
Analisis Pemanfaatan Kanal Blok C 

A. PEMANFAATAN KANAL PADA KAWASAN BLOCK C OLEH MASYARAKAT 

 

1.1. Kanal Kameloh Baru 

Sebagian masyarakat di wilayah Kalampangan menyebutnya sebagai Kanal Kalampangan, 

sementara masyarakat yang berada di wilayah Kereng Bangkirai menyebutnya sebagai Kanal Prupuk 

Tunggal. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Kanal ini dibuat pada tahun 1997, yakni pada masa 

pelaksanaan PLG, yang dibuat sepanjang ± 10,9 Km yang membentang pada DAS Kahayan hingga 

DAS Sabangau.  

 

 
Gambar 1.1 Kondisi Tabat yang Relatif Baik, Telah Mengalami Perbaikan Pada Tahun 2015 

Terdapat 10 Buah tabat disepanjang kanal ini, tabat-tabat dikanal ini semuanya dibangun 

oleh CIMTROP. Dari sekian banyak Tabat diKanal tersebut hanya satu buah yang masih baik (ada 

perbaikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2015), sementara sisanya telah rusak. Awalnya Tabat 

pada Gambar 1 diatas adalah Tabat yang dibuat tertutup, mengingat adanya desakan masyarakat 

Kameloh Baru untuk membuka Tabat, sehingga disepakati pembukaan Tabat pada bagian tengahnya 

(membentuk huruf U) melalui dana pemerintah pada tahun 2015. Kerusakan pada 9 Tabat yang 

dibangun oleh CIMTROP umumnya adalah pada bagian tengah Tabat, yang diindikasikan sengaja 

dirusak oleh masyarakat yang masih menggunakan Kanal ini sebagai akses untuk ke lahan 

Perkebunan atau mencari Ikan dengan alat transportasi Perahu atau Perahu  Mesin. 



   

Gambar 1.2 Kondisi Tabat yang Rata-Rata Rusak Pada Bagian Tengah 

 

Akses kanal ini dengan mengunakan perahu atau perahu mesin  secara umum hanya dapat 

diakses pada musim penghujan atau pada saat sungai Kahayan dan sungai Sabangau sedang 

mengalami banjir. Pada musim kemarau akses dengan menggunakan Perahu atau Perahu Mesin  

hanya pada wilayah yang berdekatan dengan muara sungai Sabangau dan sungai Kahayan. Jarak 

akses dari muara DAS Kahayan yang dapat ditempuh dengan menggunakan Perahu atau Perahu 

Mesin tersebut ± 2,2 Km atau dari muara sungai Kahayan hanya sampai pada Jembatan Kuning 

(Jembatan yang berada pada jalur jalan Nasional), sementara pada wilayah sungai Sabangau akses 

yang dapat ditempuh adalah ± 350 m. Selain akses dengan menggunakan Perahu atau Perahu Mesin 

akses kanal ini juga dapat dilalui dengan menggunakan Sepeda Motor, yakni dari Muara kanal di 

sungai Kahayan hingga Mes lapangan lembaga CIMTROP dengan ajarak ± 3,05 Km, selebihnya adalah 

akses dengan jalan kaki dipinggiran kanal, hingga menggunakan akses melalui lahan masyarakat 

pada sisi kiri Kanal dari arah Kalampangan yang cukup terbuka. 

 



 
Gambar 1.3 Kondisi Jalan yang Bisa Dilalui Motor Pada Sisi Kiri Kanal dari wilayah Kalampangan 

Kondisi kanal yang relatif masih baik (lebarnya masih seperti semula dibangun) menghampar 

pada wilayah kelurahan Kameloh Baru dan wilayah kelurahan Kalampangan, walaupun secara umum 

terjadi pendangkalan kanal yang disebabkan oleh penumpukan Lumpur dibawah permukaan air. 

Penyempitan Kanal hingga mencapai lebar  ± 1 m mulai terjadi pada wilayah pertigaa/persimpangan 

Kanal Primer hingga ± 1 Km Km kearah DAS SABANGAU. Permukaan penyempitan pada kanan dan 

kiri kanal ditumbuhi oleh tumbuhan Pakis/paku serta pepohonan Tumih (bahasa lokal) dengan 

diameter 5 - 15 cm. 

Modal alam yang dimiliki pada kawasan ini adalah Ikan dan Purun, dan kayu Tumih, 

sementara yang dimanfaatkan secara intensif adalah ikan sebagai konsumsi rumah tangga (tidak 

untuk dijual), mengingat masyarakat khususnya pada wilayah kelurahan Kameloh Baru 

memfokuskan wilayah pencarian Ikan pada wilayah DAS Kahayan. Penangkapan Ikan secara 

konvensional dengan menggunakan perangkap ikan (Tampirai) masih dilakukan oleh masyarakat 

sekitar, sementara dengan pancing dilakukan secara umum oleh masyarakat didalam dan diluar 

kawasan. Ikan pada kawasan Kanal semakin hari semakin sulit diperoleh, mengingat masih 

terjadinya aksi penangkapan ikan dengan menggunakan setrum dan Racun, sehingga Kanal ini dirasa 

tidak representatif dalam mencari ikan pada skala besar (untuk dijual). 

Pembukaan Lahan bagi usaha Perkebunan dan Pertanian oleh masyarakat  hampir merata 

atau mempunyai produktifitas yang tinggi pada wilayah kalampangan. Pada sisi kanan Kanal (dari 



jalan Trans Kalimantan) mulai dibagi kepada masyarakat Kalampangan pasca pembuatan Kanal pada 

tahun  1997, sementara tingkat pemanfaatannya pada ± 250 m dari Kanal  terkonsentrasi pada 

pinggir jalan Trans Kalimantan, sedang pada bagian dalam tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada sisi 

kiri Kanal lahan dikuasai oleh masyarakat kelurahan Kameloh Baru dengan produktifitas yang ralatif 

tinggi (lahan dimanfaatkan sebagai pertanian). Lahan ini  sebagian besar telah dibagi/dijual kepada 

masyarakat umum, yang kebanyakan merupakan warga kota Palangka Raya.   

Pemanfaatan lahan pada sisi kiri kanal tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 

(Lombok, Daun Sop, Melon, Buah Naga) dan perkebunan Sengon. Sebagai contoh nilai ekonomi 

dalam pemanfaatan lahan untuk tanaman lombok oleh petani diwilayah Kalampangan adalah : jika 

menanam lombok 1000 pohon pada lahan 20 x 40 m, 1 pohon menghasilkan rata-rata 2 Kg (dalam 

kurun waktu 1 tahun panen), maka hasilnya adalah sebesar 2 ton, jika harga minimal dijual kepada 

pengepul adalah sebesar Rp. 20.000 (harga minimal saat ini) maka didapat hasil sebesar Rp. 

40.000.000-, sementara petani yang diwawancara menanam sekitar 6000 pohon lombok, maka jika 

hasil panen baik, petani tersebut dalam putaran 1 tahun masa tanam mendapatkan pendapatan 

kotor sebesar Rp. 240.000.000.  

Gambar 1.4 Budidaya Pisang, Buah Naga dan Lombok 



Proyek pembuatan Kanal pada era Presiden Soeharto yang terbukti merusak ekosistem 

Gambut ternyata pada era kekinian juga masih dipraktekan oleh masyarakat disekitar Kanal. 

Pembangunan Kanal kecil (± 2 m) yang terletak pada samping kiri dan kanan wilayah Kalampangan 

yang dibuat tersebut ditembuskan pada Kanal Kameloh. Pengelola lahan beragumen bahwa 

pembuatan Kanal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat badan jalan bagi akses masuk, 

sekaligus pengeringan lahan dari air. Pada sisi lain contoh baik Penabatan Kanal dalam rangka 

menjaga ekosistem Gambut juga dipraktekkan oleh masyarakat disekitar, dengan melakukan 

penabatan pada Kanal-kanal lama yang mereka buat sebelumnya.  

 

Gambar 1.5 Kanal Baru Warga yang Menembus Kanal Kameloh Baru (kiri) dan Tabat pada Kanal 

yang Dibuat oleh Masyarakat 

 

1.2. Kanal Pilang 

 

Masyarakat menyebutnya sebagai sungai Buta (Bulat Uka Tahu Abas), disebut demikian 

mengingat dalam sejarah pembuatannya ada seorang yang ikut bekerja menggali Kanal. Sungai Buta 

dibuat sepanjang 2 Km oleh masyarakat secara swadaya pada tahun 1958 hingga tahun 1963. Proyek 

PLG selanjutnya meneruskan apa yang telah dibuat masyarakat secara swadaya ini pada tahun 1997 

hingga sepanjang ± 7,2 Km, yang menembus hingga ke Kanal Primer. Sejak tahun 1998 kanal Pilang  

di gunakan sebagai akses masyarakat untuk mengeluarkan kayu Logging dan mulai berkurang pada 

tahun 2006 maraknya intervensi pemerintah terkait pelarangan penebangan Kayu secara illegal.  

Kanal ini memiliki modal alam yang beberpa diantarana beberapa diantaranya masih 

diusahakan masyarakat hingga kini :  

a. Habitat ikan sungai dan rawa gambut, seperti haruan/gabus, lele, papuyu (nama lokal), kekapar 

(nama lokal), lais (nama lokal) dan baung (nama lokal). 

b. Habitat kayu seperti kayu Blangiran, Asam, Galam, Ranga, Tumih dan Gemor (nama lokal) 



c. Habitat tanaman purun (nama lokal). 

d. Habitat satwa liar seperti Trenggiling dan Burung (aves) yaitu Cucak Hijau. 

e. Habitat Rotan Tanaman. 

Akses pada Kanal ini dapat dilalui dengan menggunakan Perahu/Perahu Mesin, melalui dua 

jalur masuk, yakni langsung melalui Kanal Pilang dan melalui Kanal Primer dari Kanal Garong, yang 

lebih aktif digunakan pada saat musim penghujan atau air dalam. Kondisi Kanal Pilang relatif baik, 

mengingat masih digunakan sehari-hari masyarakat disekitar kawasan untuk mencari penghidupan. 

Penggunaan Kanal ini umunya adalah sebagai akses untuk ke lokasi perkebunan Karet,  mencari Kayu 

hutan, mencari Purun, perburuan Burung Kicau dan Trenggiling, mencari kulit Gemor (nama lokal) 

serta akses untuk mencari Ikan, oleh masyarakat desa Pilang sendiri dan masyarakat desa 

disekitarnya (masyarakat desa Garong, Jabiren dan Mantaren). 

