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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan mengarahkan pengguna lahan untuk menggunakan lahan 

sesuai dengan daya dukung lahan tersebut, sehingga lahan yang dimanfaatkan 

dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan berkelanjutan. Lahan memiliki berbagai 

unsur yang mendukung meliputi tanah, air, udara, batuan, organisme, unsur-unsur 

tersebut bersifat dinamis karena berubah mutu dan sifatnya (Shirvani, 1985). 

Pemanfaatan lahan untuk tanaman perkebunan dimulai dengan kegiatan evaluasi 

kesesuaian lahan, yakni mencocokan antara sifat lahan dan syarat tumbuh 

tanaman.  

Penggunaan lahan di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebagian besar 

berupa hutan yakni seluas 1.264.082 ha, lahan pemukiman 2.325 ha, lahan 

perkebunan seluas 59.027 ha, lahan pertanian lahan kering 214.854 ha, dan lain-

lain 510.416 ha. Lahan hutan sebagian besar telah dialih fungsikan oleh berbagai 

macam aktivitas masyarakat maupun perusahaan mulai dari ekspansi usaha, 

eksploitasi hutan, ekstensifikasi lahan perkebunan, dan lain-lain yang 

mengakibatkan luas hutan makin berkurang. Kegiatan-kegiatan masyarakat 

maupun pihak perusahaan swasta tidak sepenuhnya dapat terkontrol oleh 

pemerintah. Akibatnya masih banyak pihak yang mengambil keuntungan dari 

peristiwa tersebut untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan. 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2016 

 

B. Lahan Hutan 

Hutan adalah wilayah atau daerah yang ditumbuhi berbagai vegetasi secara 

alami. Hutan merupakan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya 

dimana suatu lahan tersebut berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh 

vegetasi pepohonan serta berbagai makhluk hidup flora dan 
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fauna (Fitriana, 2008). Hutan di Kabupaten Katingan memiliki luas mencapai 

1.264.082 ha yang mana terdiri dari berbagai jenis hutan, yaitu : 

  
  

Gambar 3. Kondisi Hutan di Kabupaten Katingan, Katingan Hulu 

1. Hutan Primer 

Hutan primer atau biasa disebut hutan perawan adalah kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

dan memelihara kesuburan, atau tanah mempunyai fungsi pokok pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya (White, 1994). Hutan 

primer umumnya hutan yang belum terjamah oleh manusia. Hutan primer di 

Kabupaten Katingan memiliki luas 201.483 ha dan terletak di daerah utara 

kabupaten atau daerah pedalaman Kabupaten Katingan. 

2. Hutan Sekunder 

Hutan sekunder yakni hutan yang sudah mengalami regenerasi secara 

alami, yang mana hutan sebelumnya mengalami kerusakan atau perubahan 

akibat berbagai hal seperti pembalakan hutan maupun kebakaran hutan 

(Uzay, 2007). Hutan sekunder di Kabupaten Katingan memiliki luas sekitar 

546.234 ha. Hutan sekunder tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Katingan, 

tetapi lebih dominan di wilayah tengah dan utara kabupaten. 
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3. Hutan Rawa 

Hutan Rawa adalah hutan yang vegetasinya tumbuh maupun 

berkembang di daerah yang selalu atau terus menerus tergenang oleh air 

tawar/ air laut (Adhi, 1986). Umumnya hutan terletak di daerah/ dekat aliran 

sungai yang mana selalu tergenang atau daerah pesisir laut. Luas hutan rawa 

di Kabupaten Katingan  mencapai 505.703 ha. Penyebaran hutan rawa berada 

di wilayah selatan kabupaten, mulai dari Kecamatan Katingan Hilir hingga 

Kecamatan Katingan Kuala.  

4. Hutan Mangrove 

Hutan mangrove atau biasa disebut hutan bakau yakni hutan yang 

vegetasinya didominasi oleh tanaman bakau. Hutan mangrove tumbuh 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut atau di daerah air payau. Khususnya 

hutan ini sering tumbuh daerah mengalami penimbunan bahan organik dan 

berlumpur (Noor dkk, 1999). Hutan mangrove di Kabupaten Katingan 

memiliki luas 3.626 ha dan terletak di daerah selatan kabupaten yang mana 

memang daerah pesisir. 

5. Hutan Tanaman 

Hutan tanaman merupakan hutan yang kembangkan atau ditanam 

kembali untuk mengembalikan ekosistem hutan pada lahan yang dikelola 

(Indriyanto, 2012). Hutan tanaman menerapkan budidaya kehutanan yang 

dilakukan secara intensif. Kabupaten Katingan memiliki hutan tanaman 

seluas 7.036 ha. Kawasan hutan tanaman terletak di daerah kecamatan 

Sanaman Mantikei dan tersebar di berbagai kecamatan lainnya.  
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C. Laju Konversi 

Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah yang masih banyak 

memiliki kawasan hutan. Tetapi kawasan hutan di Kabupaten Katingan masih 

rawan mengalami alih fungsi lahan oleh aktivitas ekstensifikasi perkebunan 

maupun berbagai aktivitas yang dapat membahayakan keberlangsungan hutan di 

wilayah tersebut. Berdasarkan data penggunaan lahan Gambar 2, Kabupaten 

Katingan memiliki luas wilayah 2.050.704 ha dengan luas wilayah hutan sebesar 

1.347.591 ha dan untuk lahan perkebunannya seluas 7.618 ha pada tahun 2010. 

Sedangkan, pada tahun 2016 luas hutan 1.264.082 ha dan perkebunan 59.027 ha. 

