


SEKAPUR SIRIH 

Perubahan peruntukan hutan dan kerusan lingkungan di sekitar desa-desa di 

pedalaman Kalimantan Tengah seperti yang kami dlihat dalam perjalanan ke 

enam desa yakni desa Hatung dan Harowu Kabupaten Gunung Mas, desa Kuluk 

Leleng dan desa Keruing di Kabupaten Katingan serta desa Payang dan Muara 

Mea di Kabupaten Barito Utara telah memperlihatkan beberapa perubahan pola 

konsumsi pangan di desa. Pasar, warung dan pedagang keliling  menjadi sumber 

pangan warga desa walau pun harga-harga bahan kebutuhan pokok menjadi 

melambung sedemikian mahal dibandingkan di ibu kota kecamatan terdekat 

atau pun di ibukota kabupaten yang jauh dari desa.  

Sebagian besar warga desa sepertinya sudah mulai menyukai pangan buatan 

pabrik seperti mie instan maupun ikan sarden dalam kaleng. Bahkan anak-anak 

kecil sangat menyukai snack yang banyak mengandung bahan pewarna dan 

penyedap buatan. Hutan yang semakin jauh dari desa telah membuat binatang 

buruan sulit dicari, pencemaran air tanah dan  cara tangkap yang tidak ramah 

lingkungan menyebabkan ikan sulit berkembang biak, sayur mayur hutan sudah 

mulai susah diperoleh karena hutan primer sudah sangat jauh dan aktivitas 

perusahaan seperti HPH, HTI dan perkebunan sawit skala besar telah 

mengakibatkan degradasi hutan.  

Aktifitas budidaya tanaman pangan masih mengikuti siklus pertanian 

masyarakat dayak dengan pola perladangan berpindah dan ladang-ladang ini 

pun berlokasi agak jauh dari desa sehingga warga desa lebih banyak 

mengkonsumsi sayur mayur yang masih mudah tumbuh dilahan pekarangan 

seperti daun ubi kayu. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa keragaman 

makanan di beberapa desa sangat minim dan dapat menyebabkan gizi buruk 

terutama bagi anak-anak dalam usia pertumbuhan. 

Peluang besar untuk meningkatkan konsumsi pangan yang beragam sebenarnya 

sangat terbuka jika melihat tanah yang masih subur, hanya tinggal bagaimana 

warga desa proaktif menumbuhkan minat melakukan kegiatan budi daya 

tanaman pangan di sektar lahan pekarangan maupun lahan tidak produktif di 

desa. 

Sungguh perjalanan yang menyenangkan dan sekaligus agak berbahaya karena 

kondisi jalan yang masih sangat rusak, terlebih lagi untuk menuju desa Hatung, 

Harowu dan Kuluk Leleng yang menggunakan jalan perusahaan untuk jalur 

logging . kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi tim kami, karena 



dapat melakukan perjalanan ke desa yang jauh dan sulit dijangkau dengan 

pemandangan alam yang cukup alami walau pun tentu saja sudah mulai 

terdegradasi. Pengalaman yang menyenangkan bisa berinteraksi dengan warga 

desa melalui kegiatan FGD dan berdiskusi bersama, melakukan wawancara dan 

melihat langsung kebun dan ladang masyarakat. 

Terimakasih kepada semua pihak, masyarakat dan aparat desa yang telah 

menerima kehadiran kami dengan senang hati, pihak WWF dan staff HOB yang 

memberikan kesempatan kepada Tim Dara Arum untuk pelaksanaan kegiatan 

ini, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan 

mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan kehidupan warga desa lokasi 

penelitian.  

 

Palangka Raya,  Februari 2016 

 

Tim Penyusun  



Ringkasan Eksekutif 

Persoalan Ketahanan Pangan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan 

mendesak untuk mendapatkan perhatian dari banyak kalangan terutama pemerintah, 

sector swasta, akademisi dan pemerhati maupun kalangan lainnya yang memiliki 

kepedulian/ kepentingan bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi 

seluruh rakyat, di perkotaan maupun perdesaan. 

Rawan pangan, masa paceklik, hambatan distribusi, konversi lahan pertanian 

menjadi pertambangan  maupun perkebunan monokultur, gagal panen dan sulitnya 

akses terhadap sumber-sumber pangan adalah beberapa persoalan yang dihadapi 

oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari kota dengan kondisi 

jalan masih tidak baik, moda transportasi yang terbatas sehingga memungkinkan 

warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan atas pangan yang menjadi hajat 

hidup paling pokok bagi manusia. 

Untuk melihat sejauh mana desa-desa yang berlokasi sangat jauh dari kota bahkan 

dapat dikatakan sebagai desa  di wilayah perbatasan antar provinsi, maka Forum 

Dara Arum Kalimantan Tengah berinisiatif untuk bekerjasama dengan WWF Kalimantan 

Tengah  melakukan Kajian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Bagi Masyarakat Adat 

dan Masyarakat Local di Kalimantan Tengah. Pemelitian dilaksanakan di 3 Kabupaten 

dan masing-masing Kabupaten terdiri dari 2 desa yakni: Kabupaten Gunung Mas 

yaitu desa Hatung dan Harowu di Kecamatan Miri Manasa, 2 desa di Kabupaten 

Katingan adalah Desa Kuluk Leleng dan Desa Keruing, terakhir di Kabupaten Barito 

Utara yakni desa Hatung dan Muara Mea di Kecamatan Gunung Purei. 

Pilihan desa-desa tersebut berdasarkan pada pertimbangan : 

1. Berada di kawasan Heart of Borneo (HOB) dengan perkiraan banyak penduduk 

desa masih sangat tergantung pada ketersediaan pangan dari hutan sebagai 

sumber pangan, meliputi desa Hatung, Harowu, Muara Mea, Payang dan Kuluk 

Leleng 

2. Berada di kawasan Buffer Zone/ Kawasan Penyangga dengan konektifitas 

ekologi Taman Nasional Sebangau yang juga menjadi desa penyangga HOB yaitu 

desa Karuing. 

Untuk mencapai desa-desa ini dari Palangka Raya sebagai ibukota provinsi 

Kalimantan Tengah diperlukan waktu diperkirakan hampir 9 jam untuk Hatung dan 



Harowu, 11 jam menuju Payang dan Muara Mea, serta 7   jam untuk mencapai Kuluk 

Leleng dan 5 jam untuk sampai ke desa Karuing dengan kondisi jalan darat dari 

ibukota kecamatan yang masih sangat sulit, kecuali untuk desa Payang dan Muara 

Mea  masih dapat dicapai dengan mudah karena melintas jalan antar provinsi 

menuju Kalimantan Timur  dan desa Karuing dapat ditempuh dengan transportasi 

air melalui sungai Katingan dari desa Baun Bango dengan beaya yang cukup mahal. 

Kondisi hutan yang terlihat di beberapa area menuju Hatung dan Harowu masih 

cukup baik dengan diameter diperkirakan 70-80 cm, namun di beberapa area sudah 

gundul sebagian ditumbuhi semak belukar, namun hutan-hutan ini berada di wilayah 

HPH dan HTI. Terlihat juga dipinggir jalan beberapa kebun dan ladang warga desa 

yang sudah ditanami padi dan berbagai macam sayur mayur seperti terung asam 

(rimbang), sawi pahit (segau), kacang panjang, ubi kayu, labu serta bumbu-bumbu 

dapur keperluan pangan rumah tangga. Ketergantungan kepada pedagang masih sangat 

besar untuk membeli beras dan makanan instan dan terlihat upaya memanfaatkan 

lahan di desa belum maksimal untuk berkebun sayur mayur. 

Hutan yang terlihat menuju Payang dan Muara Mea hanya sedikit karena jalan 

menuju dua desa ini sudah beraspal bagus sehingga kiri kanan jalan sudah terisi 

dengan kebun karet rakyat, sawit dan buah-buahan. Hutan yang terlihat tidak 

dapat lagi dikatakan hutan primer dan selama perjalanan tidak terlihat binatang 

buruan melintas. Namun yang cukup menggembirakan adalah banyaknya warga desa 

yang berladang dipinggir jalan, padi terlihat mulai tumbuh menghijau dan 

sebagian sayur mayur tumbuh disela-sela tanaman padi.  

Sementara keadaan hutan yang terlihat di sekitar Kuluk Leleng  cukup baik di 

beberapa area, namun inipun dalam konsesi HPH, HTI yang beroperasi disana. Hutan 

di Karuing terlihat dalam kondisi baik karena masuk dalam wilayah TN Sebangau 

yang memang di jaga dari kerusakan. Desa Kuluk Leleng memiliki karakteristik 

berbeda dari Karuing, desa ini cukup sulit untuk mendapatkan persediaan protein 

hewani seperti ayam, ikan dan daging sedangkan untuk Karuing ketersediaan pangan 

cukup mudah di akses karena berlimpah ikan dan sayur mayur sudah swasembada. 

Dari hasil Focus Group Discussion maupun in depth interview (wawancara mendalam) 

dengan tokoh adat, kaum perempuan, pemuda dan pemerintah desa tercatat bahwa 

warga desa : 



1. Masih melakukan aktifitas perladangan dengan cara gilir balik, yaitu pola 

perladangan tradisional yang sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak 

secara turun temurun dengan cara membersihkan lahan dan membakar sisa 

pembersihan agar siap ditanami padi. Saat lahan sudah tidak subur lagi 

maka masyarakat adat ini akan mencari lahan baru serta meninggalkan lahan 

lama dengan berbagai macam tanaman keras seperti karet, coklat  dan buah-

buahan yang menjadi tanda kepemilikan lahan, setelah tanah subur kembali 

maka daerah ladang yang tidak ditumbuhi tanaman keras akan dibersihkan  

dan ditanami padi. Proses perladangan seperti inilah yang oleh masyarakat 

diluar Dayak disebut perladangan berpindah. 

2. Masih memelihara tradisi dan ritual nenek moyang saat membuka ladang baru, 

terutama untuk masyarakat beragama Kaharingan yang sangat memperhatikan 

isyarat alam dalam melaksanakan aktifitas pertanian. 

3. Merasakan rusaknya hutan karena dibuka untuk perkebunan skala besar, 

pertambangan, HPH, HTI dan kegiatan ekonomi lainnya yang bersifat luas 

telah merampas hak mereka untuk menikmati hasil hutan berupa binatang 

buruan, sayur mayur dan buah-buahan hutan, bumbu-bumbu tradisional maupun 

kayu-kayuan sebagai bahan obat. Aktifitas berburu maupun mencari sayur 

mayur dari hutan harus dilakukan dengan meninggalkan rumah cukup lama 

karena hutan disekitar desa sudah hampir tidak cukup lagi menghasilkan 

pangan bagi kebutuhan warga desa. 

4. Pola konsumsi rumah tangga masih belum dapat dikatakan bergizi, berimbang, 

beragam (3 B), konsumsi karbohidrat dari nasi masih mendominasi konsumsi 

di semua desa, sementara konsumsi buah-buahan, kacang-kacangan dan daging 

masih kurang. Energi dari nasi harus diimbangi dengan konsumsi makanan 

dari protein hewani maupun nabati. 

5. Ketergantungan pada ketersediaan bahan pangan di pasar ataupun pedagang 

keliling masih cukup tinggi, terutama saat gagal panen padi maupun kebun 

sayur yang tidak tumbuh subur akibat musim kemarau panjang. 

6. Perubahan pola pertanian yang mana lahan bekas ladang ditanami dengan 

coklat (kakau) terutama di Muara Mea dan Payang yang nantinya akan 

mempersempit lahan untuk tanaman pangan seperti padi, umbi-umbian, kacang-

kacangan dan sayur mayur. 

 



Beberapa ancaman terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan pangan dari hutan 

menurut warga desa tercatat sebagai berikut : 

1. Perubahan iklim yang tidak dapat lagi diprediksi, musim kemarau yang 

semakin panjang membuat panen padi tidak berlimpah seperti masa lalu, 

sayur mayur sebagian tidak dapat tumbuh dan terlihat tidak subur. 

Intensitas curah hujan yang tinggi di musim hujan kadangkala membuat 

tanaman muda menjadi mati. 

2. Kebakaran hutan/lahan membuat sebagian kebun terbakar sehingga tidak 

memberi hasil secara maksimal. Sedangkan kabut asap membuat warga desa 

enggan beraktifitas di luar rumah. 

3. Aktifitas pembalakan hutan oleh HPH dan HTI 

4. Alih fungsi hutan menjadi Perkebunan monokultur  

5. Kegiatan pertambangan skala besar maupun pertambangan rakyat telah membuat 

kerusakan hutan semakin parah. 

Relasi gender dalam pemenuhan pangan rumah tangga cukup harmonis karena laki-

laki dan perempuan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hanya 

ada pembagian yang memperhitungkan kemampuan dan keamanan bagi perempuan dalam 

mengerjakan aktifitas seperti mamandup (mencari binatang buruan) khusus 

dilakukan oleh laki-laki namun tugas membersihkan rumput di ladang yang mulai 

tumbuh (mambawau) adalah menjadi tugas perempuan. 

Akses pangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dapat dilihat dari : 

pendapatan rumah tangga per bulan, alokasi pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan, akses terhadap sumber pangan dari sumberdaya hutan milik bersama di 

sekitar desa serta kepemilikan lahan dan penggunaannya dalam penyediaan pangan 

dapat dikatakan belum memperlihatkan keadaan ideal di setiap desa karena 

pendapatan masih tergolong kecil dan tidak semuanya dapat dialokasikan  untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan, kondisi hutan mulai terdegradasi dan semakin jauh 

dari desa, kepemilikan / penguasaan lahan warga desa memang cukup besar/luas 

namun pemanfaatan agar produktif dengan bertanam tanaman pangan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan warga desa terlihat  masih sangat kurang. 

 

 



Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari hasil kaji tindak ketahanan pangan 

dan panginan bara himba (pangan dari hutan) ini adalah : 

1. Melestarikan dan menjaga hutan yang masih tersisa sebagai sumber pangan 

local 

2. Tidak mengeluarkan ijin baru bagi kontraktor pembalakan hutan ex HPH , 

pertambangan dan perkebunan skala luas 

3. Memperkuat dan mengoptimalkan potensi desa agar dapat menjadi sumber 

ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan 

4. Adanya alternative ekonomi dan usaha menetap untuk mengurangi kerusakan 

dan perambahan hutan dari kegiatan pertambangan tradisional 

5. Memperkuat program ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian dan 

perkebunan tanaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan SDA local 

6. Adanya upaya pencegahan pencemaran air dan tanah akibat aktifitas dan 

eksploitasi pertambangan, perkebunan yang mengakibatkan terdegradasinya 

hutan dan lahan sehingga mengurangi kesuburan tanah dan mencemari air  

dengan penegakan hukum yang tegas. 

7. Penyuluhan konsumsi pangan bergizi, berimbang dan beragam (3 B) bagi warga 

desa 

8. Melakukan pendampingan khusus di desa-desa yang angka kecukupan gizi (AKG) 

dan angka kecukupan energy (AKE) dibawah rata-rata seperti di desa Hatung,  

Harowu dan Kuluk Leleng dimana Tingkat Konsumsi energy (TKE) banyak yang 

mengalami Defisit Pangan Berat 
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PENDAHULUAN 

I. LATAR BELAKANG 

 

Tiga aspek dalam ketahanan pangan yaitu 1) ketersediaan yang 

berarti jumlah pangan yang tersedia harus mampu mencukupi 

kebutuhan seluruh rakyat baik yang bersumber dari domestik maupun 

impor 2) keterjangkauan yaitu secara fisik mudah dijangkau oleh 

individu maupun rumah tangga serta secara ekonomi masyarakat 

mempunyai kemampuan untuk membeli pangan tersebut 3) stabilitas 

yang merujuk pada kemampuan meminimalkan konsumsi pangan di bawah 

kebutuhan standar pada saat musim sulit.  

 

Kajian ketahanan pangan sudah banyak dilakukan, akan tetapi WWF 

sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman 

hayati masih memandang perlu untuk melihat dinamika perubahan-

perubahan yang terjadi mengenai ketahanan pangan dari sisi 

keterkaitan pangan masyarakat lokal dengan ketersediaan sumber 

daya alam sekitarnya, keberagaman sumber pangan dan keberlanjutan 

varietas pangan lokal. Kajian dilakukan dengan pendekatan 

penelitian yang bersifat action research (kaji tindak). Dalam 

penerapannya di lapangan, kaji tindak diterapkan melalui empat 

langkah yaitu aksi/mengalami, refleksi, integrasi dan 

pelaksanaan. Kaji tindak dalam proses kegiatan operasionalnya 

menekankan pragmatisme yang dimulai dari, mengidentifikasi, 

memahami dan memecahkan masalah riil lalu merefleksikannya lagi.  

Adapun dimensi pokok yang dikaji dalam kegiatan kaji tindak 

meliputi :  

 

Sistem pemenuhan pangan lokal yang dijabarkan lagi dalam bagian:  

1) jenis-jenis pangan lokal yang memenuhi kebutuhan akan 

karbohidrat, protein dan vitamin serta mengangkat menu-menu 

lokal yang unik yang menggambarkan nilai tambah dalam hubungan 

antara masyarakat dengan sumber daya alam sekitar (termasuk 

panginan bara himba);  
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2) ketersediaan bahan pangan lokal, baik dari hasil produksi 

lokal maupun yang didatangkan dari tempat lain;  

3) kualitas asupan pangan lokal yang ditunjukkan dengan hasil 

uji akademis maupun persepsi/pengetahuan gizi lokal 

 

Sistem ketahanan pangan lokal yang terkait dengan perubahan iklim, 

terjadinya kondisi paceklik atau kelaparan serta strategi 

penanggulangannya dihubungkan dengan pengelolaan cadangan makanan 

(lumbung pangan), pelestarian benih lokal. 

 

Pembuatan petunjuk pelaksanaan kaji tindak menjadi penting untuk 

mendeskripsikan bagaimana output kegiatan didukung oleh komponen 

input serta apa saja input/tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan 

bagaimana pengorganisasian pelaksanaan untuk mencapai output. 

Petunjuk pelaksanaan tersebut nantinya akan dikembangkan dan 

menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian kaji tindak ketahanan 

dan kedaulatan pangan lokal di Kalimantan.  

 

II. TUJUAN  

Petunjuk pelaksanaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

penelitian dengan pendekatan kaji tindak tentang ketahanan dan 

kedaulatan pangan lokal di beberapa kabupaten yang mewakili 

lanskap Heart of Borneo sebagai kawasan penting di Kalimantan. 

Hasil kaji tindak ini dapat digunakan untuk upaya-upaya membangun 

kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan di tingkat kabupaten 

dan provinsi. 

III. KELUARAN 

Output yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:  

1. Data primer tentang pola konsumsi rumah tangga, sumber pangan 

untuk rumah tangga, produksi pangan termasuk keragaman 

varietasnya, sumber pangan yang bukan budidaya, peta/sketsa 

sumber pangan di desa tersebut, tingkat kerentanan pangan 

(strategi lokal dalam pemenuhan pangan-sistem cadangan 
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pangan lokal/lumbung), peran gender dalam pemenuhan pangan 

di tingkat rumah tangga, perubahan pola konsumsi dan 

pemanfaatan sumber pangan. 

2. Data sekunder berupa monografi desa, data statistik terkait 

dengan produksi pangan, jumlah petani, luasan lahan 

pertanian, dll di tingkat desa/kecamatan dan kabupaten lokasi 

kaji tindak.  

3. Dokumentasi panginan bara himba yang selama ini dikenal 

secara turun temurun dan menjadi budaya  masyarakat desa di 

sekitar hutan. 

4. Laporan yang didalamnya memuat hasil analisa dari data-data 

primer tersebut di atas. 

5. Dokumentasi berupa foto atau video. 

 

METODOLOGI DAN PELAKSANAAN STUDI 

I. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN  

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 kabupaten, dimana di masing-masing 

kabupaten dipilih 2 desa dengan karakter sasaran sebagai lokasi 

penelitian adalah sebagi berikut: 

 Kabupaten Katingan: 

1. Desa Kuluk Leleng 

2. Desa Karuing 

 Kabupaten Gunung Mas 

1. Desa Harowu 

2. Desa Hatung 

 Kabupaten Barito Utara 

1. Desa Muara Mea 

2. Desa Payang 

Pelaksanaan studi dimulai dari inisiasi awal hingga pelaksanaan 

pengambilan data dan pembuatan laporan dilaksanakan ± selama 3 

bulan, dari Oktober hingga Desember 2015. Dalam rangka pelaksanaan 
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pembumpulan data dilapangan dilakukan selama 7 hari masing-masing 

kabupaten (2 desa). 

 Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober 

hingga 2 November 2015 

 Kabupaten Katingan dilaksanakan dari tanggal 28 November 

sampai dengan 5 Desember 2015 

 Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Desember hingga 13 

Desember 2015 

 

II. RUANG LINGKUP STUDI 

Lokasi studi ini dilaksanakan diwilayah: 

 Desa di kawasan Heart of Borneo (HoB) yang masyarakatnya 

diasumsikan masih sangat tergantung dari sumberdaya hutan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan. 

 Desa di kawasan Heart of Borneo (HoB) yang mewakili tipologi 

masyarakat Kalimantan (on farm dan off farm). 

Kriteria Sasaran 

A. Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pangan atau pihak yang 

dipengaruhi untuk menghasilkan perubahan terhadap masalah 

pangan (stakeholder) pada desa sasaran. 

B. Pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk 

mendukung upaya pemenuhan ketahanan pangan di wilayah mereka. 

Kelompok Sasaran (Partisipan) adalah Masyarakat (kepala Rumah 

Tangga,  baik pria dan wanita yang dianggap cukup mengerti 

permasalahan pangan, aktif dan mampu berkomunikasi dengan baik), 

kelompok masyarakat yang dibentuk sebagai penggerak perubahan, 

pemerintah kampung (kepala kampung), lembaga adat, tokoh 

masyarakat, kelompok perempuan, aparat pemerintah (kepala desa), 

dan sekolah di desa. 
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III. METODE DAN ANALISIS DATA 

A. JENIS DATA 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data 

primer meliputi demografi rumah tangga dilihat dari tingkat 

pendapatan, tingkat pengeluaran dan ukuran rumah tangga serta 

hubungan kualitas sumber daya wanita terhadap ketahanan pangan. 

Keterlibatan pihak luar terkait dengan intensitas pembinaan dan 

intensitas pemberian bantuan, strategi pemenuhan pangan dan upaya-

upaya yang mungkin dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah 

tangga diukur secara kualitatif.  

Data primer konsumsi pangan rumah tangga untuk menentukan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) dan diversifikasi konsumsi pangan untuk 

menentukan Pola Pangan Harapan (PPH). Data sekunder meliputi data 

monografi desa, angka harapan hidup dan perkembangan harga pangan 

sepanjang tahun pada instansi terkait. Definisi operasional dan 

pengkatagorian variabel disajikan pada lampiran 3b. 

 

B. METODE PENGUMPULAN DATA 

Data primer demografi rumah tangga, keterlibatan pihak luar, 

kualitas sumberdaya wanita terhadap ketahanan pangan, strategi 

pemenuhan pangan, upaya-upaya pemenuhan pangan dan diversifikasi 

pangan dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner 

(lampiran 3a), sedangkan konsumsi pangan rumah tangga menggunakan 

metode Food Recall 3 X 24 jam (lampiran 4). Untuk melihat dinamika 

pola konsumsi pangan terhadap musim,  food recall dilaksanakan 

saat musim kemarau dan penghujan. 

 

a. Kelompok Diskusi Terarah (Focussed Group Discussion) 

Dilakukan bersama partisipan untuk membangun persepsi atau 

pemahaman tentang ketahanan dan kedaulatan pangan lokal, memetakan 

pola perubahan sistem pangan lokal, menginisiasi kerjasama 

kelembagaan cadangan pangan masyarakat dengan pihak-pihak 

terkait, dan melakukan evaluasi dan pemilihan kelompok masyarakat 
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yang berpartisipasi dalam kegiatan kaji tindak. Pelaksanaan FGD 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok bapak dan ibu /pria dan 

wanita (Panduan FGD lampiran 1). 

 

b. Survei, inventarisasi lapangan dan wawancara menggunakan 

kuesioner.  

 Survei dan inventarisasi lapangan dilakukan dengan penelusuran 

transek (transect walk) untuk mengenali kondisi masing-masing 

desa serta mendata keberadaan sumberdaya pangan baik di lokasi 

sekitar atau di hutan, penyediaan, akses pangan dan keberadaan 

lumbung pangan. Hasil kegiatan dicocokan dengan hasil 

wawancara. Apabila terdapat perbedaan dapat ditanyakan kepada 

informan dan responden. 

 Wawancara menggunakan kuesioner 

Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi 

tentang ketahanan dan kedaulatan pangan lokal. Penentuan 

informan dilakukan menggunakan teknik snowball. Informan 

meliputi : aparat pemerintah (kepala desa), tokoh 

masyarakat/tetua adat, generasi muda, dan masyarakat (termasuk 

kelompok ibu-ibu) (Panduan wawancara lampiran 2). Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
 

c. Tim Pengumpulan Data 

Tim yang berangkat ke lapangan terdiri dari: 

 1 Orang Fasilitator 

 1 Orang Nutulensi 

 1 Orang Administrator 

 0 Orang Enumerator 

 

d. Analisis  

 Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

mereduksi data dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang sesuai dengan 

keperluan.  
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 Data kuantitatif diolah menggunakan Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) dan Microsoft Excel (MS Excel) serta 

NutriSurvey untuk AKG dan PPH. Teknik pengolahan data 

menggunakan korelasi Rank Spearman untuk melihat hubungan 

antara variabel dengan data ordinal-ordinal dan atau Chi Square 

dengan data ordinal-nominal. 

 

HASIL STUDI KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN MASYARAKAT 

ADAT DAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN GUNUNG MAS 

KALIMANTAN TENGAH 

 

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Desa Harowu 

a. Sejarah Desa 

Desa Harowu Kecamatan Miri Manasa terbentuk sejak tahun 1942 atau 

pada masa penjajahan Jepang, pada saat itu desa tersebut telah 

terbantuk secara depinitif, nama desa Harowu sendiri berasal dari 

nama sungai yaitu sung tepatnya anak sungai Masukih yang bernama 

sungai Harowu. Desa yang sekarang ditempati merupakan tempat 

berladang masyarakat desa Harowu, namun kerena terjadi bencana 

banjir dan kelaparan di desa Harowu maka akhirnya mereka 

memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman yaitu Napoi11 

tempat yang sekarang dijadikan desa Harowu1. 