 

 

 

Penguasaan dan pengelolaan lahan yang berada di kanan dan kiri Kanal oleh masyarakat 

desa Pilang sampai di pada Dam 3 (bahasa lokal). Sebelum kebakaran hebat yang melanda kawasan 

ini pada tahun 2015, perkebunan Karet menjadi usaha yang dominan dikembangkan pada wilayah 

disekitar Kanal. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 setidaknya melamahkan kondisi 

ekonomi masyarakat disekitar, mengingat banyak lahan Karet warga yang terbakar (tidak diketahui 

pasti luasan yang terbakar), termasuk diantaranya program penanaman Karet yang didanai ILO 

Gambar 1.6 Kondisi Kanal Pilang 

 



ditahun 2012- 2013, pada lahan seluas 30 Ha. Pada sisi lain, belum beranjaknya harga karet dari 

kisaran Rp 5.000/kg membuat keengganan masyarakat Pilang secara umum untuk memanen Getah 

Karet, yang tentu saja berdampak pada perputaran ekonomi masayarakat sekitar.  

 

 

 

Pasca kebakaran yang melanda kawasan Kanal di desa Pilang tersebut, Pemkab Pulang Pisau 

menawarkan alternatif usaha masyarakat di sektor pertanian, yakni budidaya Tanaman Jelai. 

Tanaman Jelai adalah sejenis serealia untuk pakan ternak, penghasil malt, dan sebagai makanan 

kesehatan. Jelai adalah anggota suku padi-padian (Poaceae).1  Program ini ini adalah tawaran dari 

Pemerintah Pusat pada tahun 2016 mulai digulirkan kepada desa Pilang, melalui pembentukan 

kelompok tani pembudidaya Jelai pada lahan seluas 50 Ha, yang dalam prosesnya saat ini ada pada 

tahap pembibitan. Budidaya perkebunan Sengon juga mulai dikembangkan pada kawasan ini, yang 

dimotori oleh warga masyarakat yang berasal dari kota Palangka Raya, sayangnya kebakaran hutan 

pada tahun juga menghabiskan tanaman tersebut.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Diakses melalui : https://id.wikipedia.org/wiki/Jelai  

Gambar 1.7 Kondisi Lahan Pasca Kebakaran di Tahun 2015 yang tidak di Kelola Masyarakat 

(Kanan) dan Perkebunan Karet yang Selamat dari Kebakaran(kanan)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Serealia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
https://id.wikipedia.org/wiki/Malt
https://id.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://id.wikipedia.org/wiki/Jelai


 

 

Penangkapan Ikan pada kawasan ini juga masih aktif dilakukan oleh warga masyarakat local, 

tetapi hanya untuk kebutuhan rumah tangga, selan itu juga dimanfaatkan para penghobi ancing 

yang berasal dari kota Palangka Raya sebagai lokasi/spot pemancingan. Wilayah Kanal Pilang juga 

merupakan habitat Pohon Gemor, yang sampai saat ini masih menjadi komoditas unggulan yang 

terus dimanfaatkan oleh masyarakat desa Pilang, Garong dan Jabiren. Kulit Gemor saat ini dihargai 

Rp 800.000/100 Kg oleh Pengepul yang datang dari Banjarmasin untuk mengambil langsung dengan 

masyarakat pencari Gemor. 

Wilayah Hutan disekitar Kanal Pilang yang masih memiliki Habitat kayu jenis Blangiran, 

Asam, dan Tumih dalam prakteknya juga dimanfaatkan masyarakat untuk diolah (Lihat : Peta Lokasi 

Pencarian Kayu). Kayu hutan yang dimaksud adalah kayu-kayu roboh akibat kebakaran hutan tahun 

2015, diolah ditempat (di dalam hutan) menjadi kayu-kayu balok ukuran 20 x 20 cm, kemudian 

dibawa/dilarutkan melalui Kanal untuk dibawa menuju tempat pengolahan Kayu (Bansaw) di desa ini 

menjadi kayu Papan dan Balok yang siap pakai. Harga atau upah penggesekan kayu di Bansaw ini 

berkisar antara Rp. 300.000-500.000/M3, kemudian dijual dengan harga Rp. 3.000.000/M3. 

Gambar 1.8 Komoditas Tanaman Jelai 

 



 

 

Bansaw sebagai tempat pengolahan Kayu yang didapatkan masyarakat dari sekitar Kanal 

tersebut telah lama beroperasi di desa Pilang (diperkirakan sejak tahun 1990). Dinformasikan bahwa 

bahan baku yang diperoleh oleh Bansaw ini selain dari wilayah Kanal Pilang juga diperoleh dari 

wilayah Kasongan, Kabupaten Katingan. Pengiriman bahan baku kayu dari Kasongan dapat 

berbentuk Loging atau dalam bentuk Balok layaknya yang didapatkan dari Kanal Pilang, yang 

pengadaan bahan bakunya dilakukan sebulan sekali. Oknum Kepolisian dari Polres Pulang Pisau 

diindikasikan terlibat dalam upaya pengamanan aktivitas Bansaw ini, bahkan diduga ikut 

bekerjasama dalam dalam proses pengangkutan bahan baku Kayu Mentah hingga Bahan Baku Kayu 

Jadi. 

Gambar 1.9 Peta Pemanfaatan Kanal Pilang 



 

 

 Adanya habitat Satwa Liar (Trenggiling dan Burung Cucak Hijau) pada kawasan kanal Pilang 

rupanya juga mengundang Perburuan Satwa Liar pada kawasan ini (lihat : peta kawasan perburuan 

satwa liar). Modus Operandi perburuan Trenggiling adalah dengan melakukan pembakaran pada 

hutan dan lahan (± 4 Km dari posisi Kanal) hingga mendorong Trenggiling untuk lari menuju arah 

Kanal  sehingga memudahkan penangkapan satwa tersebut. Pemburu spesialis Trenggiling 

diinformasikan berasal dari desa Garong, Jabiren dan Mantaren, sementara perburuan Burung Cucak 

Hijau besasal dari desa Pilang Sendiri dan desa Garong. Akses para pemburu menuju habitat satwa 

ini adalah melalui Kanal Pilang dan kanal primer di wilayah desa Garong, dengan menggunakan 

Perahu Mesin atau berjalan kaki ketika kondisi Kanal sangat surut. Burung Cucak hijau di jual kepada 

Pengepul dengan harga Rp 300.000,-/ekor. 

Gambar 1.10 Kayu Setengah Jadi (Batangan) berukuran 20 x 20 Cm Di Kanal 

Pilang yang Akan dibawa ke Bansaw 

 



 

Modus Operandi terhadap perburuan Trenggiling yang melalui pembakaran hutan dan lahan 

pada habitat satwa ini, serta prilaku masyarakat dalam mencari Kayu yang juga dengan pembakaran 

hutan dan lahan ditengarai sebagai penyebab terjadinya Kebakaran hutan dan lahan secara luas 

pada tahun 2015. Ketika proses study ini berjalan juga ditemui kebakaran lahan pada pinggiran Kanal 

Pilang, yang di duga kuat dilakukan oleh pelaku perburuan Trenggiling atau pencari Kayu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Kebakaran Hutan di Pinggiran Kanal Pilang yang Diasumsikan 

Akibat Perburuan Trenggiling dan Pengambilan Kayu 

 

Gambar 1.11 Trenggiling (Foto : Paul Hilton) – Kiri 

dan  

Cucak Hijau (Foto : PPS) – Kanan 

 

http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/06/0610pangolin.jpg


1.3. Kanal Garong 

 

Kanal dibuat pada tahun 1997-1998 pada masa proyek PLG, yang dibuat dengan panjang ± 21 

Km, dari DAS Kahayan hingga menembus DAS Sabangau. Modal alam yang dimiliki pada kawasan 

Kanal ini adalah : 

a. Habitat ikan rawa gambut antara lain Tapah, Tahuman, Kerandang, Haruwan dan Biawan (nama 

lokal) 

b. Habitat kayu jenis Blangiran, Galam, Tumih, dan Rangas (nama lokal) 

c. Tumbuhan purun (nama lokal).  

d. Habitat satwa liar yaitu Orangutan, Beruang, Rusa, Trenggiling, Babi Hutan dan beberapa jenis 

burung (aves) salah satunya adalah burung Sabaru selain burung kicau (Kacer, Murai dan Cucak 

Hijau) 

Akses terhadap Kanal ini dapat menggunakan Perahu/Perahu Mesin, melalui tiga pintu 

masuk yaitu : 

a. Kanal di Desa Garong oleh masyarakat Desa Garong, Kota Palangka Raya dan Kuala Kapuas untuk 

menuju lokasi kebun, mencari ikan, berburu Trenggiling, Rusa dan Burung, serta mengambil kayu 

yang memiliki nilai ekonomis. 

b. Kanal di Desa Henda oleh masyarakat dari Desa Henda untuk ke lokasi berburu Babi, Rusa, 

Trenggiling dan Burung serta mengambil kayu yang memiliki nilai ekonomis. 

c. Sungai Sebangau yang memiliki dua akses, yaitu : 

- Dari muara Kanal Garong di DAS Sabangau, yang digunakan oleh warga yang bermukim di 

Kampung Sulawati sebagai jalur transportasi untuk menjual ikan hasil tangkapannya ke desa 

Garong, atau di jual kepada pengepul ikan yang berasal dari Pulang Pisau dan Kapuas, serta 

sebagai untuk membeli kebutuhan sembako. 

- Melalui kanal sekunder yang berada di antara Kanal Mintin dan Kanal Garong yang di 

manfaatkan hanya pada saat musim hujan (air dalam) oleh masyarakat dari desa Garong, 

desa Henda, kota Palangka Raya dan Kuala Kapuas menuju ke lokasi memancing, berburu 

serta mengambil kayu yang memiliki nilai ekonomis. 

 

Terdapat berbagai macam aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan Kanal, baik oleh 

masyarakat diluar kawasan atau sekitar kawasan kanal, seperti yang dijelaskan diatas, secara legal 

maupun ilegal, akan diklasifikasikan dalam jenis pekerjaan dibawah ini :  

1. Perkebunan Karet 

Lahan petani yang memanfaatkan akses Kanal adalah lahan-lahan perkebunan Karet yang 

berada pada kiri dan kanan Kanal. Sebelum kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, 

banyak masyarakat yang memiliki/memanfaatkan lahan-lahan disekitar Kanal untuk menanam 

Karet, Tapi kebakaran pada tahun 2015 menghilangkan sebagian besar perkebunan mereka  

perkebunan  sebagai akses transportasi ke kebun Karet milik mereka, sehingga aktifitas 

pemanfaatan untuk perkebunan Karet pun sudah jauh berkurang. 