  
(a) Lahan Miring/ Lereng (b) Lahan Datar 

 Gambar 4. Kondisi Tanaman Kelapa Sawit di Katingan Tengah 

Tahun 2010 sampai dengan 2016 Kabupaten Katingan memiliki total luas 

wilayah yang melakukan konversi lahan sebesar 83.509 ha, sedangkan kawasan 

hutan terkonversi karena ekstensifikasi maupun ekspansi lahan perkebunan 

meningkat 51.409 ha. Kecepatan laju konversi kawasan hutan ke lahan 

perkebunan rata-rata pertahunnya mencapai 8,568 ha/tahun. Selain hal di atas ada 

berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadi alih fungsi kawasan hutan, 

yaitu : 
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1. Kebijakan Daerah 

a. Undang-undang 

Kegiatan alih fungsi kawasan hutan sebenarnya sudah diatur oleh 

undang-undang. Tujuan adanya aturan-aturan kegiatan ini diharapkan dapat 

mengatur segala aktivitas pelaku alih fungsi lahan tetap sewajarnya dalam 

melakukan alih fungsi lahan, agar keseimbangan dan keserasian ekosistem 

tetap terjaga. Undang-undang yang mengatur tentang alih fungsi kawasan 

hutan terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang 

Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b menyatakan, setiap orang dilarang: 

a) mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; dan b) merambah kawasan hutan. Berdasarkan penjelasan UU 

41/1999 pasal 3 huruf a dan b adalah;  

a) Yang dimaksud mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah 

dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, 

antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha-usaha 

lainnya. “Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah 

memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, 

antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan 

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan”. Yang 

dimaksud menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan 

tanpa izin pejabat yang berwenang, antara lain membangun tempat 

pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.  
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b) Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan 

kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 

b. Peraturan Gubernur 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan peraturan 

tentang kepemilikan tanah untuk masyarakat Adat Dayak. Peraturan tersebut 

tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dalam Lampiran 

5. Peraturan Gubernur tersebut sepenuhnya membahas tentang hak 

masyarakat terhadap Tanah Adat dan Hak-hak di Atas Tanah (hutan maupun 

bukan hutan). Peraturan Gubernur tersebut memberikan ruang bagi 

masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk mengklaim areal tanah menjadi 

tanah adat milik perorangan/kelompok baik hutan maupun non hutan untuk 

dapat dikelola yang bersifat dieksploitatif maupun dikonservatif.  Seperti 

bunyi Pasal 1 Nomor 12 yakni “Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang 

berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang 

dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan 

dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik 

bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat”. 

Secara umum Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tidak ada 

memberikan batasan bagi masyarakat untuk mengelola hutan yang bersifat 

eksploitatif atau memanfaatkan sumberdaya lahan untuk pengembangan 

produksi perkebunan/pertanian (alih fungsi kawasan hutan). Akibatnya masih 

banyak masyarakat yang melakukan aktivitas alih fungsi kawasan hutan 
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dengan bebas. Masyarakat yang mudah melakukan alih fungsi hutan tidak 

bisa sepenuhnya dapat disalahkan karena kagiatan pembukaan hutan untuk 

lahan pertanian/ berkebun merupakan kebiasaan turun-temurun dari leluhur 

mereka. Hal utama yang menyebabkan masyarakat dengan leluasa membuka 

kawasan-kawasan hutan untuk usahanya tanpa izin, karena kurangnya 

penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. 

Selain faktor undang-undang yang masih kurang diterapkan untuk masyarakat 

dan belum ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur kegiatan alih 

fungsi kawasan hutan.  

Menurut Arman (1994) masyarakat Dayak jika ingin berladang 

mereka pergi ke hutan dan menebang pohon-pohon besar maupun kecil di 

kawasan hutan. Pembukaan kawasan hutan memang sudah menjadi kebiasan 

masyarakat di Kabupaten Katingan. Penduduk di Kabupaten Katingan 

memang umumnya, pekerjaan mereka adalah petani, akibatnya resiko 

pembukaan kawasan hutan untuk lahan usaha memang tinggi. Walaupun 

sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan hasil hutan untuk 

kebutuhan papan (membuat tempat tinggal). Kegiatan-kegiatan seperti hal di 

atas memang sudah membudaya di dalam diri masyarakat itu sendiri, bahkan 

masyarakat daerah pedalaman. Tetapi, yang menjadi tanggung jawab bersama 

yakni bagaimana cara pemerintah daerah maupun dewan adat mengurangi 

kegiatan alih fungsi hutan yang terus terjadi. 
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c. Peraturan Daerah 

Pada Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 

tahun 2014-2034, dalam Rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, isi 

raperda tersebut memaparkan kebijakan bagi berbagai pihak jika melakukan 

pembangunan atau aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan berdasarkan 

atas berbagai aspek, mulai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya 

serta strategi pembangunan rendah emisi (SPRE). Pemerintah daerah 

Kabupaten Katingan menetapkan luasan kawasan peruntukan perkebunan 

seluas 376.693 ha. Menurut Yunikartika (2015) kebijakan pemerintah 

mengembangkan perkebunan kelapa sawit, mungkin mendapat tanggapan 

positif dari investor baik lokal maupun asing, namun pemerintah seringkali 

luput mempertimbangkan bahwa perluasan lahan akan banyak mengorbankan 

hutan. Penetapan luasnya lahan perkebunan sebenarnya menjadi kehawatiran 

dari berbagai pihak, karena semakin besarnya peruntukan kawasan untuk 

perkebunan maka makin banyak dampak buruknya ke lingkungan.  