 

Alasan menggatikan nama pada saat itu adalah untu memudahkan 

administrasi. Sementara orang - orang pertama sebagai perintis 

perintis desa tersebut adalah Ongko Jata, Ongko Lahap, Ongko 

Silik, dan Ongko Bahui, ke empat orang tersebut berasal dari Batu 

Gerantung Sungai Habaon yang berada di simpang kanan sungai 

Kahayan tepatnya adalah Desa Habaon. 
 

 

 

                                                           
1 Data Kajian PRA Desa Harowu, laporan WWF 20 
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Beberapa kejadian penting yang terjadi di desa Harowu antara 

lain : 

1. 1942 – 1945, masyarakat terserang penyakit benes atau kolera 

sampai mengakibatkan kematian 10 jiwa dalam sehari, faktor 

ini yang menyebabkan masyarakat desa Harowu pindah. 

2. 1950 an, terjadi banjir bandang yang menimbulkan 50 orang 

korban jiwa 

3. 1951, Tiwah atau upacara kematian pertama dilaknakan 

masyarakat desa Harowu 

4. 1955 – 1960, dilanda kelaparan, pada saat itu masyarakat desa 

Harowu hanya 

b) memakan kopu atau umbi-umbian, bumbu dapur yang digunakan 

sepam12 , ini diakibatkan gagal panen karena hama. 

c) 1987, banjir bandang satu hari satu malam, tidak menelan 

korban jiwa namun mengakibatkan kerugian material, anara lain 

hancurnya pemikiman masyarakat desa Harowu. 

d) 2000, kebakaran ladang masyarakat desa Harowu yang membakar 

limbung atau lumbung padi sekitar 600 blek sehingga 

menimbulkan rawan pangan 

Hanya terjadi tiga kali pergantian kepala desa semenjak berdirinya 

desa Harowu sampai saat ini berikut adalah nama-nama Kepala Desa 

Harowu : 

1. Kepala desa pertama : Sombin (1955-1963) 

2. Kepala desa ke dua : Bayang lanja (1963-2005) 

3. Kepala desa ke tiga : Sawang Bayang (2005 – sekarang) 

 

a. Administrasi dan Biofisik 

Desa Harowu berada di Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas 

(Prov. Kalimantan Tengah), letak Desa Harowu berada di kawasan 

penyangga pegunungan Schwaner dengan luas wilayah yakni 216 km2. 

Secara georafis desa ini berada di ketinggian > 500m diatas 

permukaan laut dengan karakter permukaan tanah datar dan berbukit 

dengan dengan tingkat kemiringan antara 15 – 25o, namun di 

pebukitan kemiringannya mencapai 70o.  
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 Sebelah Utara berbatasan dengan pegunungan Muller/ kabupaten 

Murung Raya 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Rangan Hiran 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Tumbang Masukih 

 Sebelah Barat berbatsan dengan Kab. Kapuas 

 

Sketsa dibuat dari sketsa desa yang ada di dokumen PRA Desa Harowu 

b. Aksesibilitas dan Transportasi 

Aksesibilitas menuju desa Harowu dapat di ditempuh lewat darat, 

dengan memanfaatkan sarana jalan perusahaan tepatnya HPH Domas 

Raya yang sekarang ditetapkan menjadi jalan atar desa yaitu jalan 

yang menghubungkan desa Masukih, Rangan Hiran dan Harowu. Desa 

Harowu merupakan desa terakhir sebelah Utara Kabupaten Gunung Mas, 

desa paling ujung dan dengan jalan darat yang kondisinya sangat 

parah, untuk menuju desa ini hanya bisa menggunakan mobil doble 

gardan dengan jarak tempuh dari Kurun, ibu kota Kabupaten sekitar 

9 jam jika musim kering, namun jika musim hujan maka akan lebih 

sulit lagi karena kondisi jalan yang parah. Sedangkan jika dari 

ibu kota provinsi (Palangka Raya) maka bisa ditempuh selama ± 12 

jam perjalanan (tergantung kondisi alam). Untuk jalur sungai, dari 

Kurun bisa ditempuh selama ± 11 jam perjalanan dengan klotok atau 

perahu ces. 
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c. Sosial dan Budaya 

Penduduk Desa Harowu berjumlah 293 jiwa, 71 KK, terdiri dari 138 

laki-laki dan 155 perempuan, mayoritas masyarakat beragama 

Kaharingan dansisanya sekitar 6 KK beragama Kristen. Pada dasarnya 

masyarakat desa Harowu tergolong sebagai suku Dayak Ot Danum, 

bahasa yang digunakan adalah Bahasa Kedorih dan bahasa Ngaju. Adat 

istiadat dan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di desa 

Harowu relatif dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut sejak 

jaman nenek moyang mereka. Bahkan warga desa ini juga masih 

menyakini bahwa alam sementas disekitar mereka ada yang menjaga, 

contohnya mereka masih melakukan ritual (Nyangiang, pakanan sahur 

lewu). Sehingga dalam mengambil hasil hutan warga setempat sangat 

berhati-hati. 

Adat istiadat dan kebiasaan kebiasan budaya masih dipertahan kan 

dan melekat sangat kental dipertahankan oleh masyarakat desa 

Harowu, bebera kegiatan keagamaan atau upacara – upacara penting 

yang sering dilaksanakan oleh masyarakat desa Harowu adalah 

Upacara perkawinan 

Upacara kehamilan / Botohi 

Upacara Kematian / Pampatoi 

Demikian juga dengan jipen2 yang sampai saat ini masih berlaku 
dilaksanakan oleh masyarakat desa Harowu. 

 

Mata pencaharian masyarakat Harowu sebagian besar adalah menyedot 

emas dan bertani, sebagian mendulang, berdagang dan berburu. 

Dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat tidak memiliki 

pendidikan tinggi bahkan hanya sampai SD (Sekolah Dasar) hal ini 

dikarenakan bahwa sekolah yang ada di desa hanya ada Sekolah Dasar 

saja, dan jika ingin melanjutkan maka harus keluar dari desa dan 

hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar, selain itu motivasi 

untuk bersekolah juga sangat kecil di desa, kebanyakan orang tua 

menyarankan anaknya untuk berhenti saja dan mulai membantu usaha 

keluarga menyedot emas. 

 

                                                           
2 Jipen merupakan denda adat, dimana nilai satu jipen bisa diuangkan dengan nila 100 ribu per satu jipen 
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d. Pemerintahan Desa 

Terdapat 2 RT yang ada di desa Harowu, dimana dan ada 5 orang 

pamong desa. Status kategori desa Harowu adalah desa Swakarya, 

dengan nama kepala desanya adalah ibu Sri Januartin. Untuk tahun 

2014 desa ini mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 

Rp.32.943.640,- lebih banyak dari desa-desa lainnya yang ada di 

kecamatan Miri Manasa. 

B. Desa Hatung 

a. Sejarah Desa 

Sejarah tumbang hatung terbentuk berawal dari kedatangan seseorang 

dari tumbang manyoiyang bernama bapak neni atau bapak gandi 

sekitar tahun 1970-1980 lalu mereka membuka usaha 

berladang/bertani (malan). Agama mereka pada waktu itu adalah 

Kaharingan. Lama kelamaan akhirnya banyak juga mereka yang datang 

berusakadiwilayah tersebut sehingga ± tahun 1981 terbentuk 

menjadi sebuah dukuh dan pada tahun ±1993 dari dukuh akhirnya 

menjadi sebuah dusun dengan kepala dusun pada waktu itu bernama 

Daman Dugan dia menjabat sebagai ketua RT 2, Daman Dugan adalah 

adik bapak Gandi, dukuh / dusun Tumbang Hatung berada dibawah 

pemerintahan Desa Tumbang Manyoi.  

Setah tahun ±1993 – 2006 lalu menjadi sebuah desa persiapan 

dengan nama Desa Tumbang Hatung, yang memimpin desa persiapan itu 

adalah Syamsudin M Untung dia beragama Kristen protestan. Selama 

menjabat ± 4 tahun Syamsudin H Untung selaku kepala desa 

persiapan akhirnya menjadi sebuah desa sejak tahun 2010 dan 

kedudukan menjadi kepala desa digantikan oleh Budianto sampai 

sekarang.  

Nama desa Tumbang Hatung diambil dari nama tumbang Hatung anak 

sungai manyoi yang sekarang ini berada disamping desa.  
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b. Administrasi dan Biofisik 

Secara administratid Desa Tumbang Hatung sama seperti desa Harowu 

yakni berada dalam wilayah administrasi kecamatan Miri Manasa 

Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Kecamatan Miri Manasa ini 

merupakan kecamatan yang baru dimekarkan pada tahun 2010 dari 

kecamatan induk yakni Kahayan Hulu Utara.  

 Seblah Utara berbatasan dengan Harowu 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Tumbang Manyoi 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Rangan Hiran 

 Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Damang Batu 

 

 
 

Terletak di 113,6205o BT dan 00,57073o LS dengan cakupan luas area 

desa seluas 96 km2. secara topografi kawasan desa Hatung berada 

di hulu kabupaten Gunung Mas yang cenderung berbukit dengan 

ketinggian sekitar 127o di atas permukaan laut. Jenis tanah yang 

dominan adalah tanah podsolik merah kuning dengan ketebalan ± 

110 cm3. 

 

                                                           
3 Miri Manasa Dalam Angka 2015 
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c. Aksesibilitas dan Transportasi 

untuk sampai ke Desa Hatung bisa dilalui dengan menggunakan 2 

alternatif jalur transportasi yakni melalui jalan darat dapat 

menggunakan sepeda motor atau mobil double gardan dan jalur sungai 

menggunakan perahu klotok atau perahu ces. Lama waktu tempuh dari 

Kuala Kurun melalui jalur darat dapat ditempuh dalam waktu ± 8,5 

jam  dan jika ditempuh melalui jalur sungai ± 11 jam(semuanya 

tergantung dengan kondisi alam). Jika dari ibu kota Provinsi yakni 

Palangka Raya, maka lama waktu tempuh ke Desa Hatung mencapai 11,5 

jam, disarankan untuk tidak menempuh perjalanan ini dalam satu 

hari, akan tetapi menginap dulu di Kecamatan Tewah karena kondisi 

keamanan perjalanan dengan kondisi jalan yang licin jika musim 

hujan.   

d. Sosial dan Budaya 

Dari sisi kependudukan, jumlah jiwa yang ada di desa hatung 

mencapai 311 jiwa, dari sekitar 134 Kepala Keluarga yang mana 

sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan ada 79 KK 

dan sisanya beragama Islam, Kaharingan dan Katolik. Dengan 

beragamnya keberagamaan di desa Hatung tentunya sedikit banyak 

mempengaruhi pola dan cara pandang masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam terutama pada ritual-ritual Kaharingan. 

Berdasarkan informasi Pak Ibin L Lubis selaku mantir adat di desa 

Hatung, Denda adat berupa jipen memang ada, namun implementasinya 

tidak begitu kuat karena masih menunggu keputusan bersama untuk 

membuat aturan adatnya. selanjutnya dalam mengambil hasil alam/ 

hutan juga tidak ada aturan khusus di desa Hatung.  

e. Pemerintahan Desa 

Desa Hatung termasuk kategori desa Swadaya, dimana berdasarkan 

kamus besar yang dimaksud dengan desa Swadaya adalah desa yang 

masih terikat dengan tradisi karena tarap pendidikanya masih 

rendah, produksi diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan 
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komunikasi keluar sangat jarang4. Desa ini terdiri dari 2 RT, 

sejak tahun 2010 di pimpin oleh Kepala Desa yakni Pak Budianto 

dibantu oleh 5 orang pamong desa serta memiliki anggota BPD. Pada 

tahun 2014 yang lalu mengelola dana alokasi desa (ADD) sebesar 

Rp.28.398.735,-. 

II. SUMBERDAYA PANGAN MASYARAKAT DI 2 DESA KABUPATEN GUNUNG MAS 

A. Sumberdaya Lokal 

Berdasarkan pengamatan dan data sekunder, kondisi alam di 2 desa 

yang menjadi sasaran lokasi penelitian sangatlah memungkinkan 

untuk mengembangkan pola pertanian, dengan jenis tanah yang 

tergolong subur. Berapa jenis tanaman tumbuh dengan sangat baik 

di sekitar pemukiman masyarakat terutama tanaman buah dan kebun 

campuran.  

Upaya pertanian tradisional sangat kental, dimana masyarakat 

sangat tergantung dengan keadaan alam, tidak ada pemakaian 

pestisida dan penggunaan pupuk sehingga dalam budidaya hanya 

mengandalkan kesuburan tanah yang secara alami unsurhara 

disediakan oleh alam, karenanya jika kondisi lahan sudah dianggap 

terjadi penurunan kesuburan tanah dari hasil panen yang menurun 

maka masyarakat mulai berpindah mencari lokasi yang lain. Luasnya 

wilayah desa, membuat masyarkat kemudian leluasa untuk berpindah, 

kadang membuka lahan baru dan kadang kembali ke ladang yang 

sebelumnya sudah ditinggalkan yang kemudian disebut dengan 

perladangan gilir balik (berpindah). Pola pergerakan masyarakat 

dalam berladang mengikuti jalur sungai dan jalan darat bekas HPH, 

namun umumnya tidak terlalu jauh dan masih mudah dijangkau baik 

melalui sarana transportasi air maupun darat (dengan motor/ jalan 

kaki). 

Setiap keluarga pasti memiliki lahan/ atau ladang yang luasanya 

bervariasi di masing-masing keluarga, namun untuk status 

penguasaanya rata-rata dari narasumber yang ada dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

                                                           
4 www.kamusbesar.com 



15 
 

Desa Luas Kebun Tatus penguasaan Kebun 

Harowu Antara 1 s/d 5 ha ada yang warisan, membeli, namun  

kebanyakan dari mahimba 

Hatung  Antara 1 s/d 20 Ha Ada yang dari warisan, petak 

palaku, dari membeli, namun 

kebanyakan dari Mahimba 

 

Berdasarkan informasi dari Pak Sumadi selaku Sekretaris Desa 

Haruwu, minimal masyarakat memiliki lahan 10 Ha untuk berladang 

berpindah, namun yang dikelola setiap tahun untuk berladang hanya 

sekitar rata-rata kurang lebih berkisar 2 ha.  

Untuk lahan pekarangan di sekitar rumah/ pemukiman ditanami dengan 

tanaman kebun campuran seperti kelapa, dan buah-buahan seperti 

pisang, nangka, durian, rambutan dan lainnya. Sebagian kecil 

masyarakat mencoba membudidayakan tanaman sayur-mayur dan bumbu-

bumbu masak seperti jahe, kunyit, lengkuas dan lainnya. Sayang 

sekali hanya sedikit masyarakat yang mengelola lahan pekaranganya 

secara maksimal, bahkan banyak sekali yang justru malah lahannya 

terabaikan. Di Harowu berdasarkan informasi warga, dari sekitar 

halaman belakang rumah paling hanya sekitar ± 25 m yang 

dimanfaatkan dengan tanaman kebun buah campuran, selebihnya tidak 

terkelola dengan baik. 

Artinya dari kondisi di atas tidak ada hambatan yang cukup memadai 

untuk masyarakat menguasai lahan, dimana tidak ada masyarakat yang 

tidak memiliki lahan, hanya pengelolaanya yang tidak maksimal 

bahkan lebih cenderung kurang intensif. 

Kemampuan atau pengetahuan berladang didapatkan masyarakat secara 

turun temurun, dan proses berladang dengan sumberdaya lokal 

terutama sumberdaya manusia yang masih mengedepankan handep atau 

bergotong-royong masih sangat kental sehingga transfer 

pengetahuan dan teknologi tradisional dalam perladangan cenderung 

tersebar merata di petani yang masih mengelola lahannya dengan 

berladang. Hampir semua responden menyatakan bahwa pengetahuan 
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dalam berladang mereka didapatkan secara turun temurun dan hanya 

mengandalkan kondisi alam semata. 

B. Keterlibatan Pihak Luar 

Keterlibatan pihak luar terhadap pengembangan sumberdaya pangan 

masyarakat sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. 

Sejauh ini belum ada bantuan atau program pertanian apa pun yang 

sampai ke dua desa lokasi penelitian, baik di Harowu maupun di 

Hatung. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh staff dan 

Kepala Badan Ketahanan Pangan di  Kurun kabupaten Gunung Mas bahwa 

program BKPPPK (Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, 

Peternakan dan Kehutanan) masih belum menyentuh desa-desa terluar 

/ di daerah hulu Gunung Mas dikarenakan akses jalan yang sangat 

jauh dengan keterbatasan dana di BKPPPK yang juga kelembagaanya 

baru berdiri. 

Dengan luasan wilayah sekitar 1 juta ha lebih, dan terdiri dari 

12 kecamatan serta 115 desa memang membutuhkan energi yang cukup 

besar untuk bisa menjangkau semua wilayah yang sebagian besar 

jarak tempuhnya cukup jauh. Sedangkan tenaga penyuluh yang 

tergabung di BKPPPK hanya sekitar 53 orang, dimana ada 27 PNS dan 

26 orang lainya adalah tenaga harian lepas/ tenaga bantu penyuluh 

pertanian5. 

Program-program yang ada seperti:  

1. Percetakan sawah: hanya dilaksankan di sekitar Kurun yakni 

“Sakata Juri Kurun” denganluasan ±  410 ha; kemudian 

“Sakata Tewah” sekitar 540 ha; serta “Sakata Rungan” ±  

300 ha. 

2. Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) dari 

Kementrian Pertanian dengan bantuan 100 juta per desa. 

3. Desa Aksi Mandiri Pangan adalah bantuan dari APBN untuk desa-

desa yang rawan dan miskin pangan, terutama untuk desa-desa 

yang sering banjir dan tidak dapat bercocok tanam dengan baik 

                                                           
5 Data wawancara dan dokumen Sekunder dari BKPPPPK 
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karena tenggelam. Tujuannya untuk merubah tarap hidup 

masyarakat, per desa 100 juta. 

4. P2KP untuk pengengembangan pemanfaatan pekarangan  

5. Penanganan daerah rawan pangan (PDRT) di danai oleh APBD 

6. B2SA (Bergisi, beragam, Seimbang dan Aman) adalah program 

sosialisasi untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat dengan 

mendorong upaya budidaya, penggunaan makanan alternatif 

pengganti nasi, modifikasi pengolahan bahan pangan dan 

keragaman pangan serta mendorong meningkatnya konsumsi sayur 

dan buah-buahan (pola makan / gizi seimbang). 

Keberhasilan dan evaluasi program di lapangan masih rendah, untuk 

percetakan sawah saja di beberapa lokasi lahan sawah yang telah 

dibuat tidak produktif, bahkan masyarakat kurang antusias dengan  

program cetak sawah secara besar-besaran tersebut, sehingga ada 

kebijakan untuk mendatangkan petani dari luar untuk mengelola 

persawahan tersebut di tahun 20126. 

Beberapa program yang 

disebutkan di atas, tidak 

satu pun menyentuh 

masyarakat di Desa Harowo 

dan Hatung. Hal ini disadari 

oleh BKPPPK, dan hal 

tersebut dikarenakan adanya 

keterbatasan pendanaan dari 

instansi BKPPPK terutama 

untuk transportasi menuju 

desa juga institusi BKPPPK masih berbenah untuk menganggarkan 

program-program di tahun 2016 kedepan dan mengharapkan kerjasama 

dengan pihak ke-3 seperti WWF untuk implementasinya.  

 

 

                                                           
6 Hasil Wawancara dengan Kepala BKPPPK dan staff tanggal 26 Oktober 2015 
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III. SISTEM KETAHANAN & KEDAULATAN PANGAN 

A. Sistem Perladangan Tradisional 

Masyarakat di Desa Hatung dan Harowu masih menerapkan pola 

tradisional dalam sistem pertaniannya, sehingga hasil yang 

diperoleh sangat tergantung dari kondisi alam setempat. 

Pengerjaan ladang dengan sistem handep (royong) dilaksanakan 

mulai dari proses membuka lahan, marasih, mandirik, manugal dan 

sampai ke pemanenan (manggetem) dilakukan secara bersama-sama 

dan berganti gilir antar masyarakat yang berladang.  

1. Mencari lahan 

Untuk memilih lahan yang akan dijadikan ladang yakni dengan 

cara “manejep” jika pada saat itu si petani bertemu dengan 

ular, buah sasaman, ada suara burung buas/ pantis, atau suara 

burung antang menangis maka lahan tidak boleh diladang walau 

pun terlihat subur, petani harus mencari lahan lain tanpa 

tanda-tanda tersebut, karena di percaya jika ada tanda-tanda 

itu maka lahan itu ada penunggunya dan tidak bagus. 

2. Mandirik  

Untuk berladang biasanya petani membersihkan tempat yang akan 

digunakan untuk berladang dengan menggunakan alat seperti 

parang untuk membersihkan semak belukar dan menebang pohon-

pohon yang kecil ,kapak atau beliung yang digunakan untuk 

menebang pohon yang besar-besar yang ada disekitar area yang 

akan dijadikan ladang. 

3. Membakar  

Proses berikutnya mebuat sapat (jalur pemisah) antara ladang 

atau area luar ladang sehingga bila proses pembakaran area yang 

akan dijadikan ladang diharapkan api tidak merambat ke area 

lain dengan lebar sebesar 1-2 meter, setelah itu baru proses 

membakar area yang akan dijadikan ladang. Proses membakar 

biasanya melibatkan sampai sepuluh atau sebelas orang lebih 

caranya adalah api harus dihidupkan bersama-sama pada semua 

titik tujuanya adalah agar nanti apinya akan bertemu di 
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tengah,waktu pembakaran yang baik juga dilakukan pada sore hari 

karena biasanya angin tidak bertiup kencang. 

 

Jika setelah di bakar ada menemukan ular, maka tidak boleh 

tidak (harus) si empunya lahan menyiapkan sesajen berupa lamang 

dan sipa rokok di lokasi/ lahan yang telah habis di bakar untuk 

memberi makan kambe/ penghuni kawasan. 

4. Manugal 

Proses manugal dilaksanakan di bulan Agustus s/d September. 

Dalam pelaksanaanya dipantangkan petani melancipkan turus 

tugal di atas tugul kayu, menugal harus melihat bintang patek 

(rasi bintang), menugal tidak boleh dilakukan sebelum bulan 

yang hilang setelah purnama muncul kembali (kalender masehi 

biasanya tanggal 16 ke atas). Pada saat manugal, masyarakat 

membuat “ancak” buat sesajen di ladang. 

 

Sebelum berladang, jika ditemukan “Upun Binyi” atau ada yang 

Mampendeng Upun Binyi di ladang yang akan di tugali maka di 

petani harus melaksanakan pesta di ladang dengan membunuh babi. 

Kadang mampendengn upun binyi  adalah salah satu lelucon yang 

kadang dilakukan oleh warga lain di desa, agar si empunya lahan 

melaksanakan pesta di ladang (dikerjai teman/ saudara/ 

tetangga). Biar pun si empunya lahan tidak punya uang maka biar 

berutang pun prosesi adat ritual di ladang jika ada Upun Binyi 

harus dilakukan dengan memotong babi dan ayam di ladang 

tersebut dan menjamu masyarakat lainnya sebelum manugal.  

5. Mambawau 

Mambawau adalah proses pemeliharaan ladang/ padi di sawah 

dengan membersihkan rumput-rumput. Biasanya pemeliharaan 

dilakukan di bulan November – Desember. 

6. Manggetem  

Panen dilaksanakan biasanya pada bulan Februari hingga Maret 

setiap tahunnya. Ritual sebelum panen adalah dengan mampatei 

manuk atau menyembelih ayam di ladang sebelum memasak hasil 

panen untuk pertama kalinya. Prosesi ini dilaksanakan di ladang 
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dan sebelum dimakan masalkan ayam dan nasinya untuk pertama 

kali disisihkan untuk kambe/ taluh yang ada di ladang, setelah 

itu baru paninannya biasa di makan bersama-sama. Ritual ini 

disebut dengan “ngunjut mamai” 

Berikut istilah-istilah dalam berladang7: 

Nyari     : mencari tempat yang cocok untk berladang 

Nowong     : nebang 

Mahonda    : meratakan ranting untuk dibakar 

Ngihang dowa  : menjemur kayu dan ranting2 

Nyaha         : membakar 

Ngohkap       : dahan2 yang tidak terbakar dikumpulkan       

kembali lalu dibakar 

Nuhkan        : manugal 

Hakunying     : mengoleskan bedak ketika manugal  

ngamawao      : mencabut rumput pengganggu di ladang ngotom 

poroi         : memotong padi 

manguan ita   : pesta makan padi ketan yang ditumbuk tipis 

pakumanan batu: hari kegembiraan karna panen berhasil 

 

Sarana prasarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, 

sarana jalan, sarana penjualan bibit dan pupuk tidak tersedia di 

desa, karena memang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat 

dikarenakan sistem produksi sub sitem dari masyarakat dengan 

ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam. Kecuali untuk 

bibit yang bisa didapatkan dari hasil panen sebelumnya, atau dari 

bertukar dengan tetangga atau kerabat di desa.  

Untuk perlengkapan berladang masih menggunakan peralatan 

sederhana, dan biasanya jumlah yang dimiliki sesuai dengan 

kebutuhan yang ada rumah tangga dan kondisi alam, seperti parang, 

kampak, luntung, tanggui dan sebagainya. Untuk perawatan alat 

berladang dibersihkan dulu dan disimpan “dimapas” dengan ayam 

hidup yang digosokan ke peralatan berladang, lalu ayamnya di 

                                                           
7 Laporan PRA Desa Harowu Kabupaten Gunung Mas, WWF  2009  
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sembelih dan darahnya di tawur atau ditabur disekitar lokasi. 

Ritual ini dilaksanakan pada saat mandirik agar penghuni disitu 

pindah dan tidak menyakiti yang berladang. 

Sistem berladang seperti ini tentunya mengandalkan faktor alam, 

dari hasil wawancara jika musim bagus8 maka hasil panen yang 

didapat bisa mencukupi bahkan lebih untuk setahun, namun jika 

musim kurang mendukung maka hasil yang di dapat tidak mencukupi 

untuk setahun, sehingga masyarakat masih diharuskan membeli untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil panen umumnya tidak 

untuk di jual, walau pun berlebih, sisanya dijadikan cadangan 

pangan untuk keluarga dan tetap disimpan di krangking parei 

(lumbung padi). 

Aktivitas pertanian 

dilaksanakan baik oleh laki-

laki dan perempuan secara 

bersama-sama, baik dari 

proses pembukaan lahan 

hingga proses pemanenan. 