 

 

2. Perkebunan Sawit 

 Pemanfaatan lahan bagi perkebunan sawit milik pribadi seluas 400 ha yang berada di sekitar 

Kanal Garong. Bukan dimiliki masyarakat, melainkan dimiliki oleh salah seorang Perwira Tinggi 

di POLDA Kalimantan Tengah. Perkebunan ini juga dam mendapatkan dampak dari kebakaran 

hutan tahun 2015, yang hanya menyisakan ± 500 pohon dari sekitar ± 10.000 yang ditanam.  

3. Nelayan 

Para pencari ikan dari Desa Garong melakukan aktivitas mencari ikan di DAS Sabangau. Para 

pencari ikan tersebut masuk ke DAS Sebangau melalui Kanal Garong. Para pencari ikan 

menggunakan perangkap ikan dan tombak untuk menangkap ikan di sungai Sebangau. Ikan 

yang di tangkap antara lain Tapah, Tahuman, Krandang, Biawan dan Haruan. Dalam sehari ikan 

hasil tangkapan 1 KK Nelayan dalam musim saat ini dapat mencapai 60-80 Kg. Selain 

menangkap ikan mereka juga menangkap udang dengan menggunakan jaring. Dalam semalam 

udang hasil tangkapan mencapai 2 Box (1 Box berisi udang sebanyak 20 Kg). Ikan dan udang 

hasil tangkapan mereka di jual ke Desa Garong, ikan dihargai Rp. 20.000 - Rp. 30.000,00 / Kg, 

sedangkan Udang dengan harga Rp. 15.000,00 / Kg. 

Selain warga desa Garong, masyarakat yang bermukim di kampung Sulawati (perkampungan 

di DAS sabangau yang dekat dengan muara Kanal Garong) juga mencari ikan di DAS Sabangau. 

Mereka menangkap ikan dengan menggunakan perangkap ikan. Jenis ikan yang ditangkap 

antara lain Tapah, Tahuman, Krandang, Biawan dan Haruan. Ikan hasil tangkapannya di jual ke 

Gambar 1.13 Perkebunan karet (kiri atas), Lahan Kosong Bekas Kebakaran Hutan 
Tahun 2015 (kanan atas) dan Kebun Sawit  

 



pengepul ikan dari Pulang Pisau dan Kapuas dengan harga Rp. 20.000,00 - Rp. 30.000,00 / Kg. 

Untuk menjual ikan hasil tangkapannya, warga yang bermukim di Kampung Sulawati 

menggunakan kanal Garong sebagai akses transportasi untuk ke Desa Garong (tempat pengepul 

ikan). 

Penghobi pancing yang berasal dari Kota Palangka Raya dan Kapuas juga mengguakan Kanal 

ini, dengan menggunaka Mesin Perahu yang disewa dari masyarakat Garong dengan tujuan DAS 

Sebangau. Biasanya para pemancing tersebut melakukan aktivitasnya pada hari Sabtu dan 

Minggu. Pada saat musim penghujan (air dalam), para pemancing masuk ke sungai Sabangau 

melalui Kanal Garong yang aksesnya terhubung dengan Kanal Sekunder yang berada di antara 

Kanal Mintin dan Kanal Garong. 

 

 

4. Perburuan Satwa Liar Trenggiling, Rusa dan Burung Kicau 

 

Gambar 1.14 Salah Satu Warga Desa Garong yang Memanfaatkan Kanal Sebagai 

Akses Untuk Mencari Ikan di DAS Sebangau 

 

Gambar 1.15 Rumah Pengepul Trenggiling (warga desa Henda) 
Hasil Buruan Warga Desa Garong dan Henda 

 



Pemburu Trenggiling umumnya berasal dari desa Garong dan Henda. Teknik perburuan 

Trenggiling dengan cara menggunakan jaring dan menggunakan Anjing. Trenggiling hasil buruan 

warga selanjutnya di jual ke pengepul Trenggiling yang berada di Desa Henda dengan harga Rp. 

2.500.000,00 / ekor. 

Pemburu rusa pada wilayah Kanal (lihat peta) umumnya adalah warga Desa Garong. Lokasi 

perburuan rusa di hutan yang berada di sekitar Kanal Primer. Para pemburu menggunakan Jerat 

dan Rengge  untuk menangkap Rusa. Dalam seminggu rusa yang di dapat dari hasil perburuan 

hingga 3 ekor. Daging rusa hasil perburuan warga selanjutnya di jual ke Desa garong, Palangka 

Raya, dan Pulang Pisau dengan harga Rp. 40.000/Kg. 

Wilayah Kanal sebagai tempat perburuan Burung jenis Cucak Hijau, Murai Borneo, dan Kacer 

dalam hal spesialisasinya dilakukan oleh warga desa Garong yang Pengepulya berada di desa ini. 

Rata-rata harga yang dijual kepada pengepul adalah Rp. 270.000 - Rp. 280.000,00/ekor. 

 

 

 
Gambar 1.16 Jerat Rusa (kiri)  Burung Murai Borneo milik Warga desa 

Garong  (kanan) 
 



 

 

5. Pembalakan Liar 

Kanal Garong dalam faktanya juga menjadi wilayah pembalakan kayu liar (lihat lokasi 

pencarian kayu dalam Peta). Para penebang kayu umumnya berasal dari desa Garong. Para 

penebang kayu melakukan aktivitasnya pada saat ada pesanan kayu oleh warga di sekitar desa 

Garong dan ada juga yang dilakukan dengan  sistem borongan. Hasil kayu tebangan biasanya 

dijual di sekitar desa Garong dengan harga Rp. 2.500.000 -  Rp. 2.800.000/M3. Untuk sistem 

borongan, pemilik lokasi hutan membayar para penebang kayu sekitar Rp. 10.000.000 - Rp. 

15.000.000 (luasan lokasi tidak diketahui). Sementara untuk kayu Galam hasil tebangan di jual ke 

pengepul yang ada di Desa Garong dengan harga Rp. 2.000 - Rp. 8.000,00/batang, tergantung 

pada diameter kayunya. Untuk harga eceran kayu jenis Blangiran yang di beli oleh warga di desa 

Gohong dari Pengepul kayu di desa Garong sebesar Rp. 50.000 - Rp. 60.000,00/batang 

tergantung pada diameter kayu tersebut. 

Gambar 1.17 Peta Pemanfaatan Kanal Garong 



   

 

Kanal ini sejatinya memiliki 2 Tabat, yang saat ini dalam kondisi rusak. Kerusakan ini diduga 

kuat dilakukan masyarakat setempat yang memanfaatkan kanal untuk aktivitas ekonomi yang telah 

disebutkan diatas. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.18 Lokasi Perolehan Kayu dan Penggunaan Perahu untuk Pengangkutan Kayu 
(Atas) serta Penumpukan Kayu Galam Serta Kayu Hutan (Bawah)  

 



 
 

 
 

 

 

1.4. Kanal Mintin-Buntoi 

 

Kanal ini pada DAS Kahayan bermuara pada wilayah desa Buntoi, dan berakhir pada sekitar 

desa Tunggal pada DAS Sabangau, dengan panjang ± 28,3 Km. Kanal ini dibuat pada tahun 1997 pada 

era kepemimpinan Presiden Suharto, yang lebih dikenal dengan Proyek PLG (Pengembangan Lahan 

Gambut). Telah terdapat Tabat kanal sebanyak 5 buah pada Kanal ini, 2 tabat merupakan tabat semi 

permanen yang difasilitasi oleh salah satu NGO di Kalteng, 3 buah merupakan tabat manual yang 

Gambar....Kondisi Kanal Garong yang Rusak 
 

Gambar 1.19 Kondisi Kanal Primer di wilayah Garong yang Rusak 
 



dibuat oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat 1 buah Tabat permanen yang dibuat oleh Pemkab 

Pulpis, yang berada di Perempatan/persimpangan kedua dengan Kanal Primer (Km 27) . 

 

 

 

Kanal ini memiliki sumber daya dan keanekaragaman hayati serta beberapa diantaranya 

bernilai ekonomis, seperti : 

a. Habitat ikan sungai dan rawa gambut seperti ikan haruan/gabus, Baung (nama lokal), papuyu 

(nama lokal), lais (nama lokal) dan lele. 

b. Habitat Kayu jenis blangiran, galam, tumih dan  rangas (nama lokal)  

c. Habitat satwa liar yaitu orangutan, beruang, rusa, trenggiling, babi hutan dan beberapa jenis 

burung (aves) salah satunya adalah burung sabaru selain burung-burung kicau seperti kacer, 

murai dan cucak hijau. 

d. Perkebunan karet 

e. Tumbuhan purun (nama lokal)   

 

Akses masuk kanal ini melalui DAS kahayan dapat menggunakan Perahu Mesin sekitar 20 

menit atau ± sepanjang 11 Km, atau hingga Tabat Kanal ketiga yang bisa dilalui oleh Perahu Mesin. 

Hingga Km ke-7,6 akan dijumpai Tabat Kanal pertama yang dibuat semi permanen, bagian tengah 

Tabat ini agak direndahkan untuk dapat dilalui Perahu Mesin (perahu kecil). Tabat pertama ini akan 

dapat dilalui oleh perahu mesin jika air pasang dari DAS Kahayan naik, pada sekitar pukul 10.00.-

13.00 WIB, lewat dari waktu tersebut Tabat kanal tidak dapat dilalui. Tabat yang Kedua berjarak ± 

2,1 Km dari Tabat pertama yang masih dapat dilalui oleh Perahu Mesin, selanjutnya Tabat Ketiga 

dijumpai dalam jarak ± 1,3 Km dari Tabat Kedua. Mulai dari  Tabat yang Ketiga hingga Keenam 

Gambar 1.20 Peta Pemanfaatan Kanal Mintin/Buntoi 
 



(Prempatan Kanal) dengan jarak ± 3,8 Km, akses kanal hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. 

Penggunaan perahu atau perahu mesin dapat digunakan kembali setelah Tabat Kanal Keenam 

(berada pada sisi kiri Kanal) yang sudah dekat dengan DAS Sabangau (± 9 Km dari DAS Sabangau). 