Dampak pembukaan lahan perkebunan ke lingkungan yang 

dikhawatirkan yakni kerusakan hutan, pembakaran, pencemaran lingkungan, 

dan dampak-dampak lingkungan lainnya. Menurut Azhar et al. (2011) 

penggunaan pupuk dan pestisida dengan jumlah yang banyak akan 

menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengancam keanekaragaman 

hayati. Selain itu, dampak buruk ke sosial, ekonomi, dan budaya yakni 

kesenjangan sosial, konflik kepemilikan lahan, dan pengrusakan situs adat, 

maupun tanah-tanah adat. Tetapi, bersamaan dengan keluarnya peraturan 
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tersebut, pemerintah sudah membuat mitigasi atau serangkaian 

penanggulangan resiko bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Mitigasi 

untuk lingkungan yang dibuat yakni seperti pembukaan lahan tanpa 

melakukan pembakaran, pemetaan/pemantauan hot spot, penegakan hukum 

bagi pelaku pembakaran hutan atau lahan, mempersyaratkan ijin kelayakan 

lingkungan untuk proyek pembangunan perkebunan, melakukan pengawasan 

kepada industri perkebunan dan kehutanan dan lain-lain. Mitigasi untuk 

sosial, ekonomi, dan budaya yakni pola kemitraan berdasarkan Perda 

Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2011 utamanya untuk penguatan 

kemitraan/plasma, legalisasi tanah adat dan ulayat, fasilitasi dan regulasi 

penyelesaian ganti rugi antar pihak, dan lain-lain (Raperda, 2014). 

Kebijakan Pemerintah Daerah sebenarnya sudah mengatur berbagai 

aktivitas pembukaan kawasan hutan, tetapi sebagian oknum yang masih 

berani melakukan pembakaran hutan untuk ditanam kelapa sawit, tidak 

mengurus legalitas lahannya, dan maupun membuka lahan tidak sesuai 

dengan perijinanya. 

d. Kebijakan Adat 

Kebijakan adat yakni kebijakan yang dibuat oleh dewan-dewan adat 

Suku Dayak untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat di daerah 

tersebut. Kebijakan adat sebenarnya sudah mengatur adat tempat berladang 

dan tempat berusaha. Seperti aturan dan hukum adat Dayak Ngaju pada buku 

Lembaga Kedamangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan 

Tengah, Bab III Hukum Adat Suku Dayak Ngaju Pasal 95 ayat 1 dan 3, 
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penjelasanya yakni sebagai berikut : 1) Latar belakang pemikiran para 

leluhur, cenderung memilih lokasi pemukimannya di daerah muara sungai 

sebab tanahnya subur, juga memungkinkan peranan air sungai untuk sarana 

jalan masuk hutan yang praktis dan memberi kemudahan tempat berusaha dan 

bercocok tanam serta untuk berburu; 3) Dalam radius kurang lebih 5 Km 

keliling kampung (kiri dan kanan) sungai tempat pemukiman penduduk 

dijadikan wilayah tempat bercocok tanam, berladang, berburu dan berusaha 

turun-temurun, membudaya, mengakar, menjadi adat kebiasaan yang tidak 

mudah dibasuh/dihilangkan (secara awam itulah apa yang dimaksud dengan 

hak ulayat adat/kewenangan yang menurut hukum adat adalah milik 

masyarakat).  

Kebijakan adat tersebut yang berhubungan dengan perubahan jaman 

saat ini, tentunya membawa peralihan suasana, termasuk mempengaruhi pola 

pandangan yang semakin meluas, sekaligus menuntut kemampuan 

masyarakat untuk berpikir secara nasional atau luas, bertindak yang wajar. 

Berhadapan dengan perundang-undangan dari pemerintah, memang sulit 

untuk menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dayak ngaju. Masyarakat 

pedalaman yang masih mengandalkan hasil hutan memang tidak mudah 

menyesuaikan diri dengan pola kehidupan modern atau yang dimaksud 

dengan jiwa perundang-undangan yang diterapkan di masyarakat. Masyarakat 

pedalaman kebanyakan sebenarnya belum siap dengan garis Hak 

Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Pihak Perkebunan Swasta. Apalagi 



41 

 

 

 

dengan kebijakan pemerintah daerah saat ini yang mana akan membuka 

begitu banyak izin lokasi untuk pihak perkebunan swasta.  

Pemerintah daerah baru-baru ini sudah memberikan izin lokasi pada 

14 perkebunan swasta untuk membuka lahan di wilayah Kabupaten Katingan. 

Luas izin lokasi yang diberikan seluas 184.046 ha terdapat sekitar 38.373 ha 

izin pelepasan kawasan hutan tersebar di wilayah Kabupaten Katingan, dari 

data Dinas Perkebunan Kabupaten Katingan. Kebijakan ini bertentangan 

dengan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Konservasi Katingan untuk Borneo, Bagian Ketiga Pasal 4, ayat (3) huruf a. 

Meningkatkan hasil produktivitas hasil perkebunan, pertanian, dan kehutanan 

melalui intensifikasi lahan. Kemungkinan luasan lahan perkebunan akan terus 

bertambah jika dilihat dari Perda Kabupaten Katingan yang mana mencapai 

376.693 ha.  

Kebijakan daerah yang memberikan peluang bagi perkebunan-

perkebunan swasta untuk membuka usaha di Kabupaten Katingan, 

sebenarnya menjadi dilema bagi sebagian besar masyarakat. Selain adanya 

pembukaan lahan perkebunan tujuan untuk lapangan pekerjaan, tetapi banyak 

juga yang menghawatirkan dampak buruknya seperti kerusakan hutan, 

pencemaran lingkungan, hingga konflik kepemilikan lahan. Menurut FWI 

(2007) dalam Yani (2011) akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang 

dilakukan melalui konversi hutan alam, akan merusak habitat hutan, dan 

merubah lanskap hutan alam, selain itu akan merusak kondisi daerah aliran 

sungai (DAS) yang berada di bawahnya. Tetapi masalah-masalah tersebut 
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diperlukan kejelian pemerintah, kepala adat dan masyarakatlah untuk 

mengambil kebijakan sebijak mungkin untuk pembangunan yang 

berkelanjutan di Kabupaten Katingan. 

