KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul Pemindahan Ibukota Negara Dalam Perspektif Kajian
Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya (Wacana Palangka Raya
Sebagai Ibukota Republik Indonesia) merupakan kajian multidisiplin yang digagas oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya bekerjasama dengan
Universitas Palangka Raya dalam hal ini dengan Lembaga Pengembangan dan
Pengabdian Kepada Masyarakat melalui tim peneliti yang ditunjuk dari tim dosen dari
Jurusan Sosiologi, FISIP dan Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Palangka
Raya.
Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah
Daerah melalui Balitbang Kota Palangka Raya dan Akademisi untuk melihat sejauh mana
kesiapan beserta respon yang ada dimasyarakat berkenaan dengan wacana pemindahan
ibukota Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya yang menjadi issue dalam beberapa
kurun waktu belakangan ini. Kajian penelitian dilakukan di area kota Palangka Raya
dengan memilih beberapa titik atau locus penelitian utama, diantaranya adalah sebagai
berikut : terdapat lima Kecamatan di Kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Pahandut
dengan kelurahan Pahandut Seberang dan Tumbang Rungan, Kecamatan Jekan Raya
dengan kelurahan Menteng dan Petuk Katimpun, Kecamatan Rakumpit dengan kelurahan
Pager dan Mungku Baru, Kecamatan Sebangau dengan kelurahan Kereng Bangkirai,
Sabaru dan Danau Tundai dan Kecamatan Bukit Batu dengan kelurahan Sei Gohong dan
Tangkiling. Penunjukan locus penelitian tersebut memiliki beberapa alasan utama
diantaranya adalah besaran dari jumlah populasi penduduk di Kota Palangka Raya. Dalam
kajian penelitian ini ada 4 komponen utama yang dibahas yaitu aspek sejarah Kota
Palangka Raya, Karakteristik Kota Palangka Raya yang memiliki beberapa bentuk wajah
perkotaan, dinamika sosial masyarakat di Kota Palangka Raya yang berkaitan dengan
hambatan dan tantangan dalam wacana pemindahan ibu kota Palangka Raya termasuk
didalamnya adalah faktor pendukung. Aspek berikutnya adalah kebijakan pemerintah
daerah dalam mendukung sejauh mana kesiapan kota Palangka Raya menjadi ibukota
negara dan juga keterkaitan yang sangat kuat dengan aspek filosofis budaya Dayak yang
ada di Kota Palangka Raya yang juga menjadi barometer atau tolak ukur yang cukup
penting.
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Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang kesiapan dari kota Palangka Raya dan masyarakatnya mengenai kepindahan
ibukota Negara Republik Indonesia ke kota Palangka Raya dan hasil dari penelitian ini
bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembuatan kebijakan
publik yang berkenaan dengan wacana pemindahan dengan melihat faktor pendukung
utama beserta tantangan serta hambatan yang sekiranya akan ditemui dalam proses
panjang wacana pemindahan ibukota NKRI ke Kota Palangka Raya.
Palangka Raya, Desember 2018

Ketua Tim Peneliti,
Dr. Sidik R. Usop, MS
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berbicara tentang wacana kepindahan ibukota adalah sesuatu yang memerlukan
kajian panjang, bukan sesuatu proses yang instant dan cepat atau dalam pemikiran jangka
waktu yang pendek, ada banyak persiapan yang haus dilakukan termasuk didalamnya
adalah wilayah yang menjadi lokasi tujuan pemindahan. Wacana pemindahan ibukota
NKRI sudah terdengar gaungnya semenjak era pemerintahan Presiden Soekarno.
Berbicara tentang ibukota ada beberapa tipe dalam perannya. Sebuah kota ada yang
menjadi pusat dari eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sekaligus, dan ada kota yang
hanya menjalani satu fungsi saja. Walaupun pada kenyataan bahwa banyak ibukota yang
secara umum lebih dominan pada bidang pemerintahan dan hal inilah yang dijadikan
pertimbangan dalam wacana pemindahan ibu kota ini. Hall (2006) membagi kota dalam
tujuh tipe, yaitu sebagai berikut : 1. Multi-Function Capitals, mengkombinasikan semua
atau sebagain besar fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di level nasional (London,
Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo). 2. Global Capitals : kondisi spesial dari
kondisi pertama dimana ibukota juga memiliki peran di tingkat super-nasional dalam
politik, komersial (ekonomi) atau keduanya (London, Tokyo). 3. Political Capitals :
memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi tidak memiliki peran sebagai pusat
ekonomi (The Hague, bonn, Washington, Ottawa, canberra, Brasilia). 4. Former Capitals
: kota yang pernah menjadi ibukota (tidak lagi memiliki status menjadi ibukota) tetapi
tetap mempertahankan fungsi historisnya (St. Petersburg, Philadelphia, Rio de Janerio).
5. Ex-Imperial Capitals : kondisi spesial dari tipe ketiga dimana kota merupakan mantan
ibukota dimasa kerajaan yang kembali menjadi ibukota dimasa modern. Kota tersebut
juga memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi dan budaya untuk wilayah mantan
1

kerajaannya. (london, Madrid, Lisbon, Vienna). 6. Provincial Capitals : kondisi spesial
dalam negara federal. Mirip tipe ketiga, sebuah kota pernah memiliki status ibukota
secara de facto namun di era modern telah kehilangan statusnya. Perubahan status
tersebut tidak mempengaruhi fungsi mereka terhadap daerah di sekelilingnya (Milan,
Turin, Stuttgart, Munich, Montreal, Toronto, Sydney, Melbourne). 7. Super Capitals :
kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat organisasi internasional. Kota ini
hanyalah kota biasa ataupun kota yanf memiliki status sebagai sebuah ibukota (Brussels,
Strasbourg, Geneva, Roma, New York). 7 tipe dari ibukota tersebut adalah gambaran dari
bentuk-bentuk ibukota yang berada di dunia yang dapat dijadikan sebagai salah satu
bentuk contoh dari pemindahan ibukota ke wilayah baru. Kalimantan Tengah menjadi
salah satu wilayah yang dianggap sebagai tempat strategis untuk dijadikan cikal bakal
ibukota negara karena posisinya berada di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia1.
Kelebihan lainnya kenapa Palangka Raya dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk
calon ibukota negara adalah sebagai berikut seperti yang diulas dalam media terbitan
online kapanlagi.com ada beberapa point penting yang diulas, yaitu sebagai berikut : 1).
Luas, murah dan tidak padat penduduk. Seperti yang diulas oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro sempat menyinggung bahwa rencana
pemindahan ibukota kemungkinan besar dilakukan di Pulau Kalimantan dengan alasan
bahwa Pulau Kalimantan penduduknya masih belum terlalu padat, hanya dua sampai
empat juta orang, penduduk yang masih sangat sedikit masih memungkinkan pemerintah
untuk terus melakukan pembangunan ditambah lagi harga lahan yang masih relatif cukup
murah dan lahan yang masih sangat luas. 2). Kalimantan tidak rawan gempa, menurut
beberapa ahli wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang nyaris bebas gempa dan tidak
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termasuk dalam wilayah rings of fire (pegunungan vulkanik). 3). Banyak potensi wisata
budaya dan kuliner ataupun ecowisata yang masih belum dimaksimalkan yang tersebar
di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, dengan potensi unggulan
wisata alam dan wisata budaya yang menjadi unsur penting dalam kajian wilayah di
Kalimantan Tengah. 4). Menurut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto

Sabran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mempersiapkan lahan sekitar 500ha
dengan mengidentifikasi tiga wilayah di Kalimantan Tengah yang akan disatukan
menjadi ibukota NKRI2
Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya menjadi salah satu kandidat
wilayah yang dipilih dari era pemerintahan Bung Karno, dengan beberapa alasan khusus
dan kembali dimunculkan gaungnya di era pemerintahan Presiden Jokowi dengan alasan
Jakarta dirasa tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya sebagai ibukota
negara. Seperti yang diulas oleh Dascher bahwa ketika sebuah kota menjadi ibukota, kota
tersebut akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan akibatknya akan
menghasilkan dampak demografi dan ekonomi dari kekuatan yang terakumulasi yang
jikalau tidak diimbangi dengan dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan banyak
masalah dengan berbagai macam polemik yang muncul diantaranya adalah masalah
kemacetan karena banyaknya kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin
bertambah, masalah wilayah tinggal yang sempit dan kumuh, banjir musiman, lapangan
pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya. Jakarta dianggap terlalu padat
sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dan merupakan kota
warisan pemerintahan Kolonial Belanda yang sedari awal tidak didesain dengan baik
sehingga sulit untuk disesuaikan terlebih lagi permasalahan urbanisasi yang
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mempengaruhi pertambahan penduduk tiap tahunnya yang juga mempengaruhi
pertumbuhan fisik kota yang semakin tidak teratur dengan semakin banyaknya
pemukiman padat penduduk yang didirikan di ruang atau lahan pemerintah. Jakarta akan
dijadikan sebagai pusat ekonomi dan bisnis seperti New York yang digantikan perannya
oleh Washington DC.
Wacana pemindahan mulai digaungkan kembali dengan pemilihan beberapa
wilayah diantaranya adalah Sulawesi dan Kalimantan yang dirasa memiliki wilayah yang
masih cukup luas dan bisa ditata sesuai dengan master plan ibukota yang seharusnya tanpa
dihambat dengan permasalahan lahan yang kurang atau masalah relokasi pemukiman,
kemacetan dan permasalahan lainnya dan Kalimantan Tengah memiliki potensi tersebut
dengan letak geografis yang cenderung datar dan tidak berbukit. Dari sisi pertahanan dan
keamanan karena posisinya yang berada di tengah dan memiliki daratan yang sangat luas
sangat dianggap ideal sebagai buffer atau benteng pertahanan3. Pemindahan ibukota baru
akan menimbulkan banyak peluang baru jikalau disiapkan dengan maksimal. Schatz
(2003) menjelaskan secara teori bahwa pemindahan ibukota yang didesain dan dieksekusi
dengan baik (well-designed dan well-executed) dapat memberikan peluang ekonomi dan
pelayanan pemerintahan sebagai solusi masalah ketimpangan pada daerah lain.
Wacana pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak
persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang
berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak
pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait
pemindahan ibukota. Ada tujuan yang harus diperhatikan dalam keterkaitannya dengan
kebijakan pemerintah daerah yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat,
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yaitu sebagai berikut : 1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah
sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga,
kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan
harus melalui tindakan kolektif. 3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan
mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktorfaktor internal personal maupun eksternal struktural. 4. Meningkatkan situasi dan
lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial
dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat
kemanusiaan. 5. Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber
kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Berdasarkan
penjelasan diatas 5 komponen tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu acuan dalam
wacana pemindahan ibukota NKRI dalam konteks kebijakan pemerintah daerah karena
situasi yang tercipta adalah situasi yang harus kondusif bagi masyarakat. Perspektif
kebijakan pemerintah daerah dirasa perlu dalam menelaah wacana kepindahan ibukota
NKRI ini terutama untuk wilayah Kalimantan Tengah karena hal ini akan membawa
perubahan yang cukup singnifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah yang
tentu saja diharapkan wacana kepindahan ibukota ini membawa dampak positif bagi
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan secara merata dan bagi
daerah lainnya di Indonesia karena posisinya yang berada ditengah NKRI.
Selain kajian mengenai kajian kebijakan pemerintah daerah, ada aspek lainnya
yang perlu dikaji yaitu studi budaya (cultural study), selalu berbicara tentang aktor-aktor
sebagai pelaku budaya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang budaya serta
didukung oleh sikap kritis, kreatif dan inovatif. Para aktor tersebut berkemampuan
menjalankan perannya dalam pengembangan budaya. Pada sisi lain, Negara/Pemerintah
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dengan kewenangannya (authority) dan kekuasaannya (power) memiliki peran dalam
pengembangan budaya melalui kebijakan dan strategi kebijakan yang dijabarkan dalam
bentuk program kegiatan untuk mengembangkan potensi-potensi budaya yang ada dalam
masyarakat. Oleh karena itu, interaksi dan integrasi antara aktor dan struktur/pemerintah
akan mempercepat pengembangan budaya dan transformasi budaya yang memiliki nilainilai strategis.
Isu-isu yang berhubungan dengan pemeliharaan warisan budaya menurut KatzGerro, T (2015) adalah lemahnya kekuatan masyarakat, sehingga peran negara atau
pemerintah yang harusnya yang aktif dalam memelihara warisan budaya tersebut, namun
secara faktual, peran negara masih kecil dalam membelanjakan dana untuk pemeliharaan
warisan budaya. Lebih rinci tentang penggunanan dana tersebut, Katz mengatakan bahwa
alokasi dana lebih besar diperuntukan bagi budaya yang sudah berjalan baik, dari pada
tujuan pemerataan terhadap akses budaya; kecenderungan menggunakan model top down
dalam menggunakan dana publik dari pada pelibatan masyarakat; orientasi pada budaya
kreatif dan pasar. Selain itu, dana publik yang diperuntukkan untuk pengembangan
budaya, harus berdampak bagi penciptakan perubahan terhadap ekonomi dan politik,
serta berimplikasi adanya dukungan dari para pihak yang terkait dengan pengembangan
budaya.
Mengikuti pemikiran Katz Gerro, Negara atau pemerintah memiliki peran sentral
dalam pengembagan warisan budaya, bahkan secara dominan telah melakukan model
perencanaan dengan menggunakan model top down telah menentukan kebijakan
pengembangan budaya yang berorientasi pasar agar warisan budaya yang dikembangkan
dapat berkontribusi terhadap ekonomi dan politik. Pemikiran ini memberikan pemahaman
bahwa warisan budaya yang bersumber dari komunitas masyarakat yang tersebar di
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wilayah pedesaan menjadi terabaikan dalam pengembangan demi mengejar kebutuhan
pasar yang dekat dengan komunitas urban.
Hal yang senada dengan pemikiran di atas, yaitu pendapat Mc. Guigan yang
dikutip Dari Lisgird (2015) menyebutkan kebijakan publik dapat dipahami melalui tiga
wacana ideologi, yaitu kebijakan budaya yang menitik beratkan pada kewenanagan
negara, dan secara faktual kebijakan budaya merupakan bagian pasar komersil dan
peningkatan yang sangat dipengaruhi oleh pasar dan dukungan dari masyarakat sipil
demokratis. Hal yang berbeda pendapat sebelumnya adalah adanya peran masyarakat
sipil yang dapat mendorong semakin terbukanya kesempatan masyarakat terlibat dalam
pengembangan budaya dan sebagai pelaku (aktor) budaya. Sementara itu, kebijakan
yang memadukan model perencanaan dari atas (top down) dan dari bawah (bottom up)
adalah dari Felicetti (2016) memahami kebudayaan tidak hanya bekerja pada wilayah seni
dan tertutup pada wilayah pemaknaan antropologi sebagai pedoman hidup. Kasus di Kota
Matra, menunjukkan pentingnya kebijakan budaya yang yang memadukan kebijakan
dari atas (top down dan dari bawah (bottom up) untuk memaknai budaya dalam konteks
yang berhubungan dengan budaya sebagai katalis untuk lingkungan fisik, ekonomi dan
sosial regenerasi.
Budaya sebagai katalis menempatkan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial
(social capital) yang memiliki makna bahwa terdapat nilai-nilai yang berfungsi sebagai
pedoman dalam interaksi antar sesama manusia; dan interaksi manusia dengan
lingkungan fisik. Dalam konteks social capital, Nakagawa Shin (2010) menyebutkan,
kebijakan budaya yang menitik beratkan pada ekonomi dan kesejahteraan telah
memberikan kontribusi terhadap perubuhan struktur social dan memberikan kekuatan
pada penduduk lapisan bawah dan mengurangi kesenjangan. Melalui kebijakan kota
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kreatif (creative city)

