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ABSTRAK
Kebakaran lahan gambut, merupakan kejadian yang hampir terjadi pada
setiap musim kemarau. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
kebakaran ini sangat tinggi. Bukan hanya asap yang sangat menganggu,
tetapi juga rusaknya ekologi di lahan gambut yang tidak ternilai harganya.
Selama ini, persiapan lahan baik untuk pertanian maupun perkebunan
menggunakan tindakan pembakaran, yang dianggap lebih efektif. Untuk
mengurangi risiko terjadinya bencana kebarakan lahan, maka diperlukan
upaya mitigasi yang tepat, salah satunya adalah dengan tradisi api
terkendali. Tradisi  penggunaan api terkendali untuk persiapan lahan
pertanian  dan perkebunan  dengan menerapkan manajemen penggunaan
api pada masyarakat Dayak, dikenal dengan istilah “menyalukut”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi-fungsi manajemen
dalam tradisi “menyalukut” di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan  yang
merupakan daerah tangkapan sungai Ahan Sub DAS Amandit. Penelitian ini
menggunakan metode survey dan wawancara. Responden dipilih secara
purpossive sampling. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara
diskriptif kualitatif sesuai dengan keluaran yang diharapkan.  Hasil
penelitian menunjukkan, terdapat 4 fungsi manajemen yang dilakukan
dalam tradisi “menyakulut”, diantaranya: (1) fungsi perencanaan
(koordinasi, penentuan lokasi dan tebas semak); (2) pengorganisasian
(pembagian kelompok); (3) pergerakan (proses pembakaran dengan sistem
bakar balas) dan (4) pengendalian (pengontrolan api dan sanksi). Meskipun
tradisi ini terbukti efektif menjaga kebakaran lahan pada wilayah tersebut,
namun kebijakan zero burning yang saat ini gencar disosialisasikan
pemerintah juga harus dilaksanakan, sehingga inovasi teknologi persiapan
lahan tanpa bakar yang murah dan efisien mutlak diperlukan untuk
mencegah kemungkinan pembakaran hutan dilakukan secara sembunyi-
sembunyi dan dapat mengakibatkan kebakaran hutan dalam skala luas.

Kata Kunci: pengelolaan lahan, menyalukut, fungsi manajemen.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kebakaran lahan merupakan bencana yang sering terjadi. Menurut
Khalwani et al., (2015), kebaran lahan hutan yang terjadi pada musim kemarau
ini, akan menyebabkan kerusakan biofisik dan mengurangi nilai ekonomis
potensial dari lahan hutan tersebut. Meskipun demikian, pembukaan lahan
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sebagai upaya perladangan masih menjadi pilihan utama bagi sebagian
masyarakat. Sistem perladangan khususnya di luar pulau Jawa,  masih menjadi
salah satu bentuk pemanfaatan hutan dan lahan. Sistem tersebut melibatkan
‘fase tanam atau fase produksi’ dan ‘masa bera’. Pada ‘masa bera’, vegetasi
dibiarkan bersuksesi secara alami hingga menjadi hutan kembali. Sistem
perladangan ini umumnya memanfaatkan penggunaan api terkendali sebagai
alat untuk pembukaan lahan. karena  merupakan jalan yang paling cepat dan
murah serta mampu menekan biaya sampai dengan 1/3 daripada biaya
pembukaan lahan tanpa api (Saharjo, 2000 dalam Kuswandi, 2006).

Praktik tersebut dapat dirunut ke belakang sampai kepada nenek moyang
manusia yang hidup kira-kira 200.000 tahun yang lalu. Bahkan ada beberapa
pakar antropologi yang percaya bahwa api telah digunakan sejak lebih dari sejuta
tahun yang lalu (masa pertengahan Pleistosin). Sebagai contoh, di wilayah
Amazon Hulu ditemukan arang berumur sampai 6.000 tahun di tanah hutan
hujan, serta endapan arang berumur antara 17.500 dan 500 tahun yang
ditemukan di tanah hutan hujan dipterocarp lahan rendah di Kalimantan Timur.
Arang yang ditemukan berasal dari api alami serta api antropogen (Wirawan,
1993 dalam Notohadinegoro,1997 ).