2. Geofisik 

Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Katingan memiliki beberapa jenis 

tanah yakni jenis Padsolik merah kuning, jenis tanah ini tersebar di wilayah 

tengah hingga hulu dan tengah kabupaten seperti Kecamatan Katingan Hulu, 

Marikit, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Hilir. Tanah 

padsolik merah kuning merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang, 

berwarna merah dan kuning, tekstur lempung, pH rendah, dan berpasir. Kompleks 

Regosol tersebar dibagian timur kecamatan Tasik Payawan. Tanah regosol yakni 

tanah butiran kasar yang berasal dari erupsi merapi. Alluvial banyak terdapat di 

daerah aliran Sungai Katingan serta di daerah pantai hingga kebagian tengah 

kecamatan Kamipang. Tanah Alluvial adalah tanah yang terbentuk dari endapan 

yang berada di bawah sungai, danau, dan dataran rendah (cekungan). Organosol 

terdapat di kecamatan Mendawai dan di kecamatan Katingan Kuala. Tanah 

organosol adalah tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik. Tanah 

organosol di Kabupaten Katingan identik dengan tanah gambut. Oksisol (lateritik) 

terdapat di daerah hulu kecamatan Sanaman Mantikei. Tanah oksisol adalah jenis 

tanah yang mengalami pelapukan tingkat lanjut (Katingan, 2015; Balitbanglhk, 

2018). 

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Katingan pada umumnya meliputi 

permukaan yang datar di daerah bagian selatan dan tengah, sedikit bergelombang 
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dan bergunung bagian utara. kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Katingan 

cukup bervariasi, antara 0 – 40 %. Daerah bagian selatan dan tengah Kabupaten 

Katingan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih landai dibandingkan 

dengan daerah bagian utara yang cenderung lebih terjal (Niin, 2010). Wilayah 

Kabupaten Katingan sekitar aliran Sungai Katingan mudah tergenang, berawa-

rawa, dan banyak endapan organik serta bersifat asam. 

  
  

Gambar 5 : Daerah Aliran Sungai Katingan  

Kondisi geofisik yang ada di Kabupaten Katingan memang potensial jika 

dijadikan lahan perkebunan. Bahkan jika lahan yang akan dikelola merupakan 

lahan bekas kawasan hutan yang mana masih dalam keadaan subur. Menurut 

Adriadi (2012), tanaman perkebunan sifatnya adalah tanaman keras seperti kelapa 

sawit memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan lingkungan yang kurang baik, 

dan mampu tumbuh dengan baik. Sifat tanaman kelapa sawit yang cepat 

berdaptasi dan tahan dengan berbagai lingkungan inilah yang membuat para pihak 

pengusaha maupun masyarakat semakin berlomba-lomba untuk mengembangkan 

komoditas kelapa sawit ini. Perawatan dan pemeliharaan kelapa sawit memang 

tergolong mudah di banding dengan komoditas perkebunan yang lain. Selain itu, 

kebutuhan akan minyak kelapa sawit (CPO) juga tinggi pada saat ini. Hal-hal 
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inilah yang menyebabkan komoditas kelapa sawit semakin gencar untuk 

dikembangkan. 

3. Kondisi Sosial Masyarakat 

a. Kepadatan Penduduk 

Pada suatu wilayah yang kondisi penduduknya padat dapat 

mempengaruhi tingkat konversi lahan yang terjadi disuatu wilayah tersebut. 

Angka penduduk yang semakin tinggi jumlahnya maka kebutuhan akan lahan 

juga semakin tinggi (Christiani dkk, 2014). Berdasarkan tabel 6, kepadatan 

penduduk di Kecamatan Katingan Tengah dalam tiga tahun terakhir (2014-

2016) mengalami peningkatan. Penduduk di Kecamatan Katingan Tengah 

diprediksi kepadatan penduduknya semakin meningkat jika dilihat dari 

perkembangan wilayahnya. Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Tengah 

juga semakin meningkat, rata-rata peningkatan jumlah penduduk yaitu 850 

jiwa/tahun. 

 Jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kecamatan Katingan 

Tengah mempengaruhi kepadatan penduduk per km
2
 juga semakin 

meningkat. Kepadatan penduduk pertahun, dalam tiga tahun terakhir yaitu 

0,52 jiwa/km
2
. Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Katingan Tengah 

disebabkan oleh fasilitas umum dan perkembangan ekonomi yang semakin 

pesat. Hal tersebut juga didukung dengan wilayah kecamatan berada di 

tengah-tengah wilayah kabupaten yang menjadi pusat tujuan dari luar daerah 

kecamatan tersebut. Selain itu, kecamatan Katingan Tengah merupakan salah 

satu kecamatan yang memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti 
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perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan tambang emas. Akibatnya 

hal inilah yang memberi dampak pada lingkungan dan mengakibatkan 

semakin berkurangnya kawasan hutan yang di jadikan lahan usaha bagi 

perusahaan maupun masyarakat. 

Kondisi kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hulu 

berbeda dengan kecamatan Katingan Tengah, pada dua kecamatan ini 

peningkatan jumlah penduduknya dianggap masih rendah pada tiga tahun 

terakhir (2014-2016). Kenaikan jumlah penduduk pada dua kecamatan tidak 

terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata naiknya pada kecamatan Tewang 

Sangalang Garing yaitu 140 jiwa/tahun. Kecamatan Katingan Hulu 

peningkatan penduduk pertahunnya yaitu 68 jiwa/tahun pada tiga tahun 

terakhir (2014-2016). Akibatnya, dengan melihat dari kepadatan 

penduduknya selama tiga tahun terakhir (2014-2016) peningkatan kepadatan 

penduduk didua kecamatan tersebut juga tidak terlalu signifikan. Kecamatan 

Tewang Sangalang Garing kepadatan penduduknya rata-rata naik 0,15 

jiwa/km
2
 dan rata-rata peningkatan kepadatan penduduk kecamatan Katingan 

Hulu yaitu 0,065 jiwa/km
2
 dalam tiga tahun terakhir. 