yang bertujuan membangun kebersamaan sosial dalam

megembangkan kota yang memanfaatkan budaya kreatif. Dalam hal ini, yang terpenting
adalah pengakuan bahwa kekuatan budaya dan pengkreasian struktur menjadi social
capital. Sedangkan Devika K.C. et.al (2016) Proses sosial capital sebagai kebijakan
budaya telah di kembang di kota Thrissur yang kaya dengan warisan budaya sebagai pusat
budaya dengan menampil mengelar even-even festival budaya, seperti Pooram festival
yang menampilkan kudamattun (umbrella display) dan vedekketu (spectaculer firework)
serta festival yang bernuansa keagamaan, yaitu Pulikali dan kummati keli. Walaupun
demikian kota Thrissur masih memelihara keseimbangan antara seni tradisi dan nilainuilai budaya modern.
Pemikiran yang menarik dari Nakagawa Shin adalah kebijakan kota kreatif
(creative city) untuk membangun kebersamaan sebagai upaya mengatasi kesenjangan
sosial, sedangkan Devika KC et.al menitikberatkan pada kebijakan pengembangan pusat
budaya untuk memberikan keseimbangan antara pengembangan nilai-nilai tradisi dan
nilai-nilai yang mengintegrasikan dinamika kehidupan masyarakat dan

kebutuihan

pengembangan budaya serta keterlibatan para pihak (stake holder), yaitu masyarakat,
pemerintah dan pengusaha (private sector).
Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678,51 km2 (267.851 Ha) dan berada
di pinggiran sungai Kahayan memiliki potensi yang besar seperti Taman Nasional
Sebangau, di Kecamatan Sebangau, Hutan Adat di Kecamatan Rakumpit, Sejarah
perjuangan Tjilik Riwut di Kecamatan Bukit Batu dan sejarah asal usul Kota Palangka
Raya, peletakan batu pertama pendirian Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bung Karno,
di Kecamatan Pahandut.
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Pada sisi lain, sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka kedudukan
Kota Palangka Raya sebagai miniature budaya masyaarakat Kalimantan Tengah
menjadikanya sangat strategis sebagai Pusat Pengembangan Budaya dan Kota Kreatif
(creative city) yang mampu menghimpun dan mengembangkan warisan budaya dan nilainilai budaya. Baik sebagai upaya mendorong kebersamaam (Hakambelum) dalam
pembangunan dengan semangat isen mulang dengan pemahaman keuletan, ketangguhan
dan orientasi pada prestasi maupun pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan social. Demikian
juga dengan sejarah Rapat damai Tumbang Anoi (RDTA) tahun 1894 di Tumbang Anoi
sebagai era kebangkitan Budaya Dayak memilki dampak yang luas terhadap dinamika
kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya terhadap Kota Palangka Raya.
Dampak penting dari RDTA tersebut adalah kesadaran bahwa ketertinggalan
masyarakat Dayak dibandingkan dengan komunitas lainnya dan perjuangan untuk
memisahkan diri dari Kalimantan Selatan dengan mendirikan Provinsi Kalimantan
Tengah. Dalam era demokrasi dan otonomi daerah dewasa ini, maka integrasi sosial
menjadi sangat penting, baik bagi keberlangsungan pembangunan maupun untuk
memelihara,

menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam dinamika kehidupan

masyarakat di Bumi Tambun Bungai melalui Falsafah Budaya Betang dengan
pemahaman bahwa mobilitas pendatang yang semakin meningkat, menjadikan Kota
Palangka Raya sebagai masyarakat multikulturdengan tingkat keragaman yang tinggi.
Oleh karena itu, semua orang yang tinggal di Kota Palangka Raya adalah Warga Betang
yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan pembangunan Kota
Palangka Raya.
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan
1. Maksud Kegiatan
9

Maksud dari Kajian ini adalah melihat wacana pemindahan ibukota NKRI dari
perspektif kebijakan pemerintah daerah dan aspek sosial budaya dengan melakukan
proses identifikasi potensi dan desain sosial budaya dalam mendukung kota Palangka
Raya sebagai Kota Kreatif (Creative city), Kota Cerdas (Smart City) dan Kota Hijau
(Green City) yang memiliki ciri-ciri khas lokal dalam kajian kebijakan pemerintah dan
aspek sosial budaya sehingga dinamakan Integrated City dan Beautiful City
2. Tujuan Kegiatan
a) Mengidentifikasikan kebijakan dan peran pemerintah Kota Palangka Raya dalam
mendukung pengembangan Kota Kreatif (Creative City), Kota Cerdas (Smart
City), dan Kota Hijau (Green City)
b) Melakukan identifikasi potensi sosial budaya di lima Kecamatan di wilayah Kota
Palangka Raya
c) Melakukan analisis terhadap potensi sosial budaya lima Kecamatan di Kota
Palangka Raya
d) Menyusun perencanaan desain sosial budaya dalam mendukung Palangka Raya
sebagai Kota Kreatif (Creative city), Kota Cerdas (Smart city) dan Kota Hijau
(Green city) sehingga diistilahkan sebagai Integrated City dan Beautiful City.
C. Hasil, Manfaat dan Dampak
1. Hasil (Output)
a) Hasil kajian ini adalah terpetakannya potensi sosial budaya di Kota Palangka Raya
di lima Kecamatan di kota Palangka Raya dan dokumen desain sosial budaya Kota
Palangka Raya sebagai calon ibu kota Republik Indonesia

dari

perspektif

kebijakan pemerintah daerah dan kajian aspek budaya.
b) Terdokumentasinya rencana kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang serta kebijakan dan startegi dalam medukung pengembangan
10

desain sosial budaya pada rencana pemindahan ibukota RI di Palangka Raya
sebagai Integrated City and Beautiful City.
c) Memasukan kearifan lokal (local knowledge) dalam kebijakan pemerintah
sebagai model pengelolaan manajemen adaptif
2. Manfaat kajian ini adalah :
a) Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan
pembangunan Kota Palangka Raya sebagai Kota Kreatif (Creative City), Kota
Cerdas (Smarty City) dan Kota Hijau (Green City) yang diistilahkan sebagai
Integrated City dan Beautiful City
b) Kerangka Acuan dalam pengembangan kota Palangka Raya yang berbasis pada
keunggulan dan dimensi sosial budaya.
c) Menginternalisasikan dan melembagakan Budaya Betang sebagai masyarakat
multikultur yang menghargai perbedaan dan memiliki tanggung jawab yang sama
untuk pembangunan Kalimantan Tengah.
d) Memberikan penilaian (assesment) terhadap manfaat dari Festival Nasional Isen
Mulang bagi pengembangan seni budaya dan pariwisata di Kalimantan Tengah.
e) Betang sebagai pusat kajian dan pengembangan kebudayaan Dayak Kalimantan
Tengah.
3. Dampak (outcome) dari hasil kajian ini adalah :
a) Terciptanya multiflier effect ekonomi akibat meningkatnya pelayananjasa,
meningkatnya jumlah penduduk, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap barang serta berkembanganya ekonomi kreatif dalam pemenuhan
pelayanan publik.
D. Ruang Lingkup Wilayah dan Kegiatan
1. Ruang Lingkup Wilayah
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No
1

Kecamatan
Panarung

2

Jekan Raya

3

Sebangau

4

Rakumpit

5

Bukit Batu

Kelurahan
Pahandut Seberang
Tumbang Rungan
Menteng
Petuk Katimpun
Kereng Bangkirai
Sabaru
Danau Tundai
Pager
Mungku Baru
Sei Gohong
Tangkiling (Bukit Batu dan Nyaru
Menteng, Taman Wisata Tangkiling)

Keterangan

E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Kajian Kuantitatif
Pendekatan Kuantitatif menggunakan Skala Likert dengan score 1 sampai dengan
5 untuk memberikan penilaian terhadap respon atau keinginan masyarakat sesuai dengan
realita yang dihadapi oleh masyarakat pada masa kini. Data dihimpun dengan
menggunakan instrumen (angket) yang disebarluaskan di 5 kecamatan secara Purposive
Sampling dengan mempertimbangkan keragaman dan kekhasan informasi dari masingmasing kelurahan yang ada di kecamatan.Sampel sering juga disebut sebagai contoh,
yaitu himpunan bagian dari suatu populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi
memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Pengambilan sampel dari suatu
popolasi disebut penarikan sampel atau sampling yang sifatnya represetatif. Hasil dari
sampling merupakan data perkiraan/estimate (Supranto, 2000). Menurut Sujarweni
(2008) jumlah anggota sampel dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang
diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Random Sampling sedangkan
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jumlah sampel penelitian yang akan diambil menggunakan rumus Slovin yaitu
(Sujarweni, 2008) :
n=



N

1 N x e2



Keterangan:
n

= Ukuran sampel

N = Populasi
e

= Prosentasi

kelonggaran

ketidakterikatan

kerena

kesalahan

pengambilan

sampel yang masih diinginkan.
Sampel diambil dari populasi penduduk kota Palangka Raya, Pada masingmasing kelurahan yang terpilih, akan dipilih sample secara acak sejumlah 700
responden.Oleh sebab itu responden di bagi menjadi dalam tiga kelompok (strata) , yaitu
:
a) Responden dengan latar belakang tokoj masyarakat, budayawan.
b) Masyarakat umum yaitu masyarakat kelurahan

yang terdiri dari berbagai latar

belakang (swasta, PNS, mahasiswa, ibu rumah tangga). Untuk mendapatkan
kevalidan jawaban yang diperoleh, tingkat pendidikan masyarakat umum dibatasi
minimal pendidikan SMU/sederajat.
c) Penghuni yaitu responden masyarakat yang berdomisili dikelurahan (penjaga
toko/karyawan, satpam, penghuni rumah tinggal, buruh dan lain sebagainya).
Dalam pemilihan key informan peneliti akan menggunakan metode Purposive
yang bertujuan untuk mempermudah jangkauan sebaran dari key informan yang ada
dengan membuat beberapa kategori yang sesuai dengan kajian penelitian, seperti yang
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dijelaskan oleh Palys dalam Purposive Sampling4 “Purposive Sampling is virtually
synonymous with Qualitative research. However, because there many objectives that
qualitative researchers might have. The list of “Purposive” startegies that you might
follow is virtually endless and any given list will reflect only range of situations the author
of that list has considered”.
Metode sebaran yang dilakukan adalah Purposive Random Sampling, yang
bertujuan untuk melihat gambaran umum masyarakat mengenai wilayah adat dalam locus
kajian ini.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pemanfaatan data
primer ini adalah dengan cara observasiatau pengamatan terlebih dahulu terhadap
kegiatan masyarakat untuk mendapatkan gambaran utuh.
2. Pendekatan Kualitatif
Penelitian ini menggunakan metode deskripstif dengan data kualitatif. Data
diperoleh dari wawancara secara umum melalui observasi dan studi dokumentasi.
Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memahami lebih dalam terhadap respon
atau keinginan masyarakat sehingga akan memperkuat kajian kuantitatif. Jenis penelitian
ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung ke objek
penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
(2002) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah melihat dan mendeskripsikan
fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dan melihat kegiatan yang
dilakukan masyarakat, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diam.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai

4

Ted Palys, Purposive Sampling, Simon Fresser University, www.sfu.ca
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lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik
pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.5
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
fenomenologis karena pada hakikatnya penelitian kualitatif mengunakan pendekatan
secara fenomenologis. Artinya Peneliti berangkat kelapangan dengan mengamati
fenomena yang terjadi dilapangan secara alamiah.6
Ditinjau dari hakekat pengalaman manusia dipahami bahwa setiap orang akan
melihat realita yang berbeda pada situasi yang berbeda dan waktu yang bebeda. Sehinga
jarak, waktu, hubungan manusia, tempat tinggal akan mempengaruhi setiap pengalaman
manusia. Maka metode dalam fenomenologis ini menekankan kepada bagaimana
seseorang memaknai pengalamannya.7
Ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis

yang dilakukan oleh peneliti

fenomenologis menurut Moleong (2007:8) yaitu: (a) mengacu kepada kenyataan, dalam
hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas (b) memahami arti peristiwa dan
kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi –situasi tertentu. (c)
memulai dengan diam.Para fenomenologis berasumsi bahwa kesadaran

bukanlah

dibentuk karena kebetulan oleh sesuatu hal yang lain daripada dirinya sendiri.8

5

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-19. Bandung : Alfabeta
hlm. 9
6
Jailan, M. Syahran. Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan
Studi
Kasus).http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252708&val=6813&title=Ragam%20Pen
elitian%20Qualitative%20(Ethnografi,%20Fenomenologi,%20Grounded%20Theory,dan%20Studi%2
0Kasus) Hlm. 42. 7/1/2015
7
Ibid hlm. 42-43
8
Ibid 43
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Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa langkah pertama dalam melakukan
penelitian fenomenologi adalah meneliti fenomena yang akan dikembangkan.
Selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian. Data akan dikumpulkan
melalui wawancara langsung, observasi, rekaman, catatan lapangan. Data yang
dikumpulkan diperoleh dari wawancara mendalam antara peneliti dengan informan
(subjek).9
Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang
menggunakan pendekatan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang mengamati
tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimana para peneliti berusaha
masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga
mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka
disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.10Pendekatan kualitatif deskriptif dan
historis juga dilakukan dalam kajian ini yang menjelaskan mengenai fakta atau kejadian
yang ada dilapangan11 yang sumbernya bisa didapat melalui data berupa dokumen,
gambar dan lain sebagainya.
Proses observasi dimaksudkan untuk menggali lebih dalam data yang dibutuhkan
oleh peneliti sehinggamendapatkan gambaran proses utuh tentang bagaimana faktorfaktor sejarah, budaya dan kultural mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota.
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti bersifat kombinasi antara wawancara
yang formal dan informal serta dilakukan di tempat tinggal subyek penelitian dan tempat
lainnya agar pengumpulan data bisa lebih memunculkan temuan-temuan dan dikombinasi
dengan observasi yang formal seperti wawancara terstruktur.Proses selanjutnya adalah

9

Ibid hlm. 43-44
Ibid hlm. 44
11
http://digilib.unila.ac.id/326/12/BAB%20III.pdf
10
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melakukan indepth interview atau wawancara mendalam mengenai permasalahan yang
akan diteliti agar memperoleh kedalaman, kekayaan serta kompleksitas data. Dalam
melakukan indepth interview, peneliti akan melakukan; getting in, merupakan proses
adaptasi agar peneliti apat diterima dengan baik oleh subjek penelitian.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penjabaran analisis
kebijakan pemerintah daerah dalam wacana pemindahan ibukota NKRI dan juga untuk
memahami dan mendeskripsikan mngenai kebijakan pemerintah daerah dalam kajian
wacana pemindahan ibukota,

sejarah kebudayaan Dayak, interaksi social dalam

kehidupan masyarakat, pola ruang,pola kelola dan jelajah, simbol-simbol dan nilai-nilai
budaya yang masih ada dalam kehidupan masyarakat, serta berbagai upacara ritual dan
seni budaya yang berkembang pada saat ini. Upaya memahami persoalan budaya
dilakukan dengan pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan
wawancara secara general dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat.
3. Lokasi Kajian
Kegiatan kajian ini dilaksanakan di lima Kecamatan di Kota Palangka Raya, yaitu
Kecamatan Pahandut dengan kelurahan Pahandut Seberang dan Tumbang Rungan,
Kecamatan Jekan Raya dengan kelurahan Menteng dan Petuk Katimpun, Kecamatan
Rakumpit dengan kelurahan Pager dan Mungku Baru, Kecamatan Sebangau dengan
kelurahan Kereng Bangkirai, Sabaru dan Danau Tundai dan Kecamatan Bukit Batu
dengan kelurahan Sei Gohong dan Tangkiling.