Pembukaan perladangan dengan tindakan pembakaran, memerlukan
perhatian yang serius. Kebiasaan yang terlanjur melekat di masyarakat ini
memerlukan upaya pengendalian yang terpadu sebagai upaya mitigasi kebakaran
lahan dalam skala luas apabila pembukan lahan dengan pembakaran tetap
dilakukan. Masyarakat Dayak yang berada di Kecamatan Loksado Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki tradisi sistem
pembakaran lahan yang dapat digunakan sbagai salah satu upaya mitigasi
kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah tersebut masih
menerapkan sistem perladangan dengan penggunaan api terkendali untuk
persiapan lahan dengan istilah perladangan gilir balik. Tahapan penggunaan api
terkendali pada masyarakat Dayak ini dikenal dengan istilah menyalukut.

Tradisi menyalukut yang dilakukan ini, sebenarnya juga memiliki risiko
kebakaran dengan skala luas, sehingga tradisi ini harus dikelola sesuai aturan dan
sistem pengetahuan yang terdapat di masyarakat yang telah disepakati. Dilain
pihak, penggunaan api dalam pembukaan lahan diyakini banyak akan  membawa
dampak penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup. Syumanda (2003) dalam
Tatra (2009) menyebutkan secara ekologis dampak dari pembakaran hutan akan
menimbulkan ancaman erosi, hilangnya beberapa spesies, meningkatnya tingkat
sedimentasi aliran sungai serta penurunan kualitas air.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat penting untuk mengkaji
pengelolaan masyarakat Dayak dalam mengelola tradisi tersebut, agar kebakaran
dalam skala luas tidak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi-
fungsi manajemen dalam tradisi “menyalukut” di Desa Lumpangi, Kecamatan
Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Fungsi
manajemen tersebut meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengendalian.
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METODE
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Lumpangi , Kecamatan Loksado,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah tangkapan air sungai
Ahan Sub Daerah Aliran Sungai Amandit pada bulan Maret sampai dengan Juli
2016.

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perlengkapan lapangan dan wawancara, diantaranya: alat tulis, pedoman
wawancara dan peralatan dokumentasi seperti kamera dan voice recorder.

Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif

kualitatif untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata
sekarang yang sementara berlangsung. Pemilihan informan menggunakan teknik
purpossive sampling (disengaja) didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang
mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah
diketahui sebelumnya, antara lain: Damang (kepala adat Dayak Loksado), kepala
balai adat, tokoh masyarakat dan petani di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan
observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman
wawancara. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa catatan
lapangan dan hasil wawancara serta data sekunder berupa pustaka yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis
data deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan
pengambilan kesimpulan (Miles dan Huberman,1984 dalam Sugiyono, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Perladangan Masyarakat Suku Dayak Loksado

Perladangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di Kecamatan
Loksado dikenal dengan sebutan perladangan Gilir Balik. Kegiatan perladangan
gilir balik oleh masyarakat tersebut  pada dasarnya merupakan kearifan lokal
yang lahir dari pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi, dimana di
dalam kegiatan perladangan gilir balik terdapat unsur yang bersifat religi, magis
dan memandang manusia adalah merupakan bagian dari alam lingkungan itu
sendiri, dimana terdapat roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangannya.
Kegiatan perladangan melalui beberapa tahapan yaitu penetapan Lokasi
(Bamimpi/Batanung), pembersihan Lahan dari Semak Belukar (Manabas),
penebangan pohon-pohon (Batabang), pembakaran (Manyalukut), penanaman
benih padi (Manugal), pemeliharaan tanaman dari rumput (Marumput),
Basambu (ritual yang diadakan sebagai tolak bala agar tanaman tidak terserang
hama/penyakit), dan Panen (Mangatam) (Asyisifa,2009).
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Pola penanaman dilakukan dengan cara sederhana yang dikenal dengan
istilah agroforestri. Dalam agroforestri ini tanaman padi gunung sebagai tanaman
pokok, sedangkan tanaman semusim berupa kacang tanah, sayur mayur seperti
bayam, cabe, jagung, ketelapohon dan pisang, dan tanaman keras atau tanaman
tahunan berupa karet, kayu manis dan kemiri. Secara umum pola perladangan
gilir balik yang dipraktekkan masyarakat dapat dilihat dalam skema berikut :