 Informasi kepadatan penduduk kecamatan Tewang Sangalang Garing 

di atas menunjukan bahwa angka peningkatan kepadatan penduduk tidak 

signifikan. Hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Tewang Sangalang Garing 

dekat dengan ibukota kabupaten yaitu kota Kasongan, selain itu karena 

kecamatan Tewang Sangalang Garing tidak dilalui oleh jalan lintas antar 

kecamatan. Dampaknya masyarakat lebih banyak berdomisili atau tinggal di 
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kota dan dari segi keramaian orangpun kurang dibanding kecamatan Katingan 

Tengah, serta orang dari luar daerahpun jarang menetap di kecamatan 

tersebut. Begitu juga dengan kecamatan Katingan Hulu rata-rata peningkatan 

kepadatan penduduk termasuk rendah. Rendahnya rata-rata peningkatan 

kepadatan penduduk disebakan karena jarangnya penduduk dari luar daerah 

yang berdomisili maupun mencari pekerjaan di kecamatan tersebut. Hal 

tersebut disebabkan sulitnya fasilitas transportasi yang mana hanya 

mengandalkan transportasi air saja seperti perahu dan sebagainya. Walaupun 

sekarang sudah ada alat transportasi dari darat itupun baru terealisasi pada 

awal tahun 2018 dan masih belum bisa diandalkan untuk transportasi utama. 

Hal-hal inilah yang menyebabkan rendahnya peningkatan kepadatan 

penduduk pada kecamatan Katingan Hulu. Dampaknya ke lingkungan yakni 

angka alih fungsi kawasan hutanpun masih rendah.  
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   Tabel 7. Kepadatan Penduduk Kecamatan Katingan Tengah, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Hulu tahun 2014-2016 

No Kecamatan 

Luas 

Wilayah 
(km

2
) 

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) 

2014 2015 2016 

Rata-rata 

Peningkatan 

penduduk/ 
tahun 

2014 2015 2016 

Rata-rata 
peningkatan 

kepadatan 

penduduk/ 

tahun 

1 Katingan Tengah 1.635,65 31.014 31.874 32.714 850 18,96 19,48 20 0,52 

2 
Tewang Sangalang 

Garing  
943,53 12.114 12.268 12.393 140 12,83 13 13,13 0,15 

3 Katingan Hulu  1.462,12 8.382 8.456 8.518 68 5,69 5,78 5,82 0,065 

         Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Katingan (2017)
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b. Migrasi Penduduk 

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk yang bermigrasi, karena migrasi penduduk mempengaruhi atau 

menentukan luasnya lahan hutan yang mengalami konversi. Besarnya angka 

penduduk yang datang dari luar daerah  maka akan mempengaruhi kepadatan 

penduduk pada daerah tersebut (Christiani dkk, 2014). Kecamatan Katingan 

Tengah penduduk mengalami peningkatan, rata-rata meningkat pada tiga 

tahun terakhir (2014-2016) sebanyak 0,52 jiwa/ km
2
, yang mana lebih jauh 

peningkatannya dibandingkan dengan kecamatan Tewang Sangalang Garing 

peningkatannya hanya 0,15 jiwa/km
2
 dan Katingan Hulu hanya 0,065 

jiwa/km
2
. 

Kepadatan penduduk pada kecamatan Katingan Tengah yang lebih 

besar peningkatannya dibanding dua kecamatan yang diteliti, kepadatan 

penduduk daerah tersebut dipengaruhi karena dalam wilayah kecamatan lebih 

banyak perusahaan-perusahaan besar yang memberikan ruang untuk mencari 

mata pencaharian bagi penduduk yang datang dari luar daerah.  Semakin 

besarnya penduduk yang berpindah dari luar daerah ke daerah yang dituju, 

dapat mempengaruhi terhadap kebutuhan akan lahan untuk dimanfaatkan. 

Akibatnya dengan luas lahan kecamatan Katingan Tengah yang masih besar 

dan kawasan hutannya masih luas, hal itulah memberikan peluang bagi 

penduduk untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan untuk usaha lainnya. 

Kecamatan Tewang Sangalang Garing peningkatan kepadatan 

penduduknya pada tiga tahun terakhir termasuk masih rendah (2014-2016). 
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Rendahnya migrasi penduduk dari luar daerah karena kurangnya lapangan 

pekerjaan didaerah tersebut, walaupun ada tetapi tergolong sedikit. Begitu 

juga dengan kecamatan Katingan Hulu peningkatan kepadatan penduduknya 

tergolong sedikit, alasan penyebab utamanya hampir sama seperti kecamatan 

Tewang Sangalang Garing karena kurangnya lapangan pekerjaan, bahkan 

masyarakat daerah tersebut yang sudah menempuh masa perkuliahan dan 

sudah lulus, kebanyakan mencari lapangan pekerjaan di kota atau keluar 

daerah tersebut. 

c. Pekerjaan Masyarakat 

Jenis pekerjaan (sosial dan ekonomi)  masyarakat pada suatu daerah 

dapat mempengaruhi tingkat konversi lahan pada daerah tersebut (Ilham dkk, 

2000), semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor perkebunan maka 

resiko alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebukan juga semakin 

tinggi. Bakhdal Kasim dan Darmawan Aji (2006) yang menyatakan 

kerusakan hutan diakibatkan oleh tingginya ketergantungan masyarakat 

terhadap hutan untuk dijadikan lahan usaha. Kebutuhan lahan untuk lahan 

perkebunan membuka kawasan hutan adalah pilihan mudah bagi masyarakat. 