Pada saat mambawau atau 

membersihkan ladang dari 

rumput-rumput liar pada 

tanaman padi yang sudah mulai 

tumbuh banyak dilakukan oleh 

para perempuan.   

 

B. Ketergantungan Terhadap Hasil Hutan 

Masyarakat desa Harowu dan Hatung sangat tergantung dengan hasil 

hutan, perladangan biasanya dibangun dengan membuka lahan hutan 

baik itu hutan buang9 atau hutan Baliang10. Hutan Buang yang biasa 
                                                           
8 Musim dikatakan bagus jika jumlah musim hujan dan musim panas seimbang 
9 Himba Buang: adalah hutan tua yang usianya antara 50 – 100 tahun lebih atau lebih tepatnya adalah hutan 
yang dianggap hutan primer yang belum pernah dibuka dan dikelola oleh siapa pun. 
10 Himba Baliang:  adalah hutan muda atau hutan sekunder yang sebelumnya pernah dikelola oleh masyarakat 
baik itu untuk bekas ladang dan lainya yang ditandai dengan ditemukannya adanya tanaman pohon buah/ 
karet dihutan tersebut. 
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dijadikan sebagai lokasi ladang biasanya lahan hutan yang sudah 

dibuka oleh HPH dan tersisa tunggul-tunggul kayu, tunggul kayu 

inilah yang dibakar untuk persiapan ladang dan diyakini oleh 

Masyarakat Adat Dayak bahwa abu hasil pembakaran akan menjadi 

pupuk alami/organic yang membuat tanaman padi tumbuh subur tanpa 

menggunakan pupuk kimia.  

Budidaya sayur mayor dilakukan lebih banyak di ladang yang ditanam 

di pinggir ladang sehingga kebutuhan sayur mayor terpenuhi seperti 

segau (sawi pahit), rimbang (terung asam), baluh/labu serta bumbu-

bumbuan. 

Untuk kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan pun kebanyakan diambil 

dari hutan, berikut adalah panginan dari himba yang biasa diambil/ 

dikonsumsi oleh masyarakat di Harowu dan Hatung: 

Inventarisasi Nama Penganan Hewani (Protein) 

Kelompok Pangan Jenis-jenis Keterangan 

Hewani (Protein) 1. Bawui Himba/ babi 

Hutan 

2. Bajang/ Rusa 

3. Karahau/ Kijang  

4. Palanduk/ Kancil 

5. Ahem/ Trenggiling 

6. Burung  

7. Kelep/ bere 

8. Ayam hutan 

9. Ikan: salat, komot, 

kalampiat, pondang, 

banta, pomot.  

Lokasi berburu masyarakat Harowu 

masyarakat biasanya di sekitar 

Puruk Liak BUngai, Puruk Pandai 

Kuhung dan Puruk batu Karung 

untuk lokasi mencari ikan 

biasanya di sungai Marangai dan 

sepanjang Sungai Miri 

Untuk lokasi berburu masyarakat 

Hatung di Himba Baliang dengan 

di Himba Lahkao kemudian untuk 

mencari ikan di Sungai Hanyoi 

dan Sungai Manyoi di belakang 

kampung 
Data: rekapitulasi hasil wawancara dengan masyarakat desa Harowu dan desa Hatung 

Berburu dan mencari ikan tidak dilaksanakan secara regular oleh 

masyarakat, biasanya hal ini dilakukan jika ada keinginan saja 

atau pada musim buah di hutan karena satwa buruan biasanya muncul 

dan mencari makan di musim buah. Apalagi dengan masuknya penjual 

ikan dan sayur, kebanyakan masyarakat lebih suka menunggu paman 

sayur yang menyambangi desa untuk membeli ikan/ ayam untuk dimasak 

ketimbang mencari di sungai atau ke hutan karena jaraknya yang 
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cukup jauh dari desa. Kondisi air sungai yang sudah mulai mengeruh 

karena aktivitas penambangan mengakibatkan ikan-ikan di sungai 

sekitar desa sudah semakin sulit di dapat, dan berkurang 

jumlahnya. 

Perburuan satwa liar juga banyak dilakukan lebih bukan karena 

kebutuhan konsumsi akan tetapi untuk kebutuhan ekonomi 

(diperjualbelikan). Berdasarkan informasi dari masyarakat Harowu 

dijelaskan ada aktivitas perburuan trenggiling/ Ahem yang 

dilaksanakan oleh orang-orang luar untuk di jual ke Kalimantan 

Barat. Harganya cukup lumaian, di pengumpul untuk harga sisiknya 

saja bisa mencapai Rp.2.000.000 per kg. Demikian juga untuk 

perburuan Burung juga dilaksanakan untuk diperjualbelikan. 

Inventarisasi Nama Panginan Nabati (Karbohidrat, Vitamin dan 

Mineral) yang diperoleh dari hutan 

No Nama Buah Nama Sayur Nama Jamur Nama Jenis Padi 

1.  Buah Puan/ 

Mantaya 

Singka Rua Kulat/ Jamur Puti Padi Ikuh 

2.  Buah Sangalang Singkah Marau Kulat/ Jamur Bitak 

(Kuping) 

Padi Manarau 

3.  Buah Dara Daun Saduru Kulat/ Jamur Suli Padi Tamahas 

4.  Buah Embak Singkah Buhu Kulat/ Jamur Siau Padi Santan Tali 

5.  Buah Puak Singkah Janan Kulat/ Jamur Korang Padi Bakau 

6.  Buah Manamun Ujau/Rebung Upau 

Palingkau 

 Padi Patai 

7.  Buah Tongkoi Ujau/Rebung Petung   

8.  Buah Tataden Ujau/Rebung Puring Manis   

9.  Buah Rahum Bajai   

10.  Buah Patenak Kalakai   

11.  Buah Karamu Singkah Rigei/Diwung   

12.  Buah Paken Singkah Nange   

13.  Buah Lupis Dawen Suna (Sawi lokal)   

14.  Buah Marau    

15.  Buah Medong    

Data: Diolah dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya 

Lokasi mencari buah-buahan hutan untuk di Desa Harowu biasanya di 

sekitar Puruk Ruak dan Puruk sandukui atau bukit telunjuk, lalu 

tempat mencari singkah di sekitaran batu Tanduk ± 6 jam berjalan 

kaki. tempat masyarakat mencari Gaharu dan Nyating di sekitar 

Puruk Kaminting. Tempat menambang Emas di Puruk Kale Antang. Untuk 

di Hatung, lokasi mencari sayur mayur biasanya di kebun-kebun 



24 
 

sekitar desa saja (di ladang/ tana), kemudian buah-buahan hutan 

di Himba Baliang dengan Himba Lahkao. 

Keberadaan beberapa jenis buah-buahan hanya ada pada musim-musim 

dan Beberapa jenis buah-buahan sudah mulai jarang ditemui dan 

diperoleh oleh masyarakat, hal ini dikarenakan memang beberapa 

panginan dari himba ini tidak dibudidayakan, selain itu cara 

pemanenan yang salah yakni dengan ditebang pohonnya jika ingin 

memanen juga mengakibatkan populasinya di hutan menjadi berkurang. 

Hal lainnya yang juga sangat berpengaruh menurut hasil FGD di Desa 

Hatung adalah karena kawasan tempat mencari buah adalah kawasan 

bekas HPH sehingga berdampak pada keberadaan buah-buahan lokal, 

karena penebangan, pembuatan jalan sarad dan dampak ekologis 

lainya yang diakibatkan dari pemanenan kayu.  

Beberapa jenis sayur-sayuran sebagian mulai dibudidayakan 

disekitar desa, terutama yang memang syarat hidupnya tidak terlalu 

rumit seperti pucuk singkong, daun Suna, jagung, bayam, bumbu-

bumbu dapur seperti serei, jahe, kunyit dan lain-lain. 

Untuk sebagai pengganti Nasi, dimasa panceklik biasanya masyarakat 

membuat berbagai olahan dari ubi yakni: 

No 

Nama 

Makanan/Sumber 

Pangan 

Cara Pengolahan 

1.  Kopu 

(Singkong/Ubi 

Kayu) 

Singkong/Ubi Kayu direndam selama 1 minggu hingga 

hancur lalu di jemur untuk dijadikan tepung dan 

diolah menjadi makana yang dapat dicampur dengan 

kelapa dan gula melalui proses pengukusan. 

2.  Pakong 

(Singkong/Ubi 

Kayu) 

Singkong dibersihkan dan dicuci, lalu dijemur 

hingga kering untuk selanjutnya ditumbuk dan 

diolah menjadi tepung kering yang dapat digunakan 

untuk membuat bermacam-macam kue. 

3.  Keripik 

(Singkong/Ubi 

Jalar) 

Singkong di Parut hingga halus, adonan ditipiskan 

pada daun pisang, selanjutnya dikukus dan dijemur 

lalu untuk penyajianya digoreng seperti kerupuk. 
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Inventarisasi berbagai Jenis tanaman berkhasiat 

No Nama Tumbuhan Khasiat 

1.  Kayu Saluang Belum Untuk Obat Penyakit Malaria, untuk 

mempelancar peredaran Darah (stamina 

dan kebugaran tubuh) 

2.  Akar Kuning  Obat untuk penyakit Kuning atau 

Hepatitis 

3.  Tabat Barito Untuk pengobatan penyakit malaria 

4.  Uhat/Akar Kanahang Untuk menjaga Stamina dan kebugaran  

5.  Uhat/Akar Tabalien Untuk Stamina dan Kebugaran 

6.  Singkah Isum Untuk memperlancar air asi 

7.  Sungkai  Selain untuk bumbu masakan dapat juga 

untuk mengobati sesak napas, penyakit 

kuning, pehe uhat tulang (pegel linu). 

 

Faslitasi kesehatan di Desa tidak ada, dimana tidak ada Postu 

maupun puskesmas serta petugas yang memang berada di desa, yang 

ada hanya perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Miri Manasa yang 

datang ke Desa. Pelayanan kesehatan mobile dilaksanakan untuk 

melakukan imunisasi di sekolah dan sekaligus jika memang ada yang 

membutuhkan suntik KB dan lainnya. Hingga saat ini masyarakat 

hanya mengandalkan pengobatan secara tradisional, memanfaatkan 

jasa Dukun Kampung11 dan jika ada yang melahirkan dibantu oleh 

Bidan Kampung yang memiliki kemampuan menolong persalinan secara 

turun-temurun.  

Kenyataanya dari hasil wawancara yang dilaksanakan, masyarakat 

sangat jarang sekali mengalami sakit parah, cenderung kesehatan 

masyarakat cukup baik, bahkan wabah penyakit yang dulu pernah 

dialami masyarakat Harowu sehingga pindah pemukimannya lebih 

dikarenakan karena bencana banjir dan kelaparan yang menjadi 

pemicunya. 

Baiknya kondisi kesehatan masyarakat bisa jadi dipengaruhi oleh 

pola makan/ kumsumsi pangan dengan sumber-sumber yang masih 

                                                           
11 Dukun kampung adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai penyakit baik 
dengan cara memberikan ramuan obat atau tidak. Untuk di Desa Harowu ibu Norut  masih aktif memberikan 
pelayanan pengobatan sebagai Dukun Kampung. 
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natural/ alami (organic food) dan belum sepenuhnya terkontaminasi 

oleh pestisida, bahan pengawet dan zat-zat lain yang berbahaya 

yang dimungkinkan ditemukan di bahan pangan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat.  

C. Peta Pola Perubahan Sistem Pangan Lokal 

Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan sistem pangan 

lokal dipengaruhi oleh adanya perubahan pola perekonomian 

masyarakat, pengaruh perubahan sosial dan juga aksesibilitas 

masyarakat akan sumberdaya alam. Dahulunya hanya ada akses jalan 

sungai yang menghubungkan desa dengan pasar (kota Tewah)dimana 

dibutuhkan waktu tempuh beberapa hari untuk bisa mencapai Tewah. 

Kondisi ini tentunya memaksa masyarakat untuk berswasembada 

pangan, walau pun pernah terjadi kelangkaan/ kesulitan bahan 

pangan di Desa Harowu pada tahun 80an akhir dan masyarakat 

bertahan dengan memanfaatkan ubi-ubian untuk sebagai penganan 

utama.  

Sedangkan untuk Desa Hatung pernah mengalami kelangkaan pangan 

pada tahun 1997 karena kemarau panjang dan berlangsung hiingga 

1998. Hingga sekarang bahan pangan di Desa Hatung cukup terpenuhi, 

bahkan bisa dengan mudah diperoleh di Warung/ toko kelontong yang 

ada di desa. Terdapat 3 toko klontong/ warung yang menjual sembako 

di desa Hatung selain juga mengandalkan hasil pertanian lokal. 

Yang menarik dan agak berbeda dari kedua lokasi penelitisn adalah 

tingkat ketergantungan masyarakat akan pasokan bahan pangan dari 

luar. Untuk di desa Hatung masyarakatnya rata-rata/ sebagian besar 

mengandalkan kehidupannya pada hasil pertanian, walau pun ada yang 

mendulang emas namun pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan 

sampingan. Berbeda dengan di Desa Harowo dimana yang mendulang 

emas cenderung mengandalkan penghasilan dari mendulang emas dan 

sebagian besar responden yang mendulang rata-rata tidak beladang 

lagi tapi membeli bahan pangan di kota/ warung yang ada di desa 

terutama untuk kebutuhan pangan utama yakni beras. Pengahasilan 

yang cukup tinggi dan menjanjikan dari hasil mendulang emas di 
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desa Harowu membuat masyarakat menggantungkan sepenuhnya 

perekonomian pada sektor pertambangan emas dan sebagian orang 

meninggalkan perladangan tradisional.   

Untuk sayur-mayur, masyarakat masih mengandalkan hasil hutan 

seperti Ujau, Singkah, Bajai, dawen Suna dan lainnya. Memang sudah 

ada sedikit pergeseran dengan masuknya Penjual Sayur yang datang 

membawa daganganya dengan sepeda motor hingga ke desa, walau pun 

tidak setiap hari namun hal ini memperkaya jenis menu dan sayuran 

yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti Tempe-tahu, kentang dan 

wortel, kacang-kacangan dan lainnya yang biasa tidak 

dibudidayakan/ diproduksi sendiri oleh masyarakat. Selain itu 

jenis-jenis ikan laut, ikan tambak dan ayam broiler juga kadang 

dijual oleh penjual sayur tersebut.  

Banyaknya warung yang menjual berbagai jenis makanan ringan, 

minuman kemasan dan juga mie instan mempengaruhi pola makan 

masyarakat, contohnya ibu Etut yang kadang mengandalkan mie instan 

untuk menambah rasa dan dicampurkan dengan sayur di menu 

hariannya. Selanjutnya anaknya ibu Ingin di desa Harowu,  si Etri 

yang berusia sekitar 7 tahun kadang seharian bahkan berhari-hari 

tidak makan nasi sedikitpun dan hanya mengandalkan makanan-makanan 

ringan yang dijual oleh ibunya di warung mereka dan minum susu. 

Jarang sekali anaknya makan nasi kecuali kalau ada maunya karena 

ada menu yang berkuah seperti SOP baru anaknya mau makan nasi. 

Pengaruh pasar dan industri makanan ternyata telah mempengaruhi 

pola konsumsi masyarakat hingga ke pelosok, dan bahkan membuat 

sebagian masyarakat ketergantungan dengan pihak luar atau suplay 

dari luar. Beberapa jenis pangan yang sangat tergantung dari 

pasokan luar terutama untuk jenis pangan tambahan yakni kopi, teh, 

gula, garam, penyedap rasa (vetsin/ royko), berbagai jenis snack/ 

makanan ringan, mie instan, kecap, sambal/ cabe, susu dan lain 

sebagainya. 
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D. Pola Konsumsi Pangan di Keluarga dan Angka Kecukupan Pangan 

Pola konsumsi Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih sangat 

tergantung dari kondisi alam, faktor ekonomi dan matapencaharian 

keluarga. Hal ini erat kaitanya dengan sistem produksi pangan 

masyarakat desa Harowu dan Hatung yang masih sangat tradisional 

dan hanya mengandalkan sumberdaya lokal yang tersedia. Dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga 

memang sejauh ini masih berkecukupan, walau pun sebelumnya pernah 

mengalami kesulitan pangan di tahun 2007/ 2008 dikarenakan musim 

kemarau panjang sehingga banyak yang gagal panen. Namun demikian, 

kekhawatiran akan adanya kesulitan pangan masih sangat tinggi, 

mengingat lokasi desa yang sangat terisolir dan jauh dari 

jangkauan bantuan dari pihak luar. 

Maxwell dan smitth (1992)12 menyatakan bahwa ketahanan pangan 

masyarakat desa indikatornya bisa dilihat dari: 

1. Akses (access) 

2. Kecukupan (sufficiensy) 

3. Keterjaminan (security) 

4. Waktu (time) 

Akses dan kecukupan akan membicarakan bagaimana masyarakat bisa 

memperoleh suply akan sumberdaya pangan, yakni menyangkut sistem 

produksi masyarakat, akses terhadap sumberdaya alam dan juga akses 

                                                           
12 Maxweel dan Smith  Household food security: a conseptual review (1992) 

Dari cerita di atas, di Gunung Mas didapati fakta bahwa ada perubahan 

diversifikasi pangan karena pengaruh aksesibilitas yang semakin terbuka 

melalui jalan darat bekas HPH sehingga hal ini berdampak pada produksi 

pangan lokal. Diversifikasi pangan yang ada lebih ke memanfaatkan bahan-

bahan pangan dari luar yang lebih praktis untuk di olah dan di dapatkan. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya perekonomian masyarakat 

dari sektor pertambangan emas sebagai matapencaharian utama selain 

berladang, kondisi ini dirasakan terutama untuk di Desa Harowu,sedangkan 

untuk di desa Hatung Pertanian/ Perladangan masih menjadi sektor utama.  
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pasar sehingga mampu meenuhi kebutuhan rumah tangga agar dapat 

hidup sehat dan tercukupi baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Kecukupan juga akan berhubungan dengan jaminan keamanan (security) 

yakni apakah cadangan pangan tersedia untuk jangka wakt tertentu 

dan ketersediaan ini berkaitan juga dengan kebiasaan konsumsi 

masyarakat dan menyangkut budaya. 

Untuk menilai ketahanan pangan dalam studi ini digunakan metode 

baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk dapat melihat bagaimana 

kualitas atau mutu dari konsumsi pangan masyarakat bisa ditunjukan 

dengan seberapa besar keragaman pangan yang ada, jika semakin 

tinggi tingkat keberagaman atau diversifikasi panganya maka 

kualitasnya pun semakin baik, nilai keberagaman pangan ditunjukan 

dengan pendekatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan 

secara kualitatif yakni dari aspek gizi, dimana semakin beragam 

dan berimbang komposisi pangan yang dikonsumsi maka semakin baik 

nilai gizinya. Dalam hal ini penilaian kuantitas tingkat konsumsi 

pangan dapat ditunjukan dengan nilai Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 

yang mana kualitas tingkat konsumsi pangan dapat ditunjukan dengan 

% AKE (Angka Kecukupan Energi) apakah sudah memenuhi standar 

pangan harapan atau malah melebihi.  

Untuk di Desa Hatung, berdasarkan penilaian yang diolah dari food 

recall terhadap 9 keluarga yang menjadi responden dari studi ini 

menghasilkan gambaran sebagai berikut: 

Nama KK (usia/thn) 
Jumlah 

KK 
Energi 

(Kkal/Kap/hr) 
% AKE Skor PPH Keterangan 

Bapak atah (42 tahun) 4 822,9 42,13 21,59 Defisit berat : TKE < 70% 

Bangnyalo (40 tahun) 6 1194,54 59,75 34,24 Defisit berat : TKE < 70% 

Samsudin (45 tahun) 6 1573,31 78,67 68,76 Defisit sedang : TKE 70 – 79% 

Bapak Ersen (32 tahun) 2 1758,73 88,01 60,32 Defisit ringan : TKE 80 – 89% 

Ibu Nemi (40 tahun) 5 1535,74 75,35 34,4 Defisit sedang : TKE 70 – 79% 

Eki (23 tahun) 3 1896,57 94,82 60,54 Normal : TKE 90 – 119% 

Ibu Dewi (32 tahun) 3 3152,5 157,86 64,99 Lebih : TKE ≥ 120% 

Ibu Lisnani (24 tahun) 3 1398,1 69,92 72,78 Defisit berat : TKE < 70% 

Ibu Srimela (30 tahun) 5 1448 72,42 68,04 Defisit sedang : TKE 70 – 79% 
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Dari hasil perhitungan di atas, dapat di ketahui bahwa terdapat 

33,33 % keluarga yang mengalami defisit berat dimana angka TKE 

berada di kisaran di bawah 70%, lalu ada 3 KK yang mengalami 

defisit sedang, 1 KK mengalami defisit ringan, 1 KK yang tercukupi 

dan 1 KK berlebih.  

Angka-angka ini menunjukan bahwa ternyata lebih dari 50 % 

responden mengalami defisit energi baik di tingkat berat, sedang 

maupun ringan, kondisi ini sangat memprihatinkan dan dipengaruhi 

oleh keadaan rumah tangga. Rata-rata yang keluarga yang mengalami 

defisit tingkat kecukupan energinya adalah keluarga yang 

anggotanya cukup besar kisaran 4 – 6 orang jumlah anggota rumah 

tangganya. Kebutuhan energi terbesar dipenuhi dari kelompok pangan 

padi-padian yang mendominasi pemenuhan gizi/ energi keluarga, 

selebihnya didukung juga dari kelompok pangan hewani dan lain-

lain.  

Unit konsumsi energi untuk desa Hatung berdasarkan umur, jenis 

kelamin dan jumlah anggota keluarga di desa Hatung diperoleh angka 

rata-rata mencapai 2071 Kkal/kapita/ hari melebihi rata-rata 

nasional tahun 2004 yakni sebesar 2000 Kkal/ kap/ hari. Angka ini 

menunjukan bahwa dari anggota keluarga yang menjadi responden pada 

studi ini lebih banyak diusia dewasa ketimbang anak-anak, sehingga 

kebutuhan kecukupan energi rata-rata yang harusnya terpenuhi juga 

lebih besar. 

Secara kualitas mutu dari konsumsi pangan di desa Hatung juga 

masih sangat rendah, hal ini ditunjukan dari nilai skor PPH dari 

para responden yang masih sangat jauh dari nilai skor 100 (nilai 

sempurna). Nilai PPH menunjukan bahwa semakin besar angka PPH maka 

keberagaman dan komposisinya semakin baik dan berimbang. Dari data 

yang ada, 3 KK menunjukan skor PPH yang sangat kecil dibawah 50. 

Sumber pangan dari umbi-umbian, minyak dan lemak, serta kacang-

kacangan memiliki nilai % AKE sebesar 0 (tidak ada mengkonsumsi 

kelompok pangan tersebut), kemudian dari sayur –mayur dan buah-

buahan nilainya juga sangat kecil tidak mampu memenuhi jumlah 120 
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kkal/kapita/ hari atau 6% nilai % AKE dari jumlah yang dianjurkan 

secara nasional.  

Kualitas komposisi pangan yang keberagaman dan berimbang  

(skorPPH) terendah ditunjukan dari PPH keluarga Pak Atah yang 

hanya mencapai angka 21,59 dan yang tertinggi pun hanya mencapai 

angka 72,78 untuk keluarga Lisnani. Untuk keluarga Dewi yang 

tingkat konsumsi energinya paling tinggi pun yang melebihi nilai 

angka kecukupan energi yang dianjurkan pun nilai kualitas pangan 

harapanya (PPH-nya) pun masih rendah, hanya 64,99 dimana konsumsi 

energi terbesar disumbangkan dari jenis pangan padi-padian yang 

nilai konsumsinya sebesar 2695 Kkal/kapita/ hari dan jauh melebihi 

standar yang dianjurkan untuk jenis pangan padi-padian yakni 1000 

Kkal/ kapita/ hari, sehingga keluarga ini berpotensi mengalami 

obesitas karena konsumsi energi yang berlebihan.  

Untuk di desa Harowu pun tidak jauh berbeda, dimana 10 responden 

yang diamati, tingkat konsumsi energinya (TKE) dan nilai pangan 

harapanya (PPH) masih cukup rendah. Berikut adalah hasil 

pengolahan data food recall untuk desa Harowu: 

Nama KK (usia/thn) Jumlah 
KK 

Energi 
(Kkal/Kap/hr) 

% AKE Skor PPH Keterangan 

Cewi (28 tahun) 3 1812,9 90,67 46,91 Normal 

Rusniati (30 tahun) 4 2010,4 100,55 59,77 Lebih 

Ingin (24 tahun) 2 1475,6 73,81 71,84 Defisit Sedang 

Etut (23 tahun) 5 1299,53 64,9 33,83 Defisit Berat 

Hambit (42) 3 1726,5 86,32 47,43 Defisit Ringan 

Ticai (55 tahun) 5 2020,29 101,03 52,28 Normal 

Erang (46 tahun) 4 2351,6 116,09 67,27 Normal 

Darius (29 tahun) 4 1265,5 63,3 52,37 Defisit Berat 

Unerly (40 tahun) 5 1229,2 61,45 36,41 Defisit Berat 

Noorhalimah (29 tahun) 4 1375,76 68,843 44,74 Defisit Berat 

 

Di desa Harowu ada 4 KK atau sekitar 40% responden yang mengalami 

defisit berat dengan % angka kecukupan gizi < 70%, 1 KK defisit 

ringan dan 1 KK defisit sedang. Artinya dari sepuluh responden 

60% responden tidak tahan pangan dengan tingkat kecukupan energi 

dibawah nilai normal. Selebihnya ada 40% KK yang normal dengan 

tingkat kecukupan energi di kisaran 90 – 119%. 
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Dilihat dari kualitasnya, pola pangan harapan (PPH) yang 

menunjukan komposisi pangan yang beragam dan berimbang, rata-rata 

di desa Harowu nilainya juga masih rendah untuk jenis pangan umbi-

umbian, kacang-kacangan juga buah dan biji berminyak. Konsumsi 

sayur-sayuran dan buah-buahan juga masih sangat minim, dominasi 

konsumsi energi didapatkan dari padi-padian dan sumber pangan 

hewani. Untuk keluarga Etut dengan nilai PPH terkecil yakni 

(33,83) bahkan nilai % AKE untuk sumber pangan hewaninya juga 

kosong (0), artinya selama 3 hari (3 hari food Recall) keluarga 

ini tidak ada mengkonsumsi ikan, telur atau daging dan hanya 

mengkonsumsi nasi dan sayur yang dicampur dengan mie instan. 

