapak Masrani pada 10 September 2016 

 8
 Hasil wawacara dengan tokoh masyarakat adat, Bapak Petrus Asuy pada 9 September 2016
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Masyarakat Muara Tae telah melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif pada 2011 dan diperbaharui 

pada 2017. Pemetaan tersebut difasilitasi oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kaoem Telapak9.  

 

Terdapat 10,8 ribu hektare luas wilayah Muara Tae yang terpetakan. Namun dari luas total tersebut, hanya 

enam persen wilayah muara tae yang terbebas dari konsesi yaitu seluas 703,35 hektare. Sementara sisanya 

tumpang tindih dengan izin sawit dan tambang.  

 

Tabel 3. Distribusi Penguasaan Lahan di dalam  Muara Tae Tahun 2017 

No Penguasaan Lahan Luas (Ha) 

1 Tumpang tindih konsesi PT Gunung Bayan Pramata Coal dan PT Borneo Surya Mining 

Jaya 

150,87 

2 Tumpang tindih konsesi PT Gunung Bayan Pramata Coal dan PT London Sumatera 33,67 

3 PT Gunung Bayan Pramata Coal 5.554,86 

4 PT Borneo Surya Mining Jaya 3.563,75 

5 PT London Sumatera 0,44 

6 PT Munte Waniq Jaya Perkasa 835,23 

7 Muara Tae tanpa Tumpang Tindih 703,35 

  Luas Muara Taes 10.860,18 

Sumber: Pemetaan Partisipatif FWI dan Kaoem Telapak, 2017 

 

Kondisi kesilangsengkarutan ini, mendorong terjadinya perubahan tutupan hutan di Muara Tae.  Catatan FWI 

tentang hutan alam yang masih dimiliki Muara Tae tahun 2000 seluas 854 hektare. Namun bila melihat situasi 

hari ini, wilayah Muara Tae sudah tidak memiliki hutan alam yang tersisa.  

 

Perubahan yang paling nyata adalah tertutupnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat 

kehilangan wilayah adat dan kebun sebagai sumber penghidupan mereka. Hasil hewan buruan masyarakat 

berkurang, pohon-pohon buah, kayu ulin, dan tanaman obat juga jadi sulit didapat. Tidak hanya itu, Sungai 

Nayan beserta anak-anak sungainya yang airnya biasa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan air bersih, 

telah tercemar, serta kering bila di musim kemarau sedang melanda. 

                                                            
 9

 Transformasi dari organisasi masyarakat sipil TELAPAK
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Gambar 2. Peta Situasi Muara Tae Tahun 2016 
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Menghadang Deforestasi 

 

Sudah empat puluh enam tahun, Muara Tae terus-menerus kehilangan sebagian besar wilayah dan hutan 

mereka oleh HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Padahal masyarakat Muara Tae sendiri tidak 

pernah menyerahkan wilayah adat mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Muara Tae, masyarakat 

adat Dayak Benuaq Ohokng, masih berusaha bertahan dari gempuran konsesi hingga kini. 

 

Sejak perusahaan masuk, masyarakat terus melakukan perlawanan, termasuk berkali-kali menghadang buldozer 

perusahaan yang dikawal oleh aparat negara. Dalam panjangnya perjuangan perlawanan tersebut, Muara Tae 

mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. 

 

Juli 1998 – September 1999, sekitar 600 orang dari kelompok masyarakat Kecamatan Jempang dan Muara Pahu 

menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit dengan menduduki basecamp PT Lonsum. Pada saat itu PT Lonsum 

tutup total. Karena konflik berlarut, PT. Lonsum menggunakan preman dan aparat keamanan (Brimob, Polres 

Kutai, Polsek Jempang) untuk menyerang masyarakat yang demonstrasi. Sembilan orang ditangkap dan 

dipenjara enam bulan di Tenggarong. Beberapa masyarakat lainnya melarikan diri ke hutan bahkan pindah kota 

ke Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur10.  

 

                                                            
10 Hasil   wawacara dengan tokoh masyarakat adat, Bapak Petrus Asuy pada 9 September 2016
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Belum berhenti sampai disitu, pada 2011 masyarakat adat muara tae harus berhadapan dengan muara ponak, 

satu suku mereka. Perusahaan tambang dan sawit, PT. Munte Waniq Jaya Perkasa dan PT. Borneo Surya Jaya 

Mining, mulai membeli lahan masyarakat muara tae melalui muara ponak. Perusahaan menggunakan 

masyarakat kampung sebelah untuk mengakui hutan milik mereka. Dengan pengakuan tersebut perusahaan 

melakukan pembelian, ganti rugi lahan. Modus penguasaan lahan yang dilakukan oleh kedua perusahaan 

menimbulkan perpecahan pada masyarakat Dayak Benuaq di dua kampung. 