Pekerjaan masyarakat di Kabupaten Katingan memang mayoritas adalah  

petani. Hampir disetiap desa yang diambil sebagai sampel penelitian, lebih 

dari 50% rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani, bahkan jika didaerah 

pedalaman jumlah petani bisa lebih tinggi dari 50%. Menurut Yunikartika 

(2015) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara produsen kelapa 

sawit nomor satu dengan luas lahan yang besar, tetapi memiliki produktivas 
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yang rendah. Hal inilah yang mendasari bahwa suatu saat masyarakat pasti 

akan melakukan perluasan/ekstensifikasi lahan mereka karena tujuannya 

untuk meningkatkan produksi usahanya. Bahkan jika petani tidak dapat 

mencukupi kebutuhan untuk tanaman perkebunan tersebut seperti pupuk dan 

kebutuhan tanaman yang lainnya, maka hal yang realistis yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan produksinya adalah 

melakukan ekstensifikasi lahannya. Jika masyarakat sudah melakukan 

ekstensifikasi lahan maka tujuan utama mereka adalah membuka kawasan 

hutan, hal tersebut karena masih banyak kawasan hutan yang tersedia yang 

dapat dikonversikan.  

4. Persepsi Masyarakat 

Persepsi maupun cara pandang beberapa individu yang dianggap dapat 

mewakili masyarakat lainnya dalam aktivitas suatu wilayah yang sama (Rakhmat, 

2011). Tujuan mengetahui cara pandang masyarakat digunakan untuk mengetahui 

secara langsung faktor apa saja yang mempengaruhi konversi kawasan hutan ke 

lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, khususnya ditiga kecamatan yakni 

Katingan Tengah, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Hulu yang dianggap 

dapat mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan. Cara untuk 

mengatahui persepsi masyarakat dilakukan penyebaran kuisioner dan wawancara 

dengan responden, yakni masyarakat yang pernah melakukan konversi kawasan 

hutan dan masyarakat yang tidak melakukan konversi kawasan hutan. 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner terhadap responden yang melakukan 

konversi lahan Lampiran 3, seluruh responden mengetahui tentang konversi lahan 
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atau 100% responden mengetahui tentang konversi lahan. Pengetahuan tentang 

konversi lahan tersebut diketahui karena pernah melakukan konversi lahan. Lahan 

yang dikonversi rata-rata berada atau berdekatan dengan lahan perkebunan 

swasta, tetapi ada juga yang jauh dari lahan perkebunan swasta. Responden yang 

melakukan konversi lahan terjadi pada waktu 2008 sekitar 78%, tahun 2010 

sebanyak 4%, dan pada tahun 2012 sebanyak 18%.  

Kuesioner tentang izin konversi lahan, dari seluruh responden (100%) 

yang melakukan konversi tidak pernah mengurus izin konversi kawasan hutan. 

Hal ini disebabkan tidak adanya himbauan dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat untuk mengurus izin konversi kawasan hutan tersebut. Kegiatan 

tersebut sebenarnya termasuk dalam kategori perambahan hutan yang terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada 

wawancara dilakukan, masyarakat hanya mengurus Surat Keterangan Tanah 

(SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang mana surat diketahui dan 

disetujui oleh pejabat kecamatan/desa dan pihak yang sebatas dengan pemilik 

lahan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 

Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah. Permasalahan yang 

dihadapi oleh pemerintah yakni bagaimana penanggulangan aktivitas konversi 

kawasan hutan yang terus terjadi, karena sebagian besar masyarakat kurang 

mengetahui aturan-aturan yang dilalui jika ingin melakukan alih fungsi kawasan 

hutan. Pemerintah daerah perlu memberikan himbauan dan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa aktivitas alih fungsi kawasan hutan jika terus terjadi dan tidak 

terkontrol maka bisa memberikan dampak buruk terhadap ekosistem. 
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Penyebab utama kegiatan alih fungsi kawasan hutan dilakukan, alasan 

responden 76% oleh kebutuhan atau tuntutan dari ekonomi, dan sebanyak 24% 

karena memang lahan yang strategis. Menurut Sihaliho (2004) bahwa konversi 

yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land conversion) 

disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan 

kesejahteraan. Sebagian besar masyarakat ditiga kecamatan yang jadi sampel 

penelitian kebanyakan pekerjaan masyarakatnya merupakan petani. Akibatnya 

kegiatan alih fungsi kawasan hutan bagi petani di Kabupaten Katingan merupakan 

hal yang lumrah. Kegiatan alih fungsi lahan hal yang efisien yang dilakukan untuk 

meningkatkan produksi perkebunan, dibandingkan membeli zat output dari luar 

seperti pupuk dan sebagainya atau melakukan intensifikasi lahan. Penyebab lain 

terjadinya alih fungsi lahan adalah lahan yang strategis, yakni lahan-lahan yang 

dibuka oleh masyarakat adalah lahan yang dekat dengan lahan perusahaan 

perkebunan swasta dan pabrik kelapa sawit, serta area lahan yang tidak terlalu 

curam. Lahan masyarakat yang dekat dengan lahan perkebunan memberikan 

peluang bagi masyarakat, untuk menjual hasil panen kepada pihak perkebunan 

untuk kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari.  

Lahan yang dikonversi oleh masyarakat memiliki luasan berbeda-beda, 

sebanyak 58% responden memiliki luasan lahan lebih dari lima hektar, 40% 

responden luas lahan antara satu hingga lima hektar, dan 4% responden luas lahan 

di bawah  satu hektar. Di daerah Kabupaten Katingan sebenarnya tidak ada 

batasan bagi pemilik untuk memiliki luas lahan jika memang memiliki surat 

legalitas, tetapi dari hasil wawancara masih ada beberapa masyarakat masih belum 
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memiliki surat legalitas pada tanahnya. Mudahnya masyarakat melakukan 

perluasan areal perkebunan maupun areal usahanya, dengan membuka kawasan 

hutan sangat menghawatirkan bagi keberlangsungan ekosistem yang 

berkelanjutan. Luasan lahan masyarakat yang memiliki rata-rata diatas satu 

hingga lima hektar (94% responden) merupakan lahan perkebunan kelapa sawit 

yang mana dikonversi dari kawasan hutan maupun dari lahan tanaman pangan 

sebelumnya. Sedangkan 4% responden lahannya digunakan untuk pertanian 

tanaman pangan. 

Dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan menurut responden yang 

diwawancarai yakni 84% responden mengatakan menunjang perekonomian 

kelurga dan responden 16% mengatakan memiliki pekerjaan yang baru. 

Pembukaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan untuk 

menunjang ekonomi dan memiliki pekerjaan yang baru disebabkan banyaknya 

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap yakni sebagai petani maupun 

penambang emas ilegal. Akibatnya dengan membuka lahan untuk menanam 

komoditas kelapa sawit pendapatan untuk ekonomi keluarga tercukupi. Menurut 

Susila (2004) kontribusi industri berbasis kelapa sawit mempunyai peranan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan 

distribusi pendapatan. Pendapat responden yang diteliti walaupun hasil panen 

tidak jelas berapa jumlahnya tetapi dapat menutupi kebutuhan keluarga dalam 

sehari-hari. Sejalan dengan Syahza (2011) mengemukakan kegiatan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan 
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pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di 

daerah pedesaan. 

Dampak dari alih fungsi kawasan hutan menurut responden 28 responden 

tidak ada merasakan dampak kelingkungan dari aktivitas alih fungsi kawasan 

hutan tersebut. Responden 11% menyebabkan banjir, 11% responden lainnya 

menyabkan perubahan iklim (suhu lingkungan meningkat). Kegiatan alih fungsi 

kawasan hutan alami sudah pasti akan memberi dampak buruk terhadap 

lingkungan. Menurut Boer et al. (2012) kegiatan ekspansi perkebunan kelapa 

sawit sangat berpotensi mengakibatkan permasalahan linngkungan. Kawasan 

hutan alami memberikan peranan penting terhadap keberlangsungan ekosistem, 

apabila hutan mengalami kerusakan akan memberikan dampak buruk seperti 

perubahan iklim, tanah tidak dapat menyerap air dengan baik, maupun tanah 

longsor. Sependapat dengan Pacheco (2012) mengungkapkan ekspansi 

perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan deforestasi hutan, meningkatnya 

emisi karbon, perubahan iklim, sehingga dapat menggangu kondisi lingkungan. 

Dampak terhadap lingkungan memang tidak sepenuhnya dirasakan pada saat ini 

saja, tetapi akan dapat memberikan dampak terhadap masa-masa mendatang. 

Lahan masyarakat memang banyak dekat dan berbatas langsung dengan 

lahan perusahaan perkebunan swasta. Tetapi masyarakat tidak pernah 

memasarkan atau menjual lahannya untuk pihak perkebunan. Alasan responden 

yang diwawancarai lebih baik mereka mengelola atau mengurus lahan tersebut 

sendiri dibandingkan dengan menjualnya. Jika lahan telah dijual mereka hanya 

dapat merasakan keuntungan sesaat, sedangkan jika lahan dikelola sendiri apalagi 
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dengan menanam komoditas yang memiliki hasil panen yang berkelanjutan maka 

mereka dapat mengambil keuntungan cukup lama. Selain itu juga, lahan-lahan 

yang dekat dengan perkebunan swasta dapat bermitra/ kerjasama dengan 

perkebunan. Kerjasama dalam artian masyarakat dapat menjual hasil panennya 

dengan mudah kepada pabrik kelapa sawit. 

Kuesioner responden non konversi Lampiran 4, 100% responden mengetahui 

tentang alih fungsi kawasan hutan. Pengetahuan didapatkan melalui media masa 

maupun informasi sesama masyarakat. Penyebab utama tidak dilakukan alih 

fungsi kawasan hutan 52% responden berpendapat tidak ada keinginan untuk 

melakukan alih fungsi kawasan hutan. Tidak adanya keinginan masyarakat 

melakukan alih fungsi kawasan hutan karena sebagian besar masyarakat memiliki 

pekerjaan dibidang lain, selain itu juga karena ketidakmampuan tenaga maupun 

waktu untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan. Sedangkan, responden 48% 

berpendapat bahwa kawasan hutan masih dapat diandalkan memenuhi kebutuhan. 

Masyarakat di Kabupaten Katingan sebagian besar tempat tinggalnya di Daerah 

Aliran Sungai (DAS) masih menggunakan kayu hasil hutan untuk kebutuhan 

papan (tempat tinggal). Hal tersebut didasari karena kayu masih mudah 

didapatkan dan masih banyak tersedia serta kayu memiliki harga yang terjangkau 

dibanding dengan harga semen/ beton. Walaupun memang sebagian masyarakat 

sudah ada menggunakan semen/ beton untuk membuat tempat tinggalnya. 

Responden konversi lahan sebanyak 87,71% tidak mengetahui peraturan 

larangan melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan, sebanyak 13,29 % responden 

mengetahui peraturan larangan melakukan alih fungsi kawasan hutan. Responden 
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yang mengetahui peraturan tersebut berpendapat bahwa larangan pembakaran 

hutan merupakan peraturan yang sama dengan peraturan alih fungsi lahan. 

Akibatnya dasar pengetahuan mereka yakni dari himbauan pemerintah daerah 

yang melarang adanya pembakaran hutan yang dapat mengakibat pencemaran 

udara. Tetapi, bukan dari aturan yang melarang alih fungsi kawasan hutan untuk 

lahan penggunaan lain seperti UU nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  

Konversi kawasan hutan sangat perlu diketahui dampaknya oleh 

masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat tidak selalu melakukan alih fungsi 

kawasan hutan terus menerus dan tidak terkontrol. Sebanyak 83,92% responden 

mengetahui dampak yang terjadi oleh alih fungsi kawasan hutan dan 16,08% 

responden tidak mengetahui dampak alih fungsi kawasan hutan. 50% responden 

mengatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan maka menyebabkan hilangnya flora 

dan fauna, 17,85% responden mengatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan dapat 

berdampak mudahnya terjadi banjir, dan 8,92% respoden berpendapat bahwa 

rawan terjadi longsor, serta 7,14 mengatakan iklim semakin panas. Lord dan Clay 

(2011) mengemukakan ekstensifikasi lahan kelapa sawit menjadi salah satu 

ancaman bagi hewan yang terancam punah, lahan yang ditanami kelapa sawit 

memiliki jumlah rata-rata mamalia 15-25% per hektar, jumlah ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang berada di hutan tropis. Pengetahuan tentang dampak 

yang timbul oleh alih fungsi kawasan hutan merupakan berasal dari pengalaman 

responden sendiri, seperti Sungai Katingan saat ini sangat sering terjadi banjir, 

sebagian hewan sudah mulai langka dan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan 
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kebutuhan papan mulai berkurang, serta kondisi iklim semakin panas dan tidak 

dapat diprediksi lagi.  