4. Sumber Data
Data kajian yang akan dikumpulkan terdiri dari 2(dua) jenis sumber, yaitu :
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a) Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung melalui subjek penelitian,
yaitu tokoh masyarakat dan orang-orang sebagai sejarah dan orang-orang yang paham
tetang kebudayaan Dayak dan bergelut atau pelaku kebudayaan tersebut.
b) Data sekunder, yaitu dokumen kepemerintahan berkaitan dengan kebijakan
pemerintah daerah, arsip sejarah dan berbagai tulisan tetnang kebudayaan Dayak yang
diperoleh dari perpustakaan umum, perpstakaan pribadi pelaku budaya dan dari
instansi terkait sesuai dengan tujuan dengan kajian yang dilakukan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik mixed methods
a) Wawancara secara langsung dengan subjek penelitian untuk memahami persoalan
budaya yang hidup dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat baik pada
masa lalu sebagai aspek sejarah maupun konstruksi pemahaman subjek dalam
merespon persoalan pada masa kekinian.
b) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kehidupan budaya yang berlangsung
pada saat ini di wilayah kajian
c) Dokumentasi, yaitu melakukan penggalian data dan informasi yang sudah dilakukan
dalam berbagai media, jurnal dan arsip-arisp yang dimilki oleh dinas maupun
langsung dari subjek penelitian.

F. Teknik Analisa Data
1. Melakukan klasifikasi dan pengelompokan data yang memilki relevansi dengan
tujuan penelitian.
2. Penyajian data berdasarkan kategorisasi yang telah disusun untuk menjawab
pertanyaan penelitian yang telah disusun.
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3. Melakukan interpretasi dari masing-masing kategori yang telah disusun dan
penarikan kesimpulan berdasarkan masing-masing kategorisasi.
4. Penarikan kesimpulan secara integrative sebagai temuan penelitian yang dirumuskan
ke dalam konsep-konsep pemikiran.

G. Keluaran
Keluaran dari hasil kajian ini adalah Dokumen Analisis

Kajian Kebijakan

Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya dalam wacana pemindahan ibukota
NKRI ke Kota Palangka Raya sebagai Calon Ibukota Republik Indonesia, terkhusus
adalah hasil rekomendasi yang mendukung Kota Palangka Raya sebagai Kota Kreatif
(creative city), Kota Cerdas (smart city) dan Kota Hijau (green city) yang berlandaskan
ciri khas budaya dan kearifan lokal.

H. Jangka Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 4 (empat) bulan, mulai Juli – Oktober
2018 dengan rincian kegiatan sesuai dengan table berikut ini.

Kegiatan

Bulan
Juli
1 2 3

4

Agustus
1 2 3

Tahap Persiapan :
a. Penyusunan KAK
b. Pembentukan Tim
Kerja
c. Pengumpulan
Bahan Kajian
d. Penugasan Tenaga
Peneliti, Survei dan
Pengolah Data
Penyusunan Proposal
Kegiatan
Ekspose
Awal/Seminar
Pendahuluan
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4

September
1 2 3 4

Oktober
1 2 3

4

Pelaksanaan Kegiatan
Survei dan
Pengambilan Data
Lapangan
Studi Banding Luar
Daerah
Pengolahan dan
Analisis Data
Penyusunan Draft
Laporan Kegiatan
Ekspose
Akhir/Seminar Hasil
Penyerahan
Dokumen Hasil
Kegiatan
Distribusi Dokumen
Hasil Kegiatan
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah
Dilihat dari aspek penting sejarah, Kota Palangka Raya memiliki sejarah panjang
yang menjadikannya sebagai Ibukota yang dituju sebagai pusat peralihan pemerintahan
dan didalamnya ada banyak aspek yang mempengaruhi. Seperti yang dijelaskan dalam
kutipan berikut ini
“Taking historical perspective means understanding the social, cultural,
intellectual, and emotional settings that shaped people’s lives and actions in the
past. At any one point, different historical actors may have acted on the basis of
conflicting beliefs and ideologies, so understanding diverse perspectives is also a
key to historical perspective-taking. Though it is sometimes called “historical
empathy,” historical perspective is very different from the common-sense notion
of identification with another person. Indeed, taking historical perspective
demands comprehension of the vast differences between us in the present and
those in the past”. (http://historicalthinking.ca/historical-perspectives)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa aspek sejarah merupakan sesuatu hal yang sangat
penting karena dianggap sebagai landasan atau patokan dalam mengambil suatu
keputusan. Sama halnya dengan rencana pemindahan ibukota yang memerlukan kajian
panjang dan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya yang paling utama adalah
cetusan dari Presiden Pertama RI yang menginginkan bahwa nantinya Kota Palangka
Raya akan menjadi ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Karakteristik Kota
1. Teori Konsentris (The Consentric Theory)
Teori ini dikemukakan oleh E.W. Burgess (Yunus, 1999), atas dasar study
kasusnya mengenai morfologi kota Chicago, menurutnya sesuat kota yang besar
mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya.
Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Oleh karena semua bagian-
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bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan
akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis, dengan daerah pusat kegiatan
sebagai intinya.
Secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu
pola konsentris ini adalah sebagai berikut:
a) Daerah Pusat atau Kawasan Pusat Bisnis (KPB)
Daerah pusat kegiatan ini sering disebut sebagai pusat kota. Dalam daerah ini
terdapat bangunan-bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi,
poitik dan budaya. Contohnya : Daerah pertokoan, perkantoran, gedung kesenian, bank
dan lainnya.
b) Daerah Peralihan
Daerah ini kebanyakan di huni oleh golongan penduduk kurang mampu dalam
kehidupan sosial-ekonominya. Penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatangpendatang yang tidak stabil (musiman), terutama ditinjau dari tempat tinggalnya. Di
beberapa tempat pada daerah ini terdapat kegiatan industri ringan, sebagai perluasan dari
KPB.
c) Daerah Pabrik dan Perumahan Pekerja
Daerah ini di huni oleh pekerja-pekerja pabrik yang ada di daerah ini. Kondisi
perumahannya sedikit lebih buruk daripada daerah peralihan, hal ini disebabkan karena
kebanyakan pekerja-pekerja yang tinggal di sini adalah dari golongan pekerja kelas
rendah.
d) Daerah Perumahan yang Lebih Baik Kondisinya
Daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya dibanding dengan
penduduk yang menghuni daerah yang disebut sebelumnya, baik ditinjau dari
pemukimannya maupun dari perekonomiannya.
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e) Daerah Penglaju
Daerah ini mempunyai tipe kehidupan yang dipengaruhi oleh pola hidup daerah
pedesaan disekitarnya. Sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan
sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan, Kebanyakan penduduknya
mempunyai lapangan pekerjaan nonagraris dan merupakan pekerja-pekerja penglaju yang
bekerja di dalam kota, sebagian penduduk yang lain adalah penduduk yang bekerja di
bidang pertanian.

C. Teori Sektor
Teori sector ini dikemukakan oleh Homer Hoyt (Yunus, 1991 & 1999),
dinyatakan bahwa perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam suatu kota,
berangsur-angsur menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sector-sektor yang
sama terlebih dahulu. Alasan ini terutama didasarkan pada adanya kenyataan bahwa di
dalam kota-kota yang besar terdapat variasi sewa tanah atau sewa rumah yang besar.
Belum tentu sesuatu tempat yang mempunyai jarak yang sama terhadap KPB akan
mempunyai nilai sewa tanah atau rumah yang sama, atau belum tentu semakin jauh letak
atau tempat terhadap KPB akan mempunyai nilai sewa yang semakin rendah. Kadangkadang daerah tertentu dan bahkan sering terjadi bahwa daerah-daerah tertentu yang
letaknya lebih dekat dengan KPB mempunyai nilai sewa tanah atau rumah yang lebih
rendah daripada daerah yang lebih jauh dari KPB. Keadaan ini sangat banyak dipengaruhi
oleh factor transportasi, komunikasi dan segala aspek-aspek yang lainnya.
1. Pertumbuhan Vertikat, yaitu daerah ini dihuni oleh struktur keluarga tunggal dan
semakin lama akan didiami oleh struktur keluarga ganda. Hal ini karena ada factor
pembatas, yaitu : fisik, social, ekonomi dan politik.
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2. Pertumbuhan Memampat, yaitu apabila wilayah suatu kota masih cukup tersedia
ruang-ruang kosong untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya.
3. Pertumbuhan Mendatar ke Arah Luar (Centrifugal), yaitu biasanya terjadi karena
adanya kekurangan ruang bagi tempat tinggal dan kegiatan lainnya. Pertumbuhannya
bersifat datar centrifugal, karena perembetan pertumbuhannya akan kelihatan nyata
pada sepanjang rute transportasi. Pertumbuhan datar centrifugal ini dapat dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu :
a) Pertumbuhan Datas Aksial, pertumbuhan kota yang memanjang ini terutama
dipengaruhi oleh adanya jalur transportasi yang menghubungkan KPB dengan
daerah-daerah yang berada diluarnya.
b) Pertumbuhan Datar Tematis, pertumbuhan lateral suatu kota tipe ini tidak
mengikuti arah jalur transportasi yang ada, tetapi lebih banyak dilatarbelakangi
oleh keadaan khusus, sebagai cintih yaitu dengan didirikannya beberapa pusat
pendidikan, sehingga akan menarik penduduk untuk bertempat tinggal di daerah
sekitarnya. Di lingkungan pusat kegiatan yang beru ii akan timbul suatu suasana
perkotaan yang secara administrative mungkin terpisah dari kota yang ada. Oleh
karena jarak antara pusast kegiatan yang baru dengan daerah perkotaan yang lama
biasanya tidak terlalu jauh, maka pertumbuhan selanjutnya adalah pada pusat
yang lama dengan pusat yang baru akan bergabung menjadi satu.
c) Pertumbuhan Datar Kolesen, perkembangan lateral ketiga ini terjadi karena
adanya gabungan dari perkembangan tipe satu dan dua. Sehubungan dengan
adanya perkembangan yang terus-menerus dan bersifat datar pada kota (pusat
kegiatan), maka mengakibatkan terjadinya penggabungan pusat-pusat tersebut
satu kesatuan kegiatan.
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Perumusan Kriteria Liveable Cities Yang Terdiri Dari 8 Variabel Dan 35 Kriteria
Sebagai Berikut : (Symposium Iap 2008)
1. Fisik Kota : Tata ruang, arsitektur, RTH, ciri dan karakter budaya lokal
2. Kualitas Lingkungan : kebersihan kota dan tingkat pencemaran.
3. Transportasi-Aksesibilitas : angkutan umum, kualitas jalan, waktu tempuh ke tempat
aktivtas, pedestrian.
4. Fasilitas : Fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, rekreasi, taman kota.
5. Utilitas : Air bersih, listrik, telekomunikasi
6. Ekonomi : tingkat pendapatan, biaya hidup, ramah investasi
7. Sosial : Ruang publik, ruang kreatif, interaksi sosial, kriminalitas, tingkat kesetaraan
warga kota, partisipasi warga, dukungan terhadap orang tua, penyandang cacat, dan
wanita hamil.
8. Birokrasi dan Pemerintahan : Leadership yang kuat, dukungan kebijakan, kepastian
hukum, akuntabilitas pemerintah, tingkat penerapan rencana kota, dukungan program
pembangunan,

dukungan

pembiayaan.