 

Permasalahan kian rumit ketika Bupati Kutai Barat pada 2012 mengeluarkan SK Bupati Kutai Barat Nomor 

146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponaq 

Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang. Sebagian wilayah Muara Tae masuk 

kedalam wilayah Muara Ponak. Perbedaan keyakinan tata batas antara masyarakat kedua kampung 

mengakibatkan konflik horizontal. 

 

 

Gambar 3. Peta Indikatif Penggunaan Lahan Muara Tae Dengan SK Bupati Kutai Barat 2012 

Sumber: Pemetaan Partisipatif FWI dan Kaom Telapak (2017), SK Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 

Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai 

Dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang 

 

 

Campur tangan pemerintah semakin jelas ketika Masrani, Petinggi Kampung/Kepala Desa Muara Tae yang 

diberhentikan oleh Bupati Kubar pada 2013, akibat menggugat SK Bupati Kubar. Mimpin, petinggi adat Muara 

Tae yang juga ikut melawan, diberhentikan oleh SK Pemberhentian Presidium Dewan Adat dan Kepala Desa 

Muara Tae pada 2015.  

 

Muara Tae adalah contoh nyata masyarakat yang berjuang mempertahankan, melindungi, dan memulihkan 

hutan dari gempuran HPH, HTI, tambang, dan sawit. Hal ini dibuktikan dari penghargaan bergengsi dari 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Equator Prize, yang didapatkan masyarakat adat Muara Tae pada September 

2015.  
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Gambar 4. Peta Indikatif Penggunaan Lahan Muara Tae Untuk Pengajuan Hak Komunal 

Sumber: Pemetaan Partisipatif FWI dan Kaom Telapak (2017) 

Hingga kini, masyarakat terus melakukan usaha-usaha agar perusahaan berhenti melakukan aktifitasnya di 

wilayah adat Muara Tae, batas-batas wilayah adat Muara Tae diakui oleh negara, dan hutan yang masih ada 

dapat dipertahankan. Harapan tersebut diwujudkan melalui pengajuan hak komunal11 seluas 10.854,79 ribu 

hektare yang telah diserahkan kepada Bupati Kubar pada 21 Mei 2017 .Ketika itu Pemda berkomitmen akan 

membentuk Tim Inventasisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan dikawal 

langsung oleh Sekda.  Namun sampai saat ini belum juga ada titik terang terkait penyelesaian kasus tenurial di 

Muara Tae. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 

 10 tahun 2016 tentang hak komunal



SILANG SENGKARUT PENGELOLAAN HUTAN & LAHAN FACTSHEET | 

  



SILANG SENGKARUT PENGELOLAAN HUTAN & LAHAN FACTSHEET | 

MUARA LAMBAKAN 
 

 

enguasaan 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 Adat Muara Lambakan termasuk salah 

satunya. 

Muara Lambakan adalah desa tertua di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

Memiliki luas wilayah secara adminstrasi 46.649 hektare (BPS 2010, KPU 2015), dengan jumlah penduduk 

sebanyak 658 jiwa dari 170 KK.12 Secara turun-temurun, batas administrasi Desa Lambakan masih menggunakan 

batas alam, mengikuti alur sungai dan bukit-bukit. Batas administrasi tersebut sampai saat ini belum pernah 

ditetapkan, namun sudah disepakati dan didokumentasikan oleh masing-masing Kepala Desa yang wilayahnya 

saling bersinggungan.  

Tabel 4. Batas Administrasi Desa Muara Lambakan 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah utara Ds. Tanjung Soke & Gerengung Bongan (Kubar) 

Sebelah selatan Ds. Perkuwin & Pinang Jatus  Long Kali 

Sebelah timur Ds. Muara Toyu  Long Kali 

Sebelah barat Ds. Kepala Telake Long Kali 

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Muara Lambakan Periode 2004-sekarang, Muhdansyah Pada 23 Mei 2016 

 

Mayoritas masyarakat Muara Lambakan hidup dari berladang dan berkebun. Ditinjau dari aspek kesejarahannya, 

Masyarakat ini secara turun-temurun sudah menghuni wilayah Sungai Lambakan yang merupakan anak sungai 

Sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) Telake sejak tahun 1830, namun secara definitif Desa Muara Lambakan ini 

terbentuk semenjak 1970.13  

 