Masyarakat yang tidak melakukan alih fungsi lahan sebanyak 66,08% 

responden, ternyata memiliki rencana untuk melakukan konversi kawasan hutan 

menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian pangan. Rencana ini 

berdasarkan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada 

perusahan perkebunan swasta yang akan membuka lahan perkebunannya di 

Kabupaten Katingan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat juga ingin cepat 

mengalih fungsikan kawasan hutan agar pihak masyarakat juga memiliki lahan 

nantinya. Selain itu, karena responden adalah sebagian petani tanaman pangan 

jadi mereka suatu saat ingin kembali membuka kawasan hutan untuk lahan baru 

mereka karena ingin mencari lahan yang lebih subur, tetapi lahan yang dibuka 

merupakan kawasan hutan sekunder yang masih dekat dengan kampung mereka. 

Alasan  lain menurut responden adanya rencana ingin membuka kawasan hutan 

dimasa yang akan datang karena pastinya ada tuntutan ekonomi yang 

memaksakan masyarakat untuk membuka kawasan hutan untuk lahan usahanya. 

Pendapat dari masyarakat yang tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan 

dapat diartikan sebagian masyarakat sudah mengetahui dan memahami alih fungsi 

kawasan hutan. Sebagian responden yang tidak mengonversi kawasan hutan 

berencana melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan dan 

lahan usaha lainnya. Semakin berkembang daerah tersebut suatu saat akan 

menyababkan sedikit banyaknya perubahan pada kawasan hutan, mungkin karena 
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saingan pekerjaan yang mana juga didukung oleh kebijakan daerah dan keadaan 

lahan yang memang potensial untuk dijadikan lahan perkebunan. 

 

D. Pola Konversi Kawasan Hutan 

Pemanfaatan kawasan hutan yang dialih fungsi oleh masyarakat 

Kabupaten Katingan mayoritas dijadikan lahan pertanian, misalnya perkebunan 

dan ladang berpindah. Berdasarkan hasil penelitian pola konversi kawasan hutan 

yang dilakukan oleh masyarakat, awalnya berladang menanam tanaman pangan 

seperti tanaman padi, jagung, dan umbi-umbian. Tetapi, setelah berjalannya waktu 

masyarakat menanam tanaman perkebunan guna mendapat tambahan ekonomi 

dan memiliki hak atas lahan yang dikelolanya. Adapun juga sebagian kecil 

masyarakat yang memang langsung melakukan alih fungsi kawasan hutan ke 

lahan perkebunan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas areal lahan 

perkebunannya. Sedangkan, perusahaan perkebunan swasta pola konversi yang 

dilakukan yakni kawasan hutan langsung dikonversi menjadi lahan perkebunan 

seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Menurut data penggunaan lahan tahun 

2010-2016 Tabel 4, kawasan hutan di Kabupaten Katingan berubah menjadi lahan 

perkebunan mencapai 51,409 ha. Setiap tahunnya rata-rata kawasan hutan 

mengalami alih fungsi ke lahan perkebunan sebesar 8,568 ha/ tahun. Secara aturan 

luasan lahan perkebunan di Kabupaten Katingan  memang masih kecil dibanding 

dengan Peratuturan Daerah RTRW yang menetapkan untuk kawasan perkebunan 

mencapai 376.693 ha. Akibatnya akan banyak perusahaan perkebunan-
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perkebunan besar yang akan beroperasi dan bahkan sudah mendapat izin lokasi 

dari pemerintah daerah untuk membuka lahan-lahan perkebunan. 

Pola konversi kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kabupaten Katingan yang lebih dulu menjadikan lahan bercocok tanaman pangan 

kemudian menanam komoditas tanaman perkebunan memang sudah menjadi 

kebiasaan dalam diri masyarakat Dayak Ngaju. Penanaman tanaman pangan oleh 

masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang masih dalam keadaan 

subur karena bekas kawasan hutan. Tanaman komoditas perkebunan baru akan 

ditanam setelah tanaman pangan sudah dipanen. Penanaman tanaman perkebunan 

bekas lahan tanaman pangan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju agar lahan 

tersebut dapat dimiliki secara sah dalam hukum adat sehingga diakui oleh kepala 

adat di daerah tersebut. Kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju yang masih 

memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian dan usaha-usaha lainnya 

sebenarnya menjadi ancaman serius bagi ekosistem hutan.  

Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan masalahnya tidak sepenuhnya 

terkontrol oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari 

bagaimana peran penting kawasan hutan bagi keberlangsungan lingkungan, 

sehingga masih banyak kawasan hutan yang dialih fungsikan oleh masyarakat-

masyarakat di daerah kawasan hutan. Padahal kawasan hutan memiliki fungsi dan 

manfaat bagi manusia dan lingkungan. Menurut Reksohadiprojo (2000) bahwa 

keberadaan kawasan hutan dapat mendukung dalam aspek kehidupan manusia, 

satwa dan tumbuhan. Keberadaan kawasan hutan sangat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya kesadaran masyarakat sekitar akan arti pentingnya hutan dalam 
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pengelolaan dan pemanfaatannya. Hutan dapat dapat menjadi media hubungan 

timbal balik manusia dan makhluk hidup lainnya. 

 