Kondisi Hutan dan lahan pada wilayah disekitar Kanal saat ini terbilang kritis. Tidak ada lagi 

tutupan hutan kecuali pada kawasan lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat disekitar 

kanal, tidak terkecuali Hutan Desa Buntoi seluas ± 7.025 Ha yang tutupan hutannya telah 

menghilang. Semak belukar, pohon-pohon kecil dengan dengan rata-rata berdiameter 1-10 cm dan 

tinggi rata-rata 0,5 m -1 m seperti Kayu Galam, dan Kayu Tumih (bahasa Lokal) telah menggantikan 

tutupan hutan yang berada pada kawasan Kanal ini. Kanal ini telah mengalami penyempitan yang 

cukup drastis, khususnya dari Tabat Kanal Ketiga hingga Keenam (Perempatan Kanal Kedua atau KM 

27 dalam bahasa masyarakat sekitar) dari muara Kanal di DAS Kahayan atau sepanjang 8,1 Km 

penyempitan Kanal telah terjadi. Lebar Kanal pada daerah penyempitan Kanal hanya 0,5 M – 3 

Meter, yang sebahagian pada tengahnya juga ditumbuhi oleh Kayu Tumih, semak belukar dan 

pepohonan rebah yang melintangi Kanal.  

 

 
 

Gambar 1.21 Kondisi Tabat Kanal Semi Permanen 
 



 
 
 

 

 

Menghilangnya tutupan hutan pada kawasan Kanal ini ditengarai disebabkan oleh kebakaran 

hutan, utamanya yang terbesar adalah yang terjadi pada awal tahun 2015. Sementara itu 

menyempitnya Kanal merupakan hal yang alamiah karena minimnya intervensi manusia dalam 

pemanfaatannya, hal ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat disekitar Kanal 

dan pengurus LPHD Buntoi (Lembaga Pengelola Hutan Desa Buntoi) yang menutup akses masyarakat 

untuk masuk pada kawasan kanal, sebagai bagian dari usaha untuk menjaga agar kawasan Hutan 

Desa Buntoi dapat terjaga. 

Perkebunan Karet pada lahan disekitar Kanal yang dikelola oleh masyarakat hanya dijumpai 

pada sekitar muara kanal dari DAS Kahayan sampai pada Tabat Kanal Pertama.  kebakaran hutan dan 

lahan pada tahun 2015 ditengarai sebagai penyebab utama. Pemanfaatan kanal ini secara umum 

oleh masyarakat yang berada dikawasan Kanal dan diluar kawasan Kanal hanya nampak pada akses 

yang dapat dilalui oleh Perahu atau Perahu Mesin atau dengan berjalan kaki. 

Gambar 1.22 Buah Tabat Kanal yang Dibuat Masyarakat Secara Swadaya 
 



 

 
 
 

Pemanfaatan wilayah kanan kiri Kanal ini bagi Perkebunan Rakyat (Perkebunan Karet) 

dijumpai pada kawasan Kanal yang dapat dilalui oleh Perahu atau Perahu Mesin, yakni dari muara 

Kanal pada Das Kahayan  sampai dengan Tabat pertama dengan panjang ± 7,6 Km dan dari muara 

Kanal yang berada pada DAS Sabangau hingga perempatan Kanal pertama (Tabat Keenam) dengan 

panjang ± 9 Km. Pemanfaatan lahan utamanya adalah perkebunan Karet, yang lebih banyak ditemui 

pada muara Kanal dari Das Kahayan  sampai dengan Tabat pertama, yang umumnya dimiliki oleh 

masyarakat desa Buntoi yang bermukim diwilayah RT. 06 Desa Buntoi atau yang biasa disebut 

dengan kawasan Anjir Sampit Dalam. Sementara pada kawasan muara Kanal yang berada pada DAS 

Sabangau hingga perempatan Kanal Kedua (Km 27) ditemui kebun Karet masyarakat dengan 

kepadatan yang rendah selebihnya adalah lahan kosong yang ditumbuhi oleh semak belukar.  Hasil 

Panen harian KK di kawasan ini rata-rata 30 Kg dengan harga jual Rp 4.500/kg di pengepul lokal. 



 
 

Sektor perikanan pada wilayah ini termasuk dalam melakukan dan meningkatkan hasil 

tangkapan, para pencari ikan menggunakan peralatan tradisonal seperti perangkap dengan nama 

lokal Bubu, Tampirai dan peralatan modern pada umumnya (tali pancing/senar, kail dan jala) serta 

Ada juga yang menggunakan setrum dan racun ikan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh para 

pencari ikan dari Desa Buntoi, Mintin dan Paduran Sebangau, masyarakat dari Desa Gandang Barat 

dan Kanamit melakukannya di saat kondisi air dalam atau musim hujan serta warga yang melakukan 

kegiatan Illegal Fishing (setrum dan racun) waktunya tidak dapat diprediksi (random).   

Perburuan Satwa Liar pada kawasan ini juga terjadi, dengan target utama adalah Babi dan Rusa. 

Perburuan ini dilakukan dengan cara pembuatan jebakan/jerat, penggunaan Senapan  dan cara 

terbaru yakni Penggunaan Bom Rakitan (menyasar pada kaki Satwa buruan). Kegiatan berburu 

tersebut dilakukan oleh warga Desa Henda dan Palangka Raya. Hasil buruan yaitu Babi di jual ke 

masyarakat Desa Henda dengan harga Rp 30.000,-/kg. 

 

 

 



 

 

Dukungan Lembaga non Pemerintah atau yang biasa disebut dengan NGOs (Non Goverment 

Organization) pada wilayah ini dalam beragam isu, yang utamanya adalah terkait agenda pelestarian 

lingkungan, setidaknya sedikit-banyak telah mendukung masyarakat Buntoi. Khususnya dalam 

mendorong pengelolaan kawasan Hutan Desa Buntoi, beragam agenda kegiatan telah dilaksanakan 

oleh NGOs sejak tahun 2010, tapi sampai masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa 

menyatakan bahwa agenda-agenda NGOs tersebut sampai dengan saat ini belum berdampak positif 

bagi kelestarian lingkungan yang bersinergi dengan peningkatan ekonomi masyarakat.  

Terdapat kelembagan pengelolaan Hutan Desa Buntoi yang diberi kewenangan dalam 

mengelola Hutan Desa di Buntoi, yakni LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa). LPHD dalam 

prosesnya mengutamakan pengelolaan Hutan Desa dengan meminimalisir intervensi manusia yang 

masuk pada kawasan dengan pembangunan Tabat Kanal melalui dukungan NGOs ataupun secara 

swadaya. Pikiran dan tindakan LPHD ini berbanding terbalik dengan pandangan dan pikiran Aparatur 

Desa, yang berharap adanya pembukaan akses Kanal, meskipun dengan strategi pembuatan badan 

jalan pada sisi Kanal (jalan usaha tani), sebagai akses masuk untuk pengelolaan Hutan Desa, untuk 

mengganti akses Kanal yang tertutup lewat pembuatan Tabat Kanal. Penabatan Kanal menurut 

Aparatur Desa dapat terus dilakukan (tabat permanen), dengan pengecualian tidak dilakukan pada 

muara kanal Mintin/Buntoi, karena dapat mengakibatkan aliran air dari DAS Kahayan masuk ke Desa 

(penabatan pada posisi 1 Km dari muara kanal).  

 

1.5. Kanal Badirih-Gandang 

 

Kanal telah ada sejak tahun 1980, yang digunakan untuk sarana Tranportasi para Transmigran 

yang berasal dari pulau Jawa, yang ditempatkan pada tahun 1982. Selain untuk akses transportasi 

masyarakat transmigran, Kanal dalam penjelasan masyarakat dibuat bertujuan untuk  menurunkan 

kadar asam tanah. Kanal ini pada tahun 1982 hanya dibuat sepanjang 14 KM, atau sampai pada 

 



perbatasan desa Gandang Barat di KM 14, selanjutnya pada tahun 1997 melalui PLG diperpanjang 

hingga sampai sungai Sabangau. 

Kanal ini memiliki Panjang ± 34,7, yang menbentang dari desa Maliku Baru (Muara Kanal), Gandang, 

Gandang Barat, hingga wilayah desa Bantanan yang berada di DAS Sabangau. Penggunaan Kanal 

dalam akses transportasi masih terlihat, khususnya dari muara sungai Kahayan hingga Km 14, pada 

perbatasan desa Gandang dan desa Gandang Barat, dan dari muara sungai Sabangau hingga Km 27. 

Pada wilayah kanal yang berada di muara kanal (desa Maliku Baru) aktivitas utamanya adalah 

sebagai pelabuhan pengangkutan pasir, yang ditambang pada sungai Kahayan, yang digunakan 

sebagai bahan bangunan umum bagi masyarakat disekitar kanal, sementara aktifitas lainnya adalah 

sebagai akses transportasi untuk budidaya Karet dan kayu Sengon.  Pada bagian kanal, mulai dari Km 

27 hingga muara sungai Sabangau lebih banyak digunakan sebagai akses transportasi bagi usaha 

perikanan. 

Penabatan Kanal belum ada pada kawasan ini. Bahwasannya antara PBS dan masyarakat disekitar 

kanal untuk melakukan penabatan pada perempatan kanal pertama di Km 14, hanya saja upaya ini 

belum dijalankan. Terdapat satu kata mufakat yang dihimpun dari masyarakat yang  berada disekitar 

kanal, bahwa baiknya penabatan kanal dilakukan di Km 14 tersebut, dengan alasan bahwa : 

1. Pada musim penghujan wilayah desa Gandang Barat dan desa Gandang akan banjir yang 

disebabkan naiknya permukaan air kanal yang berasal dari sungai Sabangau, sehingga penabatan 

kanal pada titik ini penting dilakukan untuk mencegah banjir kiriman dari sungai Sabangau.  

2. Apabila penabatan tidak dilakukan maka pada musim penghujan lahan pertanian dan perkebunan 

akan terendam.  

3. Jika penabatan dilakukan pada wilayah ini tangkapan ikan diyakini akan semakin meningkat 

karena ikan-ikan di sungai Sabangau akan naik ke Kanal.  