Di bidang Sosial Budaya, Masyarakat Desa Muara Lambakan merupakan masyarakat Adat Dayak Paser yang 

secara Etnologi masuk dalam kategori rumpun Loangan Barito. Sama dengan budaya Masyarakat Dayak 

umumnya, Masyarakat Desa Muara Lambakan dalam kehidupannya sangat tergantung dengan Kawasan Hutan 

yang selama ini mendukung mata pencaharian mereka untuk menyediakan areal perladangan tradisional, 

berburu, mengambil madu hutan, menyediakan kayu untuk pemukiman, sebagai sumber tanaman obat 

(fitomedika), buah-buahan, bahan makanan tradisional, dll. Selain itu, keberadaan hutan juga sangat berperan 

untuk mendukung eksistensi adat-istiadatnya, sebab masyarakat Adat Paser di Desa Muara Lambakan meyakini 

bahwa keberadaan Hutan Adat di Desa Muara Lambakan harus senantiasa dijaga dan dirawat karena disana 

bermukim jejak para leluhur mereka.  

Kehidupan dan kebersahajaan Masyarakat Adat Muara Tae mulai terusik ketika hadirnya perusahaan berbasis 

lahan. Dimulai sejak 46 tahun yang lalu, dimana kawasan hutan dan wilayah kampung Muara Tae sudah menjadi 

rebutan berbagai perusahaan HPH, HTI, kebun sawit, hingga pertambangan. 

 

                                                            
12

 Data Penduduk Desa Muara Lambakan 2016 
 13

 Hasil wawancara dengan Kepala Adat Lambakan, Bapak Basri.Pada 23 Mei 2016

 P
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Distribusi Penguasaan Lahan 
 

Muara Lambakan adalah desa yang banyak dibebani izin. Saat ini, ada lima perusahaan HTI dan HPH yang 

mengepung desa, PT. Fajar Surya Swadaya, 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 dan HTI ini tidak ada yang memberikan data perusahaannya ke pemerintahan desa. 

Berapa luas dan dimana batas konsesi-pun tidak diketahui oleh pemerintah dan masyarakat desa. 

Seluas 31, 57 ribu hektare atau 68 persen wilayah desa sudah dibebani izin oleh HTI dan HPH. Sementara jauh 

lebih sedikit wilayah desa yang bebas izin seluas 15 ribu hektare atau 32 persen. Itupun 10 ribu hektare atau 67 

persen wilayah yang bebas izin sudah dicadangkan untuk HPH.  

TabeL 5. Distribusi Penguasaaan Lahan di Desa Muara Lambakan  

No Penguasaan Lahan Luas (Ha) 

1 Tumpang Tindih dengan HTI, PT. Fajar Surya Swadaya  7.331 

2 Tumpang Tindih dengan HPH, PT. Balikpapan Forest Ind. 8.766 

3 Tumpang Tindih dengan HPH, PT. Greaty Sukses 1.371 

4 Tumpang Tindih dengan HPH, PT. Greaty Sukses Abadi (Unit Telakai) 8.570 

5 Tumpang Tindih dengan HPH, PT. Telagamas Kalimantan 5.536 

6 Wilayah Muara Lambakan Yang Dibebani Izin Konsesi 31.574 

7 Pencadangan Hkm/HD/HTR/Hutan Adat 879 

8 Pencadangan IUPHHK-HA 10.103 

9 Bebas pencadangan 4.093 

10 Wilayah Muara Lambakan Yang Bebas Izin Konsesi 15.076  

 Luas Muara Lambakan 46.649 

Sumber: FWI, 2017 

Hadirnya perusahaan HPH maupun HTI di Desa Muara Lambakan dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya 

akses atau bahkan tersingkirnya masyarakat dari tanahnya. Bahkan yang lebih parah, menyebabkan rusaknya 

ekosistem di daerah tersebut.  

Penanda penting yang digunakan masyarakat dalam menggambarkan rusaknya alam adalah kondisi sungai 

Telake. Menurut kesaksian masyarakat, pasca ditebangnya hutan-hutan untuk kepentingan HTI, 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, masak, dan mandi.  

Keruhnya sungai Telake 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. 
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Gambar 5. Sungai Telake Mudah Keruh Bahkan Jika Hujan Kecil Selama Setengah Jam 

 

Masuknya Hutan Tanaman Industri 

 

Kehadiran PT. Fajar Surya Swadaya (PT FSS)14, perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri 

(HTI), kembali mengusik kehidupan masyarakat Muara Lambakan. Masuknya perusahaan ini menimbulkan 

konflik lahan masyarakat dengan areal konsesi HTI di akhir 2015.  