Gambar 1. Pola perladangan gilir balik

Keterangan :
a. Balukar Anum (Belukar Muda)

Merupakan daerah bekas perladangan masyarakat yang telah mereka
tinggalkan dan masih berupa semak belukar (umurnya berkisar 1-7 tahun).
Daerah ini pada umumnya belum bisa digunakan untuk bahuma (berladang).
Kalaupun dipaksakan maka hasilnya akan kurang bagus, sebab tingkat kesuburan
tanah di daerah tersebut masih rendah.

b. Jurungan (Hutan Muda)
Adalah kawasan bekas peladanganyang mulai menjadi hutan kembali (hutan

muda), di dalamnya telah tumbuh berbagai jenis pohon dengan diameter batang
kuranglebih 20 cm. Umur hutan tersebut berkisar antara 7–12 tahun. Kawasan
hutan inilah yang nantinya dibuka/ditebang untuk dijadikan pahumaan.

c. Pahumaan (Areal Perladangan)
Merupakan sebutan masyarakat setempat yang artinya adalah suatu daerah

atau kawasan yang telah dibuka untuk dijadikan tempat peladangan. Kawasan
tersebut nantinya mereka tanami banih tugal (bibit padi) yang ditumpangsarikan
dengan tanaman hortikultura. Setelah banih tugal, lahan dibiarkan hingga
menjadi hutan kembali (Asyisifa,2009).

PAHUMAAN
1-2 Tahun

BALUKAR ANUM
Sampai 7 Tahun

JURUNGAN
7 – 12 Tahun

HUTAN

Lebih 12 Thn
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Manajemen Menyalukut
Tradisi menyalukut pada dasarnya adalah tahapan terakhir dalam rangkaian

kegiatan persiapan lahan untuk perladangan. Tujuannya agar lahan menjadi
bersih, siap tanam dan tidak menyebabkan kebakaran dalam skala luas. Dalam
perspektif manajemen, untuk mencapai sebuah tujuan usaha, diperlukan
pengaturan proses kegiatan secara menyeluruh. Proses pengaturan inilah yang
disebut fungsi manajemen yaitu serangkaian kegiatan yang dijalankan didalam
manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan
tertentu dalam pelaksanaannya. Terdapat 4 fungsi utama fungsi manajemen
dalam tradisi ini yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian (Terry, 2010). Dalam tradisi menyalukut, keempat fungsi tersebut
dijalankan sebagai berikut :

A. Fungsi Perencanaan
Perencanaan pada dasarnya adalah bagaimana menetapkan sasaran,

merumuskan tujuan, menetapakan strategi dan mengembangkan subrencana
untuk mengkoordinasikan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan
perencanaan yang dilakukan masyarakat sebelum melakukan pembakaran
adalah sebagai berikut : Pertama, penentuan lokasi yang akan di jadikan ladang.
Kedua,  petani melakukan penebasan terhadap semak belukar serta menebang
pohon yang ada di lokasi perladangan. Ketiga, hasil tebasan dan tebangan ini
dikumpulkan kemudian didiamkan selama 7 sampai 10 hari agar ranting dan sisa
pembersihan menjadi kering dan Keempat,  pembuatan rintisan selebar kurang
lebih 6 meter yang nantinya berfungsi sebagai sekat bakar.