(https://pengembangan

perkotaan.

wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-perkembangan-kota)

D. Dinamika Sosial
Dinamika Sosial Budaya
Dinamika perkembangan sosial budaya dapat dipahami dari dinamika aktor-aktor
sebagai pembentuk kebudayaan, ketika mereka merefleksikan pengetahuan dan
pengalaman mereka dalam menghadapi dinamika pembangunan yang sarat dengan
kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.Pergerakan
pemahaman baru dinamika sosial tersebut dapat dipelajari dalam ruang dan waktu
sebagai arena pembentuk dan dibentuk, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan
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bersama (intersubjektif) yang secara terus menerus ditanamkan (internalization) dan
dilembagakan (institutionalization) dalam kehidupan masyarakat. Keberlangsungan
dinamika tersebut sangat tergantung dengan para actor yang bsecara aktif melakukan
kontruksi pengetahuan, sehingga membentuk pengetahuan yang didorong oleh kekuatan
indiviudu (society is a human product) dan sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh
dinamika perkembangan social budaya (human is a social product).
1. Interaksi aktor dalam ruang dan waktu
Dinamika aktor dalam ruang dan waktu merupakan interaksi yang didasarkan
perbedaan (disticntion) yang dimiliki para aktor dari pengetahuan dan pengalaman yang
membentuk kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan menciptakan isu-isu aktual yang
sedang dihadapi masyarakat.
Pergumulan antar aktor dalam ruang dan waktu tersebut, menciptakan realitas
yang kaya dengan ide-ide dan gagasan baru. Salahsatu di antara gagasan tersebut bisa
saja menjadi gagasan utama yang terus diperdebatkan dan di praktekkan sampai pada
tingkat kesadaran yang mengikat interaksi dalam kehidupan masyarakat.
Realitas sosial yang terbangun dari hasil interaksi tersebut adalah realitas yang
mampu mendorong kesadaran bersama (collective consciousness) untuk melakukan
tindakan yang mengangkat dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi
masyarakat.
Konteks pemikiran ini, menggambarkan bahwa kualitas interaksi social harus
dilakukan secara sadar untuk menghasil sebuah dinamika perkembangan yang
mendorong sebuah proses kreatifitas, inovasi dan transformasi. Sebuah even seni-budaya,
selalu mempertanyakan, siapakan aktor dibalik peristiwa atau pentas tersebut. Dengan
demikian, seorang aktor harus memiliki kemampuan untuk merefleksikan realita

26

dinamika kehidupan masyarakat dan mengemasnya secara kreatif, inovatif dan
transformatif untuk mendorong secara sadar sebuah perubahan sosial budaya yang
memberi manfaat dan martabat bagi masyarakat.
Pada era millinea yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan
komunikasi, maka dinamika dan kecepatan perubahan tersebut tidak akan bisa dibendung,
sehingga menimbulkan tantangan yang harus kita hadapi dan mengubahnya menjadi
kekuatan, potensi yang melahirkan gagasan dan kreasi bagi perkembangan sosial budaya
dengan tetap mempertahankan akar budaya yang merepresentasikan identitas sebuah
masyarakat dan unsur-unsur kemanusiaan (humanity). Tepatnya, kita harus memilih
model pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development), yaitu
model pembangunan yang memperkuat nilai-nilai budaya lokal, sebagai aset yang
dikelola secara arif bagi dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
2. Interaksi antara aktor dengan struktur
Dalam dinamika kehidupan masyarakat, hubungan antara aktor dan struktur
memilki kecenderungan bersifat timbal balik. Dalam hal ini, sang aktor dipahami sebagai
orang yang memiliki gagasan dan ide yang kuat untuk mempengaruhi struktur sebagai
institusi yang memilki kewenangan atau kekuasaan (power) untuk mengatur kehidupan
masyarakat. Sebaliknya, struktur dengan kewenangan atau kekuasaannya dapat pula
melakukan respon dan mempengaruhi aktor, sehingga berlangsungnya proses saling
mempengaruhi tersebut akan menghasilkan transformasi sosial yang mengintegrasikan
gagasan atau ide yang bisa diterima oleh semua pihak.
Bagi para pemilik kewenangan, dinamika dan dialektika hubungan antara aktor
dan struktur harusnya dilakukan secara sadar sebagai arena untuk memberikan ruang
kreativitas dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri menjadi orang yang
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mandiri (self reliance) melalui proses penyesuaian diri terhadap dinamika perubahan
yang terjadi dalam lingkungan mereka.Untuk menjadi masyarakat yang mandiri, maka
perlu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat (community empowerment model)
yang memposisikan mereka sebagai pelaku yang aktif bukan sebagai penerima yang
pasif.
Pembangunan yang berpusat pada manusia merupakan perdebatan antara
pemikiran strukturalis dengan poststrukturalis berkenaan dengan penggunaan kekuasaan
dalam mengatur kehidupan masyarakat.Pada pemikiran strukturalis, negara sebagai
pemegang kekuasaan lebih mengutamakan pembangunan dengan konsep pertumbuhan
ekonomi yang secara otomatis menimbulkan efek ganda (multiplier effects) terhadap
kegiatan ekonomi ditingkat masyarakat.
Pada masyarakat industri, peluang usaha yang diciptakan oleh pertumbuhan
ekonomi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga berdampak bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebaliknya pada masyarakat yang masih
tergantung pada sektor pertanian, pengembangan ekonomi kreatif perlu didorong dan
difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka memiliki kemampuan yang secara bertahap
berkembang menjadi masyarakat yang mandiri.Oleh karena itu, pemikiran strukturalis
cenderung menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
Pendekatan post struktukturalis beranggapan bahwa pemegang kekuasaan
melakukan dominasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga mengabaikan
kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri.Dalam
konteks ini harus ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam
mengatur kehidupan masyarakat dengan mengembangkan inisiatif dan kreativitas
masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008)

menyebutkan bahwa poststrukturalis telah
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memunculkan wacana alternatif sebagai bagian dari proses perkembangan, walaupun
tidak menyediakan resep seperti pada pendekatan strukturalis, namun ia memberikan
suatu perspektif pada kerja yang sangat kuat dan dapat memperkuat proses
pemberdayaan.
Jalan tengah yang dapat menyembatani kedua pendekatan di atas adalah
pendekatan konstruksi social dari Berger dan Luckmannn (!980) yang mengintegrasikan
secara dinamik peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat yang
seharusnya mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan
transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan. Dasar pemikiran tersebut memposisikan bahwa manusia sebagai actor
yang aktif dan kreatif untuk menciptakan realitas sosial, sehingga terjadi proses
transformasi social yang memadukan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai lokal.
Berger dan Lukmann (1990) menyebutkan bahwa realitas sosial adalah proses
sosial, dimana melalui tindakan dan interaksinya, individu menciptakan secara terus
menerus suatu realitas yang dimilkinya dan dialami secara subyektif. Dalam konteks ini,
Berger dan Lukmann memperlihatkan bahwa relaitas social adalah sebuah dialektika
antara diri (self) dengan dunia sosiokultural. Dialektika tersebut berlangsung dalam
proses tiga momen, yaitu : pertama, eksternalisasi sebagai sebuah proses dimana individu
merupkan bagian dari dunia sosiokultural dari sebuah produk masyarakat. Dalam hal ini
terjadi proses penyesuaian diri sehingga produk masyarakat tersebut menjadi bagian
penting dalam kehidupannya.Kedua objektivasi, adalah ketika produk masyarakat
tersebut diinternalisasikan dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat sebagai
sebuah pemahaman bersama (intersubyektif). Selama berlangsungnya proses objektivasi
ini, bahasa dan symbol-simbol penanda menjadi bagian yang terpenting untuk
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menciptakan makna terhadap suatu objek atau pengetahuan. Ketiga, internalisasi yaitu
proses di mana individu mengidentifikasikan diri dalam dunia sosiokultural tersebut dan
secara kreatif

dapat melakukan modifikasi terhadap dunia sosiokulturak tersebut.

Dialektika yang terjadi antara diri dan masyarakat dalam menciptaka realitas
sosiokultural mealui proses pemaknaan dan symbol-simbol, sehingga menjadi bagian dari
pengetahuan publik.
Dalam konteks pembangunan, dimana pembangunan dipahami sebagai suatu
proses internalisasi nilai-nilai pembangunan ke dalam nilai-nilai internal masyarakat
untuk menciptakan perubahan sosiokultural, sehingga dalam proses pembangunan dapat
terjadi benturan-benturan sosial. dalam kehidupan masyarakat. Terhadap kondisi seperti
ini, dibutuhkan fleksibilitas social (social flexibility) dan keterbukaan budaya (cultural
permebiality) agar masyarakat mampu menanggulangi masalah-masalah dan mampu
memanfaatkan

peluang-peluang

baru.Pemikiran

ini

oleh

Nimpoeno

(1990)

disebutkannya sebagai prasyarat kondisional dalam usaha perencanaan ke arah
peningkatan kualitas manusia dan masyarakat.

Pengembangan Masyarakat
Pengembangan masyarakat (community development) dapat diartikan sebagai
upaya untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan
masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan
peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara
berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai
berikut :
1. Kehadiran pihak luar bukan untuk mengambil alaih tanggung jawab upaya perbaikan
kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Karena itu, kehadirannya
30

tidak boleh menciptakan situasi ketergantungan, tetapi cepat atau lambat, harus
menumbuh kemandirian masyarakat program pembangunan sesuai dengan kebutuhan
mereka.
2. Pengertian mandiri yang dimaksudkan bukan berarti menolak atau tidak lagi
memerlukan bantuan/dukungan pihak luar, tetapi memiliki kemampuan untuk
menawar setiap bantuan/dukungan yang ditawarkan oleh pihak luar.
3. Program-program pembangunan yang diupayakan secara mandiri oleh masyarakat
tersebut tidak bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan untuk waktu yang tidak
terbatas.
Mengacu pada pengertian di atas, maka setiap kegiatan pengembangan
masyarakat harus dilandasi filosofi kerja sebagai berikut :
1. Membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri
2. Terus menerus berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup dalam arti yang seluasluasnya (fisik,social,ekonomi, mental/spiritual)
3. Menjaga keserasian dan keseimbangan, baik antara sesama warga masyarakat, antara
masyarakat dan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Penciptanya.
Beberapa prinsip pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang
2. Membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilki dan berupaya untuk mengembangkannya
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimilki oleh masyarakat
4. Penyediaan berbagai masukan (input)
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5. Pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity) yang membuat masyarakat
menjadi semakin berdaya
6. Peran orang luar (OL) sebagai fasilitator bukan pelaku

E. Kebijakan Pemerintah (Government Policy)
Para

ahli

mendefinisikan

kebijakan

publik

berbeda-beda.

Ada

yang

mendefinisikan berdasarkan bahasa atau asal bahasanya, ada juga yang berdasarkan
tujuan dan fungsi kebijakan publik dibuat. Beberapa di antaranya mungkin sama dengan
redaksi yang berbeda. Kita lihat beberapa pengertian kebijakan publik di bawah ini.
1. Kebijakan Publik Menurut KBBI
Kebijakan publik atau public policy terdapat di berbagai bahasa-bahasa negara di
dunia. Di dalam bahasa Yunani, public policy dibagi menjadi dua kata, public dan policy.
Public artinya negara atau kota, sedangkan policy mempunyai makna kebijakan.
Begitu pula pengertian perkata menurut bahasa Latin. Sementara dalam Bahasa
Inggris yang kini mendunia, public policy mempunyai makna yang sedikit berbeda. DI
mana public policy tetap dibagi menjadi dua kata. Public berarti negara atau umum dan
policy yang diberi makna administrasi pemerintahan.
2. Kebijakan Publik Menurut Bill Jenkins
Kebijakan publik menurut Bill Jenkins adalah sebuah taktik atau strategi yang
dilakukan oleh seorang aktor politik dalam suatu negara dengan tujuan tertentu
berdasarkan situasi tertentu. Menurut definisi ini, pembuat kebijakan politik tidak harus
pemerintah. Siapa saja yang berhubungan dengan politik dan mempunyai pengaruh dapat
melakukannya.
3. Kebijakan Publik Menurut WN Dunn
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WN Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang benarbenar dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan tersebut dibuat dalam
berbagai bidang, mulai dari pertahanan keamanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,
mengatasi kriminalitas, dan perencanaan pembangunan. Tujuan atau sasaran kebijakan
publik menurut Dunn adalah rakyat sebuah negara. (https://guruppkn. com/macammacam-kebijakan-publik). Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah menjadi sangat
penting karena menjadi faktor pendukung utama dalam setiap kegiatan yang ada, skema
anggaran harus diprioritaskan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah termasuk
didalamnya adalah pengembangan kebudayaan yang akan menjadi daya tarik yang ikonik
dikaitkan dengan potensi unggulan dari willayah Kota Palangka Raya dan wilayah
lainnya yang tersebar di Kalimantan Tengah yang kemudian harus berbenah diri
menjelang kesiapan pemindahan Ibukota NKRI.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
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A. Sifat Penelitian (Kualitatif Deskriptif)
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti
terjun langsung ke objek penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.
Menurut Bogdan dan Taylor (2002) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah
melihat dan mendeskripsikan fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dan
melihat kegiatan yang dilakukan masyarakat, merupakan persedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai
lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik
pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.12
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
fenomenologis karena pada hakikatnya penelitian kualitatif mengunakan pendekatan
secara fenomenologis. Artinya Peneliti berangkat kelapangan dengan mengamati
fenomena yang terjadi dilapangan secara alamiah.13
Ditinjau dari hakekat pengalaman manusia dipahami bahwa setiap orang akan
melihat realita yang berbeda pada situasi yang berbeda dan waktu yang bebeda. Sehinga
jarak, waktu, hubungan manusia, tempat tinggal akan mempengaruhi setiap pengalaman

12

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-19. Bandung : Alfabeta
hlm. 9
13
Jailan, M. Syahran. Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan
Studi
Kasus).http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252708&val=6813&title=Ragam%20Pen
elitian%20Qualitative%20(Ethnografi,%20Fenomenologi,%20Grounded%20Theory,dan%20Studi%2
0Kasus) Hlm. 42. 7/1/2015
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manusia. Maka metode dalam fenomenologis ini menekankan kepada bagaimana
seseorang memaknai pengalamannya.14
Ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis

yang dilakukan oleh peneliti

fenomenologis menurut Moleong (2007:8) yaitu: (a) mengacu kepada kenyataan, dalam
hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas (b) memahami arti peristiwa dan
kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi –situasi tertentu. (c)
memulai dengan diam.Para fenomenologis berasumsi bahwa kesadaran

bukanlah

dibentuk karena kebetulan oleh sesuatu hal yang lain daripada dirinya sendiri.15
Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa langkah pertama dalam melakukan
penelitian fenomenologi adalah meneliti fenomena yang akan dikembangkan.
Selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian. Data akan dikumpulkan
melalui wawancara langsung, observasi, rekaman, catatan lapangan. Data yang
dikumpulkan diperoleh dari wawancara mendalam antara peneliti dengan informan
(subjek).16
Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang
menggunakan pendekatan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang mengamati
tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimana para peneliti berusaha
masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga
mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka
disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.17 Dalam pemilihan key informan peneliti
akan menggunakan metode Purposive yang bertujuan untuk mempermudah jangkauan
sebaran dari key informan yang ada dengan membuat beberapa kategori yang sesuai
14

Ibid hlm. 42-43
Ibid 43
16
Ibid hlm. 43-44
17
Ibid hlm. 44
15
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dengan kajian penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Palys dalam Purposive Sampling18
“Purposive Sampling is virtually synonymous with Qualitative research. However,
because there many objectives that qualitative researchers might have. The list of
“Purposive” startegies that you might follow is virtually endless and any given list will
reflect only range of situations the author of that list has considered”.
Metode sebaran yang dilakukan adalah Purposive Random Sampling, yang
bertujuan untuk melihat gambaran umum masyarakat mengenai wilayah adat dalam locus
kajian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pemanfaatan
data primer ini adalah dengan cara observasi atau pengamatan terlebih dahulu terhadap
kegiatan kolektor saat bekerja dan tidak bekerja untuk mendapatkan gambaran utuh
tentang dunia kesadaran yang dimiliki oleh kolektor tentang pekerjaannya.
Proses observasi dimaksudkan untuk menggali lebih dalam data yang dibutuhkan
oleh peneliti sehingga mendapatkan gambaran proses utuh tentang bagaimana alienasi
dan fenomena ketakutan manusia modern di tengah situasi dan kondisi kerja kolektor
serta di kehidupan sosialnya di masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti bersifat wawancara yang informal dan dilakukan di tempat yang jauh dari kesan
formal, yaitu di tempat tinggal subyek penelitian dan di warung kopi, agar pengumpulan
data bisa lebih memunculkan temuan-temuan daripada harus dilakukan observasi yang
terkesan formal seperti wawancara terstruktur. Proses selanjutnya adalah melakukan
indepth interview atau wawancara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti
agar memperoleh kedalaman, kekayaan serta kompleksitas data. Dalam melakukan
indepth interview, peneliti akan melakukan; getting in, merupakan proses adaptasi agar
peneliti apat diterima dengan baik oleh subjek penelitian.
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B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian mengenai kajian pemindahan ibukota NKRI ke kota Palangka
Raya pemilihan dengan lokasi ini dengan alasan atau pertimbangan bahwa lokasi
memiliki memiliki jumlah populasi yang cukup banyak dan wilayah yang masih cukup
luas Waktu penelitian adalah bulan Agustus hingga Oktober 2018 dengan
mempertimbangkan waktu penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan
cermat dan jadwal yang terstruktur.