 

 

Gambar 1.25 Peta Pemanfaatan Kanal Gandang 



Wilayah ini termasuk pada kiri-kanan Kanal merupakan wilayah pemukiman masyarakat lokal dan 

masyarakat Transmigaran, hampir semua lahan khususnya dari wilayah muara kanal hingga Km 27 

dimanfaatkan. Produktifitas yang tinggi tampak dalam penggunaan lahannya, yang didominasi oleh 

kebun Karet, selebihnya adalah tanaman sayur-mayur, Sawit, Peternakan sapi dan kambing, 

Tanaman padi dan pohon Sengon.  

  

 

Pada wilayah yang cukup ramai semisal desa Maliku Baru, Gandang dan Gandang Barat 

adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat, yang merupakan tempat transaksi perdagangan semua 

kebutuhan sembako dan jasa. Sementara pada wilayah hilir, yakni kanal yang bermuara pada sungai 

sabangau adalah tempat mayoritas masyarakat yang berusaha pada sektor perikanan dan budaya 

Walet (desa SP 1). Terdapat 2 PBS (Perkebunan Besar Kelapa Sawit) pada kawasan ini, yakni PT. 

MKM Plasma dan PT. SCP (Surya Mas Cipta Perkasa).  

 

 

Gambar 1.26 Kebun Karet, Sawit, Padi dan Sengon 

Gambar 1.27 Perkebunan sawit PT. MKM Plasma di desa Gandang Barat (kiri) dan 
Perkebunan sawit milik PT. SCP di kawasan desa Bantanan (Kanan) 

 



1.6. Kanal Pangkoh Hulu 

 

Kanal dibuat bagi kepentingan transmigrasi pada kawasan ini, pada tahun 1982, dengan 

jarak sepanjang ± 12,1 Km. Proyek PLG pada tahun 1997 kemudian melanjutkan pembangunan Kanal 

ini hingga DAS Sabangau.  Kanal ini (Kali atau Kanal Pangkuh biasa masyarakat menyebutnya) adalah 

kanal terpanjang dari seluruh Kanal yang ada di Blok C, dengan panjang ± 47,2 Km.dari muara Kanal 

pada Das Kahayan hingga muara Kanal pada DAS Sabangau akan ditemui dua perempatan yang 

berhubungan dengan Kanal Primer. Perempatan pertama pertemuan Kanal ini dengan Kanal Primer 

biasa disebut masyarakat sekitar dengan Km 14, kemudian pada perempatan kedua pertemuan 

Kanal ini dengan Kanal Primer biasa disebut masyarakat sekitar dengan Km 27 (lihat Peta Kanal 

angkuh di Bawah). 

 

 

  

Kanal ini telah lama tidak digunakan sebagai akses transportasi utama, mengingat telah 

terdapat akses jalan bagi kegiatan seosial ekonomi masyarakat. Akses Kanal dari muara DAS Kahayan 

yang dapat dilalui oleh Perahu Mesin adalah sepanjang ± 6 Km,  sementara ± 3,5 Km menuju 

Persimpangan/perempatan pertama Kanal tidak lagi dapat dilalui perahu, kecuali dengan berjalan 

kaki dipinggiran Kanal, mengingat pada jalur sepanjang 3,5 Km ini telah tertutup oleh rerumputan 

dan pohon Tumih yang tumbuh diatasnya (lihat gambar dibawah).  Jika masyarakat ingin bepergian 

ke wilayah DAS Sabangau, maka dapat mengakses Kanal Dandang atau jalan darat melalui Maliku. 

 

Gambar 1.28 Peta Pemanfaatan Kanal Pangkoh Hulu 
 



 
 

Modal alam yang dimiliki pada kawasan ini yang dimanfaatkan secara ekonomi adalah kayu 

Galam (nama lokal), Satwa seperti Rusa, Ikan Rawa (Gabus, Tahuman, Betok, Kapar) dan Purun. 

Bahwasanya kawasan ini adalah salah satu kawasan perburuan Rusa (Lihat Peta diatas), berdasarkan 

informasi dari masyarakat sekitar atas aktifitas perburuan satwa ini, yang dilakukan oleh orang diluar 

Desa.  

Pemanfaatan Kanal secara kontinyu biasanya digunakan oleh masyarakat yang mata 

pencahariannya adalah  sebagai pencari kayu Galam dan pencari Ikan, baik masyarakat yang tinggal 

pada daerah yang berdekatan dengan DAS Kahayan (desa  Pangkoh Sari dan desa Mulya Sari)  

ataupun masyarakat yang tinggal pada wilayah DAS Sabangau (Muara desa Sampang). Pemanfaatan 

lahan pada kawasan ini secara optimal ada pada wilayah Desa Transmigrasi yang berdekatan dengan 

muara Kanal pada DAS Kahayan,yakni desa Pangkoh Sari dan Desa Mulya Sari. Wilayah kanal ini pada 

sisi kirinya (berdekatan dengan DAS Sabangau) juga dimanfaatkan PBS (PT. SCP) sebagai lokasi Pabrik 

Kelapa Sawit. 

 

 

 

 

Gambar 1.29 Kondisi Kanal Pangkuh Hulu yang Sudah 
Tertutup dan Hanya Bisa di Akses Dengan Jalan Kaki 



Gambar 1.30 Lokasi Pencarian Kayu Galam (kiri) dan Pengangkutan Kayu Galam (Kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.31 Lokasi PBS, PT SCP Yang Berada Di Pinggir Kanal Pangkuh Hulu 

 

 Pekerjaan utama masyarakat disekitar Kanal yang berdekatan dengan DAS Kahayan adalah 

bertani Padi, perkebunan Kelapa dan berkebun Sengon dan Karet, mengingat pada wilayah ini 

adalah Desa-desa Transmigrasi. Sementara masyarakat diwilayah Kanal yang tinggal pada muara DAS 

Sabangau (desa Muara Sampang) lebih memanfaatkan Kanal sebagai akses transportasi ke Dandang 

atau umumnya wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berada pada wilayah DAS Kahayan 

 



 
 

Gambar 1.32 Usaha Masyarakat sekitar Kanal Pangkoh Hulu Perkebunan karet dan Sengon serta 

Tanaman Padi 

Sumber mata pencaharian masyarakat berupa perkebunan Sengon yag dapat dipanen pada 

umur 5 - 6 tahun atau pada masa kayu telah mencapai diatas 20 cm dihargai Rp. 500.000/m3 oleh 

Pengepul yang memanen langsung dilahan. Sementara mata pencaharian pada sektor Perikanan 

untuk jenis ikan Papuyu dan Haruan dihargai Rp. 15.000/Kg oleh Pengepul dari Kabupaten Kapuas 

yang langsung datang sendiri mengambil Ikan dari Nelayan. 

Kanal Pangkoh Hulu sebagai akses masyarakat dalam membangun mata pencahariannya 

baik secara legal maupun illegal ternyata dalam prakteknya menjadi tempat  Oknum Kepolisian dari 

Polsek Sabangau Kuala yang melakukan Pungutan Liar terhadap aktifitas pengangkutan Kayu (kayu 

hutan yang sudah jadi) yang melewati Jalur Kanal ini, sebesar Rp. 100.000/M3. Demikian halnya 

dengan usaha masyarakat yang mencari Purun, ketika melewati Kanal ini per Perahu diminta (± Rp 

500.000). Oknum Polisi tersebut dalam menjalankan aksinya menggunakan Pos Pantau kebakaran 

hutan milik PT. SCP sebagai 

Kantor Lapangannya.  

 

 Gambar 1.33 Pos Pemantauan 

Kebakaran Milik PT. SCP, yang 

Digunakan oleh Oknum 

Kepolisian Sebagai Kantor 

Lapangan untuk Melakukan 

Pungutan Liar 

 

 

 



Kawasan Kanal ini khususnya Desa-desa yang berdekatan dengan DAS Kahayan sejak tahun 

1982 merupakan kawasan yang dicanangkan Pemerintah Pusat sebagai wilayah Trasmigrasi. 

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam prosesnya juga mengikuti jejak ini dengan upayanya 

sejak tahun 2013 ada rencana Pemkab Pulang Pisau untuk pembangunan wilayah Transmigrasi baru 

diwilayah desa Pangkoh Hulu, tapi rencana ini belum dapat terlaksana mengingat ketidak-sepakatan 

masyarakat di Pangkoh Hulu terhadap rencana tersebut. Pada sisi lain adanya PBS milik PT. SCP, 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai Nelayan merasa semakin sulit mendapatkan 

ikan disekitar Kanal, demikian halnya masyarakat yang bekerja pada sektor Pertanian dan 

Perkebunan merasa terganggu dengan banyaknya hama penyakit pada Tanaman, yang diindikasikan 

karena adanya perkebunan Sawit tersebut.  

 

1.7. Kanal Dandang 

 

Kanal di kawasan desa Dandang 

(STI Talio dalam bahasa lokal) dibuat pada 

Proyek PLG, yang berjalan berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 

tentang Pengembangan Lahan Gambut 

untuk Pertanian Tanaman Pangan di 

Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan 

Presiden No. 83 Tahun 1995 tentang 

Pembentukan Dana Bantuan Presiden bagi 

Pengembangan Lahan Gambut di 

Kalimantan Tengah. Sementara 

pembangunan Kanalnya sendiri 

berdasarkan informasi dari masyarakat 

sekitar adalah pada tahun 2008. Secara 

umum modal alam yang dimiliki dan 

dimanfaatkan pada kawasan ini adalah 

kayu Galam (nama lokal) Ikan Rawa 

(Gabus, Tahuman, Betok, Kapar). 

 

Panjang Kanal ini ± 13,9 Km, dengan kondisi Kanal yang terbilang masih baik, mengingat 

sehari-hari masih digunakan masyarakat didalam dan luar kawasan untuk berbagai keperluan sosial 

ekonomi. Kanal ini dapat diakses menggunakan Perahu Mesin dari muara Kanal di DAS Kahayan 

hingga ke Kanal Primer atau dapat dilanjutkan hingga muara Kanal di DAS Sabangau melewati Kanal 

Pangkoh Hulu. Terdapat empat manfaat utama dari Kanal Dandang : 

1. Sebagai akses masyarakat menuju ke lahan perkebunan (Sawit dan Sengon). 

2. Wilayah mencari Ikan dan akses transportasi untuk mengambil ikan di wilayah sungai Sabangau. 

Gambar 1.34 Peta Pemanfaatan Kanal Dandang 
Hulu 



3. Wilayah mencari kayu Galam 

4. Sebagai jalur lintas Taxi Air (Kelotok) yang menghubungkan antara Das Sabangau menuju Pulang 

Pisau, Bahaur, Kuala Kapuas dan Banjarmasin, serta dari Pagatan menuju Bahaur dan Kuala 

Kapuas.    