B. Fungsi Pengorganisasian
Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi

untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi pada hakikatnya
mempunyai tiga komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor-faktor sarana
fisik. Dengan demikian, pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu proses
menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar
kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada
pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan fungsi ini
adalah sebagai berikut: dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan menyalukut,
masyarakat  memberitahukan kepada pemilik ladang disekitar lokasi
pembakaran, serta meminta bantuan kepada masyakarat lain sebanyak 30
sampai 40 orang.  Mereka kemudian dibagi dalam beberapa kelompok sesuai
dengan tugas yang diperlukan dalam kegiatan menyalukut yaitu pemimpin
pembakaran, kelompok pembakar dan kelompok pengendali api.

C. Fungsi Penggerakan
Fungsi penggerakan adalah implementasi dari perencanaan dan

pengorganisasian dilapangan. Setelah persiapan alat-alat untuk pembakaran
maupun untuk pengendalian kebakaran seperti air, pompa gendong dan lain-
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lainnya, pembakaran pun dilaksanakan. Waktu yang dipilih masyarakat biasanya
antara pukul 12.00-14.00 siang. Pertimbangan penting dalam proses
pembakaran ini adalah arah angin dan tingkat kelerengan lahan. Pembakaran
dilakukan secara bertahap dari satu titik melebar ke titik lainnya. Kunci pokok
dari pembakaran ini adalah teknik bakar balas sehingga nantinya api akan
terkumpul dititik tengah lokasi pembakaran sehingga lebih mudah dikendalikan
dan tidak menyebar ke lokasi lain.

D. Fungsi Pengendalian
Proses pengendalian adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang

telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan
sesuai dengan target yang diharapkan. Mengingat risiko penggunaan api untuk
pembukaan lahan ini cukup besar, dalam rangka pengendalian tradisi
menyalukut, pemilik lahan diwajibkan menjaga api sampai benar-benar padam
sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Sisa-sisa ranting yang belum terbakar
habis juga dikumpulkan untuk kemudian dibakar lagi. Penerapan sanksi berupa
denda akan diberlakukan apabila pembakaran merembet ke lahan orang lain.
Sanksi yang diberlakukan adalah sistem denda berupa penggantian sejumlah
uang terhadap pohon, biasanya tanaman karet yang terbakar dengan nominal
yang bervariasi. Nilai uang pengganti berkisar antara Rp. 50.000,-/batang sampai
dengan Rp. 300.000,-/batang tergantung umur tanaman yang terbakar.

Berdasarkan penjelasan diatas, keempat fungsi utama manajemen
ternyata secara alamiah telah diterapkan oleh masyarakat Desa Lumpangi dalam
rangka persiapan lahan dengan metode penggunaan api terkendali. Fungsi-fungsi
tersebut berjalan secara efektif dan mampu menekan terjadinya kebakaran
dalam skala luas, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu upaya mitigasi
bencana kebakaran lahan. Berkaitan dengan kebijakan zero burning yang saat ini
gencar disosialisasikan pemerintah, tentunya diperlukan strategi yang tepat
untuk mengatasi ataupun mengelola kebakaran hutan ini secara lebih baik.
Kondisi yang saat ini terjadi dimasyarakat tentunya harus menjadi perhatian dari
para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat mau pun daerah. Adanya
ketentuan untuk tidak menggunakan api dalam persiapan lahan sedikit banyak
telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Inovasi teknologi persiapan
lahan tanpa bakar yang murah dan efisien mutlak diperlukan  untuk mencegah
kemungkinan pembakaran hutan dilakukan secara  sembunyi-sembunyi dan
dapat mengakibatkan kebakaran hutan dalam skala luas.

KESIMPULAN
Fungsi manajemen dalam tradisi menyalukut yang terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian telah
berlangsung secara alamiah di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Tradisi ini telah berlangsung lama dan terbuktiefektif
sebagai salah satu upaya mitigasi kebaran lahan dalam skala luas. Apabila
pembukaan lahan dengan pembakaran harus dilakukan, maka sistem
menyalukut ini dapat diaplikasikan sebagai upaya mitigasi terjadap bencana
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kebakaran dalam skala besar. Meskipun demikian, sangat disarankan untuk
melakukan pembukaan lahan menggunakan sistem dan inovasi teknologi zero
burning yang lebih murah, efisien dan efektif untuk diterapkan di masyarakat.
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