Keluarga Ingin yang nilai PPHnya paling tinggi (71,84) pun belum 

menunjukan kualitas pangan yang berimbang walau variasinya lebih 

beragam.  

Bercermin dari kondisi di atas dimana sebagian besar masyarakat 

lokasi studi dengan sampel responden di masing-masing desa ± 

sebesar 10% dari total Kepala Keluarga yang ada di dua desa di 

Kabupaten Gunung Mas, ternyata dari hasil analisa nilai tingkat 

kecukupan energinya dan juga pola pangan harapanya menunjukan 

bahwa desa-desa ini teridentifikasi mengalami rawan pangan dengan 

status kecukupan gizi yang juga rendah. Faktor yang mempengaruhi 

kondisi ini adalah sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat 

tergantung dengan sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan 

dan juga akses terhadap pasar yang cukup jauh.  

Strategi pemenuhan pangan biasanya masih mengandalkan dengan 

sumberdaya lokal yang ada, dimana beras didapatkan dari hasil 

produksi ladang tradisional terutama untuk di desa Hatung yang 

sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Sedikit berbeda untuk 

di desa Harowu yang sebagian besar masyarakatnya merupakan 

penambang emas, namun untuk kebutuhan pangan justru diperoleh di 

warung yang ada di desa. Sangat sedikit masyarakat desa yang 

memanfaatkan lahan pekaranganya dengan menanam tanaman pangan 

seperti sayur-mayur, umbi-umbian dan tanaman bumbu, jenis-jenis 

tersebut justru di tanam di ladang yang justru masyarakat di 
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Harowu sebagian sudah tidak berladang karena melakukan pekerjaan 

menambang emas.  

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar > 50% 

pendidikanya hanya sampai sekolah dasar, kondisi ini mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

Disamping itu tidak banyak pilihan karena pasar yang sangat jauh 

dan sumber-sumber pangan yang diambil dari alam tidak tersedia 

setiap saat karena sebagian sudah mulai langka dan agak jauh 

lokasinya, sebagian sumber pangan hanya tersedia melimpah pada 

musim-musim tertentu saja. 

Ancaman terbesar yang berkaitan dengan stabilitas ketahanan pangan 

masyarakat di dua desa ini adalah kondisi alam yang unpredictable 

karena adanya perubahan iklim. Kemarau terlalu panjang akan 

mempengaruhi sistem produksi pertanian masyarakat, dan jika musim 

hujan juga akan mempengaruhi pasokan pangan yang didatangkan dari 

luar karena akses jalan penghubung ke desa bisa saja terputus 

karena licin dan longsor.  

IV. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN  

Banyak peluang yang dapat dikembangkan di desa Hatung maupun 

Harowu karena 2 desa ini relative tertinggal dan agak terisolasi 

karena transportasi yang sulit dan jauhnya lokasi desa dari ibu 

kota kecamatan (Kecamatan Tewah maupun Kecamatan Miri Manasa) 

Peluang ini dapat diisi oleh pemerintah sebagai pemegang mandate 

Negara maupun oleh lembaga non pemerintah seperti WWF maupun 

lembaga lain yang mau bersolidaritas terhadap perubahan kehidupan 

masyarakat desa-desa tertinggal ini kearah yang lebih baik dan 

maju. 

Berdasarkan hasil FGD, ada keinginan masyarakat 2 desa ini untuk 

memiliki pekerjaan menetap yang dapat dilakukan di desa ataupun 

di lokasi yang tidak jauh dari desa. Pekerjaan menetap ini dapat 

dikembangkan menjadi sumber penghidupan berkelanjutan dimana 

mereka ingin mengembangkan perladangan menetap (tidak perlu 

membuka hutan buang bekas tebangan HPH), perkebunan palawija 
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menetap, peternakan sapi, babi, ayam kampung bahkan beternak ikan 

yang akan menjadi sumber protein bagi desa.  

Dengan kondisi hutan sekunder disekitar desa, hutan sudah banyak 

yang terdegradasi dan jauhnya hutan primer dari desa, maka 

masyarakat 2 desa ini sudah tidak dapat lagi secara terus menerus 

mengharapkan kemurahan hasil hutan seperti binatang buruan maupun 

sayur mayur. Panginan bara himba (makanan dari hutan) semakin hari 

sudah berkurang dan semakin langka, ketergantungan kepada paman 

sayur /pedagang pangan semakin hari semakin besar sehingga hasil 

kerja dari penyedotan emas dan mandulang hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil kerja mereka tidak 

membuat mereka bersejahtera, hal ini terlihat dari kondisi rumah 

maupun perabotan yang mereka miliki, masih sangat sederhana.  

Tantangan pengembangan jelas terlihat: lokasi yang jauh dan medan 

jalan yang sangat berat untuk dilalui, mahalnya biaya transportasi 

menjangkau desa, sumber daya manusia masih sedikit yang mampu 

menjadi motivator dan inspirator desa.  

Khusus untuk desa Hatung, ketiadaan listrik sebagai hajat hidup 

orang banyak membuat media informasi seperti televisi tidak dapat 

dirasakan oleh warga desa. Ketiadaan media komunikasi (sinyal 

telkomsel, indosat) sama sekali tidak dapat melayani komunikasi 

di dua desa ini ke desa kecamatan. 
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HASIL STUDI KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN MASYARAKAT 

ADAT DAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN KATINGAN 

KALIMANTAN TENGAH 

 

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Desa  

a. Sejarah Desa 

Kuluk Leleng Merupakan salah satu desa dari 18 Desa di kecamatan 

Marikit yang mempunyai arti sebagai berikut: Kuluk Leleng berarti 

kepala dan leleng diambil dari Riam yang berada dihilir desa yang 

artinya riam. Tahun 1992 kuluk leleng merupakan pedukuhan yang 

didiami keluarga Kaud dan anakanya punen, yang dikemudian hari 

karena semakin bertambah keluarga yang datang dari kampung lain 

untuk bertani dan berkebun maka pendukuhan menjadi kampung.   

Selanjutnya seiring dengan perkembangan dan kemujuaan jaman Kuluk 

Leleng yang dulunya hanya pedukuhan dan kampung akhirnya sudah 

menjadi desa hingga sekarang. Dan begitupun keberadaan 

kepemimpinan mulai dari kepala pedukuhan, kepala kampung dan 

kepala desa yang pernah menjabat dan memimpin sampai sekarang 

adalah sebagai berikut: 

No Nama Masa/Lama Jabatan 

1. Satu (Janggut) Kepala Kampung (± 10 Tahun Jabatan) 

2. Berang (Panjang) Kepala Kampung (± 15 Tahun Jabatan) 

3. Rawa Kepala Kampung (± 5 Tahun Jabatan) 

4. Lenan Lamit Kepala Desa (± 24 Tahun Jabatan) 

5. Heri Kepala Desa (± 10 Tahun Jabatan) 

6. Kusen Tarui Kepala Desa (± 9 Tahun Jabatan) 

7. Yanie Kepala Desa (± 2 Tahun Jabatan) 

8. Madarkasima Pelaksana Tugas Kepala Desa (± 1 Tahun) 

9. Ibung N. Sukah Kepala Desa (Sekarang) 
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b. Administrasi dan Biofisik 

Dilihat dari sisi topografi Desa Kuluk Leleng, Kecamatan marikit, 

Kabupaten Katingan di bagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah yang 

dipengaruhi oleh pasang surut dengan ketinggian 0-5 m DPS. 

b. Bagian Tengah  merupakan daerah datar dengan ketinggian 0-

10 m DPS 

c. Bagian Utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 

0-50  m DPS.  

Jenis Tanah terrdiri dari 3 jenis tanah yaitu Hotosol/gambut, 

jenis tanah dominan Entisol (Aluvial) dan Spadosol (Patsol/Pasir). 

Secara hidrologi Desa Kuluk Leleng dialiri oleh sungai besar yaitu 

Sungai Katingan yang membentang mengaliri dari Utara ke Selatan 

yang berakhir di Laut Jawa. Sedangkan aliran-aliran sungai kecil 

di wilayah Desa Kuluk Leleng tercatat ada beberapa sungai (Sungai 

Kecil) diantaranya: Sungai Kalopai, Sungai Tutup Telep, Sungai 

Rentap, Sungai Lepis, Sungai Pandis, Sungai Sangkalan Besar dan 

Sangkalan Kecil, Sungai Itik, Sungai Dangu.  

Luas desa mencapai 11.100 

Ha dan terdiri dari 2 Rukun 

Tetangga (RT). 

 Sebelah utara 

berbatasan dengan Desa 

Rangan Surai; 

 Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa 

Buntut Leleng; 

 Sebelah Barat 

berbatasan dengan 

Kecamatan Antang kalang; 

 Sebelah Timur 

berbatasan dengan wilayah 

Kecamatan Sanaman 

Mantikei. 
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c. Aksesibilitas dan Transportasi 

Untuk mencapai desa kuluk leleng menggunkan 2 jenis alat 

transfortasi yakni dengan jalan darat menggunakan mobil sampai ke 

desa Tumbang Hiran, jika dari Palangka rbahaya jika Raya ditempuh 

waktu ± 4 jam ke Tumbang Hiran. Sebagian besar jalan yang dilalui 

adalah jalan perusahaan HPH, dimana perlu keterampilan khusus 

untuk bisa berkendara di jalan perusahaan yang ada kemungkinan 

sewaktu-waktu pengendara akan bertemu/ berselesihan dengan mobil 

pengangkut Log, sehingga agak sedikit riskan atau berbahaya.  

Perjalanan lalu dilanjutkan dengan transportasi air menggunakan 

long boat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit perjalanan sampai 
ke desa Kuluk Leleng.  
 

d. Sosial dan Budaya 

Berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Katingan, jumlah 

penduduk desa Kuluk Leleng pada tahun 2014 adalah 126 jiwa, 

terdiri dari 57 orang laki-laki dan 69 orang perempuan13. Jumlah 

Kepala Keluarganya ada sekitar 39 Kepala Keluarga. Sebagian besar 

masyarakat beragama Katolik, sehingga ritual-ritual yang 

berkaitan dengan adat istiadat leluhur mereka sudah tidak lagi 

dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Ada seorang Guru Sekolah 

dasar yang berdiam di Desa Kuluk Leleng dan melakukan pelayanan 

keagamaan secara rutin bagi masyarakat Desa.  

 

Sebagian besar masyarakat desa mengandalkan mata pencaharian 

sebagai petani peladang berpindah, dan ada sebagian kecil warga 

yang juga ikut menambang emas. Hubungan masyarakat dengan alam 

dan hutan masih sangat kuat, sebagian bahan pangan juga diambil 

dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Marikit dalam angka 2015 
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e. Pemerintahan Desa 

Berikut ini adalah struktur pemerintahan dan kelembagaan Desa 

Kuluk Leleng, berdasarkan RPJMDes 2012: 

No Nama Jabatan Alamat 

1 Ibung N. Sukah Kepala Desa RT-02 Desa Kuluk Leleng 

2 Alesdi Sekertaris Desa RT-01 Desa Kuluk Leleng 

3 Antonius Kaur Umum RT-01 Desa Kuluk Leleng 

4 Yurwandi Kaur Pembangunan RT-01 Desa Kuluk Leleng 

5 Ginter Kaur Pemerintahan RT-01 Desa Kuluk Leleng 

6 Goderson Ketua BPD RT-01 Desa Kuluk Leleng 

7 Siren Wakil Ketua BPD RT-01 Desa Kuluk Leleng 

8 Kusen T. Sekretaris BPD RT-01 Desa Kuluk Leleng 

9 Ludivika reno Anggota BPD RT-01 Desa Kuluk Leleng 

10 Sukardi Anggota BPD RT-02 Desa Kuluk Leleng 

11 Redes Ketua RT 2 RT-02 Desa Kuluk Leleng 

12 Siren Ketua RT 1 RT-01 Desa Kuluk Leleng 

13 Luse  Ketua PKK RT-02 Desa Kuluk Leleng 
Sumber: RPJMDes Desa Kuluk Leleng 2012 

Untuk anggaran pendanaan desa, selain dari Anggaran Dana Desa dari 

pemerintah, juga biasanya ada iuaran-iuran yang dilaksanakan 

secara swadaya oleh masyarakat jika ada acara atau kepentingan 

tertentu. Anggaran dana Desa (ADD) yang di kelola setiap tahunnya 

terjadi peningkatan dimana pada tahun 2011 ada sekitar 

Rp.115.022.000,- dan pada tahun 2012 ada Rp. 120.557.500,-.  

B. Desa Hatung 

a. Sejarah Desa 

Menurut tokoh masyarakat ada dua versi berdirinya Desa Karuing. 

Versi yang pertama yaitu zaman dahulu Desa Karuing di ambil dari 

nama Pohon Kayu Karuing, karena banyak sekali Pohon Kayu Karuing 

yang berada di lokasi wilayah desa pada jaman dahulu. Versi yang 

ke dua desa Karuing berasal dari Dukuh Karuing yang sekarang di 

ganti nama dengan desa Karuing diberi nama oleh Utuh Mandung, 

beliau adalah tokoh masyarakat.  
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Pada tahun 1892, berdirinya Dukuh bernama  KARUING, dipimpin 

kepala Dukuh (Kepala Suku) tetua kampung yaitu Kepala Dukuh “Utuh 

Mandung” 1892, pada tahun 1915 diganti oleh anak Utuh Mandung 

yaitu ”NASIR”. Pada tahun 1915 keadaan ekonomi sangat bergantung 

pada alam (hasil pertanian/perkebunan baik). Dan tahun 1927 yang 

asal mulanya dukuh berubah menjadi kampung, dipimpin oleh kepala 

kampung bernama “Nasir/Abdurahman”, kejadian itu pada saat 

pemerintahan Hindia Belanda masuk ke daerah tersebut. Kemudian 

tahun 1930 – 1956 dipimpin “Gadur”, Pada tahun 1982 – 1999 

Kepala Desa Keruing dipimpin oleh “Jarna Jidin”  

 

Pada 1985 – 1999 maraknya penebangan kayu (ilegal logging) oleh 

masyarakat dan perekonomian pada saat itu sangat baik kebutuhan 

keluarga terpenuhi tingkat kesejahtraan yang menigkat pesat. 

Tahun 1992, dibangunnya irigasi untuk pertanian/sawah yang dibuat 

secara manual dan swadaya masyarakat pada saat itu ladang 

berpindah sebagai pola masyarakat untuk bercocok tanam padi dan 

mulainya mayarakat berkebun rotan sebagian juga hasil dari warisan 

kemudian salah satu pekerjaan masyarakat adalah manyadap getah 

jelutung/pantung  dan mencari gemor yang diambil dari hutan 

sekitar mengingat pada saat itu potensi tegakan jelutung/pantung, 

gemor masih banyak dan nilai jualnya cukup lumayan untuk menabah 

hasil perekonomian masyarakat. Tahun 1994, terjadi Kebakaran 

terbesar untuk kawasan hutan akibat ladang berpindah. 

 

Tahun 1995 terjadi banjir (1 tahun penuh) ± 1 meter dari permukaan 

sungai diakibatkan turunnya air dari hulu katingan. Di sisi lain 

perekonomian masayarakat meningkat dengan usaha penebangan kayu 

mekanis secara besar-besaran dan musim banjir yang mendukung 

memudahkan masyarakat mengeluarkan kayu hasil tebangan dari hutan 

menuju sungai katingan. Kemudian pada tahun 1997 terjadi kemarau 

panjang (9 bulan) dan mengakibatkan sungai kering, kabut tebal 

sehingga berdampang pada transportasi sungai mengakibatkan 

penjual beras dari luar desa sulit untuk mencapai ke desa karuing 
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dan mengakibatkan langkanya beras, selain itu juga penyakit 

iritasi pada mata (kandam bahasa lokal setempat). 

 

Tahun 1999 terjadi pengunduran diri Kepala Desa “Jarna Jidin” 

(karena sakit struk) dan digantikan PJS “Basri”.  Pada tahun 

yang sama, dilakukan pembuatan  tatah (tatas) orang dari luar 

daerah : Madura, Palembang, untuk memudahkan/mengeluarkan hasil 

tebangan kayu dari hutan dan pada saat itu perekonomian masyarakat 

berkecukupan 

 

Tahun 2002 Pergantian kepala desa oleh “Ardiun Leres” 

menggantikan “Basri” tahun 2007 pemekaran RT dari 2 menjadi 3 

RT dan Pergantian LKMD  menjadi BPD. 

 

Kejadian-Kejadian Penting Yang Terjadi Di Desa Karuing : 

Tahun Kejadian Penting 

1892  Berdirinya Dukuh  KARUING 

  Di kepalai (kepala dukuh), UTUH MANDUNG 

1915  Kepala  dukuh  di  ganti  NASIR DURAHMAN  

1927  Perubahan dukuh menjadi kampung 

1927 – 1930  Di kepalai oleh  kepala kampung  NASIR 

1930 – 1956  Perekonomian sangat sulit dan penduduk di serang 

penyakit cacar dan kusta, pada jaman penjajahan jepang 

 Di kepalai oleh kepala kampung  GADUR 

 Pembebasan lahan  untuk masyarakat dari pemerintahan 

belanda 

1956 – 1961  Pergantian kepala kampung GADUR NASIR  di ganti ANANG 

NASIR 

 Adanya serangan gerombolan  AJAY  Perekonomian  masih 

sulit 

1961 – 1972  Masih sulitnya perekonomian 

 Mulai datang pengusaha kayu (PERUSAHAAN) 

1971  Perubahan kampung menjadi desa 

1973 – 1976  Pergantian  kepala desa  ARIN ANANG di gantikan JAMHURI 

TOPEK 

1976 – 1980  Pergantian kepala desa  JAMHURI TOPEK  digantikan 

SARKAWI TAMRIN 

 Pembagunan gedung  SD  INPRES 
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1981  Pergantian kepala desa (PJS) dari  SARKAWI TAMRIN di 

ganti HAMSIN IBUS 

 Bantuan dana desa ( BANDES) untuk polides ( bangunan 

fisik) 

1982  PJS berganti dari HAMSIN IBUS di ganti  JAMHURI TOPEK 

 Bantuan dana desa (BANDES) untuk pembelian  mesin 

listrik desa 

1982 – 1999  Pergantian pejabat sementara  (PJS) JAMHURI  TOPEK di 

ganti kades JARNA JIDIN 

1992  Adanya irigasi untuk persawahan dikerjakan secara  

swadaya masayarakat 

1994  Bencana  kebakaran ter besar 

1995  Bencana banjir  (kurang lebih 1 tahun) 

 Penyakit mutaber 

1997  Kemarau panjang (kurang lebih 9 bulan) 

1999  KADES JARNA JIDIN  mengundurkan diri karena sakit 

1999 – 2002  Kades (pjs) basri 

 Rehab bangunan langgar menjadi masjid 

2002 – 2007  Pergantian (PJS ) kades BASRI diganti ARDION LERES 

 Pemekaran RT dari 2 RT menjadi 3RT 

 Pergantian LKMD menjadi BPD 

2004  Pembuatan jembatan  titian desa(PJ 1.150 M, L=2 M) 

2005  Kesulitan per ekonomian disebabkan penertiban ilegal 

loging 

 Perubahan mata pencaharian (perikanan ,gemur ,rotan) 

2006  Kesulitan  ekonomi disebabkan oleh musim kemarau 

 Adanya  konvensasi  bbm (blt) 

 Masuknya proyek ckpp oleh  care int 

 Bantuan kobe dinas sosial  kabupaten 

2007  Bencana banjir 

 Bantuan plts (sholar shell pertambangan  energi pusat 

2008  PJS kades : JHONSON 

 Bantuan bibit itik dari CARE Int dan wwf proyek  CKPP 

 Penambahan bantuan jembatan titian 

 Bantuan WC umum  dari WWF sebanyak  3 unit di 3 RT 

 Berdirinya  bangunan pustu 

 Adanya bantuan kebun  entres  dari wwf 

 Bantuan  mesin genset 1 unit untuk masjid 

 Rehab ringan gedung SD 

 VISITOR CENTER (ekowisata) kerja sama  antara wwf dan 

masyarakat 

2009  Bantuan  irigasi dari PU  KABUPATEN anggaran APBD 

 Pergantian PJS JHONSON di ganti ANDI LIANY 
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2010  Pembangunan gedung SMP 

 Pembangunan perpustakaan sekolah SD (APBD) 

 Pembangunan posyandu 

 Bantuan air bersih dan sanitasi CWSHP 

 Bantuan  bibit padi IR (DINAS PERTANIAN KAB) 

 Defenitif kepala desa dari PJS ANDI LIANY 

2011  Bantuan bibit rotan (DINAS KEHUTANAN KAB) 

 Bantuan perumahan guru SMP (2 unit) 

 Bantuan bibit padi IR (DINAS PERTANIAN KAB) 

2012  Bantuan transportasi air (mesin motor) dari perhubungan 

KAB 

 Bantuan rehab rumah dari dinas sosial KABUPATEN sebanyak 

3 unit 

 Bantuan Bangunan Kantor Desa Program PM2L Kabupaten 

 Bantuan Kelotok 2 Buah 

 Bantuan Pembangunan Gedung   TK Program PNPM MPd 

2013  Bantuan Pembangunan Sarana Air Bersih Program PPIP 
Sumber: RPJMDes Desa Kruing 2014 

b. Administrasi dan Biofisik 

Secara administratif Desa Karuing termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Kamipang, Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan, Provinsi 

Kalimantan Tengah.  
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Desa Karuing Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jahanjang, 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tumbang Bulan, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Taman Nasional Sebangau (TNS), Sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Parupuk.  

Luas Desa karuing 216 Km², dengan peruntukan tanah pematang yang 

bisa untuk berladang 18 ha, masih hutan 150 ha, bangunan dan 

perumahan desa 26 ha, masih kosong berupa rawa dan berhutan 21.406 

ha. Berada di pinggiran sungai besar yang melintasi desa yakni 

sungai Katingan, ketinggian wialayah desa mencapai < 500 dpl.  

c. Aksesibilitas dan Transportasi 

Sungai merupakan media transportasi utama menuju desa ini dari 

masa ke masa, yakni melalui jalur sungai Katingan dan tidak ada 

akses darat yang menghubungkan desa dengan wilayah kecamatan 

maupun kabupaten. Untuk mencapai desa ini, dari ibu kota Kabupaten 

ditempuh dengan menggunakan jalan darat sampai ke Baun bango ±

membutuhkan waktu 2 jam lebih, dilanjutkan dengan menggunakan long 

boat/ speed boad ke desa Keruing dengan waktu tempuh ± 1 jam 

perjalanan.  

Kondisi jalan cukup bagus untuk menuju Baun Bangu, bisa dengan 

menggunakan mobil carteran atau mobil travel regular yang memang 

setiap hari mengangkut penumpang dari Baun Bango menuju Kasongan 

atau Palangka Raya. Di desa sendiri, jalan desa berupa jalan 

titian jembatan yang dibangun sepanjang 1 km lebih yang 

menghubungkan dari rumah ke rumah, karena kondisi desa yang sering 

terkena banjir maka jalan titian kayu ini merupakan akses yang 

sangat penting untuk membangun komunikasi dan mendukung aktivitas 

warga desa. 

d. Sosial dan Budaya 

Dari data Kependudukan desa Keruing, terdapat 150 KK dengan jumlah 

jiwa sekitar 568 orang yang sebagian besar beragama Islam. Mata 

pencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan berkebun serta 

bertani, dengan keterbatasan keahlian lainnya maka sektor itu 

menjadi penentu kesejahteraan masyarakat setempat yang sebagian 
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besar berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini mempengaruhi 

tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas hanya sampai sekolah 

dasar saja. 

Adat istiadat di Desa keruing masih sangat kental, terutama masih 

digunakan hukum adat dalam enyelesaikan masalah-masalah konflik 

internal di desa seperti jika ada perkelahian, perebutan waris, 

pernikahan, sengketa rumah tangga dan sebagainya. Namun demikian 

untuk partisipasi dan aktivitas Gotong Royong sudah mengikis 

karena dilatarbelakangi kesibukan masing-masing warga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walau pun ada kegiatan 

bersama biasanya dinilai dengan upah/ penggantian HOK (hari orang 

kerja)14. 

e. Pemerintahan Desa 

Berikut adalah struktur pemerintahan desa Keruing: 

Jabatan Nama No Kontak 

 Kepala Desa Andi Liany 085305360028 

 Sekretaris Desa Bambang Hermanto, SH.i 085390350616 

 Kaur Pemerintahan Wanto   

 Kaur Pembangunan Ambika Sulestia  

 Kaum Umum Ari Aripin  
 

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 

Jabatan Nama 

 Ketua Susilo 

 Wakil Ketua Heri Irama 

 Sekretaris Salahudin 

 Anggota Sahrim 

 Anggota Bandrio 

 

 

 

 

                                                           
14 RPJMDes Desa Keruing, 2014 
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II. SUMBERDAYA PANGAN MASYARAKAT DI 2 DESA KABUPATEN KATINGAN 

A. Sumberdaya Lokal 

Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi warga Desa Kuluk Leleng 

sebagian besar masih berladang dengan menanam padi dan sayur di 

ladangnya, tanah mereka masih subur, tidak ada pengunaan pupuk 

kimia untuk menambah unsur hara di dalam tanah di perladangan 

mereka, namun mereka berkeinginan jika banyak hama dan penyakit 

tanaman yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara alami dan 

tradisional maka para petani akan membeli pestisida untuk 

membasminya. Karena mereka sempat gagal panen pada tahun 2014 

akibat hama dan penyakit.  

 

Di bekas ladang tidak jarang mereka menanam tanaman perkebunan 

seperti buah-buahan, karet dan rotan. Masyarakat Desa Kuluk Leleng 

setiap berladang rata-rata membuka lahan ± 1 ha dalam setiap KK, 

itu bisa secara rutin di Tanami padi 2-3 kali, setelah itu baru 

pindah ke lokasi lain, dan kemudian jika kayunya sudah mulai besar 

masyarakat kembali berladang ketempat yang sama. Selain berladang 

pada wilayah dataran tinggi, mereka juga berladang di dataran 

rendah, yang mereka sebut dengan luau (sawah) dan juga menanam 

sayur yang cocok dengan kondisi alamnya seperti sayur kangkung, 

keladi.  