 

Gambar 1.35 Perkebunan Sengon (kiri) dan Perkebunan Sawit (kanan) 

 

Budidaya pohon Sengon rupanya sedang menjadi primadona di kawasan ini, menggantikan 

Budidaya perkebunan Kelapa dan perkebunan Sawit yang sebelumnya lebih dominan dikembangkan. 

Pada sektor pertanian tanaman yang menjadi unggulan adalah tanaman Padi. Sementara pada 

sektor Perikanan,  masih berharap pada tangkapan di alam melalui penggunaan perangkap ikan 

(Tampirai) dan memancing dalam kapasitas produksi yang kecil (bagi kebutuhan rumah tangga). 

Pergerakan roda ekonomi khususnya dalam pemanfaatan Modal Alam  relatif besar adalah 

dalam pengusahaan kayu Galam. Terdapat satu orang Pengepul besar di desa Talio dalam 

pengusahaan kayu Galam ini, yang dalam perharinya mampu menampung hingga 3000 log kayu 

Galam, baik dibeli melalui masyarakat disekitar ataupun yang diusahakannya sendiri melalui 

karyawan yang dimiliki. Pengepul ini memiliki sebanyak 60 pekerja khusus yang setiap harinya 

bekerja untuk menebang kayu Galam. 

Harga beli Pengepul dari pekerja adalah sebesar Rp. 3000/Batang, jika dalam seharinya rata-

rata pekerja tersebut mendapatkan 2000 batang, maka akan mendapatkan total upah harian sebesar 

Rp. 6.000.000,-. Jika total upah harian tersebut di bagi kepada 60 pekerja, maka masing-masing 

pekerja mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp. 100.000,-. Dari harga sebesar Rp. 3000 dari 

pekerja tersebut, Pengepul menjual kayu galam sebesar Rp. 7.000, atau mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp. 4000, jika pengepul mendapatkan 2000 batang perharinya maka laba kotor perharinya 

adalah sebesar Rp. 8.000.000,-. 



 

 

 

Penggunaan Kanal Sebagai jalur lintas Taxi Air (Kelotok) yang menghubungkan antara Das 

Sabangau menuju Pulang Pisau, Bahaur, Kuala Kapuas dan Banjarmasin, ini adalah jalur penumang 

Reguler dan Carteran. Untuk Taxi Air Reguler biasanya berangkat 1 – 2 kali dalam seminggu, 

sementara untuk Carteran bisa setiap saat. Taxi Air ini informasinya dimiliki oleh orang desa di DAS 

Sabangau, dengant ± 5 buah Taxi Air yang biasanya menggunakan Kanal ini sebagai akses.  

 

 

Penebangan Galam yang diindikasikan berada pada wilayah TN atau pada kawasan hutan 

disekitar Kanal pada sisi ekonomi dalam faktanya memang menunjang pergerakan ekonomi 

Gambar 1.36 Stok Kayu Galam Milik Pengepul di desa Talio 

Gambar 1.37 Taxi Air yang Menggunakan Kanal Dandang 



masyarakat sekitar, hanya saja pengusahaan pada bidang ini khususnya Pengepul kayu Galam tidak 

dapat menunjukkan legalitas pengusahaan tersebut, sementara Aparat penegak Hukum, utamanya 

oknum Kepolisian setempat terkesan membiarkan usaha ini, bahkan mendapatkan Upeti atas 

pengusahaan kayu ini. Pada sektor Perikanan juga masih didapat informasi tentang penggunaan 

cara-cara illegal dalam mendapatkan Ikan, khususnya melalui penggunaan setrum, terhadap aksi ini 

terdapat 5 warga dari desa Bahaur yang ditangkap dan dijatuhi hukuman denda Rp 1.500.000 dari 

kepolisian Pangkoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PERAN KANAL-KANAL DI KAWASAN BLOCK C DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS ILEGAL 

 

Maraknya aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu jenis Galam menjadi pemandangan 

biasa jika melewati Trans Kalimantan. Kayu jenis hutan yang lain semacam Blangiran, Tumih,  

Rangas, yang menjadi komoditas lokal dalam meggunakannya untuk kebutuhan pembagunan 

perumahan dan keperluan pembangunan lainnya walau tidak berada pada pinggiran jalan Trans 

Kalimantan layaknya kayu Galam, tapi dapat dengan mudah ditemui dan dicari pada setiap Desa 

pada kawasan Block C PLG. Perburuan dan perdagangan Satwa Liar dalam laporan diatas walau tidak 

mudah tapi dapat dijumpai pada wilayah-wilayah tertentu, dan menjadi salah satu dari mata 

pencaharian masyarakat disektar Kanal Block C. 

Sejatinya Negara telah mengatur bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut 

dapat diusahakan masyarakat, yang pada dasarnya mengacu kepada  UU No 41/1999 tentang 

kehutanan. Pegelolaan hutan oleh masyarakat pada tahap awal setidaknya harus melihat perspektif 

huta yang dibagi dalam dua status : Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara sendiri diartikan 

sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 Angka 4).2 

Sebaliknya, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani dengan hak atas tanah 

(Pasal 1 Angka 4).3 Putusan MA (No.35/PUU-X/2012) merevisi sebagian UU No.41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. Keutamaan yang paling relevan dalam putusan tersebut adalah Hutan Adat 

Bukan lagi Hutan Negara.  

Mencermati perspektif pengelolaan Hutan yang dibagi dalam kategori Hutan dan Negara 

dan Hutan Hak tersebut maka terlihat adanya mekanisme yang terstruktur oleh Negara tentang 

bagaimana pengelolaan hutan tersebut oleh masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi ukuran penting 

tentang bagaimana seharusnya masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari sumber 

daya yang ada di hutan tersebut, sehingga dapat meminimalisir aktifitas-aktifitas ilegal. Rumitnya 

mekanisme dalam pengusahaan hutan, yang hanya memungkin perusahaana atau individu yang 

bermodal besar saja dapat mengusahakannya, sementara masyarakat yang dekat dengan lingkungan 

hutan tanpa pendampingan yang berarti dari pemerintah akan kesulitan dalam prosesnya. 

Pertanyaan besarnya adalah apakah pengusahaan masyarakat terhadap sumber daya hutan 

tersebut memang telah dilandasi pada aturan-aturan yang ditetepkan oleh Negara. Penelusuran 

lebih jauh akan coba membuat suatu kesimpulan sementara dengan bukti-bukti yang didapatkan, 

sehingga diharapkan aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut layak dikatakan legal dan diteruskan 

bagi peningkatan ekonomi masyarakat disekitar Kanal. Jika terbukti bahwa aktivitas itu dilakukan 

secara ilegal maka ada upaya-upaya kongkrit untuk mendorong legalisasi atau upaya untuk 

meminimalisir aktivitas-aktivitas ilegal tersebut  dengan tetap menjaga fungsi kesatuan hutan 

gambut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pasal 1 angka 4 UU 41/1999 
3 Pasal 1 angka 5 UU 41/1999 



 
 
 

 

 

 

 



Secara umum status Kawasan Hutan yang menjadi wilayah Penebangan Kayu dan Perburuan 

terhadap Satwa Liar jika dilakukan Overlay berdasarakan SK Menhut Nomor 529 dalam faktanya 

adalah kawasan Hutan Lindung atau dalam definisi menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan adalah 

Hutan Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat pada kawasan 

Kanal Block C melalui Perburuan Satwa Liar dan Penebangan Kayu dapat dikatakan ilegal (Lihat 

Gambar Peta Pola Pemanfaatan Kanal Block C).  

 Status Kawasan Hutan Lindung dalam wilayah Perburuan Satwa Liar dan Penebangan Kayu 

oleh masayarakat adalah pada kawasan Kanal Pilang, Kanal Garong dan Kanal Mintin/Buntoi, 

sementara wilayah Perburuan Satwa Liar yang berada pada kawasan Hutan Produksi berada di 

wilayah Kanal Pangkoh Hulu dan Kanal Dandang. Penebangan Kayu pada khususnya yang berada 

pada kawasan yang berstatus Hutan Lindung ini dapat menjadi justifikasi bahwa penebangan kayu 

ini dapat dikatakan sebagai pembalakan Liar. Sementara itu Aparat Penegak Hukum yang seharusnya 

menindak tegas tindakan-tindakan illegal ini justru terkesan membiarkan hal ini terjadi bahkan 

mendapatkan upeti terhadap transaksi ilegal ini. 

 

Gambar 2.2 Alur Kerja Pembalakan Liar dan Perburuan Satwa Liar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modus operandi Pembalakan Liar dan Perburuan Satwa Liar pada Kawasan Block C 

memiliki alur yang sama, yakni melalui pembakaran kawasan hutan. Pembakaran hutan bagi 

Pembalak liar (kayu hutan selain Galam) bertujuan untuk mendapatkan kayu yang yang baik (masak 

secara alamiah akibat kebakaran hutan) sekaligus untuk mengelabui bahwasanya aksi ini dilakukan 

dengan tidak menebang pohon, tapi memanfaatkan kayu sisa kebakaran hutan. Sementara 

pembakaran hutan dalam aksi Perburuan Satwa Liar bertujuan untuk menggiring satwa menuju 

ketepian Kanal, sehingga Satwa tersebut dengan mudah dapat ditangkap. Beberapa modus 

Perburuan Satwa Liar dan Pembalakan Liar ini secara khusus ditemukan pada kawasan Kanal Pilang 



dan Kanal Garong. Kanal Garong kemudian menjadi pintu masuk yang paling terbuka atas aktivitas-

aktivitas ilegal ini.  

Pembakaran kawasan hutan untuk mendapatkan kayu dan Satwa liar ini menjadi momok 

yang menakutkan, yang dianggap masayarakat setemat sebagai biang keladi atas kebakaran hutan 

secara besar pada tahun 2015, yang telah melenyapan wilayah perkebunan dan pertanian yang telah 

mereka kelola selama ini. Aktor dari Pembalakan Liar dan Perburuan terhadap Sawta Liar ini 

umumnya adalah masyarakat yang bermukim pada kawasan Kanal itu sendiri hingga masyarakat 

yang berada diluar kawasan, lebih jauh dijelaskan dalam Gambar 2.3 dibawah. 