C. Jenis Data
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan
narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian didapat dengan
metode wawancara. Narasumber yang diwawancarai yaitu aparatur desa,

pihak

kelompok masyarakat lokal
2.Data Sekunder
Data sekunder adalah data berupa bahan yang diperlukan dalam penelitian sosial
yang meliputi dokumentasi berupa gambar/foto terkait penelitian serta setiap bahan
tertulis baik berupa monografi desa, profil desa, bukti tertulis terkait tanah adat, dan lain
sebagainya, serta pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat
erat hubungannya dengan obyek penelitian.
D. Metode Identifikasi
Adapun metode identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut
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1. Metode partisipatif untuk melakukan pemetaan kawasan adat atau kawasan yang
dilindungi oleh masyarakat serta melakukan wawancara mendalam mengenai
pemahaman masyarakat terhadap kawasan terpilih.
2. Informan yang terpilih adalah orang-orang secara dipilih secara purposif yang banyak
mengetahui tentang wilayah terpilih dalam keterkaitannya dengan wacana
pemindahan ibukota serta mampu menjelaskan mengenai sasaran yang ingin dicapai
dari identifikasi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian sosial pengumpulan data merupakan
salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena
dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang
diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau
fenomena yang akan diteliti. Untuk membantu penulis mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai fenomena yang diteliti, maka dibutuhkan data yang valid. Teknik pengumpulan
data tersebut meliputi:
1. Observasi
Observasi dalam penelitian yang digunakan merupakan observasi yang
digolongkan kedalam observasi partisipasi pasif (passive participation)yaitu peneliti
datang ketempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.19
Serta tergolong dalam observasi yang terus terang dan tersamar yaitu peneliti dalam
melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia

19

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-19. Bandung :
Alfabeta. Hlm. 227
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sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai
akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang
atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari
merupakan suatu data yang dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus
terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.20
Adapun manfaat observasi menurut Patton dan Nasution (1988; dalam Sugiyono),
yaitu :21
a) Peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial,
jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
b) Diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan
pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.
Pendekatan induktif membuka kemungkian melakukan penemuan atau discovery.
c) Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain,
khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa’’
dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.
d) Peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh
responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat
merugikan nama lembaga.
e) Peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden, sehingga peneliti
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
f) Peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesankesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

20

Ibid hlm. 227-228
Ibid., Hlm. 228
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Adapun pemilihan tekhnik pengumpulan data observasi partisipasi pasif selain
yang dipaparkan tersebut, juga karena peneliti dalam melakukan penelitian dimana posisi
peneliti tidak terlibat sama sekali dalam proses, namun posisi peneliti hanya sekedar
mengamati atau melihat keadaan/kenyataan secara langsung apa yang terjadi di lokasi
penelitian. Hal ini bertujuan, agar peneliti menjadi orang yang netral dalam penelitian.
2. Wawancara
Esterberg (2000; dalam Sugiyono), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback (1998; dalam Sugiyono), dengan wawancara
maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa
ditemukan pada observasi. 22
Esterberg (2002 : dalam Sugiyono), mengemukakan wawancara semi struktur.
Jenis wawancara ini yang digunakan dalam penelitian ini, dimana sudah termasuk dalam
kategori in-depth interview, dalam pelaksanaannya lebih bebas.Tujuan dari wawancara
jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang
diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara,
peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh
informan.23
Tujuan dari tekhnik wawancara tak berstruktur yang peneliti pilih ini guna
menganalisis permasalahan dari masalah yang peneliti angkat.

22

Ibid., Hlm. 231-232
Ibid hlm. 233-234
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Dalam penelitian yang menjadi 10 orang untuk metode penelitian kualitatif
(Purposive), yaitu :
a) Berdasarkan lamanya tinggal/lama domisili
b) Berdasarkan usia (18 tahun ke atas)
c) Berdasarkan bidang keahlian/pekerjaan
3. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang
digunakan dalam penelitian ini berbentuk monografi desa, profil desa, hasil perjanjian
kesapakatan pembuatan batas tanah adat. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto
ataupun gambar terkait keperluan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.24
F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman 1984, bahwa penelitian ini menggunakan teknik
analisa data interaktif. Model interkatif ini terdiri dari tiga hal utama reduksi data,
pengkajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis ini merupakan sebuah
proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus. (Miles dan Huberman,1984 ).
1. Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan pengabstrakan data yang berlangsung terus hingga laporan akhir
penelitian disusun. Proses reduksi data untuk lebih menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan
penarikan kesimpulan yang akan di lanjutkan dengan proses verifikasi.

24

Ibid., Hlm. 240
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2. Pengkajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menggunakan komponen utama yaitu
reduksi data, pengkajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, akan
memudahkan peneliti untuk menganalisa data yang di peroleh dalam penelitian.

Sifat Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kuantitaif dan Deskripsi Sampel
Penelitian
Dalam metode ini digunakan dengan cara penyebaran kuesioner ke beberapa
wilayah kecamatan dan desa yang di wilayah kecamatan. Teknik yang digunakan adalah
Purposive Random Sampling. Deskripsi data yang disajikan digunakan untuk
menggambarkan secara umum penyebaran data di lapangan. Data diambil dari beberapa
wilayah kecamatan yang berada di wilayah kota Palangka Raya Data penelitian diperoleh
dengan menyebarkan kuesioner ke beberapa wilayah yang ada di kota Palangka Raya
dengan sebaran kuesioner sebanyak 700 responden yang terdiri dari wilayah beberapa
wilayah kecamatan yang ada di kota Palangka Raya yang menjadi lokasi pengambilan
sampel dan pembagian kuesioner. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data
dilakukan kurang lebih satu minggu. Kuesioner dibagi berdasarkan jumlah sampel yang
ada yakni sebanyak 700 eksemplar. Ada pun rincian pendistribusian kuesioner adalah
sebagai berikut:

Sebaran Kuesioner Pemindahan Ibukota Negara RI Ke Kota Palangka Raya
No
Kecamatan
Kelurahan
Jumlah
Persentase
Pahandut Seberang
65
8,57
1
Panarung
Tumbang Rungan
60
8,57%
Menteng
80
11,43%
2
Jekan Raya
Petak Katimpun
60
8,57%
Kereng Bangkirai
80
11,43%
3
Sebangau
Sabaru
60
8,57%
42

4

Rakumpit

5

Bukit Batu

Danau Tundai
Pager
Mungku Baru
Sei Gohong
Tangkiling (Bukit Batu,
Nyaru Menteng, Taman
Wisata Tangkiling

35
60
60
60
80

5%
8,57%
8,57%
8,57%
11,43%

700 Kuesioner

100%

Tabel
Ikhitisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner
No

Jumlah
Kuesioner
700
-

Keterangan

1
2

Distribusi Kuesioner
Kuesioner yang tidak
kembali
3
Kuesioner yang kembali
700
4
Kuesioner yang dapat di
700
olah
n sampel
= 700
Responden Rate = (700/700) x 100% = 100%

Persentase
100%
0%
100%
100%

Sumber : Data Primer, diolah 2018
Dari keseluruhan kuesioner yang kembali kesemuanya digunakan dalam tahapan
analisis, setelah dilakukan proses penyuntingan lebih lanjut.
Tabel
Data Responden
Profil
Jenis
Kelamin
Usia

Pendidikan
\

Option
Pria
Wanita
Total
< 19 tahun
20- 29 tahun
30-39 tahun
40-49 tahun
>50 tahun
Total
Sarjana (S1)/ Lebih
SMA
SMP
SD
Tidak Sekolah
Total
PNS

Jumlah
325
375
700
75
75
300
150
100
700
350
200
150
0
0
700
350
43

%
%
%
100%
10,71%
10,71%
42, 86%
21,43%
14,29%
100%
50%
25,571%
21,429%
0%
0%
97%
50%

Total
46,429
53,571
100%

Jenis
Pekerjaan

Wiraswasta
IRT
Petani
Mahasiswa
Pelajar
Buruh

Total
Sumber Data Primer, diolah 2018

200
50
0
25
25
50

28,57%
7,143%
0%
3,57%
3,57%
7,143%

700

99.996%

G. Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas Data
Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor
tiap butir, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah
tip butir skor. Pengujian yang biasa yang digunakan adalah Korelasi Pearson Product
Moment dan Corrected- - Item Correlation

Jumlah Total Kuesioner
Dimensi I
Dimensi 2
25 Kuesioner
50 Kuesioner

Dimensi 3
300 Kuesioner

Dimensi 4
100 Kuesioner

Sumber Data Primer, 2018

BAB IV. PEMBAHASAN

Kualitatif Deskriptif
A. Sejarah Kota Palangka Raya
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Dimensi 5
225 Kuesioner

Untuk mengetahui suatu wilayah hal yang paling utama adalah mengetahui
sejarah kota tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno
yang dikenal dengan ungkapan “Jas Merah” yang berati jangan sesekali melupakan
sejarah. Hal ini juga yang menjadi patokan bahwa sejarah merupakan komponen penting
dalam mengkaji suatu wilayah terlebih wilayah tersebut akan menjadi suatu bagian dari
tata pemerintahan baru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cikal bakal lahirnya Kota Palangka Raya. Palangka Raya adalah salah satu
wilayah yang berada di Pulau Kalimantan yang berada ditepi Sungai Kahayan dan
merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Palangka Raya
terletak pada 6 40-7 20 Bujur Timur dan 1 31-2 30 Lintang Selatan. Secara administrasi.
Pemberian nama ibukota itu “diangkat” dari sejarah tanah Dayak Kalimantan
Tengah yakni tentang “ Awal Kejadian Alam Semesta ; Penciptaan Jagat Raya” yang
dalam religi Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah “Panaturan”
merupakan “babon” dalam perjalanan kehidupan kebudayaan, hukum adat, tata tertib
hidup bermasyarakat untuk berinteraksi timbal balik dalam kaidah yang disebut belum
bahadat25.
1. Dimensi Sosial Budaya Pengembangan Kota Palangka Raya Sebagai Ibukota RI
a) Sejarah Kota Palangka Raya
1) Cikal Bakal Kota Palangka Raya Berbasis Sungai
Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678,51 km2 (267.851 Ha)
dan berada di pinggiran sungai Kahayan memiliki potensi yang besar seperti
Taman Nasional Sebangau, di Kecamatan Sebangau, Hutan Adat di
Kecamatan Rakumpit, Sejarah perjuangan Tjilik Riwut di Kecamatan Bukit
Batu dan sejarah asal usul Kota Palangka Raya, peletakan batu pertama

25

Menelusuri Sejarah Mencari Identitas Dayak, Sebuah Kesaksian T.T. Suan, Lembaga Kebudayaan
Dayak Kalimantan Tengah, 2013
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pendirian Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bung Karno, di Kecamatan
Pahandut
2) Peletakan Batu Pertama Pendirian Palangka Raya sebagai Ibukota
Provinsi Kalimantan Tengah
Sejarah kota Palangka Raya tidak terlepas dari Peletakan Batu Pertama
oleh Presiden Soekarno yang menjadi salah satu landasan awal kenapa
Palangka Raya dianggap sebagai wilayah yang sesuai sebagai ibukota
Republik Indonesia. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno meresmikan tiang
pacang yang menjadi cikal bakal poros dari kota Palangka Raya. 8 sumbu
dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebagai tanda dari pembangunan
ibukota, yang diawali dari Tugu, Istana Isen Mulang, Bundaran Besar
sehingga 8 sumbu menyebar di wilayah Kota Palangka Raya yang nantinya
direncanakan sebagai Capital City menggantikan Jakarta sebagai ibukota.
3) Undang-Undang Pembentukan
Awal pembentukan dari calon ibukota terdapat beberapa wilayah yang
akan dijadikan titik sentral dari pembangunan ibukota diantaranya, Desa
Pahandut antara kampung Bukit Jekan dan Bukit Tangkiling ditetapkan untuk
calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian pada tanggal 18 Mei
1957 berkenaan dengan acara GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Patnja
Sila) di Pahandut, Gubernur RTA Milono dalam pidatonya menyampaikan
bahwa beliau memiliki cita-cita untuk memberikan nama untuk Ibu Kota
Kalimantan Tengah dengan nama “Palangka Raya” yang memiliki arti yang
sangat besar yaitu tempat yang suci, mulia dan besar. Pada tanggal 23 Mei
1957, diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
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Pembentukan Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Pasal 2 ayat (1)
UUDrtNomor 10 Tahun 1957 menyatakan bahwa Ibukota Provinsi
Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Secara resmi Gubernur RTA Milono
mengumumkan nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya
pada upacara pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya
oleh Presiden Pertama RI. Bung Karno, pada tanggal 17 Juli 1957. UUDrt
Nomor 10 Tahun 1957 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus juga
menetapkan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah bernama Palangka Raya.
4) Design Awal Tata Ruang Pengembangan Kota Palangka Raya
(a) Tata Pemerintahan Abad 18 dan 19
Berbicara tentang pembentukan Palangka Raya sebagai ibukota
bukanlah sesuatu proses yang singkat dalam catatan sejarah ada banyak
cerita yang dijabarkan mengenai cikal bakal pemilihan Palangka Raya
sebagai ibukota Provinsi yang kemudian dalam perkembangannya
menjadi salah satu wilayah yang diganyang oleh Bung Karno sebagai
pusat pemerintahan untuk menggantikan ibukota Jakarta. Berikut adalah
beberpa ulasan yang diambil tim peneliti dari beberrapa catatan sejarah
yang ditulis oleh para tokoh sejarah maupun budayawan yang ada di
Kalimantan Tengah yang menjadi saksi sejarah perkembangan ibukota
provinsi Kalimantan Tengah dari wilayah pinggiran yang kemudian
berkembang menjadi seperti sekarang ini.
Tercatat dalam Buku Sejarah Propinsi Kalimantan Selatan bahwa
Sultan Banjarmasin Sultan Tahmidullah II pada tahun 1787 menyerahkan
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kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan kepada VOC (Verenigde Oost
Indische Company) yang ditandai dengan Akte Penyerahan (Acre van
afstand) tertanggal Kayutangi, 17-8-1787. Akte penyerahan tersebut
ditandatangani oleh Sultan Tahmidullah di depan Residen Walbeck. Hal
ini terjadi setelah Sultan Tahmidullah berhasil menguasai tahta kerajaan
dengan bantuan VOC dan selanjutnya Kerajaan Banjarmasin menjadi
daerah taklukan VOC. Berdasarkan akte penyerahan tersebut, Sultan
Tahmidullah juga menyerahkan status wilayah kekuasaannya termasuk
Daerah-Daerah Dayak (Dajaksche provintien) lee bawah kekuasaan VOC.
setelah VOC dinyatakan bangkrut dan bubar, selanjutnya penguasaan
daerah bekas taklukan VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda melalui
Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta). Dengan
demikian, daerah Dayak juga berada di bawah kekuasaan Gubernur
Jendral Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1817, ditandatangani
Kontrak Persetujuan Karang Intan I oleh Sultan Sulaiman di depan
Residen Arnout van Boekholzt dari Pemerintah Hindia Belanda. Enam
tahun kemudian, yakni tanggal 13 September 1823, dilakukan alterasi dan
ampliasi