 

Masyarakat juga rata-rata memiliki lahan perkebunan berkisar 3-5 

ha/kk, namun sekarang mereka sedang tidak memanen hasil kebun 

karena harga karet dan rotan sangat rendah. Warga mengalihkan 

kegitan matapencarian tambahannya ke bekerja emas. Lahan 

masyarakat biasanya didapatkan dari warisan dan membuka lahan 

garapan baru (lahan sendiri) dimana untuk itu masyarakat sebagian 

besar memiliki legalitas berupa SKT juga segel yang didapatkan 

secara turun temurun.  
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Berikut adalah peta sumberdaya alam yang ada di desa Kuluk Leleng, 

terutama yang berkaitan dengan pangan: 

No. Jenis Sumberdaya Alam Jumlah Keterangan 

1 Hutan Bambu 50 lokasi Menyebar  

2 Kayu  15 lokasi Menyebar  

3 Lahan Pekarangan 1 ha Menyebar  

4 Tanah Perladangan  510 ha Menyebar  

5 Tanah Perkebunan 225 ha Menyebar  

6 Tanah Hibah Masyarakat 7 Lokasi Menyebar  

7 Sungai / selokan 8 lokasi Menyebar  
Sumber: RPJMDes Kuluk Leleng (modifikasi) 

 

Untuk lahan pekarangan di sekitar rumah/ pemukiman ditanami dengan 

tanaman kebun campuran seperti kelapa, dan buah-buahan seperti 

pisang, nangka, durian, rambutan, sirsak, sigkong, dan lainnya. 

Sebagian besar masyarakat mencoba membudidayakan tanaman sayur-

mayur dan bumbu-bumbu masak seperti jahe, kunyit, lengkuas dan 

lainnya. Namun sudah sebagian kecil yang sudah mulai menanam 

tanaman obat dan sayur hutan.  

 

Kemampuan atau pengetahuan berladang didapatkan masyarakat secara 

turun temurun, dan proses berladang dengan sumberdaya lokal 

terutama sumberdaya manusia yang masih mengedepankan handep atau 

bergotong-royong masih sangat kental sehingga transfer 

pengetahuan dan teknologi tradisional dalam perladangan cenderung 

tersebar merata dipetani yang masih mengelola lahannya dengan 

berladang. Hampir semua responden menyatakan bahwa pengetahuan 

dalam berladang mereka didapatkan secara turun temurun dan hanya 

mengandalkan kondisi alam semata. 

 

Untuk di Desa Keruing, Tanah di desa masih banyak yang kosong, 

dan tingkat kesuburannya sangat baik (termasuk wilayah subur), 

diatas tanah sebagian sudah ada yang tanam rotan, karet, pisang 

dan sayur mayur lainnnya. Mereka ingin kembali berladang lagi 

(tanam padi). Bagi warga yang berladang, hasil ladangnya menurut 

mereka hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pangan (beras) selama 

beberapa bulan.  
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Didesa Karuing hampir semua warganya adalah nelayan, karena 

potensi ikan di desa ini cukup besar, mereka menangkap ikan dari 

sungai Katingan dan danau-danau, alat tangkap yang digunakan juga 

bermacam-macam, seperti pangilar, rengge, pancing dll. Selain 

menangkap, warga yang tergabung dalam kelompok perikanan dan juga 

ada juga yang secara individu mulai membudayakan ikan, yang paling 

banyak dibudidayakan adalah ikan Papuyu.   

 

B. Keterlibatan Pihak Luar 

Di desa Kuluk Leleng bisa dikatakan sangat minim perhatian dari 

pihak luar, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak ke tiga. 

Sejauh ini yang di dapatkan oleh warga hanya berupa bantuan raskin 

dan pemberian bibit padi oleh BPMPD melalui program Mamangun 

Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dimana masyarakat memperoleh bantuan 

berupa bibit sayur mayur seperti Jagung, Terong dan Timun juga 

bibit ikan Nila. Walau pun ada 2 kelompok tani yang ada di desa 

ini yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, namun tidak 

ada pembinaan lebih lanjut, dan tidak ada penyuluh pertanian yang 

sampai ke Desa. 

Kegiatan PM2L adalah kegiatan dengan program mempercepat 

pembangunan untuk desa/ kelurahan tertinggal dengan mendorong 

partisipasi masyarakat yang salah satu upayanya adalah untuk 

mengentaskan kemiskinan.  

Berbeda dengan desa Kuluk leleng, di Desa Karuing telah di bangun 

sarana irigasi secara swadaya oleh Masyarakat tahun 1992 dan 

kemudian baru tahun 2009 ada pembuatan irigasi dari Dinas PU 

Kabupaten. Selanjutnya ada program percetakan sawah tadah hujan 

oleh pemerintah Kabupaten, walau hanya sebagian kecil masyarakat 

yang masih berladang (menanam padi), tetapi tahun ini (2015) 

mereka ada rencana mau tanam padi dengan memanfaatkan lahan sawah 

yang terbakar oleh kemarau panjang beberapa bulan yang lalu. Kades 

dan Sekdes sudah membuat usulan bantuan ke BPTP (Balai Penelitian 
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Tanaman Pangan) meminta bibit padi, dan sudah di janajikan oleh 

BPTP akan diberikan pada bulan desember 2015. 

Keruing yang berada di bagian Hilir Kabupaten Katingan, dengan 

lokasi desa yang berdekatan/ berbatasan langsung dengan Taman 

Nasional Sebangau dan HPH Restorasi Ekosistem membuat desa ini 

sedikit diuntungkan dengan banyaknya program lain dari pihak ke 

tiga seperti CARE Internasional dan WWF Indonesia kalimantan 

Tengah. Bantuan yang diterima terkait dengan pangan antara lain: 

 Bantuan bibit Itik dari CARE, ditambah bantuan mesin 

penggiling padi  

 Bantuan kobe dinas sosial  kabupaten  

 Bantuan air bersih dan sanitasi CWSHP 

 Bantuan  bibit padi IR (DINAS PERTANIAN KAB) 

 Bantuan Pembangunan Sarana Air Bersih Program PPIP 

 Program pemberdayaan dari WWF dengan bantuan biit ikan Nila 

dan Bapuyu, bantuan alat tangkap ikan, perkebunan dan 

pertanian  

Selaras dengan hal tersebut di atas, MENARAnews menuliskan bahwa 

Pemerintah kabupaten Katingan sejauh ini terlena dan belum membuat 

kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian produktif, 

padahal di beberapa wilayah masyarakat mengalami kesulitan pangan 

dan hanya mengandalkan singkong sebagai pangan utama. Walau pun 

potensi wilayah menjanjikan, namun tidak ada program seperti 

pemberian bibit, pupuk bahkan bantuan peralatan pertanian dan 

hanya terfokus pada penyuluhan15. Pun demikian dari pengamatan di 

kedua desa lokasi penelitian ini dinyatakan belum pernah atau 

tidak ada penyuluh pertanian yang sampai ke desa.  

 

 

 

                                                           
15 MENARAnews edisi 21 September 2015 (www.menaranews.com) 
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III. SISTEM KETAHANAN & KEDAULATAN PANGAN 

A. Sistem Perladangan Tradisional 

Pengetahuan pertanian di Desa Kuluk Leleng diperoleh secara turun 

temurun dari orang tua masing-masing, prosesnya masih dengan cara 

tradisional yang mengandalkan kondisi alam dalam pengembangannya. 

Dari diskusi di kegiatan FGD masyarakat kuluk leleng menyatakan 

bahwa kegiatan pertanian dilakukan untuk membuat mereka survive 

pada kondisi-kondisi sulit dimana jika ada masalah kelangkaan 

bahan pangan, masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dari 

hasil berladang dan berkebun sayur-mayur. Biasanya ketika menanam 

padi dilakukan, maka pada saat itu juga sekalian masyarakat 

menanam sayur mayur dilahan yang sama. 

Tradisi bercocok tanam di desa Kuluk Leleng masih menggunakan pola 

lama, untuk menanam padi teknik pengelolaanya dengan cara lahan 

di tebas tebang setelah ± 3 minggu lalu rumput dan ranting di 

bakar. Setelah ± 1 minggu melakukan tugalan padi atau padi 

ditanam, selanjutnya setelah padi mulai bertunas dan membesar akan 

di tanam sulam apabila ada tanaman padi yang ditidak tumbuh, 

setelah ±4 bulan biasanya akan melakukan prose panen. Waktu 

penanaman padi biasanya dilakukan pada bulan September – Oktober 

yaitu pada saat curah hujan mulai turun, penanaman sampai proses 

pemanenan berlangsung selama 6 bulan tergantung dari jenis padi 

yang ditanam. 

Alat yang digunakan untuk membuka lahan menggunakan gergaji mesin 

untuk menabang pohon, dan menggunakan pisau atau kapak untuk 

membersihkan lahan dan kemudian di bakar agar tanahnya subur. 

Menanam padi dengan cara manugal dengan menggunakan batang kayu 

kecil yang dilancipkan ujungnya dan di tusuk-tusuk ke tanah untuk 

membuat lobang tanam, lalu panen menggunakan gentu. 

Hasil pangan yang ada tidak untuk di komersilkan, hanya digunakan 

dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga saja itu pun seringkali 

tidak mencukupi untuk stok satu tahun karena hama dan penyakit 

pada tanaman pertanian dan kebun yang semakin sulit untuk di 
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kendalikan semenjak adanya pembukaan lahan sawit dimana-mana. Hama 

yang sering menyerang tanaman pertanian masyarakat desa Kuluk 

Leleng antara lain seperti Ulat, Kalampangau, Tikus yang 

mengakibatkan gagal panen bahkan hingga 70% pada tahun 2000. 

Jenis padi yang dibudidayakan di desa Kuluk Leleng antara lain: 

1. Padi Tabakang; 

2. Padi sahawung; 

3. Padi Jarangan;  

4. Padi Ulai; 

5. Padi Serang; 

6. Padi Siam; 

7. Padi Mahur; 

8. Padi Kaut; 

 

Ritual adat dalam pertanian tradisional di desa Kuluk Leleng sudah 

tidak terlalu banyak lagi, hanya beberapa yang masih dikerjakan 

antara lain yakni: ketika mau mengambil kayu di hutan, maka warga 

membawa paku dan garam sebagai alat tukar/ pengganti dari kayu 

yang diambil. Kemudian budaya Handep16, hajat17, minjam18 masih 

menjadi kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat dalam bertani. 

Di Desa keruing sendiri berkaitan dengan ketahanan pangan, 

terutama kegiatan pertanian tradisional, masyarakat masih 

merasakan bahwa hal tersebut adalah faktor yang sangat penting 

dalam menunjang kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal 

tersebut, walau pun sitem yang digunakan masih menggunakan pola-

pola tradisional namun sudah ada pergeseran pengetahuan.  

Sebelumnya masyarakat mengandalkan rasi bintang dalam pertanian, 

sekarang masyarakat lebih mengandalkan kondisi iklim dimana jika 

musim hujan sudah datang maka dimulai menanam. Biasanya bulan 

Oktober sudah mulai menanam namun kini mengalami kemunduran karena 

kemarau panjang dan bencana kabut asap yang melanda kalimantan 

Tengah. Sebelumnya pengetahuan pertanian menerapkan pengetahuan 

yang di peroleh secara turun temurun, kini masyarakat sudah 

                                                           
16Gotong royong terutama dilaksanakan dalam proses berladang 
17Tergantung dari niat, yang merupakan ritual atau jani yang akan dipenuhi apabila hasil panen berhasil maka 
nantinya akan dibayar dengan menggelar suatu ritual tertentu 
18 Yakni kebiasaan meminjam hasil panen warga lain yang hasilnya berlebih, dan akan di bayar nanti di tahun 
berikutnya dari hasil panennya. 
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membuka diri atas pengetahuan dari luar dalam pertaniannya, 

terutama belajar dengan masyarakat transmigram di Mekar Tani. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Enes warga desa keruing, untuk 

padi diperoleh dari berladang dimana cara pengolahan tanahnya 

yakni dengan cara: rumput di beri racun tanaman (Herbisida) 

setelah itu ditebas dan dibakar. Untuk padi ditanam dengan teknik 

menugal lalu di pupuk sebanyak 2 kali dengan menggunakan pupuk 

Urea + garam dan Paradan. Masa tanam tergantung jenis atau 

parietas padinya. Parietas Serendah masa tanam hingga panen ± 4 

bulan, Bibit 99 masa panen ± 3,5 bulan, varietas Juragan Mayang 

masa tanam ± 4 bulan. Untuk 1 tahun masa tanam dengan luasan 

lahan pertanian 4 ha, hasil yang didapat ± 64 blek. 

Hasil panen yang di peroleh menurut sebagian besar warga hanya 

mampu menyopang kebutuhan rumsah tangga untuk 3 – 4 bulan saja 

dalam setahun, kekuranganya dipenuhi dengan membeli beras dari 

pasokan dari luar. Dari sekian banyak warga desa Keruing, hanya 

beberapa warga saya yang masih berladang dan menanam padi karena 

perubahan mata pencaharian yang dipengaruhi oleh usaha logging 

yang sebelumnya menjadi primadona dan kini sudah tidak lagi 

digeluti karena hutan yang ada sudah tidak potensial lagi. 

Sebagian besar suplai pangan padi-padian diperoleh dengan membeli, 

namun beberapa komoditi pertanian lain di desa Keruing cukup 

berhasil dan bisa di jual hingga ke daerah Jahanjang dan Tumbang 

Runen yakni Labu Kuning dan Timun Suri/ Timun Batu. Per musim 

bahkan bisa menghasilkan hingga ±150 Kg dan harga jual per 

kilogramnya berkisar Rp.7000/ Kg.  

B. Ketergantungan Terhadap Hasil Hutan 

Ketergantungan akan hasil hutan masih sangat tinggi di desa Kuluk 

Leleng, bahkan bertani pun dilakukan masyarakat di sekitar hutan 

untuk membuka lahan dan bercocok tanam. Kebutuhan akan bahan 

pangan hewani dan nabati di desa Kuluk Leleng dilaksanakan ada 

yang tergantung pada musim dan ada juga yang bisa diambil kapan 

saja tanpa melihat musim, tergantung dari komoditi apa yang ingin 
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diambil. Misalnya saja untu Hewani biasanya waktu terbaik untuk 

berburu adalah pada saat musim buah di hutan, yakni berkisar di 

bualan Agustus dan September karena pada saat itu biasanya musim 

buah hampaning dan karaso yang juga di sukai oleh satwa-satwa liar 

di hutan. lalu untuk nabati, ada yang tergantung musim seperti 

buah-buahan dan jamur, namun ada juga yang tidak tergantung dengan 

musim seperti jenis humbut dan rebung juga yang lainnya.  

Berburu satwa liar selain menggunakan alat sederhana berupa 

membuat jebakan-jebakan juga dengan menggunakan Senapan Api 

(Senpi). Hingga sekarang ini hewan buruan di Kuluk Leleng masih 

sangat mudah untuk dicari/ didapatkan. Tidak berbeda jauh untuk 

sayur mayur dari hutan, masyarakat hanya tinggal berjalan kaki ke 

hutan dan bisa juga dengan menyebrangi sungai getap dimana sayur 

hutan berlimpah tersedia di alam. Sedangkan untuk komoditi ikan 

justru sebaliknya, dimana yang dulunya ikan masih berlimpah dan 

mudah diperoleh di sungai desa dengan cara memancing dan menjala 

sekarang justru sudah sangat sulit. Jenis ikan podong yang 

merupakan ikan lokal sudah mulai tidak ada lagi. Hal ini 

dikarenakan adanya aktivitas HPH disekitar wilayah desa yang 

menimbulkan erosi karena pembuatan jalan dan jembatan hingga 

mengakibatkan timbunan yang menutup sungai, membuat keruh dan 

mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan semakin sedikit.  

 

Inventarisir Jenis Pangan dari Hutan di Desa Kuluk Leleng 

No Nama Pangan Lokal 

Jenis sayur 

1 Singkah rua  

2 Singkah humbut  

3 Singkah uei 

4 Singkah potok  

5 Kalakai  

6 Bajei  

7 Daun Salam 

8 Pucuk Bantal 

9 Daun Sepang 

10 Daun Hindu 
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Binatang Buruan 

1 Babi 

2 Palanduk 

3 Bahuya (kodok 

4 Bakei 

5 Bajang dan Karahau 

Jenis ikan 

1 Pantik 

2 Pondong  

3 Bere 

 

Masyarakat desa Keruing pun masih sangat mengandalkan alam untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan berusaha seperti manetes19, 

mencari ikan, sedangkan untuk kebutuhan sayur mayur lebih banyak 

didapatkan dari berkebun. Untuk sumber pangan hewani yang diambil 

di alam terutama hutan selain beragam ikan karena mayoritas adalah 

nelayan, selain itu adalah Bajang/ Kijang karena mayoritas 

masyarakat beragama islam.  

Berburu Kijang tidak tergantung dengan musim, artinya bisa dicari 

kapan saja. Alat yang digunakan untuk berburu masih sangat 

sederhana yakni dengan menggunakan Jarat20. Pengambilan sumber 

pangan nabati dari hutan biasanya keberadaanya dipengaruhi oleh 

musim, contohnya Jamur yang bisa di dapatkan pada musim hujan. 

Bagian yang di konsumsi dari sumber pangan dari hewani adalah 

daging dan jeroannya, sedangkan untuk nabati adalah bagian daun-

daun muda, bagian isi untuk humbut. Buah-buahan hutan kurang 

diminati oleh masyarakat, dan biasanya hanya dijadikan makanan 

satwa liar yang ada di hutan saja contohnya Putuk Kabali. 

Masayarakat hanya mengkonsumsi buah-buahan yang dibudidayakan 

                                                           
19Manetes artinya adalah Memotong Rotan 
20 Jarat merupakan jebakan yang diolah dari tali 
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saja seperti Mangga, Hampalam, Rambutan, Jambu dan lainnya yang 

biasanya ditanam di lahan pekarangan. 

Rekapitulasi hasil inventarisasi penganan dari hutan desa Keruing: 

No Nama Pangan Lokal 

Jenis sayur 

1 Lepu 

2 Teken Parei (penyedap rasa) 

3 Kanjat 

4 Lampinak 

5 Singkah 

6 Genjer 

7 Kulat 

8 Bajei 

9 Kalakai 

10 Sepang 

11 Taya 

12 Gabah 

13 Kangkung 

Buah Hutan 

1 Lewangan  

2 Uwei 

3 Gandis 

4 Rukam 

5 Sangkuang 

6 Punak 

7 Gagas 

8 Tampang 

9 Sakiar 

10 Sagian 

11 Bangkinang 

12 Karipak 

13 Tutup Kabala 

14 Kantalang 
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15 Dango 

16 Piais 

Jenis ikan 

1 Balida  

2 Undang  

3 Tampahas  

4 Kalawauw 

5 Baung  

6 Patin  

7 Bakut  

8 Manjuhan (hampir punah) 

9 Tangkalasa  

10 Peang 

Binatang Buruan 

1 Bajang (Rusa) 

2 Palanduk (Kancil) 

3 Karahau (Kijang) 

4 Babi 

5 Orang Hutan 

6 Buhis (Bakantan) 

 

Beberapa contoh penganan olahan dari bahan pangan yang di ambil 

dari alam antara lain: 

No 

Nama 

Makanan/Sumber 

Pangan 

Cara Pengolahan 

1.  Ikan/ hewan 

Buruan  

Biasanya dibuat dendengn, ikan asin, wadi, pakasem, 

untuk pengawetan ini memanfaatkan Garam sebagai 

bahan pengawet. Ikan asin dan dendeng di keringkan 

dan di jemur sedangkan wadi dan pakasem yakni dengan 

cara memberi garam ikan/ daging lalu dimasukan 

dalam wadah baik itu toples atau belanga lalu 
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ditutup rapat. Untuk pakasem bisa dengan 

menambahkan nasi/ beras ketan yang disangrai. 

Penganan ini bisa bertahan hingga berbulan-bulan 

2.  Sayuran   Biasanya hanya digerai dinampan agar tidak mudah 

layu 

 Dimasak oseng dan di juhu, contohnya:  

1) Masakan rebus rebung dan oseng rebung 

2) Masakan kucok kurok (masakan sayur mayur yang 

dicampur berbagai macam sayuran) 

3) Masak oseng umbut bantal 

4) Juhu Daun Sepang 

5) Juhu Batang Kujang 

 

Inventarisasi berbagai Jenis tanaman berkhasiat di Kabupaten 

Katingan: 

No Nama Tumbuhan Khasiat 

1.  Ketapi  Untuk Obat sakit pinggang 

2.  Kulit Kenangai  Obat asam urat 

3.  Mariambung Obat Tekanan Darah Tinggi 

4.  Kulit kayu Kaluan  untuk mengobati luka,dimana kulitnya di 

kelupas dan pohonya ditempelkan di luka 

5.  Daun Buang Katu Digunakan untuk luka, daunya di tumbuk 

dan ditempelkan ke luka 

6.  Akar kakambat bisa mengobati cacat 

7.  Pasak bumi bisa digunakan untuk menambah stamina 

8.  Daun sambung maut bisa digunakan untuk penyembuhan tulang 

yang patah atau keseleo 

9.  Daun panggalit : diminang setelah melahirkan untuk 

pemulihan 

10.  Tawas ut : diminang untuk mengobati luka dalam 

11.  Akar dewa penurun tekanan darah tinggi 

12.  Jahe tinggang/jahe merah mengobati batuk 

13.  Jambu merah bisa mengobati tumor 

14.  Daun sungkai : bisa digunakan sebagai obat pencahar 

untuk anak bayi 

 

C. Peta Pola Perubahan Sistem Pangan Lokal 

Tidak banyak perubahan pada pola sistem pangan desa Kuluk Leleng, 

perubahan yang ada lebih karena dipengaruhi oleh kondisi perubahan 

iklim dan perubahan kondisi alam. Ada beberapa adaptasi yang 
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dikembangkan masyarakat dalam pola-pola pertanian, yakni musim 

tanam yang mulai bergeser mengikuti musim hujan. Selain itu 

penggunaan mesin gergaji (Chainsaw) juga dianggap mempermudah dan 

mempercepat proses pembukaan ladang.  

Dengan kondisi lahan yang sangat subur, dulunya masyarakat bisa 

bertahan dengan hasil panen yang ada, namun beberapa tahun 

belakangan karena serangan hama pada tanaman pertanian, hasil 

panen tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-

hari hingga satu tahun. Menurut masyarakat dari hasil diskusi FGD 

dikatakan bahwa perubahan yang terjadi sekarang sangat signifikan, 

dimana banyak pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan hal 

tersebut berdampak pada hama tanaman yang semakin sulit 

dikendalikan. Guna memenuhi kekurangan yang ada, masyarakat 

kemudian mencari alternativ mata pencaharian baru yakni menambang 

emas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  

Perubahan pola pertanian di Keruing justru lebih besar 

dibandingkan desa Kuluk Leleng, hal ini bisa terlihat dengan 

adanya pembangunan percetakan sawah. Biasanya masyarakat bertani 

ladang, kedepan masyarakat akan mengembangkan pertanian menetap 

memanfaatkan bangunan percetakan sawah dan irigasi yang ada di 

desa walau pun bibitnya masih menunggu bantuan bibit dari BPTP.  

Perubahan pola pertanian juga dipengaruhi oleh aktivitas 

perekonomian warga, dimana warga sempat dimanjakan dengan adanya 

atau masuknya perusahaan kayu hingga Tahun 2000an awal sebagian 

besar masyarakat juga bekerja di sektor itu dan melaksanakan 

aktivitas logging/ kerja log (mambatang). Selain aktivitas logging 

pada masa itu masyarakat juga sebagian mengambil hasil hutan bukan 

kayu mencari gemor, gaharu dan lainnya di hutan. Banyaknya 

penghasilan dari pekerjaan logging membuat warga tidak lagi 

bercocoktanam dan mengandalkan pasokan pangan hanya dari luar 

desa. Baru setelah perusahaan kayunya di tutup dan dengan maraknya 

penertiban/ pelarangan aktivitas illegal logging juga semakin 

sulitnya mencari kayu-kayu besar kemudian memaksa masyarakat untuk 

kembali menggeluti pertanian dan berladang.  
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Perubahan mata pencaharian dan pola kehidupan masyarakat tersebut 

di atas tentunya tidaklah mudah dijalani, dimana bisa saja ada 

pergeseran dan proses adaftasi yang luar biasa terjadi di 

masyarakat. Pengetahuan-pengetahuan pertanian dengan cara-cara 

lama bisa saja tidak bisa lagi diterapkan dengan kondisi iklim 

dan sumberdaya alam yang berbeda. Masyarakat kini di Keruing mulai 

lagi menerapkan pola pertanian tradisional dengan improvisasi 

penggunaan pupuk dan herbisida serta pestisida untuk pengendalian 

hama. Cara-cara terdahulu dengan pengasapan “perapin” untuk 

mengusir hama tidak lagi mampu mengatasi persoalan, sehingga 

masyarakat harus memanfaatkan zat-zat kimia dalam proses 

pertanian. Warga mulai membuka diri untuk belajar bertani dari 

masyarakat transmigran di Mekar tani dan mulai mengembangkan 

parietas-parietas baru.  

Walau pun hasil yang di dapat masih belum mencukupi untuk 

kebutuhan hingga setahun, namun hasil pertanian cukup membantu 

warga untuk bisa bertahan. Guna menunjang kehidupan keluarga, 

sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas mencari ikan 

(Nelayan) yang hasilnya selain untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga juga di jual keluar desa. Kini masyarakat juga sebagian 

sudah mengembangkan pengelolaan ikan dengan sistem kolam dan 

keramba, walau pun hanya dilakukan oleh sebagian warga saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan sistem pangan lokal 

dipengaruhi oleh adanya perubahan pola perekonomian masyarakat, kemajuan 

informasi dan teknologi. Untuk mencapai kedua desa ini harus melalui jalur 

sungai sehingga akses masyarakat keluar desa sangat sulit. Oleh karena itu 

pola sistem pangannya pun sangat tergantung dengan sumberdaya yang ada 

didesa, secara umum keragaman makanan sangat kurang. Berbagai adaftasi 

dilakukanmasyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan keluarga, mulai 

dari penggunaan bahan kimia dalam pertanian yang dilaksanakan, selain itu 

juga dengan melakukan kerja-kerja lainya diluar pertanian untuk menambah 

penghasilan dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pangan.  
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D. Pola Konsumsi Pangan di Keluarga dan Angka Kecukupan Pangan 

Di Kabupaten Katingan, 2 lokasi penelitian ini merupakan 2 lokasi 

dengan kawasan yang memiliki karakteristik berbeda secara biofisik 

wilayahnya. Pun demikian, kedua desa ini memiliki keterkaitan 

secara ekologis dimana keduanya terhubung dalam lanscape HOB21 

dalam satu hamparan bentang alam dan sama-sama dialiri dan atau 

dilalui oleh DAS Katingan yang daerah aliran sungai merupakan 

bagian dari pusat pemukiman dan peradapan masyarakat lokal di 

Kalimantan Tengah. Keberadaan sungai juga mempengaruhi sistem 

ketahanan pangan masyarakat dan pola konsumsi masyarakat, karena 

akses menuju 2 desa lokasi penelitian selain ditempuh melalui 

jalan darat juga menempuh jalur sungai. 