Konflik lahan ini terjadi karena seluas 7.331 hektare wilayah konsesi PT. FSS masuk kedalam wilayah administrasi 

Desa (Tabel 5). Sementara kesaksian masyarakat, tidak pernah mengetahui ada proses sosialisasi sebelum 

masuknya perusahaan.  

Berbekal kondisi kerusakan hutan dan wilayah di Desa Perkuen dan Muara Toyu, Desa tetangga yang sudah 

digarap dan digusur terlebih dahulu oleh PT. FSS pada 2017, masyarakat Desa Lambakan menolak adanya 

perusahaan yang masuk ke wilayah Desa. Akan tetapi Januari 2016, tanpa adanya persetujuan masyarakat, PT. 

FSS tetap masuk menggusur hutan dan lahan di wilayah Hutan Adat Desa Lambakan.  

Berbagai upaya penolakan terhadap PT. FSS sudah ditempuh masyarakat. Melakukan hearing ke DPRD 

Kabupaten, hingga hearing di tingkat DPRD Provinsi Kaltim. Akan tetapi belum ada solusi nyata yang dihasilkan 

dari upaya tersebut. Sementara aktifitas pembukaan dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT. FSS di 

wilayah Desa Lambakan terus berjalan. 

  

                                                            
14

 Perusahaan yang tergabung dalam group djarum (djarum forestry) bagian dari PT. Agra Bareksa Indonesia. 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. Wilayah konsesinya meliputi Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dan ecamatan Waru 

 Kabupaten Penajam Paser Utara.
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Puncaknya terjadi pada Maret 2016, sebanyak 70 orang masyarakat Desa melakukan aksi penyelamatan hutan 

adat. Menduduki area perusahaan dan menahan aktivitas alat berat. Praktis, aktivitas perusahaan pun sempat 

terhenti. Sampai akhirnya perusahaan mengajak masyarakat menyelesaikan konflik. 

 

Gambar 7. Aksi Damai Masyarakat Adat Muara Lambakan di Lahan Konsesi PT Fajar Surya Swadaya Maret 2016 

Kini konflik antara masyarakat dengan PT. FSS sementara waktu mereda. Terdapat MoU/ memorandum of 

understanding yang disepakati antara masyarakat dengan perusahaan. Seluas 1.250 hektare lahan yang 

terlanjur di garap akan diberikan ganti rugi dengan sejumlah uang. Kemudian perusahaan juga sepakat untuk 

tidak membuka hutan dan lahan di luar batas wilayah yang telah disepakati. 

Akan tetapi adanya kesepakatan tersebut justru berpotensi memperluas konflik. Awalnya konflik terjadi antara 

masyarakat dengan perusahaan, berkembang menjadi masyarakat dengan masyarakat akibat pro-kontra ganti 

rugi lahan. 

Dalam kasus ini, seharusnya kompensasi yang diberikan bukan hanya uang, terpenting harus dibangun pola 

kerjasama/ kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan. Agar menjamin hubungan yang berkelanjutan 

dalam pengelolaan hutan dan lahan. Tanpa itu, akses terhadap lahan kedua belah pihak akan terbatas, yang 

akhirnya memperbesar konflik. 

Pantauan FWI 2016, meskipun sudah ada kesepakatan terhadap lahan yang tidak boleh dimanfaatkan, 

perusahaan terus saja melakukan pembabatan hutan. Artinya, MoU ini belum menjamin perlindungan 

masyarakat Muara Lambakan akan hak dan aksesnya terhadap wilayahnya.  

Ancaman terhadap kehidupan masyarakat Muara Lambakan belum berakhir. Bila dilihat dari SK Nomor 

6685/menlhk-phpl/KPHP/HPL.0/12/2016 Tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak 

Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, Muara Lambakan adalah Desa yang dikepung oleh beragam 

konsesi. Dari mulai Izin HPH, Izin HTI, dan belakangan sudah masuk perkebunan sawit. Hanya 10, 65 persen 

wilayah yang masih bisa dimanfaatkan masyarakat, 879 hektare dari areal pencadangan untuk 

Hkm/HD/HTR/Hutan Adat, dan 4.093 hektare areal yang bebas pencadangan (Tabel 5).  Artinya, saat ini Muara 

Lambakan justru berada dalam ancaman konflik.  
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Gambar 8. Peta Situasi Muara Lambakan Februari-Juli 2016 

 

Hingga kini, masyarakat Muara Lambakan berharap adanya pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat 

atas tanah/ hutan. Menurut masyarakat, keberadaan masyarakat sendiri, jauh lebih dulu ada dibandingkan 

dengan keberadaan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya Negara (yang diwakili pemerintah) 

mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat. Yang terjadi adalah sebaliknya: Negara merampas hak 

masyarakat dan memberikannya pada perusahaan-perusahaan besar, tanpa persetujuan masyarakat. 