(perubahan,

peralihan,

penambahan,

perluasan

dan

penyempuraan) yang dikenal dengan nama Kontrak Persetujuan Karang
Intan II. Kontrak tersebut juga ditandatangani oleh Sultan Sulaiman di
depan Residen Mr. Tobias.
Berdasarkan Kontrak persetujuan kedua ini Sultan melepaskan
secara penuh hak-haknya atas seluruh kawasan di Kalimantan yang
dianggap sebagai wilayah Kerajaan Banjarmasin itu, termasuk yang
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disebut Belanda sebagai Daerah-Daerah Dayak (Dajaksche provintien).
Pihak Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pemetaan di
kawasan Dajaksche provintien. Sungai Kahayan dalam pemerintahan
Belanda disebut Groote dajak Rivie sedang Sungai Kapuas disebut
Kleinee Dajak Rivier. Sebelum adanya Akte penyerahan Kayutangi
tersebut, wilayah Dajaksche provintien yang kini dikenal sebagai
wilalayah Propinsi Kaliamantan Tengah. Tidak langsung dikuasai VOC.
Ketika perang Banjar (1859-1865) usai dengan Belanda sebagai
pemenangnya. Suku Dayak masih melanjutkan pertempuran melawan
Belanda yang dikenal dengan nama Perang Barito (1865-1905). Tetapi
akibat penyerahan serta Kontrak Perjanjian Karang Intan I dan II,
tetancaplah kekuasaan Belanda di Kalimantan. Namun penguasaan
wilayah yang sangat luas itu tidak berlangsung mulus Belanda mengalami
kekurangan tenaga dalam mengelola pemerintahan meskipun telah
dilakukan pembagian wilayah. Belanda kemudian membatasi kekuasaan
langsungnya pada tingkat Onderafdeling saja. Sedangkan untuk
pemerintahan distrik dan Onderditrik. Belanda menggunakan para petiggi
suku Dayak Beberapa Tamanggong dan Damang diangkat menduduki
jabatan Kepala Distrik dan Kepala Onderditrik. Sejak tahun 1823,
kawasan yang disebut wilayah Dayak (Dajaksche provintien) dimasukkan
dalam wilayah yang disebut Kapoeas-Moeroeng Gabide yang merupakan
bagian dari Afdeling Marabahan yang berkedudukan di Marabahan dan
dikepalai oleh seorang residen. Afdeling Marabahan membawahai
beberapa Onderafdeling. Salah satu diantaranya adalah Onderafdeling
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Koela Kapoeas yang dipimpin seorang Controleur. Salah satu distrik
dilingkup Onderafdeling Koela Kapoeas adalah Distrik Pangkoh yang
berkedudukan di Pangkoh. Wilayah distrik Pangkoh meliputi seluruh
aliran Sungai Kahayan, dan pada tahun 1872 pimpinan oleh Tamanggong
Rambang Sebagai kepala distrik. Memasuki abad 20 (tahun 1913),
kawasan Kapoeas-Moeroeng gebied dibentuk menjadi 2 afdeling yaitu (1)
afdeling Dajaklanden (Tanah Dayak) berkedudukan di Banjarmasin, dan
(2) afdeling Dusunlanden (Tanah Dusun) berkedudukan di Muara, Teweh.
Distrik Pangkoh yang sebelumnya membawahi seluruh aliran Sungai
Kahayan dihapuskan dan dibentuk 2 onderafdeling,

yaitu (1)

onderafdeling Boven Dajak berkedudukan di Kuala Kurun, dan (2)
onderafdeling Beneden Dajak berkedudukan di Kuala Kapuas.
Desa/kampung Pahandut terletak dalam onderafdeling Beneden Dajak.
Kedua onderafdeling termasuk dalam lingkup afdeling Dajaklanden. Pada
Tahun 1946, afdeling Kapuas-Barito beserta seluruh onderafdelingnya
dihapus. Bekas wilayah onderafdeling Beneden Dajak dipecah menjadi 2
distrik, yaitu : (1) Distrik Kapuas dan (2) Distrik Kahayan. Distrik
Kahayan itu sendiri terbagi menjadi 2 onderdistrik, yaitu (1) Onderdistrik
Kahayan flifir dengan Pulang Pisau, dan (2) Onderdistrik Kahayan Tengah
dengan ibukota Pahandut. Kepala Onderdistrik Kahayan Tengah yang
pertama adalah G. T. Binti.
Sesudah pemulihan kedaulatan dan Propinsi Kalimantan Tengah
menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), maka sebutan distrik diganti menjadi kawedanan, sedangkan
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onderdistrik diganti menjadi kecamatan. Onderdistrik. Kahayan Tengah
berganti menjadi Kecamatan Onderdistrik Kahayan Tengah dengan
ibukota Pahandut. Setelah Pahandut ditetapkan sebagai ibukota Propinsi
Kalimantan Tengah, pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Kahayan
Tengah dipindahkan ke Bukit Rawi.
(b) Asal-usul Kanipung. Pahandut
Kampung Pahandut merupakan salah satu kampong tertua di
daerah aliran sungai Kahayan bagian hilir, seperti halnya kampung
Maliku. Pulang Pisan, Buntoi, Penda Alai dan Gohong. Konon dikisahkan
bahwa karena keadaan tanah lahan bertani dan berkebun di Lewu
Rawi(kemudian di kenal dengan namalewu Bukit Rawi) tidak cocok,
tersebutlah pasangan suami-isteri Bayuh dan Kambang memutuskan untuk
mencari kawasan lain. Mereka kemudian milir (mendayung perahu ke arah
hilir) menyusuriSungai Kahayan yang akhimya menemukan tempat yang
cocok, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih balk. Khabar tentang
tanah yang, cocok untuk kegiatan pertanian serta perbaikan kehidupan
kedua suami istri tersebut terdengar oleh warga masyarakat Lewu Rawi
yang lain sehingga banyak sanak keluarga yang berasal dari kampung
tersebut bahkan warga dari kampung/desa lain mengikuti jejak Bayuh dan
Kambang pindah ke daerah itu. Akhirnya tempat tersebut berubah menjadi
kawasan berusaha "metik" hasil hutan (bahasa Dayak Ngaju : ekasatier,
sekaligus membuka lahan untuk bertani, yang disebut eka malan)
kemudian berkembang menjadi tempat berusaha bertani dan berkebun lalu
menjadi tempat permukiman. Dalam bahasa Dayak hal yang demikian
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dinamakan Eka Badukuh,para warga menyebutnya Dukuh ainBayuh,
singkatnva permukiman itu disebut Dukuh Bayuh. Demikian Dukuh
Bayuh (dukuh Badukuh tidak sama dengan pengertian Dukuh dalam
masyarakat Jawa yang berarti lebih merupakan anak-desa atau desa
cabang) semakin lama semakin berkembang maju. karena ternyata daerah
ini dan sekitarnva memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup
warganya antara lain lokasi pemungutan hasil hutan seperti damar getah
jelutung (pantung), getah hangkang katiau, dan rotan serta perairan sungai
yang kaya dengan berbagai' jenis ikan terutama dikawasan Dataran Aliran
Sungai (DAS) Sebangau. Dalam pada itu Dataran pematang (tanah tinggi)
terbentan dari sungai Kahayan menuju sungai Rungan disebut tangking
terkenal dengan Hama Bukit Jekan (Jekan baca sepertia jejer) dengan
tanah berbukit di Tangkiling pada kawasan tepi Barat sungai Kahayan,
sedangkan di bagian Timur, terdapat danau besar yang dinamakan Danau
Tundai dengan jumlah dan jenis ikan yang melimpah Pada kawasan hulu
dan hilir dari- Dukuh Bayuh tersebut, juga terdapat puluhan danau kecil
yang banyak ikannya. Semuanya merupakan sumber mata pencaharian
dan kehidupan warga Dukuh Bayuh sekaligus menjadi daya tarik bagi
pendatang dari daerah lain untuk ikut berusaha di dukuh itu. Maka
berubahlah Dukuh Bayuh yang semula hanya tempat berusaha : bertani
dan berkebun menjelma menjadi lewu (desa), dan Bayuh tetap sebagai
Pambakal (Kepala Desa). Dukuh Bayuh yang berkembang maju tersebut
telah menjadi Kampung (Desa) dengan kehidupan warga makmur dan
sejahtera.
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Sementara itu diceritakan bahwa terdapat seorang tokoh yang
disegani oleh seluruh warga masyarakat Dukuh Bayuh karena mempunyai
kelebihan yang sangat menonjol. Sang tokoh dianggap memiliki
"kesaktian" dan "ilmu" serta oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai
"orang pintar" Masyarakat Dukuh Bayuh bahkan masyarakat dari daerah
lain Bering minta pertolongan padas sang tokoh tentang berbagai hal. Sang
Tokoh tersebut mempunyai anak-sulung laki-laki yang bernania Handut
dan sesuai adat orang Ngaju yang, menganut ujaran tektimiomi, vakni
sepasang suami istri yang sudah berumah tangga dan sudah mempunyai
anak, biasa disapa (dipangil) secara akrab memakai nama anak sulung.
Maka tokoh Desa Bayuh yang “berilmu" itu sangat akrab disapa Bapa
Handut. Ketika usianya sudah lanjut. Bapa Handut sering sakit-sakitan,
dan

ketika

keadaan

sakitnva

sudah

parah

nampaknya

sulit

menghembuskan nafas terakhir.Warga Desa Bayuh merasa cemas dan
prihatin alas penderitaan sang tokoh yang mereka hormati. Akhimya
kehendak Tuhan pun terjadi dan wafatlah Bapa Handut diiringi kesedihan
dan isak tangis seluruh warga. Tokoh yang dihormati dan disegani telah
tiada. Guna mengenang dan menghormati tokoh yang sangat berpengaruh
tersebut, semua warga masyrakat setuju Desa Bayuh diubah namanya
menjadi Desa PAHANDUT (yang berasal dari kata Bapa Handut) –
panggilan akrab Sang Tokoh). Siapa nama asli Sang Tokoh itu, ternyata
orang keturunan “asli” desa Pahandut tidak dapat memberi jawaban.
Dalam arsip Pemerintahan Hindia Belanda nama Desa Pahandut tercatat
dalm Laporan Zacharias Hartman, seorang pejabat Pemerintah Hindia
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Belanda yang melakukan perjalanan menyusuri Sungai Kahayan dan
Sungai Kapuas pada Bulan Oktober 1823. Dalam laporan perjalananya,
Orang Belanda perta,a langsung menginjakkan kaki pada DAS Kahayan
dan Kapuas tersebut menyebutkan Desa Pahandut sebagai salah satu desa
yang dikungjungi. Keberadaan Kampong Pahandut juga dilaporkan oleh
para misionaris (para pengambar Injil) dari Jerman. Pada tahun 1859,
Kampung Pahandut tercantum dalam peta yang dibuat para misionaris
tersebut, dan Kampung Pahandut merupakan salah satu pangkalan (stasi)
dari penyebaran agama Kristen di sepanjang Sungai Kahayan. Laporan
selanjutnya dari para misionaris menyebutkan bahawa pada tahun 1896,
Misionaris G.A. Alt bertugas di Stasi Pahandut, dan telah terbentuk
Jemaah Kristen dengan berdirinya bangunan gereja di Kampung itu. Letak
bangunan gereja tersebut diperkirakan berada di Jalan Kalimantan
sekarang. Pada tahun 1974 bangunan gereja yang terletak di tengah jalan
tersebut, dibongkar untuk keperluan bangunan dan pengaspalan jalan.
Dari notulen rapat Tumbang Anoi (tahun 1894) disebutkan bahwa di
Kampung Pahandut telah berdiri sebanayak 8 (delapan) buah rumah
panjang (Betang rumah suku Dayak). Jika satu rumah betang berisi 5 (lima
keluarga), maka paling sedikit Kampung Pahandut pada waktu itu telah
dihuni oleh 40 keluarga . ini berarti kampong itu sudah cukup ramai.
(c) Ngabe Anum Soekah
Ikhwal pasangan suami-istri bayuh-Kambang, mereka mempunyai
2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Jaga sedang adinya bernama
Soekah Bayuh sampai hari tuanya tetap dipercayakan sebagai Kepala Desa
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Pahandut dan di usia senjanya, Bayih mengaharapkan salah satu dari
kedua putranya untuk menggantikannya sebagai kepala kampung.
Jaga sebagai anak tertua (sulung) tidak dapat menolak. Sebenarnya
Jaga