Ketersediaan pangan dari produk lokal (on farm) di kedua desa ini 

yang masih dikelola secara tradisional sudah tidak mampu lagi 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan, terutama 

untuk sumber pangan dari kelompok jenis padi-padian sudah 

tergantung dari pasokan luar desa. Pada kondisi-kondisi tertentu 

untuk pangan hewani juga kadang mengandalkan pasokan dari luar. 

Berikut adalah rekapitulasi nilai Tingkat Kecukupan Energi desa 

Kuluk Leleng, berdasarkan pengolahan data food recall dari 6 

responden yang ada: 

Nama KK (usia/thn) 
Jumlah 

KK 
Energi 

(Kkal/Kap/hr) 
% AKE Skor PPH Keterangan 

Karnadi (28 tahun) 5 2038,16 101,92 67,97 Normal 

Fridawati (22 tahun) 3 1075,3 53,78 42,88 Defisit Berat 

Reta (51 tahun) 3 1274,85 63,76 52,39 Defisit Berat 

Yokobus (28 tahun) 3 2173,2 108,68 64,62 Normal 

Dewi (35 tahun) 4 1781 89,045 42,09 Defisit Ringan 

Yuspina (31 tahun) 1 2775,4 138,78 79,79 Lebih 

 

Data di atas telah mewakili 10% persen jumlah penduduk yang ada, 

dimana ada 2 KK yang nilai tingkat konsumsi energinya < 70% dengan 

asumsi bahwa keluarga tersebut mengalami defisit pangan berat, 

dan 1 KK mengalami defisit ringan. Artinya secara kuantitas 

                                                           
21 Bentang alam wilayah Heard of Borneo 
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kebutuhan energinya tidak terpenuhi dengan nilai gizi yang juga 

kurang. Ada 2 KK yang tingkat konsumsi energinya normal dan 1 KK 

yang berlebih sehingga berpotensi mengalami kegemukan.  

Secara kualitas dilihat dari nilai pola pangan harapan (PPH) 

menujukan angka dibawah nilai 100 untuk kondisi pemenuhan pangan 

dengan komposisi yang beragam dan berimbang dengan kualitas gizi 

yang baik. 3 KK (50%) dari responden yang ada yang mengalami 

defisit pangan secara kuantitas juga juga menujukan bahwa secara 

kualitas secara kualitas sangat rendah dimana komposisinya kurang 

beragam dan berimbang. Sedangkan untuk kondisi KK yang memiliki 

kuantitas pemenuhan energinya lebih baik, namun secara kualitas 

juga masih belum cukup baik.  

Sumber pangan dari kelompok umbi-umbian, buah dan biji berminyak 

serta dari kacang-kacangan cenderung nol (0) artinya masyarakat 

jarang mengkonsumsi jenis pangan tersebut. Sumber pangan yang 

paling mendominasi adalah dari kelompok padi-padian dan dari 

hewani yakni berupa ikan, daging atau telur.  

Untuk di desa Keruing, tingkat kecukupan energi dan pola pangan 

harapanya ditunjukan pada tabel rekapitulasi berikut: 

Nama KK (usia/thn) 
Jumlah 

KK 
Energi 

(Kkal/Kap/hr) 
% AKE Skor PPH Keterangan 

Hatmah  (59 tahun) 6 2.187 109 58,33 Normal 

Arniati (41 tahun) 5 2.077 104 56,67 Normal 

Ika (30 tahun) 5 2.141 107 79,47 Normal 

Yuriani (35 tahun) 4 2.545 127 64,92 Lebih 

Noor Nenu (29 tahun) 4 2.398 120 59,86 Lebih 

Wetniati (45 tahun) 3 2.899 145 50,46 Lebih 

Indra (22 tahun) 3 1.446 72 54,09 Defisit Sedang 

Jeky (32 tahun) 4 1.879 94 64,57 Normal 

Antoni (29 tahun) 3 2.097 105 56,71 Normal 

Masketi (50 tahun) 2 1.580 79 60,07 Defisit Sedang 

Via (23 tahun) 3 1.860 93 45,94 Normal 

Nuriah (26 tahun) 4 2.483 124 58,5 Lebih 

Usman (60 tahun) 3 2.535 127 56,2 Lebih 

Ramlah (45 tahun) 2 1.736 87 52,2 Defisit Ringan 
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Berdasarkan tabel di atas, di desa Keruing tingkat konsumsi 

energinya lebih baik dari desa Kuluk Leleng, dari 14 KK yang 

mewakili 10% penduduk desa Keruing, hanya 3 KK yang mengalami 

defisit pangan baik defisit ringan maupun defisit sedang. 

Selebihnya 42,86% dari jumlah responden memiliki nilai tingkat 

konsumsi energi normal dan 35,71% responden Tingkat Konsumsi 

Energinya (TKE) justru berlebih.  

Tingginya konsumsi energi dari pangan hewani di desa Keruing 

dikarenakan memang sebagian besar masyarakat matapencaharianya 

mengandalkan pada sektor perikanan (nelayan), dimana walau pun 

musim banjir ikan sudah lewat, namun cadangan pangan olahan dari 

ikan masih tersimpan seperti contohnya dari ikan asin (ikan 

kering). Jumlah anggota keluarga pada responden ternyata tidak 

cukup mempengaruhi nilai tingkat konsumsi energinya. 

Nilau unit konsumsi desa di desa Kuluk Leleng sebesar 1921 Kkal/ 

Kapita/ hari, mendekati angka rata-rata unit konsumsi nasional 

tahun 2004 yakni sebesar 2000 Kkal/ Kapita/ hari. Sedangkan untuk 

di desa Keruing jutru melebihi nilai rata-rata konsumsi nasional 

yakni sebesar 2044 Kkal/ Kapita/ hari.   

Namun walau pun secara kuantitas terpenuhi, justru secara kualitas 

komposisi pangan dari nilai Pola pangan harapan (PPH) justru rata-

rata juga sangat rendah untuk keberagaman dan keseimbanganya. 

Masyarakat keruing sangat tergantung dengan pemenuhan pangan dari 

kelompok jenis pangan padi-padian dan dari hewani yakni daging, 

ikan dan telur. Rata-rata konsumsi kelompok pangan tersebut 

melebihi komposisi yang dianjurkan, baik untuk padi-padian dan 

hewani, sedangkan untuk pemenuhan angka kecukupan energi dari 

umbi-umbian dan kacang-kacangan hampir tidak ada. Konsumsi energi 

aktual dari kelompok pangan sayur dan buah juga sangat rendah di 

desa keruing.  

Pola komsumsi pangan yang ada merupakan kebiasaan dan hasil 

menifestasi dari budaya masyarakat sehingga ketika ada 

ketergantungan akan jenis pangan tertentu yang cukup tinggi 
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terutama dari kelompok pangan padi-padian dan Hewani untuk di 

Kabupaten Katingan maka stabilitas panganya memiliki resiko lebih 

besar untuk mengalami defisit.  

 

IV. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN  

Desa Kuluk Leleng memiliki wilayah pengembangan yang cukup luas, 

tanah yang dimiliki sangat subur, tanaman rotan dan karet 

masyarakat sangat memadai. Sangat potensial pengembangan padi 

ladang dan padi sawah, juga kegiatan pengolahan hasil rotan dan 

karet. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah menginisiasi 

pelestarian hutan (lingkungan), mengingat masyarakat sangat 

tergantung dengan sumber daya hutan dan air.   

Tantangan untuk Desa Kuluk Leleng, akses transportasi sangat jauh 

dan mahal, juga kondisi medan yang cukup berbahaya. Kapasitas 

masyarakat perlu di tingkatkan dari semua bidang, pertanian, 

pengolahan karet, pengolahan rotan, pengeloaan hutan lestari.  

Peluang-peluang diatas sebagai bahan masukan bagi pihak-pihan yang 

memiliki inisiasi atau kepedulian terhadap Desa Kuluk Leleng.  

Warga Desa Karuing sudah inggin kembali ke-giatan berladang, 

karena dari sebagian kecil yang sudah mencoba menanam padi hasil 

yang di dapat lumayan mengairahkan (cukup untuk dikonsumsi 4- 5 

bulan), dengan luasan lahan yang tidak luas. Hampir semua 

masyarakat bergantung pada hasil perikanan tangkap, sehingga 

memungkinkan perlestarian wilayah – wilayah penagkapan ikan, dan 

juga perlu ada aturan tentang tata cara penengkapan ikan. Juga di 

perlukan pengembangan keahlian untuk pengolahan hasil hutan, 

terutama pengolahan rotan, karet dan ikan. Pengembangan buah-

buahan hasil hutan juga merupakan potensi.  

Tantangan pengembangan diwilayah ini sangat terkendala 

transportasi, terutama akses jalan yang menghubungkan antar desa 

yang masih belum ada.  
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HASIL STUDI KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN MASYARAKAT 

ADAT DAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN BARITO UTARA 

KALIMANTAN TENGAH 

 

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Desa Payang 

a. Sejarah Desa 

Menurut Bapak Upan Arif selaku Tokoh Masyarakat dan Ketua BPD yang 

profesinya adalah sebagai Pendeta di Desa Payang menyatakan bahwa 

desa Payang ada sejak ± tahun 1935, dahulu namanya bukanlah desa 

Payang akan tetapi namanya adalah “Benua Kemar”. Sebutan Benua 

adalah untuk menggambarkan bahwa disitu adalah sebuah kampung atau 

pemukiman masyarakat, mungkin bahasa anonimnya adalah 

Lewkampungnya adalah u atau Desa. Kemar merupakan nama jenis kayu 

yang dulunya banyak tumbuh di sebrang sungai Tewei, sehingga 

sebutan Benua Kemar Datai.  

Peralihan nama menjadi Desa Payang adalah dikarenakan pada Jaman 

Belanda, untuk menunjukan alamat kepala Kampung yang tinggal di 

muara sungai Payang dengan “kepala kampung tinggal di kampung 

Payang” maka sejak saat itu berubahlah nama desa menjadi Kampung 

Payang sekitar tahun 1920 – 1930. 

b. Administrasi dan Biofisik 

Desa Kemar Datai topografinya berbukit dan sebagian datar, 

terutama di seberang sungai cenderung mendatar/ landai. Nama Kemar 

Datai Sendiri mengandung makna bahwa Kemar adalah nama Pohon Kemar 

sedang Datai artinya adalah “datar”. Dulunya kampung berada di 

seberang sungai di daerah datar, namun karena sering terjadi 

bencana banjir dan banyak yang meninggal maka masyarakat kemudian 

berpindah ke desa Payang. 
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Secara administrasi Desa Payang masuk ke dalam wilayah kecamatan 

GUNUNG PUREI, Kabupaten Barito Utara. Luas wilayah desa Payang ±

135,89 km2 dengan batas administrasi adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kalimantan Timur 

Sebelah Selatan : Lampeong I dan Lampeong II 

Sebelah Barat : Berong 

Sebelah Timur : Lawarang 

c. Aksesibilitas dan Transportasi 

Untuk menuju desa ini, dari Palangka Raya ibu kota Provinsi bisa 

ditempuh sekitar 10 jam perjalanan lewat darat dengan kendaraan 

mobil melalui simpang 30 Sikui sebagai jalan pintas menuju desa 

Payang. Sedangkan jika dari ibu kota kabupaten bisa ditempuh 

selama 6 jam perjalanan dari Muara Teweh. Sarana transportasi 

darat menjadi andalan warga untuk bisa sampai ke desa Payang dan 

sudah cukup bagus, hanya di beberapa bagian jalan saja yang belum 

di aspal karena masih tahap pengerasan.  
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Untuk sekarang ini masyarakat sudah jarang mengandalkan sarana 

transportasi sungai, terutama sungai Tewah, namun karena sering 

karena kondisi surut hanya perahu-perahu kecil saja yang bisa 

melintasi sungai-sungai yang ada di desa. 

d. Sosial dan Budaya 

Masyarakat desa Payang hampir 100% sudah beragama kristen sehingga 

sebagian budaya yang dilaksanakan menurut kepercayaan Kaharingan 

sudah tidak lagi dilaksanakan, terutama dalam pertanian. Hukum 

adat atau denda adat masih berlaku di desa payang, dimana jipen 

atau denda adat paling murah disebut dengan Jierai yakni nilainya 

sama dengan 1 antang. 

Secara demografi, desa Payang penduduknya berjumlah sekitar 80KK 

yakni 248 jiwa, terdiri dari 124 laki-laki dan 124 perempuan22. 

Ada 2 sarana keagamaan berupa Gereja dan 1 mushola di desa dan 

masyarakat aktif melakukan sembahyang atau Kebaktian keluarga di 

Desa berdasarkan ajaran Kristen yang diyakini sebagian besar 

masyarakat. 

e. Pemerintahan Desa 

Karena berakhirnya masa tugas Kepala Desa yang lama, maka untuk 

sementara desa Payang di pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS), 

yakni Pak Toto selaku PNS di Kecamatan Gunung Purei dan berkantor 

di lampeong (di Kantor Camat), selaku Sekertaris Desa adalah bapak 

Menggung Ejan merangkap ketua adat atau pengulu adat. Sedangkan 

Ketua BPD adalah Bapak Upan Arif yang juga sebagai Pendeta gereja 

GKE di desa Payang. 

B. Desa Muara Mea 

a. Sejarah Desa 

Menurut sejarah, Desa Mua Mea ada sejak tahun1357  dan sampai saat 

ini terdapat 14 pemimpin yang terdiri dari 4 wira (diantaranya 

wirapati, wiratumang, wirajamit), singa barong, singasilikin, 

                                                           
22 Gunung Purei dalam angka 2015 
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kepala kampung bapak Miring, bapak Nungsir, setelah itu baru 

kepala desa.  

Dahulunya desa Muara Mea merupakan ibu kota Kecamatan Gunung 

Purei, sebelum dipindahkan ke Lampeong. Di bawah tahun 80an mata 

pencaharian masyarakat di sini adalah sebagai pemotong rotan, 

dahulu sebelum rotan mata pencaharian di desa Muara Mea adalah 

dammar dan lilin, sekarang di era tahun 2000an mulai masuk kebun 

cokelat kecil-kecilan yang dikelola oleh masyarakat.  

b. Administrasi dan Biofisik 

Secara administrasi desa Muara Mea memiliki Luas Wilayah Desa 

adalah 30.000 Ha, terdiri dari 1 RW dan 2 RT dengan batas-batas 

desa sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Desa Lawarang 

 Sebelah Selatan : Desa Bintang Ara 

 Sebelah Barat : Desa Berong 

 Sebelah Timur : Linon Besi I 
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Apabila dilihat dari segi topografi dari sebelah selatan kearah 

timur, Kabupaten Barito Utara merupakan dataran agak rendah, 

sedangkan kearah utara dengan bentuk berbukit-bukit lipatan dan 

patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Menurut 

keadaan wilayahnya Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari 

berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-

400m, sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian selatan 

membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke utara dan merupakan tanah 

dengan derajat keasaman kurang dari 7.  

 

Berdasarkan keadaan tanah yang ada maka jenis tanah yang terdapat 

di Kabupaten Barito Utara yaitu: 

 Aluvial terdapat di aliran sungai. 

 Regosol, terdapat menyebar di bagian Selatan wilayah 

 Kabupaten Barito Utara. 

 Podsolik, merah kuning dengan induk batu-batuan, dan 

batuan 

 beku wilayah yang terdapat pada wilayah yang berbukit. 

 Kambisol 

 Okisol (Laterik) terdapat di wilayah bagian atas dan 

paling luas, 

 keadaan medan bergelombang dan berbukit. 

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim sangat basah. 

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh, 

keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 32,3 º C 

dan minimum kurang lebih 23,5º C (keadaan bulan Januari s/d 

Desember 2012) dengan kelembaban nisbi rata-rata 84%23. 

 

c. Aksesibilitas dan Transportasi 

Muara Mea adalah salah satu Desa di Kecamatan Gunung Purei, 

kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Muara 

Mea  dapat ditempuh dari Kabupaten Barito Utara sekitar 5 jam 

menggunakan transportasi darat, dengan kecepatan rata-rata 30 

                                                           
23 Sumber: Profil Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara tahun 2013 
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Km/Jam karena jalan tanah yang kebanyakan diantaranya belum 

diaspal. 

Letak desa berada di hulu sungai Tewei, jarak antara Ibukota 

Kecamatan Gunung Purei menuju Ibukota Kabupaten Barito Utara ±118 

Km (melalui jalur 2, simpang km 30 Mtw-Kandui)24. 

d. Sosial dan Budaya 

Di Desa Muara Mea 98% adalah Suku Taboyan, adat istiadat di sini 

adalah kebiasaan dalam banyak hal, seperti beberapa acara dalam 

kelahiran, panen dan kematian, jadi ada kebiasaan berladang 

sebagai mata pencaharian. Untuk mata pencaharian di desa ini 

bermacam-macam, Dalam 1 kepala keluarga memiliki lahan kebun 

cokelat sekitar 1-3 Ha, kebiasaan lain selain bertani dan 

berkebun, di Desa Muara Mea bisa di sebut dengan seni budaya 

seperti ukir-ukiran, seni dan anyam-anyaman, sampai saat ini masih 

kami pertahankan dari generasi ke generasi.  

Biasanya sebelum membuka ladang, terdapat beberapa ritual adat 

kebiasaan yaitu ritual kecil yang kami percaya sebagai umat 

Kaharingan, ritual tersebut dapat memberikan hasil panen yang 

berlimpah.Terutama yang mengadakan upacara tersebut, seperti pada 

saat panen padi yang di sebut pesiwah dan yang lebih dari itu 

adalah trawayu, disamping makna ada juga pahala, makna adalah 

salah satu silaturrahmi, pahanya , karena disaat itu kita bias 

member makan leluhur, bedanya upacara sederhana dan lebih adalah 

apabila upacara sederhana tidak ada pemberian makan leluhur, 

upacara sederhana lebih simple sedangkan yang lebih di lakukan 

sampai 3 hari 3 malam, jadi itu dilaksanakan pada panen padi. 

Panen yang memuaskan, dan melunasi hajadnya, dalam upacara itu 

gotong-royong dan kerjasama itu masih di budayakan sampai saat 

ini. 

Hubungan agama kaharingan dengan pelestarian alam di sini sangat 

erat, karena berangkat dari upacara itu member makan roh-roh yang 

ada di gunung-gunung sekitar kawasan gunung purei ini yang mana 

                                                           
24 https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Purei,_Barito_Utara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Gunung_Purei
https://id.wikipedia.org/wiki/Barito_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sikui,_Teweh_Baru,_Barito_Utara
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diyakini bahwa dalam pelaksanaan di tempat upacara itu 

dilaksanakan bias mengantarkan persembahan dari kami untuk para 

ruh, kami yakin bias menjalin hubungan baik dengan lingkungan yang 

tidak terlihat, karena tidak semua roh itu jahat, banyak yang baik 

untuk membantu dan melindungi warga di Desa Muara Mea ini. Dalam 

keyakinan Kaharingan, ruh yang menjaga kawasan Gunung Purei ini 

adalah perantara yang di berikan oleh Tuhan melalui mereka untuk 

menjaga warga desa di sekitar kawasan Gunung Purei ini.  

Hubungan dengan semua suku dan agama di kawasan gunung purei ini 

sangat baik, menjalin toleransi antar umat beragama, karena di 

desa ini terdapat juga 1 kepala keluarga yang beragama islam dan 

sekitar 5 kepala keluarga yang beragama kristen. Jumlah penduduk 

di Desa Muara Mea sekitar 300 orang, yang terdiri dari 98 Kepala 

Keluarga.  

Apabila di desa terdapat perselisihan pendapat atau sengketa, 

untuk menyelesaikan masalah tersebut warga desa gunung purei 

biasanya di selesaikan dengan cara kekeluargaan di lembaga adat, 

tidak pernah sampai keranah hokum pemerintahan atau kepolisi. 

Pengurus desa akan lebih bersifat kekeluargaan, dengan jalan 

musyawarah.  

Dalam kepengurusan lembaga adat desa terdapat kepala desa dan 

mantir sebagai pemegang keadilan atau sebgai mediator warga. 

Penyelesaiaan perselisihan biasanya masih menggunakan istilah 

jipen atau denda yang di tentukan oleh musyawarah desa dan di 

ketahui oleh mantir adat, tetapi kita tetap melihat bagaimana dan 

sampai sejauh mana salah itu dan bagaimana tindakan yang di ambil 

oleh pengurus. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan masalah di 

desa terdapat 2 hal yang perlu di ketahui pertama adalah tidak 

boleh berlaku khusus harus berlaku adil dan bersifat umum, jadi 

semua keputusan harus bias diterima oleh semua pihak, yang kedua 

tim tidak boleh memfonis karena itu di kembalikan kepada kepala 

desa masing-masing, pengurus desa tetap di beri kewenangan untuk 

menyelesaikan masalah itu sendiri.  
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e. Pemerintahan Desa 

Lembaga Desa di Muara Mea terdiri dari berbagai macam yaitu ; 

No Lembaga Desa 
Jumlah Pengurus 

(Orang) 

1 Pemdes 7 

2 BPD 5 

3 PKK 7 

4 Karang Taruna 8 

5 Posyandu Balita 3 

6 Pos Yandu Lansia 3 

7 Linmas 2 

8 Kelompok Tani 50 

9 Pengrajin Rotan 50 

10 Lembaga Adat 3 

11 RW I 3 

12 RT I 3 

13 RT II 3 
Sumber: RPJMDes Desa Mea tahun 2016 - 2021 

Visi: 

“Muara Mea Saing Tenung Bawo Tompa” 

Artinya : Muara Mea Bangkit Maju Bersama, Sejahtera Berkualitas 

dan Bermartabat Demi Kemakmuran Masyarakat Muara Mea. 

Misi: 

“Awi Doyat Sempawat Oson Atos Sempulek” 

Artinya :Musyawarah Mufakat, Gotong-royong.  

 Mengembangkan pertanian dan perkebunan 

 Mengembangkan dan meningkatkan SDM 

 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerajinan anyam-

anyaman rotan 
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 Meningkatkan dan melestarikan hokum adat, budaya  

 Membina seni budaya 

 Membina peternakan dan perikanan 

 Peningkatan pembangunan infrastruktur 

 Peningkatan kesehatan masyarakat. 

 

II. SUMBERDAYA PANGAN MASYARAKAT DI 2 DESA KABUPATEN GUNUNG MAS 

A. Sumberdaya Lokal 

Warga desa payang pada dasarnya semuanya berladang walaupun 

diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan yang lain misalnya 

seperti PNS. Luasan ladang rata-rata di desa Payang ± 1 ha per 

keluarga, walau pun luasan ini juga bisa lebih luas tergantung 

dari kemampuan masing-masing. Namun demikian menurut Pak Menggung 

Ejan selaku Tokoh Adat dan Juga Sekdes di desa Payang untuk hasil 

pertanian dari lahan seluas 1 ha sudah cukup memadai hasilnya 

karena lahan di desa Payang masih sangat subur bisa untuk cadangan 

pangan bertahan hingga untuk 2 tahun. Dalam i ha ladang 

membutuhkan bibit 1 kaleng dan hasilnya bisa mencapai 3 Ton s/d 4 

tonyakni ± 100 – 200 blek. Dinyatakan oleh Pak Menggung dan pak 

Pouw bahwa hasil panen tergantung juga lahannya, dimana Bahu muda 

kurang bagus dibandingkan bahu tua walau pun tanpa pupuk (secara 

organik saja) dan hanya mengandalkan alam maka untuk bahu tua 

hasilnya cukup bagus. 

Masing-masing masyarakat di Payang memiliki lahan pekarangan dan 

kebun/ ladang. Untuk lahan pekarangan yang menjadi tempat 

pemukiman dan kebun buah-buahan luasannya < 1 ha (lebih kecil dari 

1 ha), sedangkan untuk Kebun/ ladang berkisar 1 ha s/d 5 ha per 

KK. Kepemilikan lahan kebun kebanyakan sekitar 80% adalah dari 

hasil petak waris, sisanya hanya sebagian kecil yang diperoleh 

dari jual beli dan membuka sendiri. Untuk sumberdaya air, sebagian 

besar mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah 
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tangga, namun sebagian juga sudah ada yang memiliki sumur bor di 

rumahnya masing-masing.  

Rata-rata, rumah yang dimiliki masyarakat terbuat dari kayu, walau 

pun sudah ada yang berlantai semen dan berkeramik tapi jumlah bisa 

di hitung dengan jari (sedikit). Penghasilan rata-rata setiap 

keluarga diatas 1 juta per KK, hasil ini di dapat dari pekerjaan 

lain selain bertani, terutama untuk kaum perempuan yang sehari-

harinya mengayam rotan dengan produk kerajinan Tas dan lainnya. 

Produktivitas kaum perempuan di desa Payang sangat tinggi, dimana 

perminggu bisa menyelesaikan 2 sampai 5 tas anyaman rotan jika 

tidak ada pekerjaan lain seperti ke ladang sehingga bisa ditekuni, 

yang harganya per buah berkisar 80 s/d 100 ribu rupiah. 

Sedangkan untuk di desa Muara Mea tidak jauh berbeda dengan di 

Payang, di Muara Mea rata-rata masyarakatnya juga masih berladang 

dimana untuk kebutuhan sumber pangan lokal selain diambil dari 

hasil ladang, kebun juga diambil dari hutan baik untuk bahan 

pangan nabati maupun hewani. Produksi pangan masyarakat Muara Mea 

juga cukup melimpah, dimana jika hasil ladang berlebih kadang di 

jual ke pihak yang membutuhkan, namun juga kadang di jual di Pasar 

Lampeong.  

Masing-masing masyarakat memiliki lahan Kebun/ ladang yang luasnya 

bervariasi dari ½ ha hingga 5 ha, namun ada kondisi yang agak 

mengherankan dimana sekitar 30% dari responden tidak memiliki 

lahan pekarangan, sisanya juga bahkan sangat kecil < 0,5 ha. 

Memang letak perumahan di tengah kampung terlihat cukup dekat/ 

padat sehingga dimungkin bahwa sebagian responden tidak memiliki 

lahan yang cukup untuk berkebun di pekarangan, ditambah lagi ada 

yang masih menumpang di rumah orangtua responden.  