 
 



C. ASESSIBILITAS KANAL DAN PENABATAN KANAL DALAM MENDUKUNG KELESTARIAN GAMBUT 

 

3.1. Aksesibilitas Pemanfaatan Kanal di Kawasan Block C 

Aksesibilitas dalam pemanfaatan Kanal Block C secara keseluruhan dapat dibedakan dalam 2 

periode pemanfaatan, yakni : 

1. Akses Musiman, yakni penggunaan Kanal yang hanya bisa dilakukan ada musim penghujan atau 

pada saat kondisi air sedang dalam 

2. Akses Reguler, yakni peggunaaan Kanal yang dapat di akses setiap saat atau dapat di akses baik 

pada musim penghujan ataupun pada musim kemarau.   

 

 
 
 

Gambar 3.1 Peta Akses Kanal-Kanal di Kawasan Block C 



 Secara umum akses reguler atau akses yang dapat dilalui pada setiap saat pada semua Kanal 

yang ada di Block C, hanya saja akses reguler tersebut dapat dilakukan pada daerah-daerah yang 

terbuka dan kondisi Kanal yang relatif dalam. Pada Kanal Pilang akses reguler dapat ditempuh dari 

DAS Kahayan, dengan jarak tempuh ± 7,1 Km, Kanal Pilang dapat ditempuh secara penuh hingga 

pertemuan dengan simpangan Kanal Primer atau dengan panjang 7,2 Km, Kanal Garong juga dapat 

ditempuh secara reguler dengan penuh, baik dari DAS Kahayan atau DAS Sabangau atau dapat 

diakses dengan panjang 21 Km, sementara Kanal Mintin dari Das kahayan dapat ditempuh sepanjang 

7,6 km dan dari DAS Sabangau sepanjang 8,9 km, Kanal Badirih/Gandang dari DAS Kahayann dapat 

ditempuh sepanjang 14,5 km sementara dari DAS Sabangau dapat ditempuh sepanjang  ± 2 Km, 

Kanal Pangkoh Hulu dari DAS Kahayan dapat diakses sepanjang 12,2 km dan dari DAS Sabangau 

dapat diakses sepanjang 31,5 km, terakhir adalah Kanal Dandang yang dapat di akses secara penuh, 

atau sepanjang ± 13,9 Km. 

 Akses Reguler pada Kanal Primer yang bertemu pada persimpangan dengan semua Kanal 

sekunder (7 Kanal yang dilakukan studi) yang ada pada kawasan Block C juga berlaku atas pembagian 

2 peride pemanfaatan. Penggunaan Kanal Primer tersebut dalam mendukung aktifitas pada kawasan 

block C secara penuh dilakukan pada saat musim penghujan (akses musiman). Secara lengkap 

aksesibilitas dalam peride pemanfaatan Musiman dan Reguler dapat dilihat pada Peta Akses Kanal-

Kanal di Kawasan Block C.  

 

3.2. Rekomendasi Penabatan Kanal Pada Kawasan Block C 

 

Laporan Rencana Induk PLG pada tahun 2008 sejatinya telah menganjurkan pembangunan 

Tabat pada Kanal-kanal yang ada. Tindakan prioritas yang direkomendasikan secara umum dalam 

kontek Penabatan Kanal adalah bagain dari rehabilitasi secara hidroligis, Yakni : 

1. Pemilihan daerah-daerah Prioritas untuk Penabatan saluran dan struktur pengendali air 

2. Membentuk suatu sistem untuk Penabatan saluran sebelum dan sesudah pembangunannya 

3. Menjalankan pembangunan struktur pengendali air/pintu air 

4. Menelaah dampak-dampak penabatan saluran dengan menggunakan sistem pemantauan dan 

pendekatan pengelolaan adaptif untuk menaikkan ketinggian permukaan air  setinggi mungkin 

pada musim kemarau   

Rencana Induk PLG juga menyebutkan bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunannya. Bahwasannya masyarakat secara umum sudah menyadari pentingnya 

Penabatan Kanal,  agar tidak terjadi kekeringan yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan pada 

musim kemarau. Landasan pemikiran ini terjadi mengingat kerugian yang dialami masyarakat 

disekitar kawasan ini, ketika tanam tumbuh yang mereka tanam dan pelihara harus berakhir karena 

kebakaran hutan dan lahan tersebut.  

 Bahwasannya Penabatan Kanal saat ini bukan lagi menjadi urusan pemerintah saja, tetapi 

keinginan masyarakat secara luas yang tidak ingin lagi ada pencurian Kayu di hutan wilayah mereka, 

tidak ingin lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu usaha mereka dalam bercocok 

tanam. Masyarakat di Buntoi misalnya menyadari akan poin-poin diatas, yang secara swadaya baik 

perorangan maupun berkelompok melakukan Penabatan Kanal pada wilayahnya. Di Buntoi pada 

khususnya pada kawasan Kanal yang telah ditabat secara manual terlihat permukaan air yang relatif 

tinggi dibandingkan dengan kawasan kanal lainnya, serta kapasitas jumlah Ikan yang lebih padat dan 

banyak adalah salah satu dari hasil dari upaya penabatan Kanal yang dilakukan secara swadaya ini. 



 Kanal Primer yang melintasi Kanal-kanal Sekunder khususnya pada wilayah Kanal Kameloh 

Baru/Kalampangan, Kanal Pilang, Kanal Garong, Kanal Mintin/Buntoi dan Kanal Mintin/Gandang 

adalah wilayah terjadinya aktivitas Perburuan Satwa Liar dan Pembalakan Liar. Intervensi atas 

pembuatan Tabat pada Perempatan/persimpangan/pertemuan antara Kanal Sekunder dan Kanal 

Primer sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya upaya-upaya ilegal tersebut hingga 

penyelamatan kawasan Hutan Desa yang ada pada wilayah disekitarnya. Sementara itu Kanal Primer 

yang melintasi Kanal-kanal Sekunder pada wilayah Kanal Pangkoh Hulu dan Kanal Dandang adalah 

jalur yang terbuka, mengingat masih digunakan sebagai jalur transportasi Reguler dari Desa-desa di 

DAS Sabangau menuju Desa-desa di DAS Kahayan, sehingga pada kawasan ini masih belum 

memungkinkan untuk dilakukan Penabatan. Bagaimana seharusnya Penabatan dilakukan pada 

masing-masing wilayah Kanal dapat dilihat dalam tabel dibawah. 

 

Tabel 3.1 Rekomendasi Penabatan Pada Kanal di Wilayah Block C 

Nama Kanal Informasi Tentang Kanal Rekomendasi Tabat  

Kanal Primer Terdapat dua kanal Primer. Kanal 
Primer pertama membentang 
dari Kanal Kalampangan/Kameloh 
Baru hingga Kanal Dandang, 
Sedangkan Kanal Primer Kedua 
membentang dari pertengahan 
Kanal Garung dan Kanal Mintin 
hingga Kanl Pangkoh Hulu yang 
menembus wilayah DAS 
Sabangau 

1. Pembuatan Tabat baru pada 
perempatan/persimpangan 7 Kanal 
wilayah Studi,  yang aksesnya tidak lagi 
digunakan masyarakat secara aktif  

2. Perbaikan Tabat yang rusak 

Kanal 
Kalampangan/ 
Kameloh Baru 

Terdapat 10 Tabat diwilayah ini, 
dimana dari 10 Tabat tersebut 
hanya 1 buah Tabat yang baik, 
karena telah mengalami 
perbaikan pada tahun 2015 

1. Perbaikan Pada 9 titik Tabat yang telah 
rusak 

2. Penambahan 2 titik Tabat baru pada 
wilayah kelurahan Kameloh Baru 

Kanal Pilang Ketika pembuatan Kanal pada 
tahun 1997 ada Tabat (DAM 
dalam bahasa lokal) pada 
kawasan ini. Mengingat Tabat ini 
dirahasa menghalangiakses 
masyarakat untuk beraktivitas, 
sehingga masyarakat menggali 
Kanal memutari Tabat ini.  

1. Pembuatan Tabat pada titik Tabat (Dam 
3) 

2. Pembangunan 2 Tabat baru setelah Dam 
3 

Kanal Garong Terdapat 2 Tabat yang kondisinya 
telah rusak (diindikasikan dirusak) 

Perbaikan terhadap 2 buah tabat yang rusak 
tersebut, dengan pemanfaatan teknologi 
buka tutup. Membangun kesepakatan 
dengan pengguna kanal diperlukan, 
mengingat Kanal ini aktif digunakan oleh 
masyarakat desa Garong dan sekitarnya. 

Kanal Mintin-
Buntoi 

Pada Kanal ini terdapat Hutan 
Desa Buntoi seluas ± 7.025 
Hektar. Ada kesadaran dari 
pengelola Hutan Desa ini untuk 
mempersempit akses masuk 
masyarakat dengan 

Pembangunan kembali 3 buah Tabat yang 
sebelumnya dibuat oleh masyarakat secara 
swadaya 



pembangunan tabat dengan 
dukungan NGOs dan secara 
swadaya (manual).  

Kanal Badirih-
Gandang 

Masyarakat yang menggunakan 
Kanal ini relatif sedikit mengingat 
kondisi Jalan disebelah Kanal 
telah baik (beraspal). Total 
panjang Kanal ini adalah ± 34,7 
Km, sementara penggunaaan 
Kanal oleh masyarakat dari 
Muara DAS Kahayan adalah 
sepanjang ± 14 Km (sampai di KM 
14), sementara dari DAS 
Sabangau ± 3 Km, artinya 
penggunaan Kanal hanya 
sepanjang ± 17 Km, dan Kanal 
yang tidak diguanakan karena 
terjadi penyempitan sepanjang ± 
17,7 Km 

Pembangunan 2 titik Tabat pada Km 14 dan 
Km 27 Agar wilayah pemukiman dan 
perkebunan warga tidak banjir saat musim 
penghujan/air dalam 
 

Kanal Pangkoh 
Hulu 

Kanal ini terpanjang dari seluruh 
Kanal yang ada di Blok C, dengan 
panjang ± 47,2 Km. Kanal ini 
memiliki 2 
persimpangan/perempatan 
dengan Kanal Primer (KM 14 dan 
KM 27). Akses Kanal dari muara 
DAS Kahayan adalah sepanjang ± 
6 Km,  sementara ± 1 Km menuju 
persimpangan Kanal pertama 
tidak lagi dapat dilalui Perahu 
(tertutup semak belukar). 
Sementara akses dari DAS 
Sabangau terbuka/lancar hingga 
DAS Kahayan terbuka, dengan 
melewati/berbelok ke arah Kanal 
Dandang.  