mengharapkan

adiknya

Soekah

yang

menggantikan

kedudukan/jabatan ayah mereka, namun karena Soekah menolah dengan
alasan dia masih mau merantau (menegmbara alias berkelana), akhirnya
Jaga diangkta menjadi Kepala Kampung Pahandut (Pambakal). Dalam
pengembaraanya itulah, pemuda Soekah sampai di Puruk Cahu. Ketika itu
Temanggung Wangkangi sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan
Belanda yang di kenal dengan Perang Wangkung. Sekita tahun 1870,
Pemuda Soekah pun membantu dan maju ke medan laga bertempur
melawan sedadu Belanda. Sekembali Soekah dari pengembaraannya dan
berkumpul kembali dengan keluarganya di Pahandut. Soekah terpilih
menjadi Pambakal /Kepala Kampung Pahandut menggantikan kakanya
Jaga. Dalan kedudukannya sebagai Kepala Desa Pahandut atas jasajasanya dalam memimpin dan mebina Desa Pahandut sehingga seluruh
warganya dapat menikmati kehidupan makmur dan sejahtera. Pemerintah
Hidia Belanda memberi gelar NGABE ANUM kepada Soekah. Dengan
demikian, Pambakal Desa Pahandut adalah Ngabe Anum Soekah. Namun
sebutan yang lebih terkenal dalam masyarakat adalah sebutan akrab tetapi
mengandung rasa hormat yaitu Ngabe Soekah. Berdasarkan informasi H.
Basrin Inin, pada masa kepemimpinan Ngabe Soekah Kampung Pahandut
menjadi kampong yang paling ramai dikunjungi pendatang dan tercipta
perdamaian, keamanan dan kenyamanan dari penduduknya yang berasal
dari berbagai suku, ras dan agama. Sanding Ngabe Soekah terletak di
pertigaan Jalan Darmosugondo dan Jalan Dr. Murjani (di depan terminal
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sementara). Sebelumnya terlah didirikan sandung oleh Bayuh pada tahun
1783, kemudian dipugar menjadi lebih besar oleh Ngabe Soekah pada
tahun 1848. Pada waktu, lokasi sanding Ngabe Soekah ini dinamakan
dengan Bukit Ngalangkang. Dikemudian hari banyak peristiwa
mengambil tempat di Bukit Ngalangkang ini misalnya pengumuman nama
Kota Palangka Raya dan peresmian Kota praja Palangka Raya sebagai
daerah otonom.
Pada masa kepemimpinannya Ngabe Seokah, salah seorang
cucunya yang bernama Herman Syawal Toendjan (Hs. Toenjan) diangkat
menjadi Damang sesudah Ngabe Soekah berusia lanjut, ditunjuk cucunya
yang lain yang bernama Willem Daen sebagai kepala kampong selama 2
tahun, selanjutnya sekitar tahun 1940 diangkat Abd Inin (anak ketiga dari
Ngabe Soekah) sebagai kepala kampung yang beru. Abd Inin (kepala
kampong) dan HS. Toendjan (Damang) berkenalan dengan Tjilik Riwut
dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pertemuan kembali ketiga sahabat tersebut terjadi lagi sekitar tahun 1957,
ketika Tjilik Riwut beserta 7 orang tokoh yang ditugaskan untuk mencari
ibukota Propinsi Kalimantan Tengah berkunjung ke Kampung Pahandut.
(d) Pahandut menjadi Palangka Raya
Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Panitia yang
bertugas untuk merumuskan dan mencari daerah atau tempat yang
pantas/wajar untuk dijadikan ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, yang
telah mendapat dukungan serta perhatian dari Para Pejabat teras
Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan serta PemukaPemuka masyarakat Kalimantan Tengah, telah menjatuhkan pilihan dan
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menetapkan PAHANDUT sebagai calon Ibu Kota Propinsi Kalimantan
Tengah. Pemuka-pemuka dan Tokoh-tokoh Masyarakat Pahandut setelah
menegatahui bahwa Pahandut, desa mereka, akan dijadikan sebagai calon
Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah menyambut dengan sangat antusias.
Namun mereka juga menyadari bahwa untuk pembangunan fisik dari Ibu
Kota Propinsi diperlukan modal yang tidak kecil dan dengan spontan
mereka menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah,
hak-hak atas tanah-tanah perbatasan milik mereka, untuk dipergunakan
dalam Pembangunan Ibukota. Sambutan masyarakat yang sangat antusia
tersebut diwujudkan dan dituangkan dalam suatu PERNYATAAN pada
tanggal 30 Januari 1957, yang menjadi dasar bagi Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan. Penyertaan para tahuha dan pemuka
masyarakat Pahandut dikutip pada kotak 2 berkiut.
Kotak 2:

Penyertaan Masyarakat Pahandut kepada Tim Pencari Ibukota
Propinsi Kalimantan Tengah
PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Ialah para Tetuha dan
Pemuka Rakyat di Pahandut (Kecamatan Kahayan Tengah) setelah
mengetahui dan mendengar, bahwa pihak pemerintah ada mempunyai hasrat
untuk menjadikan Pahandut sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah,
maka dengan ini kami menyatakan kegembiraan dan terima kasih yang tak
terhingga terhadap hasrat Pemerintah tersebut.
Menurut pengetahuan kami memang Pahandut adalah satu-satunya
daerah yang cocok sekali untuk dibangun menjadi Ibu Kota baik dilihat dari
segi pembangunan maupun dari segi perhubungan antar Daerah di Wilayah
Kalimantan Tengah.
Oleh karena itu, kami mengharap supaya hasrat Pemerintah yang
hendak menjadikan Pahandut sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah
diteruskan hingga menjadi kenyataan.
Kami para Tetuha dan para Pemuka Rakyat Pahandut membantu
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sepenuhnya dan menegaskan pula disini. Bahwa tanah-tanah yang
diperlukan untuk pembangunan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah
sepanjang kebutuhannya. Kami bersedia untuk memberikannya dengan
senang hati, dan tidak akan meminta pembayaran apa-apa, kalau seandainya
ada sebagian kecil ang sudah menjadi milik Rakyat.
Pahandut, 30 Januari 1957
Tanda Tangan Kami,
1. Abd Inin

d.t.t. Abd. Inin

2. St. Rasad

d.t.t. St. Rasad

3. H. Tundjan

d.t.t.

H.

Tundjan
4. Buntut Sukah
5. Dinan Gani

d.t.t. Buntit Sukah
d.t.t.

Dinan

Gani
6. J. Rasan

d.t.t. J. Rasan

7. Tueng Kaling

d.t.t. Tueng Kaling

Pernyataan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Yth. Gubernur/Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Yth. Acting Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Inspeksi Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan
4. Badan Pekerja Dewan Rakayt Kalimantan Tengah.
Dikutip dari : Tjilik Riwut (1958) Kalimantan Memanggil. Endang. Jakarta.
Catatan : Singkatan dari nama Damang H.S Tundjan dalam buku
tersebut memang hanya H. Tundjan (tanpa huruf S), namun dipastikan bahwa
yang dimaksud adalah Damang Herman Syawal Tundjan(H.S. Tundjan).
Dalam kenyataan sesungguhnya setelah pembagunan Kota Palangka
Raya di mulai, tidak hanya masyarakat di kampong Pahandut saja yang
merelakan tanahnya untuk digunakan bagi pembangunan fisik Kota Palangka
Raya. Masyarakat dari kampong Jekan juga ikut berpartisipasi dalam
menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan Kota Palangka Raya. Sampai
tahun 1957, Kampung Pahandut memiliki 7 (tujuh) dukuh yaitu Kereng, Petuk
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Katimpun, Hampapak, Tumbang Rungan, Jekan, Marang dan Tahai. Di
Kampung Pahandut tinggal 14 keluarga besar dan di Dukuh Jekan Tinggal 6
Keluarga besar. Jumlah penduduk Kampung Pahandut ketika itu kira-kira
500-600 jiwa. Namun Pahandut setelah ditetapkan menjadi ibukota Propinsi
Kalimantan Tengah masih harus dicari, nama tersebut sesuai dengan maksud
dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Namun untuk sementara
dinyatakan bahwa Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut.
Guna mencari nama ibukota propinsi tersebut, Gubernur RTA. Milono
menugaskan Panitia yang sama dengan Panitia yang mencari dan merumuskan
calon Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah untuk mencari nama bagi Ibukota
Propinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja keras untuk mencari nama
bagi Ibukota itu. Mereka mengumpulkan berbagai pendapat dari bermacammacam kalangan antara lain endapat/pandangan dari tokoh-tokoh masyatakat
Dayak Kalimantan Tengah seperti Damang H.S. Tundjan, Damang Salillah
dan Tjilik Riwut termasuk saran dari pandangan Gubernur Pembentuk
Propinsi Kalimantan Tengah RTA. Milono. Akhirnya, nama ibukota itu
berhasil disepakati dan disetuji sepenuhnya oleh Gubernur RTA. Milono dan
kepastian tentang nama itu akan diumumkan sendiri oleh Gubernur Propinsi
Kalimantan Tengah. Demikianlah kurang lebih 4 bulan kemudian, dengan
didahului upacara adat dari suku dayak yang bertempat dilapangan Bukit
Ngalangkang,Pahandut pada tanggal 18 Mei 1957 diumumkan nama Ibukota
propinsi Kalimantan Tengah. Gubernur RTA. Milono dalam pidatonya antara
lain mengemukakan cita-cita beliau bahwa untuk memberi nama Ibukota
Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan
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dan tujuan suci. Namun yang dipilih adalah PALANGKA RAYA. Menurut
kepercayaan leluhur suku Dayak, nenek moyang suku Dayak diturunkan
dengan memakai wahana Palangka Bulau. Palangka berarti tempat yang suci,
Bulau berarti emas atau logam mulia, sedangkan Raya berarti besar. Dengan
demikian, Palangka Raya berarti tempat suci dan mulia yang besar. Gubernur
berpesan “sesuaikanlah nama ini dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan
Tengah”, lalu diingatkan oleh Gubernur Milono seraya mengungkapkan:
“Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri,
dan Hari paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan ……..”
Demikianlah akhirnya Kota Palangka Raya menjadi Ibu Kota Propinsi
Kalimantan Tengah.
Sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa nama Palangka Raya
diberikan oleh Presiden Soekarno pada waktu pemancangan tiang pertama
pembangunan Kota Palangka Raya. Namun berdasarkan bukti-bukti yang
kuat, nama itu disepakati oleh para pemimpin Kalimantan Tengah baik yang
duduk di pemerintahan maupun di tengah masyarakat, serta diumumkan oleh
Gubernur RTA. Milono 2 (dua) bulan sebelumnya Presiden Soekarno dating
ke Palangka Raya. Berita tentang pemberian nama Ibukota Propinsi
Kalimantan Tengah itu sendiri telah di muat di Surat Kabar Harian (SKH)
Bintang Timur Jakarta pada tanggal 22 Mei 1957.
5) Konsep Pembangunan Kota Berdasarkan Ide Soekarno (Sosialis Terpusat)
Semenjak diterbitkannya UU Darurat No. Tahun 1975 yang kemudian
disyaratkan dengan UU Nomor 21 Tahun 1958, yang menyatakan berdirinya
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Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, Maka
Pemerintah Daerah dengan dipelopori Ir.P.M. Noor, menteri Pekerjaan
Umum dan Tenaga (mantan Gubernur Kalimantan yang pertama) membuat
perencanaan awal pembangunan kota Palangka Raya meliputi luas 10 x 10
km. pada areal seluas itu direncakan pembangunan gedung-gedung, tokotoko, rumah-rumah yang dibutuhkan untuk umum. Perumahan pegawai,
sekolah-sekolah, poliklinik, rumah sakit. Sentral listrik dan lain-lain. Baiay
yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 25 Juta.
Rencana awal pembangunan Kota Palangka Raya seperti terlihat pada
gambar 3.1 cerita yang berkembang di kalangan pemerintahn dan masyarakat,
rencana awal tersebut di buat oleh Ir. DAW. Van Der Pijl atas masukanmasukan yang diberikan Tjilik Riwut. Pembauatan rencana tersebut dilakukan
diatas kapal yang membawa mereka berdua dari Banjarmasin ke Palangka
Raya. Perjalanan Banjarmasin-Palangka Raya kedua pejabat tersebut
dilakukan beberapa kali antara bulan Januari 1957 sampai Bulan Juli 1957,
dalam beberapa kesempatan R. Moensir ikut dalam “survey” tersebut. Ini
berarti,

rencana

tersebut

disusun

dengan

cukup

matang

serta

mempertimbangkan berbagai aspek geomorfologi calon ibukota Propinsi
Kalimantan Tengah. Menurut informasi WA. Gara, rencana Kota Palangka
Raya dibuat oleh seorang. Keturunan Tionghoa, Ir. The (tidak jelas nama
lengkapnya).

Sementara

Tijilik

Riwut

(1963)

sendiri

menyatakan

“pembangunan Palangka Raya adalah perpaduan rencana nasional, dari otak
nasioanl, dari Presiden-nya dan Menteri-menterinya serta pemikir-pemikir
lainnya” namun juga dinyatakan “dengan memperhatikan pertimbangan-
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pertimbangan penting, rumah gubernur, kompleks perkampunagn, pelajar,
penentuan blok-blok terpenting disetujui oleh presiden, sedang pelaksanaan
selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, gambarnya dibuat
oleh Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah, namun tetap memperimbangkan
aspiraasi melalui Residen Tjilik Riwut. Berdasarkan informasi tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan rencana pembangunan Kota
Palangka Raya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin
saja dilakukan oleh Ir. The, seorang pegawai dari, Tata Kota dan Tata Daerah.
fr. Van der PiJl membantu Residers Tjilik Riwut dalam merumuskan aspirasi
masyarakat Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan
Umum (Ir. P.M. Noor). Dalam hal ini, Presiden Soekarno sendiri juga ikut
terlibat dalam memikirkan rencana pembangunan Kota Palangka taya. Namun
demikian berdasarkan susunan tata ruang yang mirip dengan kota-kota di
Eropa, pengaruh (Ir. Van der PiJI dalam rancangan tersebut sangat besar.
Apalagi Ir. Van der Pijl adalah perancang seluruh bangunan kantor-kantor
pemerintah yang akan dibangun. Rencana awal pembangunan Kota Palangka
Raya mengacu pads konsep arang, laba-laba (spider concept) seperti kota-kota
tugu di Eropa. Namun dari has yang dilakukan oleh Endy, tidak seluruh
konsep tersebut dapat direalisaikan, khususnya jaring-jaring melingkar yang
berpusat pada bundaran besar. Dalam rencana pembangunan Kota Palangka
Raya telah dimuat rencana untuk membuka jaringan perhubungan jalan darat
(jalan raya) Palangka Raya - Pulang Pisau Mintin; Palangka Raya - Tangkiling
- Kasongan - Sampit – Pangkalan Bun – Sukamara; palangka Raya – Kuala
Kurun – Teweh – Muara Teweh – Puruk Cahu – Ampah dan lain-lain. Sesudah
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rencana pembangunan disetuji, segera dilakukan langkah-langkah persiapan
berupa inventarisasi segala peralatan yang diperlukan. Dibawah koordinasi
Dinas Pekerjaan Umum, semua dinas/instansi terkit melakukan persiapan
yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Peresmian dimulainya
pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya, direncanakan akan di
lakukan oleh Presiden Soekarno sewaktu berkunjung ke Kalimantan.
Letak geografis Kota Palangka Raya yang melintas jalan Trans
Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan Kalimantan SelatanKabupaten Kapuas-Kabupaten Pulang Pisau-Palangka Raya-Sampit –
Pangkalan Bun- Kalimantan Barat; Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah
yang menghubunkan Palangka Raya-Buntok-Muara Teweh- Puruk CahuKalimantan Timur. Secara khusus kota Palangka Raya memiliki konektivitas
dengan kota-kota di kawasan regional Kalimantan dan dekat dengan laut Jawa
sehingga membuka mobilitas penduduk yang besar ke Kalimantan Tengah.
Palangka Raya yang berada ditengah-tengah Provinsi Kalimantan
Tengah dibayangkan oleh Bung Karno sebagai sumbu imanjiner yang
merupakan centrum dari keseluruhan kosmik Indonesia dari Sabang sampai
Merauke. Dari sudut posisi Palangka Raya sangat strategis karena aksesibiltas
rakyat negeri daria berbagai daerah ke pusat pemerintahan dapat lebih merata.
b) Pemancangan Tiang Pertama
Dalam rangka peresmian nama lbukota dan peresmian dimulainya
pembangunan Kota Palangka Raya sebagai lbukota Propinsi Kalimantan Tengah,
Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan. Kunjungan
tersebut berlangsung dari tanggal 14 s/d 20 Juli 1957. Presiden disertai 6 orang
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menteri Kabinet Karya, sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Pusat, Anggota
Parlemen, wartawan surat kabar dan Kantor Berita dari dalam dan luar Negeri
serta 2 orang duta besar. Para Menteri Kabinet karya yang mendampingi presiden
adalah: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. P.M. Noor. Menteri Dalam
Negeri Sanoesi Hardjadinata, Menteri Penerangan Subdibjo Negara barisan
Transmigrasi Dr. F.L. Tobing, Menteri Negara Pengarahan Tenaga Rakyat M.
Hanafi dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Dr. M.
Marono; Dua orang Duta Besar masing-masing, Hugh Cumming Jr. Duta Besar
Amerika Serikat dan D.A. Zukov Duta Besar Uni Sovyet. Diantara wartawan luar
Negeri

yang meliput adalah W.L. Olthmans dari Harian “Vrij Nederland”