Rumah masyarakat di Muara Mea terbuat dari Kayu/ Papan, dengan 

bentuk rumah panggung. Pengahasilan utama masyarakat Muara Mea 

adalah Petani, selain membudidayakan padi dan tanaman buah serta 

sayur-sayuran masyarakat Mea juga membudidayakan Kakau yang 

harganya sangat bagus yakni berkisar Rp. 25 ribu s/d Rp. 28 ribu 
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per kilogram kering. Sebagian besar masyarakat telah memiliki 

kebun Kakau, walau pun belum semua Kakau menghasilkan/ sudah bisa 

di panen karena sebagian baru ikut menanam. 

Berdasarkan data RPJMDes Muara Mea, Luas Desa secara keseluruhan 

sebesar 30.000 Ha. Hal tersebut dapat dilihat dari luas lahan 

untuk kegiatan pertanian yaitu lahan perkebunan sebanyak 3.000 

Ha, lahan sawah 115 Ha, pemukiman 25 Ha, lain-lain 1.860 Ha 

sedangkan sisanya sebesar 25.000 Ha adalah hutan. ladang/ kebun 

terdekat masyarakat jarak tempuhnya sekitar 15 menit dan terjauh 

sekitar ± 5 jam jalan kaki. 

Kaum perempuan di Muara Mea juga sangat pandai menganyam rotan, 

bahkan sebagian memiliki pelanggan dari sekitar desa, dari Kaltim 

dan Muara Teweh yang memesan Tas dengan model dan corak/ gambar 

tertentu. Tentunya hal ini berdampak kepada pengahasilan 

alternatif masyarakat desa Muara Mea.  

B. Keterlibatan Pihak Luar 

Keterlibatan pihak luar dalam pengembangan produktivitas 

pertanian dan ketahanan di desa Payang sangatlah minim, ybang ada 

hanya berupa program-program bantuan seperti bantuan raskin setiap 

tahun yang jumlahnya semakin sedikit, lalu ada pembagian bibit 

Kakau, karet dan bibit padi sawah. Untuk bibit padi sawah ini 

pernah diberikan 3 kali, namun karena masyarakat tidak 

melaksanakan sistem pertanian sawah tapi berladang dengan padi 

gunung maka otomatis bibit yang diberikan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan telah di ujicoba ditanam namun tidak 

cocok. Ada traktor yang dibantu oleh pemerintah, sekarang tidak 

berguna karena traktor yang dikasih untuk pertanian sawah. 

Pernah juga diberikan bibit babi sebanyak 30 ekor dan juga 

kambing, namun tidak ada peminaan untuk pemeliharaan sehingga 

banyak yang gagal. Selanjutnya adalah bantuan bibit ikan nila, 

ada sekitar 3000 bibit untuk 3 kelompok tani perikanan, yang ada 

masyarakat tidak siap karena tidak ada kolam khusus sehingga bibit 
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hanya dimasukan ke sumur yang dimiliki warga sehingga tidak jelas 

juga hasilnya. 

Dari hasil wawancara dengan Pak Upan Arif25 dijelaskan bahwa 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak berdasarkan kebutuhan 

masyarakat dan berdasarkan perencanaan desa, sehingga kebanyakan 

gagal dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat belum 

memiliki kapasitas dalam pelaksanaanya, artinya kurang tepat 

sasaran hal ini dikarenakan menurut pak Upan arif tidak ada survei 

ke desa Payang sebelum memberikan bantuan. 

selanjutnya untuk di Muara Mea bantuan yang pernah diterima berupa 

bantuan Raskin bagi 11 kk yang teridentifikasi miskin, lalu ada 

bantuan bibit kakau dan karet dari PT. Mexim, bantuan benih/ bibit 

padi sawah namun sama juga masalahnya seperti di desa Payang 

dimana bibit yang diberikan tidak sesuai dengan pola pertanian 

masyarakat yang berladang sehingga gagal. 

Dalam mengembangkan pertanian Kakau dan juga yang lainnya, di desa 

Muara Mea mendapatkan bantuan pendampingan dari PPL yang dikontrak 

selama 6 bulan untuk bisa memberikan penyuluhan mengenai pertanian 

ke Masyarakat terutama berkenaan dengan tanaman Kakau dan sayur 

mayur. PPL menjelaskan mengenai jarak tanam yang baik, cara 

pengolahan tanah, penggunaan herbisida, pertisida dan 

insektisida. Bersama dengan PPL juga masyarakat membuat demplot/ 

lahan percontohan untuk tanaman sayur mayur. 

 

III. SISTEM KETAHANAN & KEDAULATAN PANGAN 

A. Sistem Perladangan Tradisional 

Untuk sistem produksi pangan yang ada di Barito utara, terutama  

untuk desa Payang dan Muara Mea masih mengandalkan sistem 

tradisional yakni perladangan berpindah. Kondisi alam yang masih 

sangat subur dan luasnya lahan desa mendukung pola ini untuk tetap 

bisa bertahan, walau pun ada upaya dari pemerintah untuk mencoba 

                                                           
25 Pak Upan arif adalah Ketua BPD desa Payang 
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merubah pola yang ada dengan bantuan bibit padi sawah, namun 

teknologinya/metodenya dan kondisi alam tidak mendukung.  

Selain menanam padi masyarakat desa Payang juga menanam tanaman 

sayur mayur di ladang mereka seperti Jagung, Ubi Jalar, Singkong, 

Tewu Tanteloh,Karawila, Baluh Putih, sawi pahit (Nyebung), bawang 

rambut dan lain-lainya.  

Rotasi perladangan di desa Payang mengikuti aturan turun temurun 

dimana biasanya jika bulan 12 (Desember) sudah tidak ada lagi yang 

akan menanam, namun biasanya sudah disibukan dengan aktivitas 

membersihkan rumput dengan menggunakan Lingga26. Aktivitas menanam 

padi dan sayur mayur dilaksanakan pada bulan 9 (September),10 

(Oktober), 11 (November), prakiraan panen biasanya adalah di bulan 

3 (Maret) dan 4 (April). Sebelum menanam/ menugal, karena 

masyarakat hampir semuanya beragama Kristen maka dilakukan 

sembahyang/ berdoa dulu, hanya sebagian masyarakat saja yang 

melaksanakan Ploter Parei27, yang lainnya sudah tidak melaksanakan 

lagi. 

Masyarakat masih 

memanfaatkan pedoman 

tradisional dalam 

meramalkan kondisi 

kedepan yakni 

menggunakan rasi 

bintang, terutama untuk 

melihat kondisi alam 

dalam mendukung upaya 

produksi pangan. 

Benih atau bibit dalam 

pola pertanian 

tradisional di desa 

Payang diambil dari 

                                                           
26 Lingga: merupakan alat pertanian/ benda tajam yang bentuknya menyerupai arir 
27 Upacara tanam padi 
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hasil ladang sendiri, dengan siklus 1 tahun tidak boleh lebih, 

artinya bibit untuk tahun depan diambil dari hasil panen tahun 

ini, jika padinya pada tahun ini ditanam pada bulan 9 (September) 

maka tahun depan akan ditanam pada bulan 9 (september) juga. 

Demikian secara terus menerus siklusnya berlangsung. Untuk memilih 

padi diladang yang nantinya akan dijadikan sebagai bibit untuk 

tahun depan dipilih dimana padi yang dihasilkan terlihat bagus, 

berisi dan subur, lalu lokasi tanaman untuk bibit itu ditandai di 

sekelilingnya dengan diketam28. Bibit di panen belakangan, setelah 

menunggu masaknya cukup baik namun jangan sampai menunggu batang 

padi merunduk. Penyimpanan bibit padi disimpan terpisah-pisah 

berdasarkan jenis padinya. Tempat penyimpanan padi disebut dengan 

kerangking29, dan dipisah posisi penempatan padinya supaya tidak 

tercampur antara masing-masing jenis padi. Untuk padi yang sudah 

digiling dan dipisahkan antara buliran padi dan batang padinya 

sudah tidak lagi disimpan di kerangking tapi disimpan di solong30. 

Untuk kondisi sekarang ini sudah jarang masyarakat yang 

menggunakan solong karena sudah digantikan fungsinya oleh karung-

karung yang lebih praktis  penggunaanya. 

Masyarakat Muara Mea masih sangat kental dengan adat dan budaya 

agama Kaharingan, hingga dalam pola pertaniannya pun ritual-ritual 

berdasarkan kepercayaan agama Kaharingan masih dilaksanakan 

dengan sangat baik. Dalam bertani, setiap masyarakat harus 

melengkapi syarat-syarat yang sudah dijalankan secara turun 

temutun yakni jika akan membuka ladang, apalagi jika hutannya 

masih hutan baru/ himba  maka petani harus menyediakan pakan 

baye31. 

 

                                                           
28 Diketam: artinya adalah dipanen buliran padi-padinya dengan menggunakan alat panen yang namanya 
Ketam yang terbuat dari silet dan papan kecil.  
29 Kerangking: merupakan tempat menyimpan padi yang masih belum dilihik/ dilejek/ belum dipisahkan antara 
buliran padi dan batang padi. 
30 Solong: merupakan wadah menaruh padi yang terbuat dari kulit kayu dari jenis kayu lempung/ kayu 
meremsem. 
31 Pakan beye: memebrikan makan kepada roh-roh penunggu hutan agar tidak mengganggu aktivitas pertanian 
dan si petani diberikan keselamatan serta keberhasilan dalam usaha peraniaanya. 
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Tahapan kegiatan perladangan di Muara Mea yakni: 

a) Memilih tanah yang baik, biasanya dilaksanakan pada Januari 

sampai dengan Maret. 

 Memeriksa tanah dengan cara bambu dengan bungkung yang 

ditancapkan kedalam tanah, jika tanahnya masuk kedalam 

bungkung maka tanahnya bagus, dan jika ditancap kena akar 

maka tanahnya tidak bagus 

 Dengan menggunakan akar yang dipotong potong dan dibelah, 

lalu masing-masing ujungnya diikat dengan membentuk 

bulatan, jika bisa tersambung dan membentuk lingkaran dan 

bisa menyambung antar ujungnya maka lahannya bagus. Akar 

yang digunakan adalah akar lakai lolo yang diambil di 

lahan tersebut. 

 Bisa juga dengan menggunakan buah salakiki yang buah 

tersebut bersama dengan tangkainya diletakan pada lahan 

yang sudah dibersihkan, jika tetap bungkul maka berarti 

tanah masih bagus, namun jika tercerai atau pecah maka 

lahan berarti tidak baik 

 Memperhatikan bunyi burung mentit yang ketika bunyinya 

hanya sekali “tit” maka pertanda buruk, namun jika 

bunyiinya berulangkali/ sering kali maka berarti lahannya 

bagus. 

b) Menebas biasanya dilaksanakan selama 4 hari (palalan) untuk 

melihat kondisi lahan cocok dan akan diteruskan atau tidak 

untuk diladangi. 

 Jika ada semut-semut membawa yang mati maka pertanda 

buruk, sebagai dasar menebas. 

 Jika kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah 

meninggal maka berarti pertanda buruk 

 Ular bisa merupakan pertanda baik bisa juga pertanda 

buruk, tergantung bagaimana bertemunya. 

c) Merampak adalah kegiatan membersihkan kayu-kayu kecil, 

kegiatan ini menggunakan alat parang saja/ mandau. 
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d) Menebang dilaksanakan di bulan Juli, dulu menggunakan beliun 

namun sekarang untuk praktis masyarakat menggunakan 

chinshaw.  

e) Satu bulan setelah menebang ketika dianggap kayu dan ranting 

yang ada sudah kering, dilakukan pembakaran dilahan untuk 

menyuburkan tanah dan mmembunuh hama penyakit yang tidak 

diinginkan dilahan.  

 Membakar biasanya dilakukan pada bulan September, Oktober 

bahkan hingga November. 

 Jika akan membakar maka petani memberitahu atau mengundang 

atau mengundang pihak lain 

 Membuat sekat bakar yang disebut dengan “Da” untuk 

membakar dari pinggir dan berkeliling sehingga apinya 

bertemu ditengah 

 Akantetapi membakar juga harus melihat posisi tanahnya, 

dimana teknis membakar adalah agar tidak menjalar ke 

ladang sebelahnya/ supaya tidak terkena pondok warga lain. 

f) Menugal (Ngasek) dilaksanakan pada bulan September, Oktober 

hingga pertengahan November. 

 Budaya handep paling besar dilaksankan pada saat menugal, 

diladang biasanya yang hadir minimal 30 s/d 50 orang, 

dimana setiap yang ikut handep tidak dibayar. 

 Masyarakat yang ikut handep dalam menugal disuguhkan 

makanan semampunya, namun untuk pihak yang mampu di acara 

manugal ini kadang seperti pesta saja dimana kadang harus 

memotong babi untuk suguhan. 

 Selain makanan yang disuguhkan, juga ada kopi dan teh 

serta kue-kue. Makanya di ladang kadang dilakukan 3 kali 

dalam satu hari tersebut. 

g) Merumput (Ngerikut) dilaksanakan secara gotong royong pada 

bulan Desember sampai dengan Februari. 

h) Panen (Ngoteu) dilaksanakan sekitar bulan Maret sampai dengan 

April. 
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Terdapat beberapa ritual atau upacara adat yang dilaksanakan 

di Muara Mea berkaitan dengan pertanian dan pemunuhan pangan 

masyarakat, yakni: 

 Upacara membuka ladang dengan Pakan Buyu 

 Upacara tanam padi yakni Peloter Parei 

 Upacara disaat padi masih muda Magenta, dilaksanakan dengan 

membuat kenta dari ketan dan balian dengan basir/ pisur untuk 

kaharingan 

 Ritual untuk panen padi dilaksankan bermacam-macam 

tergantung dari kemampuan masing-masing masyarakat: 

a) Pesiwah  = upacara panen padi yang kecil (sederhana) 

b) Sesotik = upacara panen lebih 1 malam, upacaranya lebih 

besar dari Pesiwah 

c) Kerewayu = upacara panen 3 hari, upacara ini cukup besar 

dengan balian 

 Upacara penuaaian yakni sehabis panen padi, pesta dilaksankan 

masing-masing keluarga untuk rasa syukur atas mendapatkan 

padi yang banyak. 

Selain upacara yang berkaitan dengan pertanian, ada juga upacara 

yang lain dalam rangka mengambil bahan pangan untuk masyarakat 

desa Muara Mea, yakni: 

 Upacara mengambil madu “Slamatan Bua Bulet Wani Nuan” 

dengan membuat sesajen dan balian selama satu malam, termasuk 

upacara pakan baya yang dimaksudkan untuk membuang yang tidak 

baik dan menjauhkan bahaya.  

 Upacara Manuba untuk mengambil ikan dengan “Balian Tempun 

Tue” dilaksanakan malam sebelum mengambil ikan. 

Untung perhitungan waktu kalender pertanian dan keberhasilan 

pertanian masyarakat Muara Mea juga masih mengandalkan 

perbilangan/ perhitungan RASI BINTANG dilangit dan diatur adat. 

Hanya orang-orang tertentu saja yang paham mengenai perbilangan 

rasi bintang ini, yakni tokoh adat atau orang-orang tua saja, dan 
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jika ingin bertanya atau mengetahui bisa dengan meberikan bayaran 

misalnya berupa piring putih. 

Masyarakat Muara Mea meyakini bahwa jika ingin melestarikan secara 

tradisional sumber pangan, maka syarat-syarat adat harus dipenuhi 

dan menerapkan kearifan tradisional sesuai dengan intelektualitas 

masyarakat Muara Mea 

B. Ketergantungan Terhadap Hasil Hutan 

Ketergantungan masyarakat akan sumberdaya hutan sebagai bahan 

pangan masih sangat tinggi terutama untuk bahan pangan hewani 

yakni berupa hewan buruan dan untuk nabatinya adalah berupa buah-

buahan yang memang berlimpah di hutan. 

Desa Payang dalam mengambil hasil hutan, waktunya tidak menentu 

dimana biasanya jika pergi berburu sekalian juga mencari sayur-

mayur dan buah-buahan dari hutan. beberapa jenis hewan buruan 

keberadaanya musiman, demikian juga dengan buah-buahan. Ketika 

akan mengambil panginan dari hutan dibuat sesajen untuk memalas 

hutan agar tidak celaka dan aman saat mengambil pangan dari hutan. 

Ada beberapa warga di Payang yang profesinya memang sebagai 

Pemburu terutama untuk memenuhi konsumsi sendiri, sebagian jika 

dapat berlebih maka dijual. 

Kelompok Pangan Jenis-jenis Keterangan 

Hewani (Protein) 1. Babi Hutan 

2. Rusa 

3. Kijang  

4. Sapi hutan/banteng 

5. Pelanduk  

6. Landak  

7. Ahem/ Trenggiling 

8. Paing/ Kelelawar/ Bengamat 

9. Musang  

10. Biawak  

11. Tupai  

12. Burung  

13. Ikan: Bure (Pait), 

Tenggara, Ali (Ikan Kecil), 

 Ahem enaknya direbus 

dulu baru di goreng 

 Paing biasanya diburu 

pada musim berbunga 

di hutan 

 Mencari ikan biasanya 

dengan cara Tube32 
tradisional yakni di 

musim kemarau dengan 

menggunakan juhung 
tue.  Selain itu alat 
yang digunakan adalah 

lunta, rengge, banjur 

dan pancing 

                                                           
32 Tube: merupakan racun yang dihasilkan dari akar tanaman 
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Wayuk, Sitan, Teniken (Ikan 

Baung), Siaran 

 

 

Data direkapitulasi wawancara dengan Tokoh Adat dan diskusi sketsa desa pada proses FGD. 

Anjing merupakan hewan yang sangat penting dalam proses perburuan 

hewan hutan karena kemampuan penciumannya yang tajam dan 

kecepatannya berlari mengejar hewan buruan. Berburu dilakukan di 

Kelana (hutan)33. Berburu sehari berangkat ± 2 jam perjalanan ke 

kelana, kalau dapat langsung balik namun jika tidak dapat akan 

menginap di hutan. Tempat mencari ikan di hulu Tewei dan Sungai 

Luang34, menggunakan Klotok. 

 

Dalam rangka mencari madu hutan ditahun 2012 pernah terjadi 

kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia waktu 

mencari madu hutan. Dijelaskan lebih lanjut jika mengambil bahan 

pangan di kebun hutan haruslah permisi dengan pihak yang menanam. 

Ada kawasan yang dinamakan Pangerehen / Runa yakni merupakan 

Kaleka disebut juga dengan Pupung pahewan35. 
 

Inventarisasi Nama Panginan Nabati (Karbohidrat, Vitamin dan 

Mineral) yang diperoleh dari hutan 

No Nama Buah Nama Sayur Nama Jamur Nama Jenis Padi 

16.  Durian  Umbut Nyiwung, Umbut Sit  Parei Taring 

17.  Tenggaring  Kresele  Parei Talun 

18.  Siwaw  Umbut Sarap (Enau)  Parei Alih 

19.  Cempedak  Hambie   Padi Puput 

20.  Lanamon  Umbut Rotan  Padi Mayang 

21.  Layung (spt dirian, 

isinya merah) 

Umbut Belang  Padi Kelapa 

22.  Ketungen  Umbut Siaping  Pulut  

23.  Kenyot Rebuang Paing Manis  Padi Rindu Menangis 

24.  Duku  Ujang Betung  Padi Engkong 

25.  Langsat  Paku   Padi Taring 

26.  Kramu Letan Teken Parei  Padi Rumpun Enyuh 

27.  Paken     

28.  Neken     

29.  Paku     

                                                           
33 Kelana liat di sketsa desa Payang 
34Liat pada sketsa desa Payang 
35 Tempat yang disebut dengan Runa atau Kaleka merupakan kebun yang lahannya merupakan bekas 
pemukiman/ ladang dan ditanami buah-buahan. Biasanya kawasan ini juga tempat berburu hewan buruan 
seperti paing dan babi hutan. 
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30.  Buah Rotan (Buah Belang 

yang muda) 

   

Data: Diolah dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya 

Desa Muara Mea juga masih sangat tergantung dengan hasil hutan, 

untuk berburu biasanya bebas waktunya, walau pun ada beberapa 

jenis satwa tertentu yang keberadaanya musiman. Selain untuk di 

konsumsi ada beberapa bagian tubuh dari satwa liar yang diambil 

untuk kebutuhan ritual adat seperti taring beruang dan taring 

harimau (macan hutan).  

 

Berikut adalah satwa yang biasanya diburu di desa Muara Mea: 
Kelompok Pangan Jenis-jenis Keterangan 

Hewani (Protein) 1. Babi  

2. Rusa  

3. Kancil  

4. Landak  

5. Munin/ Musang 

6. Kijang  

7. Byuku/ Kura-kura 

8. Burung  

9. Trenggiling  

10.Landak 

11.Burung 

12.Ulat Uetei 

13.Ikan  

14.Madu  

15.Kepiting  

16.Uurang/ udang 

 Untuk pangan nabati biasanya 

semuanya bisa dimakan, kecuali 

bulu yang harus dikuliti atau 

dibakar atau dicabut 

 Musim madi ada waktunya, jika 

mengambil ada syarat adat 

yakni dengan balian dan 

sesajen untuk penunggu alam 

yang buat bersama antara 

masyarakat dan tokoh adat 

 Tempat berburu yang dilarang 

tidak ada, biasanya disekitar 

hutan dianak-anak sungai, 

namun tidak pernah mencapai 

sekitar Gunung Lumut dan 

Gunung payuyan 

 Mencari ikan di sepanjang 

sungai Mea dan anak sungainya, 

terutama di daerah Loyu36. 

 

Lokasi berburu tidak terlalu jauh dari desa Muara Mea, hanya di 

sekitar hutan-hutan di kiri dan kanan anak sungai. Berangkat 

berburu pada pagi hari, selama 1 hari saja, namun jika mengikuti 

ujung sungai bisa sampai 2 hari. Dahulu ketika mendapatkan babi 

dari hutan biasanya dibagikan sama untuk semua warga kampung walau 

                                                           
36 Loyu: merupakan bagian sungai yang melebar dan dalam  



83 
 

pun sama sedikit, namun sekarang sudah sangat jarang dimana 

biasanya kalau dapat ditimbang dan dijual kewarga lainnya. 

Untuk panginan hutan yang dari nabati baik sayur mayur maupun 

buah-buahan diambil dihutan disekitar kampung  disela anak-anak 

sungai, sebagian di sela kebun dan bekas ladang masyarakat 

masyarakat, demikian juga dengan berbagai jenis jamur. 

Inventarisasi Nama Panginan Nabati (Karbohidrat, Vitamin dan 

Mineral) yang diperoleh dari hutan 

No Nama Buah Nama Sayur Nama Jamur Nama Jenis Padi 

1.  Cenpedak  Daun same  Parei Taring 

2.  Durian  Berbagai macam jenis 

Umbut (kisaran ada 

puluhan jenis) 

 Parei Talun 

3.  Layu  Terong Teoyung Kayu  Parei Alih 

4.  Ruwi  Rebung Basung  Padi Puput 

5.  Mawoi  Rebung Betung  Padi Mayang 

6.  Doku  Rebung Pering  Padi Kelapa 

7.  Kramu  Umbut siit  Pulut  

8.  Ronsok  Umbut Nyiang  Padi Rindu Menangis 

9.  Uak  Bajei   Padi Engkong 

10.  Tewola  Kalakai   Padi Taring 

11.  Roket    Padi Rumpun Enyuh 

12.  Siwow    Padi Jilai 

13.  Buah-buahan Rotan   Padi Puat Apui 

14.  Letaan     

15.  Asam Payang    

16.  Asam Bulau    

Data: Diolah dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya 

Pulut merupakan padi yang sangat penting dalam berbagai kegiatan 

keagamaan dan kegiatan ritual adat di desa Muara Mea, terutama 

digunakan pada saat Bapalas Bidan37, Tiwah38, Balian, selamatan/ 

syukuran, wara39 dan sebagai sesajen untuk beberapa kepentingan 

adat.  

Untuk buah Tewola, menurut kepercayaan masyarakat kalau belum 

pernah memakan buah ini yang mirip seperti durian, jangan langsung 

memakannya namun disuapi dulu oleh orang tua karena takut akan 

bisa mengakibatkan muntah darah. Selain itu untuk informasi 

                                                           
37 Bapalas Bidan: Uapacar bagi bayi yang baru lahir 
38 Tiwah: merupakan Ritual kematian 
39 Wara: upacara kematian 
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tambahan, untuk makanan alternatif kadang masyarakat membuat sagu 

dari batang Lumbie, Anau juga Liho. Di Mea juga banyak sekali 

pohon enauh sebagai bahan untuk mebuat gula aren, namun masyarakat 

enggan membuat untuk dikomersilkan karena menurut mereka harganya 

murah, dan semua orang bisa membuatnya. Karena proses pembuatannya 

yang lama dan membutuhkan banyak kayu bakar untuk memasak jadinya 

harga yang diperoleh kalau menjual menjadi tidak relevan (rugi). 

Tidak ada pantangan makanan yang dipercayai sekarang ini, dulunya 

masyarakat tidak boleh mengkonsumsi “Ban” jenis ikan kecil dan 

tidak boleh makan “Kosok” sejenis singkong karena bisa 

menyebabkan sakit. Pantangan lainnya adalah bagi ibu-ibu yang 

bermasalah Busang/ Pemangsa yakni melahirkan anaknya sering kali 

meninggal dunia, maka dia dilarang makan ”Timun Pena”dan ikan 

”Engkong” yang merupakan ikan pemangsa/ predator.  Perempuan 

dilarang mengambil sirih saat haid/ menstruasi. Lalu obat-obatan 

dari tanaman/ tubuhan hutan diambil di hari jumat supaya 

berkhasiat.  

Inventarisasi berbagai Jenis tanaman berkhasiat 

No Nama Tumbuhan Khasiat 

15.  Teluyen (Ulin) Akarnya bermanfaat untuk obat sakit pinggang, 

sedangkan daun mudanya bermanfaat untuk anak-

anak supaya cepat berjalan dan tulangnya kuat 

dengan cara menggosok-gosokan di kaki anak. 