 

 

Gambar 9. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Di Muara Lambakan 

 Sumber: FWI, 2017 
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Dengan demikian, pemerintah harus melaksanakan amar putusan MK 35/X/2012 dimana masyarakat adat 

memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Pengakuan terhadap 

hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh 

UUD 1945.  Jika memang tidak mampu sampai kesana, setidaknya, cabut izin-izin konsesi yang memang 

menggusur ruang hidup masyarakat dan kembalikan hak-hak akan ruang hidup tersebut kepada masyarakat. 

 

Saatnya Aksi Nyata Pemerintah 
 

Sengketa lahan yang terjadi di Muara Tae dan Muara Lambakan merupakan contoh dari sekian banyak 

permasalahan tenurial yang belum mampu diselesaikan pemerintah. Ketimpangan dan ketidakadilan 

penguasaan dalam pemanfaatan hutan dan lahan, tidak hanya menimbulkan konflik antara masyarakat dengan 

perusahaan, tetapi juga mendorong terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Kondisi ini tentu saja 

disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengurus dan mengelola sumber daya hutan di 

Indonesia. 

Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan aksi nyata menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan 

lahan di Muara Tae dan Muara Lambakan.  Agar mencegah eskalasi konflik semakin tinggi.  

Melakukan review dan audit terhadap izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan yang berkonflik dengan wilayah-

wilayah adat dan merusak ekosistem hutan adalah langkah yang harus diambil dalam pembenahan perizinan di 

sektor hutan dan lahan. Kemudian, kedepan, proses pemberian izin harus dilakukan terbuka dan mendahulukan 

prosedur penerapan FPIC atau padiatapa (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan), sehingga dapat 

menghindari timbulnya konflik tenurial. 

Mempercepat pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan kelola rakyat dalam bentuk hutan adat atau hak 

komunal atas tanah masyarakat hukum adat, seperti komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai barat dalam 

menyelesaikan konflik ternurial di Muara Tae.  Sedangkan untuk kasus wilayah adat Muara Lambakan perlu 

segera menetapkan wilayah tersebut melalui hutan adat sebagai bentuk perlindungan negara atas hak atas 

tanah bagi warga negaranya. 

Penyelesaian kasus Muara Tae dan Muara Lambakan bisa dijadikan upaya dan aksi nyata untuk terlaksananya 

reformasi tenurial seperti yang dimandatkan pada Konferensi Tenurial Lombok 2011. Perluasan wilayah kelola 

rakyat, resolusi konflik dan percepatan pengukuhan dan penetapan kawasan hutan adalah hal-hal yang harus 

segera dilakukan. Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus ini dan 

menjadikan pintu masuk bagi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.  

 

  



SILANG SENGKARUT PENGELOLAAN HUTAN & LAHAN FACTSHEET | 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Dirjenbun. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2014-2016. Jakarta (ID): Dirjenbun.  

FWI/GFW. 2001. Potret Keadaaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington 

D.C.: Global Forest Watch 

FWI. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013. Bogor: FWI 

Industribisnis.com. 2017. Realisasi Perhutanan Sosial Masih Jauh Dari Target. 

http://industri.bisnis.com/read/20170927/99/693681/realisasi-perhutanan-sosial-masih-jauh-dari-target 

KLHK. 2016. Press Relase: Presiden RI Resmikan Pengakuan 13.122 Ha Hutan Adat 

KLHK. 2016. Statistik Kehutanan Tahun 2015. Jakarta: KLHK 

Komnas HAM, 2015. Inkuiri Nasional Komnas HAM Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di 

Kawasan Hutan. 

Mongabay Indonesia. 2016. Terus Bertambah, Sudah 24 Anak Meninggal di Lubang Bekas Tambang Kalimantan 

Timur.http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-

bekas-tambang-kalimantan-timur/ 

Telapak. 2000. Menanam Bencana. Bogor: Telapak. 

 

http://industri.bisnis.com/read/20170927/99/693681/realisasi-perhutanan-sosial-masih-jauh-dari-target
http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/
http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/