Pembangunan Tabat dapat dilakukan pada 
wilayah Kanal yang tertutup, tepatnya pada 
persimpangan pertama dengan Kanal 
Primer, dari arah DAS Kahayan  

 

Kanal Dandang Akses Kanal ini adalah akses yang 
terbuka, dari muara Kanal di DAS 
Kahayan hingga DAS Sabangau, 
melewati Kanal Primer yang 
menembus wilayah Kanal 
Pangkoh Hulu. Intensitas 
penggunaan kanal ini relatif 
tinggi, mengingat masih 
digunakan sebagai jalur 
transportasi Reguler dari Desa-
desa di DAS Sabangau menuju 
Desa-desa di DAS Kahayan 

Penabatan sepertinya akan mengalami 
kesulitan atau tidak dapat dilakukan, 
mengingat  intensitas penggunaan Kanal 
untuk jalur transportasi umum relatif tinggi. 

 



Umumnya kerusakan Tabat adalah karna intervensi manusia yang menggunakan Kanal 

sebagai akses masuk terhadap aktivitas ekonomi. Pada sisi lain terdapat konflik kepentingan antar 

masyarakat pengguna Kanal, khusunya antara masyarakat yang menggunakan Kanal sebagai akses 

untuk budidaya pertanian dan perkebunan dengan masyarakat yang memanfaatkan Kanal sebagai 

wilayah perburuan Satwa Liar, Pembalakan Liar dan mencari Ikan. Bahwasanya masyarakat yang 

menggunakan Kanal sebagai akses untuk berkebun dan bertani mengganggap bahwa masyarakat 

yang melakukan aktivitas Perburuan, Pembalakan Liar dan pencari Ikan yang menyebabkan 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim Kemarau.  

 Perusakan terhadap Tabat ini dapat dikatakan tidak dilakukan secara menyeluruh. Kerusakan 

yang terjadi adalah pada bagian tengah tabat, dimana pada bagian ini umumnya diguanakan sebagai 

jalur masuknya Perahu atau Perahu Mesin. Pengrusakan Tabat yang tidak secara total adalah adanya 

keberpihakan masyarakat pengguna untuk tetap menjaga dan memelihara Tabat-tabat tersebut dari 

kerusakan yang permanen, sementara pada sisi yang lain, adalah adanya kesadaran dari sebagian 

masyarakat (tidak secara kolektif) akan pentingnya Penabatan untuk meminimalisir terjadinya 

kebakaran hutan dan lahan. Pada kasus yang lain semisalnya di Kanal Pilang, masyarakat lebih 

memilih untuk membuat jalur baru (menikung) pada wilayah Tabat yang dibuat oleh pemerintah, 

agar tidak merusak Tabat yang telah dibuat tersebut.  

 

 



 
 

 

Gambar 3.2 Peta Kondisi Tabat dan 
Rekomendasi Penabatan 

 



D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembangunan Kanal yang dilakukan pada wilayah Block C di Kabupaten Pulang Pisau dimulai 

pada tahun 1995 melalui proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yang lebih 

dikenal sebagai Proyek PLG  atau Proyek sejuta Hektar, yang mengonversi hingga satu juta hektar 

lahan gambut dan rawa untuk penanaman Padi.4 Proyek PLG ini berjalan berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman 

Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1995 tentang 

Pembentukan Dana Bantuan Presiden bagi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 

Perkebunan dan Pertanian. 

Proyek PLG ini dalam prosesnya membangun ribuan kilometer Kanal yang megakibatkan 

kerusakan lahan dan hutan pada kawasan tersebut karena kekeringan dan kebakaran hutan dan 

lahan, serta terbukti lahannya kurang cocok untuk tanaman Padi.5 Masyarakat disekitar kawasan 

mengalami kerugian karena kerusakan sumber daya alam pada kawasan tersebut, yang selanjutnya 

mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pemulihan melalui beberapa kebijakan : 

1. Surat Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Nomor: 

SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 mengenai pembentukan Tim Ad-Hoc Penyelesaian Eks Proyek 

Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan 

Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi 

dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 

 

Upaya restorasi dengan membuat Penabatan dam pada kanal-kanal di Blok C menjadi tidak 

mudah, karena perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. 

Kawasan ini terlanjur telah dimanfaatkan masyarakat secara luas sebagai akses transportasi yang 

menghubungkan antara Desa-desa yang berada pada DAS Sabangau dan Desa-desa yang berada 

pada wilayah DAS Kahayan. Lebih jauh kawasan Kanal ini kemudian dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian dan perkebunan, pengusahaan perikanan, pemanfaatan kayu hingga Perburuan Satwa 

Liar.  

Status Kawasan Hutan yang menjadi wilayah Penebangan Kayu dan Perburuan terhadap 

Satwa Liar dalam Overlay berdasarakan SK Menhut Nomor 529 dalam faktanya adalah kawasan 

Hutan Lindung atau dalam definisi menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan adalah Hutan Negara. 

Hal ini mengasumsikan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat pada kawasan Kanal Block C 

secara umum melalui pemanfaatan kayu, Perburuan Satwa dapat dikatakan hal-hal terlarang yang 

dilakukan pada kawasan Hutan Negara, yang artinya pemanfaatan kayu tersebut merupakan aksi 

Pembalakan Secara Liar, demikian halnya dengan Perburuan Satwa Liar, yang dapat diketegorikan 

sebagai asksi Perburuan yang ilegal. Pemanfataan sumber daya perikanan dalam prakteknya juga 

dilakukan dengan secara ilegal melalui penggunaan Setrum dan Racun Ikan. 

Kebakaran besar atas hutan dan lahan pada tahun 2015 pada kawasan Block C ditengarai 

akibat dari aksi Pembalakan Liar dan Perburuan Satwa Liar yang menggunakan pembakaran hutan 

dan lahan sebagai strategi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil perolehan kayu yang 

baik/masak secara alamiah adalah akibat dari pembakaran kayu, sekaligus bertujuan untuk 

                                                           
4 Ringkasan Laporan Utama : Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG di Kalteng 
5 Ibid 



mengelabui bahwasanya aksi ini dilakukan dengan tidak menebang pohon, tapi memanfaatkan kayu 

sisa kebakaran hutan. Sementara pembakaran hutan dalam aksi Perburuan Satwa Liar bertujuan 

untuk menggiring satwa menuju ketepian Kanal, sehingga Satwa tersebut dengan mudah dapat 

ditangkap 

Aksesibilitas yang mudah dalam mengakses kawasan hutan dan lahan pada sekitar Kanal 

pada satu sisi memudahkan masayarakat dalam mencari penghidupannya, sementara pada sisi lain 

aksesibilitas Kanal yang mudah justru memudahkan juga aksi-aksi ilegal yang jika tidak dikontrol 

akan menganggu restorasi gambut itu sendiri. Bahwasannya Penabatan Kanal-kanal dalam 

mengurangi atau mengatur intervensi manusia pada kawasan Kanal diperlukan, yang diutamakan 

pada kawasan Kanal yang intensitas pemanfaatannya rendah dan sedang dalam kacamata Riset ini 

(lihat tabel 3.1 Rekomendasi Penabatan Pada Kanal di Wilayah Block C) 

Berdasarkan hasil studi dan kesimpulan yang didapat, maka disarankan beberapa poin 

intervensi program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 

 

No Isu Tantangan Rekomendasi Agenda 

1. Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

Dugaan kuat aksi pembakaran hutan 

dan lahan ini dilakukan oleh 

aktivitas yang berhubungan dengan 

Pembalakan Liar dan Perburuan 

Satwa Liar yang dilakukan oleh 

masayarakat didalam dan sekitar 

kawasan Kanal 

- Mendorong Pemanfaatan lahan kritis 

melalui upaya pengelolaan oleh 

masayarakat atas dasar penyerahan  

kepemilikan lahan secara kolektif 

(berkelompok) ataupun individual 

- Patroli pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan 

2. Penabatan 

Kanal 

Persetujuan dengan pengguna Kanal 

terhadap upaya perbaikan Tabat 

Kanal yang rusak dan Kemungkinan 

pembangunan Tabat Kanal pada 

wilayah yang jarang diakses dan 

Tabat Kanal pada wilayah yang 

intensitas pemanfaatannya tinggi    

Perbaikan dan pembanguanan Kanal pada 

titik-titik tertentu pada wilayah Kanal 

Sekunder dan kanal Primer (lihat Gambar 

3.1) 

 

 

3. Pembalakan 

Liar 

- Operasi penertiban dan penegakan 

hukum terhadap  aktivitas 

Pembalakan Liar oleh Aparat 

Penegak Hukum pada Aktor 

Besar  

- Ketidak-jelasan Ijin 

Penatausahaan Hutan pada aktor 

besar dan permainan perolehan 

SKAU (surat keterangan asal usul 

kayu) dalam rantai Pembalakan 

Liar 

- Mengalihkan mata pencaharian 

masyarakat melalui usaha-usaha 

yang Sustainable 

    

- Operasi gabungan “unsur ADAT” 

- Pembangunan pos pemantauan “utamanya 

di sekitar areal pembalakan liar” 

- Pemeriksaan dan evaluasi legalitas Aktor 

besar 

- Mendorong berjalannya administrasi 

dokumen SKAU  untuk meminimalisir 

terjadinya “kriminalisasi” pada 

pengusahaan kayu dalam skala kecil 

4. Perburuan 

Satwa Liar 

- Belum ada sosialisasi secara 

langsung dan intens terhadap 

masyarakat terkait Satwa Liar yang 

dilindungi 

- Belum ada inisiatif untuk membuat 

penangkaran Satwa Liar 

- Bebasnya ruang gerak aktor 

Perburuan dan Perdagangan Satwa 

Liar yang dilindungi 

- Mengalihkan mata pencaharian 

masyarakat melalui usaha-usaha 

- Penyadartahuan masayarakat 

terhdap Satwa Liar yang Dilindungi 

- Mendorong Budaya penagkaran 

Satwa Lair 



yang Sustainable 

 

5. Wilayah 

Kelola 

Konflik penguasaan lahan antar 

masayarakat disekitar kawassn 

Kanal 

1. Hutan Sekunder atau lahan kritis 

didorong menjadi kawasan APL 

2. Pengembangan budidaya perkebunan 

semisal Sengon dan Jabon untuk 

pemanfaatan lahan terlantar 

 