16.  Wakai Deraya  

3 Daun Sambung Maut Digunakan untuk penyembuhan tulang yang patah 

dan keseleo 

4 Sikut Bahu Tanaman hutan untuk obat flu 

5 Saluang Belum Obat penahan diri/ obat awet muda 

6 Pasak Bumi Untuk sakit pinggang 

7 Humbut Ursit (salak 

hutan) 

Untuk orang Nipas, membantu memperbanyak air 

susu ibu 

8 Unrau Sirih hutan, untuk menginang 

9 Pucuk Paku Dipercaya bagus buat ibu-ibu sehabis melahirkan 

10 Palawan  Pucuknya untuk kasai/ pupur/ bedak dimana 

dipercaya untuk anti angging (awet muda) 

11 Akar Pengawer Akar pait untuk penawar segala macam penyakit 

12 Daun Gelinggang Untuk menurunkan tensi darah tinggi 
Data diolah dari informasi masyarakat Desa Payang dan desa Muara Mea 
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Di desa baru ada Dokter selama 15 tahun ini, sebelumnya masyarakat 

hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Hingga sekarang ini 

beberapa penyakit yang tidak ada penjelasan secara medis dilakukan 

pengobatan oleh dukun kampung, bahkan melahirkan masih 

mengandalkan bidan kampung walau pun ada bidan mendis di desa. Di 

Muara Mea, biasanya kalau ada sakit yang tidak bisa disembuhkan 

dengan medis dilakukan balian40 untuk proses pengobatan.  

Dalam mengolah bahan pangan yang diperoleh baik dari kebun dan 

dari hutan, kebanyakan diolah secara tradisional berdasarkan 

pengetahuan secara turun temurun, yakni: 

No Nama Makanan/Sumber Pangan Cara Pengolahan 

4.  Lengayau Yakni dengan cara mesak beras yang dicampur 

dengan singkong, sehingga menjadi nasi 

singkong. 

5.  Sukup  Pais ikan, yakni memasak ikan di dalam daun 

pisang dengan bumbu-bumbu dan dibakar di 

atas bara api 

6.  Luwen Uwur Sayur rebus dengan bumbu sawang dan serei 

7.  Lulu  Memasak ikan dalam bambu, juga sayur-

sayuran karena jika dimasak dalam bambu 

rasanya lebih enak dan aromanya lebih harum 

8.  Pures  Masakan ikan dan dibikin dengan sambal dan 

serei/ kandas sarei. Bisa juga menggunakan 

tipas (bunga) dan tekale (buah) yang 

disambal 

9.  Odoh/ krondam  Menanak ikan dengan bumbu-bumbu  

10.  Babi  Selain menjadi pangan andalan yang biasa 

diolah dimasak dan dikonsumsi bersama 

singkong. Paling enak dagingnya adalah di 

bagian tulang belakangnya, biasanya paling 

duluan dimasak. 

11.  Ahem  Enaknya direbus terlebih dahulu, baru di 

bumbu dan goreng 

 

 

                                                           
40 Balian: merupakan mekanisme pengobatan dengan cara melakukan ritual adat dan memohon roh-roh halus 
untuk membantu penyembuhan atas sakit yang dialami 
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Beberapa bahan pangan dibuat olahan lain dengan maksud 

diferensiasi pangan dan atau dalam rangka diawetkan untuk dan 

olahan cadangan pangan dimasa-masa kedepan, dimana teknik 

pengawetan secara tradisional adalah dengan:  

Sumber pangan Olahan alternatif 
Hewani   Krinting : khusus babi agar bisa tahan lama dan 

dapat diambil minyak babinya; 

 Dendang: biasanya untuk bajang dll 

 Wadi: ikan, babi, dll 

 Konyet/ Binjai: daging dicampur dengan madu dan 

disimpan dalam blanai lalau ditutup rapat 

 Ikan asin; dengan memberi garam ikan dan dijemur 

 Pakasem: daging babi atau ikan atau daging 

lainnya dikasih garam, lalu dicampur dengan nasi 

dan disimpan dalam toples untuk diawetkan dan 

dimakan setelah beberapa minggu atau beberapa 

bulan. 

Nabati  Tempuyak durian = keto = jeruk durian paling 

bagus disimpan di dalam blanai atau bambu 

 Lempok durian 

 Rimpi pisang atau cempedak 

 Mandai  

 

C. Peta Pola Perubahan Sistem Pangan Lokal 

Dekatnya lokasi desa Payang dan Muara Mea dengan kecamatan Gunung 

Purei, dan mudahnya aksesibilitas jalan ke Ibu kota Kecamatan 

Lampeong yang cuma berjarak beberapa menit aza dari desa membuat 

akses masyarakat terhadap pasar juga semakin mudah. Pasar lampeong 

menjual beragam kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan sandang 

dan pangan. Pasar yang diadakan setiap hari ini didatangi 

masyarakat dedsa Payang dan Muara Mea ketika membutuhkan makanan 

lain yang tidak dibudidayakan oleh masyarakat. 
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Kondisi Pasar Lampeong 

terlihat lengang ketika 

hari sudah mulai agak 

siang, beragam keperluan 

pangan dijual disini. Tapi 

menurut masyarakat Muara 

Mea, berdasarkan wawancara 

dengan ibu Mariani dan 

diskusi di FGD bahwa 

mereka hanya kepasar jika 

ingin menu lain atau mulai bosan dengan menu sehari-hari dengan 

bahan pangan dari alam dan hutan. misalnya saja sayur SOP dengan 

bahan Kol dan juga wortel. 

Keberadaan pasar membuat pemenuhan bahan tambahan pangan lebih 

mudah didapatkan, seperti contohnya Gula Aren yang sebelumnya 

masyarakat membuat sendiri, namun karena tersedia di pasar dan 

bisa lebih praktis digunakan akhirnya masyarakat sudah semakin 

jarang memproduksi secara lokal karena bukan kebutuhan utama 

padahal pohon aren berlimpah di hutan sekitar desa. Keberadaan 

pasar juga membuat masyarakat semakin komersialisasi dalam menilai 

segala sesuatunya, dimana dulunya untuk kekurangan kebutuhan 

pangan bisa saling membagi/ bertukar sekarang menjadi diperjual 

belikan.  

Kelebihan hasil panen juga, jika di desa Payang kebanyakan tidak 

untuk diperjual belikan namun untuk cadangan tahun berikutnya, 

sebaliknya untuk desa Muara Mea yang mana sebagian masyarakat 

sudah mulai menjual hasil padi ke Pasar Lampeong jika hasil panen 

berlebih. Hampir semua masyarakat menanam singkong dan hasilnya 

pun berlebih, namun untuk mengolah hasil panen singkong menjadi 

panginan alternatif jarang dilakukan. Bahkan hanya dibuang dan 

dijadikan makanan babi peliharaan.  

Perubahan lainnya adalah pada pola pemanfaatan lahan, bekas 

berladang dulunya ditanami tanaman buah-buahan atau karet bahkan 

rotan, selanjutnya sekarang diganti dengan tanaman kakao yang 
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dianggap memiliki nilai ekonomi lebih baik. Bahkan ada kebun karet 

di Muara Mea yang kemudian di tebangi dan diganti dengan komoditi 

Kakao karena harga karet yang kian waktu kian menyusut. 

Masa rotasi pertanian pun tidak  bisa lagi terlalu sering 

berpindah-pindah dalam sistem perladangan, karena luasan lahan 

yang terbatas. Masyarkat sudah mengenal alat-alat berat yakni 

menggunakan chainsaw dan bahan kimia seperti herbisida dalam 

membersihkan lahan. Terutama untuk di Muara Mea, dengan adanya 

PPL yang datang ke desa selama 6 bulan ini masyarakat sudah mulai 

diperkenalkan penggunaan pestisida, insektisida dan herbisida 

serta pupuk secara lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semakin mudahnya aksesibilitas menuju kecamatan Gunung Purei, dan semakin 

banyaknya pendatang dari luar dimana masyarakat semakin hiterogenya (dari 

sisi agama dan budaya) memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam 

merubah pola sistem pangan masyarakat. Dari yang semula kegiatan 

pertanian tradisional selalu berkaitan dengan kepercayaan Kaharian, 

menjadi sebagian ditinggalkan karena pengaruh keyakinan yang juga telah 

berganti. Keberadaan pasar dengan beragam produk tidak mampu mebuat 

masyarakat memanfaatkan pasar sebagai media umtuk menjual hasil produk 

olahan lokal secara optimal akan tetapi malah tergoda untuk membeli karena 

pertimbangan kepraktisan dan membuat masyarakat menjadi semakin konsumtif 

bahkan materialistik dalam banyak hal. 

Dampak lainnya adalah penggunaan bibit, yang terutama untuk tanaman sayur 

mayur sudah mulai menggunakan bibit kemasan (produk industri), karena 

dianggap merupakan farietas unggul dengan hasil yang lebih baik. Tentunya 

penggunaan farietas baru seperti sayuran dan kakau (alih fungsi parietas 

lokal) akan berpengaruh pada ekosistem lingkungan dan hal ini bisa jadi 

belum disadari oleh masyarakat karena dampaknya belum dirasakan langsung. 

Tapi kemungkinan adanya hama dan penyakit tanaman yang lebih kompleks 

sangat dimungkinkan dengan masuknya farietas yang bukan natif spesies. 
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D. Pola Konsumsi Pangan di Keluarga dan Angka Kecukupan Pangan 

Peran perempuan dalam perekonomian keluarga di desa Payang dan 

Muara Mea sangat besar, dimana sebagian besar para perempuan 

memiliki kemampuan menganyam rotan (menjawet). Ketersediaan rotan 

di alam yang berlimpah dan kemampuan menganyam berbagai jenis atau 

bentuk barang terutama tas yang memiliki pangsa pasar cukup baik 

mampu menunjang perekonomian keluarga. Perempuan tua maupun muda 

mengisi waktu-waktu luang mereka disamping keladang dengan 

menganyam terutama tas dan hiasan tikar dengan berbagai motif 

sesuai pesanan.  

selain karena produksi pangan lokal yang cukup baik, kedua desa 

ini juga sangat dekat aksesnya dengan pasar yang ad di kecamatan. 

Dari hasil wawancara ketahanan pangan dengan sekitar responden 

yang 10% yang mewakili populasi desa, semua responden menyatakan 

tidak pernah merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan 

keluarga dan tidak pernah sampai mengalami kehabisan sumber pangan 

utama yakni beras.  

Untuk menguji hal tersebut secara Kuantitatif dilakukan pengolahan 

data food Recall yang merangkum data konsumsi keluarga selama 3 

hari di masing-masing rumah tangga di desa Payang, hasilnya 

ditunjukan dari tabel berikut: 

Nama KK (usia/thn) 
Jumlah 

KK 
Energi 

(Kkal/Kap/hr) 
% AKE Skor PPH Keterangan 

Hamaria (62 tahun) 3 2718 136 76,11 Lebih 

Wasatungak (52 tahun) 6 1816 91 64,48 Normal 

Peke (60 tahun) 2 2939 147 75,16 Lebih 

Adie (50 tahun) 6 1495 75 48,49 Defisit Sedang 

Muliadi (30 tahun) 4 2098 105 81,4 Normal 

Melianeti (33 tahun) 4 1774 89 70,28 Defisit Ringan 

Tawoneti (36  tahun) 4 2487 124 59,08 Lebih 

Senoh (54 tahun) 5 1928 96 64,09 Normal 

Tabitha (72 tahun) 8 1813 91 69,41 Normal 

Pilemius (58 tahun) 3 2103 105 67,44 Normal 
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Dari hasil analisis Tingkat Konsumsi Energi di desa Payang, ada 2 

KK atau 20% dari responden mengalami defisit pangan sedang dan 

ringan, namun tidak sampai mengalami defisit berat. Selebihnya 

adalah normal dan bahkan berlebih. Nilai terkecil dari KK Pak Adie 

yang mengalami defisit dengan nilai tingkat konsumsi energi 

sebesar 75% bukan karena kekurangan konsumsi kelompok padi-padian, 

tapi dari energi aktual yang dikonsumsi dari sumber pangan lainya. 

Semua responden malah tingkat konsumsi energi dari jenis pangan 

padi-padian justru melebihi angka kecukupan energi (%TKE)yang 

disarankan sebesar 50% atau energi aktual sebesar 1000 Kkal/ 

kapita/ hari. Umbi-umbian yang keberadaanya melimpah namun jarang 

dikonsumsi sebagai pangan harian, kemudian sayur-mayur, buah-

buahan dan kacang-kacangan juga sangat kurang dalam konsumsi 

harian masyarakat di desa Payang. Kurangnya fariasi pangan dengan  

komposisi tidak berimbang  dan beragam ditunjukan dengan skor Pola 

Pangan harapan (PPH) berada di angka < 100 (kurang dari angka 100 

yang merupakan bobot mutu pangan yang ideal untuk hidup sehat di 

Indonesia41. Semain besar skor PPH maka kualitas pangan keluarga 

juga semakin berbobot dengan komposisi yang semakin beragam dan 

berimbang. 

Hasil reakpitulasi responden untuk Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 

desa Muara Mea dan pola pangan harapan (PPH) adalah sebagai 

berikut:  

Nama KK 
(usia/thn) 

Jumlah 
KK 

Energi 
(Kkal/Kap/hr) 

% AKE Skor PPH Keterangan 

Suntik (60 tahun)  6 1803,62 90,18 61,5 Normal 

Mariana (28 tahun) 4 1661,73 83,09 55,51 Defisit Ringan 

Rama (30 tahun) 4 2289,57 114,48 56,4 Normal 

Masriana (25 tahun) 4 2341,9 117,11 56,12 Normal 

Bainah (34 tahun) 4 1268,3 63,43 40,28 Defisit Berat 

Emawati (25 tahun) 3 1910,4 95,54 67,54 Normal 

Adit (40 tahun) 2 3504 170,46 58,52 Lebih 

Nira Jaya (39 tahun) 1 1942,7 88,8 67,06 Defisit Ringan 

Ina (34 tahun) 3 2279,67 113,07 67,8 Normal 

Martiana (43 tahun) 4 2573,41 128,64 56,22 Lebih 

 

                                                           
41 Susunan pola pangan harapan (PPH) nasional tahun 2010 
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Dari 10 KK yang menjadi responden di desa Muara Mea, ternyata 30% 

mengalami defisit pangan, bahkan 1 keluarga (Bainah) menunjukan 

angka Tingkat konsumsi Energi (TKE) < 70% yang berarti secara 

kuantitas energi aktual yang terserap dari konsumsi energi yang 

di sarankan yakni sebesar 2000 Kkal/ kapita/ hari tidak terpenuhi. 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk keluarga Bainah pun paling 

kecil (40,28), kondisi ini menunjukan secara kualitas untuk 

konsumsi pangan dengan komposisi yang beragam dan berimbang  

sebagai syarat untuk pemenuhan hidup sehat dengan kecukupan gizi 

juga tidak tercapai.  

Dari 30% KK yang mengalami defisit/ tidak tahan pangan dengan 

nilai TKE dibawah standar mengalami kekurangan konsumsi energi 

dari kelompok pangan hewani dan sayur mayur serta buah. Umbi-

umbian yang keberadaanya cukup tersedia di wilayah desa pun tidak 

menjadi konsumsi harian dan hanya menjadi pangan alternatif 

sewaktu-waktu saja. Walau pun terdapat 50% KK dengan nilai TKE 

normal, dan 20% berlebih, namun skor atau bobot pola pangan 

harapan (PPH) yang menujukan keseimbangan dan keanekaragaman 

komposisi pangan masih dibawah bobot ideal yakni 100. 

Beras sebagai bagian dari kelompok pangan padi-padian dan 

merupakan sumber pangan utama dikonsumsi secara berlebih di desa 

Mea, kondisi ini dipengaruhi oleh budaya konsumsi masyarakat 

secara umum di Indonesia yang cenderung baru merasa kenyang jika 

mengkonsumsi nasi.  

 

IV. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN  

Peluang dan tantangan untuk di Kecamatan Gunung Purei Kabupaten 

Barito Utara adalah: 

 Adanya program pemerintah yang tidak sejalan dengan kebutuhan 

masyarakat terutama disektor pertanian mejadikan tantangan 

tersendiri dimana harus ada upaya untuk mempertemukan 

“perencanaan pembangunan” yang tepat antara desa dan 

kabupaten, dan hal ini bisa dijembatani oleh pihak ke-3 seperti 
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pendamping desa, LSM/ WWF untuk bisa membangun kemampuan tokoh 

masyarakat agar mampu melakukan lobby dan negosiasi dengan 

pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam rangka mendorong 

perencanaan pembangunan desa yang terakomodir di program SKPD. 

 

 Beberapa produk lokal sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai alternatif ekonomi masyarakat seperti menganyam, 

membuat produk olahan makanan dan lainnya, namun yang menjadi 

kendala selama ini adalah kestabilan pemasaran yang belum 

menjanjikan. Selama ini produk anyaman malah di beli oleh orang 

dari Kaltim dan bahkan dengan sedikit modifikasi oleh 

masyarakat Kaltim membuat produk itu justru menjadi andalan 

dan mendapatkan penghargaan secara nasional bagi Kalimantan 

Timur. Olahan pangan, seperti aren, sagu, dan singkong cukup 

berlimpak, masyarakat pum memiliki kemampuan untuk  mengolah 

bahan-bahan tersebut menjadi aneka olahan pangan, namun karena 

pemasaran hanya di sekitar kampung dan Lampeong saja sehingga 

harganya tidak terlalu menjanjikan, bahkan kini mereka lebih 

suka membeli produk jadi ketimbang membuat sendiri. Menumbuhkan 

kembali kebangaan akan produk lokal, meciptakan pasar dan 

membangun stategi pemasaran dengan kemasan dan parian rasa juga 

membangun kreatifitas dengan kemampuan modifikasi bahan baku 

akan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. 

 

PENUTUP 

I. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan di Kabupaten Gunung Mas: 

Kegiatan FGD dan kaji tindak Ketahanan dan Kedaulatan Pangan bagi 

Komunitas Adat dan Lokal di Kalimantan Tengah dengan target desa 

Harowu dan Hatung di Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas 

telah dilaksanakan dengan melibatkan pemerintahan desa, tokoh 

adat, tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan. 
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Kesimpulan peserta FGD maupun fasilitator FGD dan para enumerator 

menyatakan bahwa kedua desa ini masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan pangan secara mandiri, belum berdaulat pangan dan bahkan 

bias dikatakan rawan atau tidak tahan pangan.  

Sebagian besar masyarakat mengalami defisit dan tidak tahan pangan 

dengan nilai tingkat konsumsi energi dibawah normal, selain itu 

secara kualitas juga masih jauh dari komposisi pangan yang beragam 

dan berimbang. Situasi ini kan semakin parah jika kondisi jalan 

terputus akibat banjir ataupun bencana lain karena suply pangan 

akan terputus sedangkan masyarakat sangat tergantung dengan 

pasokan pangan dari luar dan juga dengan pedagang dari kecamatan 

Tewah maupun Kecamatan Miri Manasa. 

B. Kesimpulan Kabupaten Katingan 

Kesimpulan peserta FGD maupun fasilitator FGD dan para enumerator 

menyatakan bahwa kedua desa ini masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan pangan secara mandiri, di Desa Kuluk Leleng warga hanya 

mampu paling lama 6 bulan dalam satu tahun memenuhi kebutuhan 

pangan dari hasil pertanian sendiri, setelah itu mereka harus 

membeli. Dan pemenuhan terhadap lauk-pauk (ikan dan daging), serta 

sayur sangat tidak mencukupi. Terutama ikan dan daging masyarakat 

sangat tergantung dengan penjual dan warung yang berada di Ibu 

Kota Kecamatan. Sayur walaupun dari segi kwantitas masih banyak, 

tetapi memerlukan waktu dan alat transportasi untuk mengambilnya, 

karena lokasi sudah lumayan jauh dari desa. 

 

kondisi yang sama juga terjadi di Desa Karuing, sebagian kecil 

masyarakat sudah mencoba budidaya padi, namun hanya mampu memenuhi 

kebutuhan keluarganya hanya 4-5 bulan, tetapi sebagian besar warga 

membeli beras 100%. Pemenuhan kebutahan lain seperti ikan (lauk 

pauk) dan sayur, di Desa Karuing hampir terpenuhi dari sumberdaya 

yang ada, baik itu hasil dari hutan dan juga dari budidaya.  

 

Kedua desa di kabupaten Katingan sangat rentan untuk bisa 

mengalami ketidaktahanan pangan karena ketergantungan yang sangat 
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tinggi pada konsumsi energi dari pangan utama yakni padi-padian 

dan ikan, namun secara mandiri tidak mampu untuk terpenuhi dari 

pertanian lokal terutama untuk padi/ beras karena sebagian besar 

harus dipenuhi dari dengan membeli untuk memenuhi kecukupan 

konsumsi keluarga. 

 

C. Kesimpulan Kabupaten Barito Utara 

Masyarakat masih menerapkan pola-pola tradisional dalam sistem 

produksi pertanian di masyarakat dengan mengandalkan faktor alam 

dalam menunjang keberhasilan pertanian. Memang telah terjadi 

beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh semakin terbukanya 

aksesibilitas masyarakat, dan semakin heterogennya sosial budaya 

yang ada sehingga berpengaruh terhadap polaproduksi pangan di 

masyarakat desa Payang dan Muara Mea di Kecamatan Gunung Purei. 

Aneka bahan makanan yang sangat kaya, terutama yang dihasilkan 

dari hutan dan kebun masyarakat mengakibatkan ketergantungan 

masyarakat akan produk pasar belum terlalu besar, hanya untuk 

sebagai alternatif pilihan lain saja. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan lambat laun akan menggeser penganan tradisional jika 

bahan pangan lokal semakin sulit didapatkan. Hal ini juga akan 

mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif dan materialistik 

kedepannya, jika tidak ada upaya untuk menahan laju pergeseran 

nilai sosial tersebut.  

Angka kecukupan energi (%AKE)dari konsumsi energi aktual akan 

bahan pangan utama terutama beras atau kelompok padi-padian 

cenderung sangat tinggi dan melebihi nilai konsumsi energi sebesar 

1000 Kkal/ kapita/ hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh surplus 

produksi padi di desa Payang dan Muara Mea, namun diri skor PPH 

yang menunjukan kualitas konsumsi pangan cenderung masih rendah 

dari segi komposisi pangan yang beragam dan berimbang. 

 

 

 



95 
 

II. SARAN 

Rekomendasi dari kegiatan studi ketahanan dan kedaulatan pangan 

untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kalimantan Tengah 

adalah:  

A. Rekomendasi Kabupaten Gunung Mas 

 Penting dan perlu bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk 

memperhatikan kelangsungan hidup warga 2 desa ini dengan 

pemberdayaan warga desa melalui usaha-usaha produktif dan 

menetap di sekitar desa. 

 Harus ada alternative usaha bagi warga desa agar tidak hanya 

menjadi penyedot/pendulang emas selama hidup mereka, karena 

emas akan semakin berkurang dan tidak dapat diperbaharui serta 

menyebabkan pencemaran air maupun tanah. 

 Penting dan perlu untuk menindaklanjuti harapan dari peserta 

FGD agar kehidupan desa dapat ditingkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraannya 

 Penting dan sangat diperlukan agar pemerintah memperbaiki jalan 

desa maupun jalan perusahaan menuju desa agar mempermudah arus 

transportasi warga desa. 

 Pentingnya bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk 

memperhatikan pengembangan usaha pertanian, perkebunan tanaman 

pangan dan peternakan agar kedua desa ini mampu mencukupi 

kebutuhan pangan di desa dan mencegah rawan pangan 

 

B. Rekomendasi Kabupaten Katingan 

 2 desa di kabupaten Katingan memiliki resiko yang sangat besar 

untuk mengalami penurunan tingkat ketahanan pangan, sehingga 

perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk  

mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui upaya 

pendampingan dan penyuluhan pertanian.  

 Pemanfaatan lahan kosong dan terlantar melalui pengembangan 

komoditi alternatif selain padi-padian dan juga sayur-sayuran 

lokal bisa menjadi peluang alternatif untuk dikembangkan, 

misalnya pisang, pepaya dll. 
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 Beberapa aktivitas eksploitasi sumberdaya alam yang 

dilaksanakan oleh perusahan-perusahan besar, seperti HPH dan 

Perkebunan kelapa sawit, berdampak terhadap kemampuan produksi 

komoditi pangan masyarakat, dimana dirasakan sudah 

mengakibatkan adanya erosi dan polusi yang merusak stabilitas 

sunga-sungai yang menjadi sandaran kehidupan masyrakat juga 

berdampak pada semakin meningkatnya serangan hama pada 

pertanian masyarakat. Harus ada monitoring dan upaya penegakan 

hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan 

kerusakan sumberdaya alam, baik itu dari pemerintah maupun 

aparat penegak hukum (yudikatif). Disamping itu upaya 

rehabilitasi dan naturalisasi DAS di Katingan menjadi bagian 

yang sangat penting untuk dilaksanakan.  

 Rendahnya harga untuk komoditi lokal yang selama ini menjadi 

andalan masyarakat seperti rotan dan karet berdampak 

perekonomian masyarakat yang juga semakin melemah. Untuk itu 

perlu dicari jalan keluar agar komoditi ini kembali bisa 

menjadi primadona dan mampu menopang kehidupan masyarakat, 

sehingga upaya untuk beralih ke kegiatan penambangan emas juga 

bisa diminimalisir. 

 Sektor Perikanan yang menjadi andalan masyarakat desa Keruing 

perlu didukung dengan pembinaan melalui penyuluhan penggunaan 

alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, sistem pembudidayaan 

perikanan dan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai 

jualnya.  

 

C. Rekomendasi Kabupaten Barito Utara 

 Walau pun secara kuantitas sumber pangan utama masyarakat di 

Payang dan Muara Mea cukup terpenuhi, namun perlu adanya upaya 

untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk 

dapat memahami bagaimana konsumsi pangan yang beragam dan 

berimbang. 

 Sumberdaya pangan lokal sangat berlimpah dan keragaman cara 

pengolahannya pun cukup besar, namun upaya pemanfaatan dan 

pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat semakin melemah. Ada 
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pergeseran nilai dimana nilai kepraktisan lebih dipilih oleh 

masyarakat. Olahan-olahan pangan tradisional sudah mulai agak 

ditinggalkan, sehingga lambat laun bisa jadi pengetahuan ini 

akan hilang. Harus ada upaya untuk dapat mengembalikan rasa 

bangga akan olahan pangan tradisional melalui kegiatan PKK atau 

kegiatan yang melibatkan kaum perempuan agar lebih aktif 

berperan karena otoritas strategi pemenuhan pangan di dominasi 

kaum perempuan. 

 Pemanfaatan lahan subur di desa Payang dan Muara Mea perlu 

dioptimalkan dengan mengembangkan komoditi-komoditi pangan 

yang lebih variatif dan harus ada dorongan agar masyarakat 

tertarik untuk membudidayakan komoditi pangan yang sudah mulai 

langka seperti contohnya buah-buahan hutan. 