(Belanda) dan wartawan Kantor Berita RRC “Hsin Hwa” Di samping itu juga ikut
bergabung dalam rombongan Presiden Republik Indonesia, Raja Kasunan
Surakarta yakni Soenan Pakoeboewono XII. Demikianlah, maka pada hari Rabu
tanggal 17 Juli 1957 pukul 10.00 waktu setempat (Kalimantan masuk waktu Jawa)
Presiden yang telah berada di lokasi upacara disambut dengan gegap gempita oleh
ribuan massa dari Kampung Pahandut dan sekitarnya. Menurut penuturan WA.
Gera, yang pada waktu itu bertindak sebagai petugas pembawa acara, jumlah
massa yang menyambut kedatangan Presiden tidak kurang dari 12.000 orang,
karena Presiden sendiri telah "meminta" agar dihadirkan massa paling sedikit
10.000 orang. Gubernur Pembentuk Propinsi Kalaimantan Tengah R.T.A. Milono
menyampaikan pidato pengantar menyambut kedatangan Presiden beserta
Rombongan sekaligus melaporkan secara resmi nama lbukota Propinsi
Kalimantan Tengah ialah PALANGKA RAYA. Kemudian Presiden Soekarno
didampingi Gubernur Milono dan Residers Tjilik Riwut, melakukan potong rotan
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(manetek uei) yakni-tali penahan "kepala babi" (hainer) dengan Mandau pusaka
Dayak menandai dipancangnya Tiang pertama pembangunan Kota Palangka
Raya,lbukota PropinsiKalimantan Tengah. Tiang Kayu ulin (tabalien) pun
tertancap ke dalam tanah yang disambut dengan tempik sorak LAHAP oleh
Rakyat khalaya peserta upacara. Satu kejadian yang perlu dicatat pule, bahwa
sebelum Presiders memotong rotan, yakni H.S. Tundjan, Damang Kepala Adat
Kampung Pahandut sekaligus salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan
Tengah menyampaikan pernyataan kepada Presiden Soekamo. Inti pernyataan
tersebut

adalah

dukungan

sepenuhnya

masyarakat

Pahandut

terhadap

pembangunan Kota Palangka Raya.
Kotak 3 : Penyertaan H.S.Tundjan pada waktu Presiden RI memutuskan pita Pintu
Gerbang di Palangka Raya
Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan:
Kami atas nama Rakayat Pahandut dengan ini menyatakan kepada
P.J.M. Presiden bahwa sebagai tanda kegembiraan dan terima kasih yang
sebesar-besarnya berhubungan dengan Keputusan Pemerintah Pusat yang
telah menunjuk Pahandut menjadi Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah telah
semufakat dengan tulus dan ikhlas menyerahkan sebidang tanah yang
diperlukan untuk Pembangunan Ibu Kota Propinsi.
Segala hak milik atas tanah tersebut, dengan beberapa pihak yang
berkepentingan telah diadakan penyelesaian dengan jalan yang sebaikbaiknya.
Kami menyerahkan Mandau ini kepada P.J.M. Presiden adalah sebagai
pembukaan dari permulaan sejarah Pembangunan Ibu Kota Palangka Raya
dan sebagai tanda ketulusan-ikhlasan hati kami.

Pahandut, 17 Juli 1957
A.N. RAKYAT PAHANDUT
d.t.t
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H. TUNDJAN
Sumber: Tjilik Riwut. 1985. Kalimantan Memanggil. Endang. Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Soekarno berkenan menyampaikan
amamat sekaligus memberi “komando” yang intinya adalah : (1) Pembangunan
Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah dan (2) Membuka hutan rimba,
menyelesaikan revolusi. Upacara pemancangan tiang pertama pembangunan Kota
Palangka Raya di saksikan oleh Masyarakat Kalimantan Tengah, Para Pejabat
sipil dan Militer tingkat Kalimantan dan Kalimantan Selatan/Tengah.
Pada Lokasi pemancangan tiang pertama tersebut pada tahun 1958
dibangun sebuah tugu peringatan. Tugu itu kemudian di pugar dengan
ditambahkan api dipuncak obor tersebut pada tahun 1964. Api ini
menggambarkan semangat Yang tak kunjung padam (api nan tak kunjung padam)
Yang, diambil dari obor pahewan yang digunakan suku dayak untuk membakar
ladang dan mengambil madu. Ketika Gubernur Kalimantan Tengah di jabat oleh
Gatot Amrih, SH. ditambahkan 17 tiang, sebagai simbol bambu runcing, senjata
yang dipergunakan melawan kolonial Belanda.
c) Buah Dari Sebuah Kerja Keras
Semenjak pemancangan tiang pertama tersebut, maka dimulailah gemuruh
bunyi derap langkah para pekerja dan alas-alas berat melaksanakan pembangunan
Kota Palangka Raya. Kapal-kapal angkutan dan ponton-pontonyang datang dan
pergi dari/ke Banjarmasin tak putus-putusnya mengangkut alas-alas bangunan
baik berupa kayu, batu kali, batu kerikil, semen, kapui, cat, beton-ijsjer, paku dan
segala bahan untuk keperluan pembangunan. Alat-alat besar seperti buldozer,
ekscavator dan Crain "sibuk" melakukan penyusuran, pengambilan dan perataan
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tanah serta merobohkan pohon-pohon baik yang masih tegak berdiri maupun
yang, sudah tumbang melintang.
Pembangunan

kota

Palangka

Raya

sama-sekali

tidak

boleh

macet/mandeg, tidak boleh tertunda, dana/biaya harus selalu tersedia, dan
penggunaannya harus secara ketat diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan
kebocoran anggaran. Pelaksanaan pembangunan kota Palangka Raya langsung
dibawah komando Presiden. Pengelolaan pembangunan pembangunan tersebut
dituangkan dalam dokumen "Pembangunan Chusus Palangka Raya" (PCPR).
Pelaksanan teknis dilapangan dituangkan dalam proyek juga dikenal "Proyek
Chusus Palangka Raya" disingkat PCPR. Pelaksana PCPR adalah Gubernur
Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, yang bertanggungjawab langsung kepada
Persiden. Masyarakat sekarang mengenal komplek PCPR yang terletak di Jalan
Diponegoro yang merupakan komplek para pegawai yang mengelola dan
bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.
Satu peristiwa penting lain yang patut dicatat adalah lahirnya "PIAGAM
PALANGKA RAYA". Pada akhir Bulan Nopember 1958, dilakukan Konperensi
Dinas Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Pertama yang kemudian dikenal
dengan Musyawarah Pembangunan Kalimantan Tengah. Musyawarah tersebut
merupakan "persiapan terakhir" bagi persiapan pembangunan Kota Palangka
Raya untuk selanjutnya direalisasikan secara kongkrit di lapangan sesuai dengan
rencana yang telah dibuat.
Musyawarah akhirnya menghasilkan Piagam Palangka Raya yang berisi
kebulatan tekad seluruh unsur masyarakat, tokoh militer, sipil dan perwakilan
Rakyat Daerah Kalimantan Tengah untuk membangun Kota Palangka Raya.
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Piagam tersebut dibcakan di depan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda yang beserta
beberapa Menteri dan sejumlah pejabat Tingi Negara/Pejabat Pemerintah Pusat
dan Kepala Staf angkatan Udara R.I. Laksamana R.S. Suryadarma dating ke
Palangka Raya untuk menutup konperensi itu.

Kotak 4 : Piagam Palangka Raya
PIAGAM PALANGKA RAYA
Kami peserta Konperensi Dinas Pembangunan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Tengah, yang diadakan oleh Penguasa Perang Daerah
Kalimantan Tengah di Palangka Raya mulai Tanggal 25 sampai dengan 30
November 1958 terdiri seluruh unsur dalam masyarakat, tokoh Militer, Sipil
dan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah, dengan tekad dan disertai
tanggungjawab penuh sesuai dengan hasrat Daerah dan Masyarakat yang di
cetuskan melalui saluran musyawarah dalam Komperensi ini dkuatkan dengan
keyakinan, bahwa Yang Maha Kuasa dan yang Maha Mulia menyertai
pekerjaan/perjuangan kami, memberi dasar-dasar keyakinan hidup (Conption
of life) bagi rakyat di daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Negara
Republik Indonesia umumnya, dalam hal ini meng-ikrarkan bersama:
“Bersatu tekad, tidak terpisah-pisah, konsekuen serta setia kepada
keputusan Komprensi dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan dalam
segala lapangan pembangunan moriel dan materiel demi kemajuan dan
mengangkat derajat hidup yang layak bagi lapisan Rakyat dalam Daerah
Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.
PALANGKA RAYA, 30 Noveber 1958
Atas nama seluruh K o n p e r e n s i
Pemimpin Konperensi
Komando KODAM Kal. Tengah
2. pd. Gubernur/Kepala Daerah
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Kalimantan Tengah
Dtt
Let. Kol. DARMOSUGONDO

Dtt.
TJILIK RIWUT

Kepala Polisi Komisariat
Kalimantan Tengah
Dtt.
R. GAMPANG
PRAWIROSASTRO
Sumber : Musium Tjilik Riwut. Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Tengah
Dalam kiprah pembangunan kota Palangka Raya pada tahun-tahun awal
dimulai bagian barat. Seluruh komponen masyarakat ikut berperan, diantaranya
adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan turuf aktif dan berperan dalam kegiatan
pembangunan, diantara pemimpin/pengurus Veteran Pejuang Kemerdekaan turut
aktif mempelopori pembangunan kola Palangka Raya, seperti Pieter K. Sawono,
Amberi Lihi, Sukimin Moestowiradji, lbung Bangas, E.A. Toewakdan lain-lain.
Disamping para veteran, para pelajar, tentara dan pegawai negeri sipiljuga ikut
bekerja sama dengan komponen lain dalam membangun Kota Palangka Raya.
Nyalun Menteng yang pada saat itu masih pelajar mengatakan bahwa para
pelajarjuga ikut bekerja bakti menebas areal yang akan dijadikan lapangan
terbang.
Demikianlah semua komponen yang ada bergotong royong bersatu padu
bahu membahu untuk mempercepat pembangunan Kota Palangka Raya sehingga
hasilnya pun segera dapat terlihat dengan berdirinya berbagai saran dan fasilitas
umum seperti lapangan terbang Panarung (sekarang bandara Tjilik Riwut),
jaringan jalan dan jembatan, pembangunan gedung-gedung sekolah diantaranya
pembangunan SMA Negeri 1 Palangka Raya, gedung-gedung pernerintah,
fasilitas air minum dan lain-lain. Pembangunan yang semul direncanakan selama
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3 (tiga) tahun ternyata dapat diselesaikan hanya dala waktu 2 (dua) tahun saja. Ini
berarti satu tahun lebih cepat dari rencana semula. Berbagai kendala yang sangat
berat mampu dihadapi dengan sangat tabaholeh para pelopor dan perintis
pembangunan Kota Palangka Raya dengan semangat dan tekad serta pengorbanan
tenaga, biaya dan airmata. Dan sebagai hasil kerja keras selama 2 tahun itu
dapatlah terwujud "wajah" Kota Palangka Raya.
Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
52/12/2206 tanggal 22 Desember 1959, menetapkan untuk memindahkan
kedududkan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke
Palangka Raya terhitung mulai tanggal 20 Desember 1959. Dengan demikian
pada 1 Januari 1960 Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara resmi
melaksanakan tugas di daerah hukumnya sendiri. Hal ini berarti cita-cita
Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk berada diantara rakyatnya sendiri
telah dapat dicapai.
d) Motto Pembangunan Kota Palangka Raya – Isen Mulang
Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678,51 km2 (267.851 Ha) dan
berada di pinggiran sungai Kahayan memiliki potensi yang besar seperti Taman
Nasional Sebangau, di Kecamatan Sebangau, Hutan Adat di Kecamatan
Rakumpit, Sejarah perjuangan Tjilik Riwut di Kecamatan Bukit Batu dan sejarah
asal usul Kota Palangka Raya, peletakan batu pertama pendirian Provinsi
Kalimantan Tengah oleh Bung Karno, di Kecamatan Pahandut.
Pada sisi lain, sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka
kedudukan Kota Palangka Raya sebagai miniature budaya masyaarakat
Kalimantan Tengah menjadikanya sangat strategis sebagai Pusat Pengembangan
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Budaya dan Kota Kreatif (creative city) yang mampu menghimpun dan
mengembangkan warisan budaya dan nilai-nilai budaya. Baik sebagai upaya
mendorong kebersamaam (Hakambelum) dalam pembangunan dengan semangat
isen mulang dengan pemahaman keuletan, ketangguhan dan orientasi pada
prestasi maupun pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan social. Demikian juga
dengan sejarah Rapat damai Tumbang Anoi (RDTA) tahun 1894 di Tumbang
Anoi sebagai era kebangkitan Budaya Dayak memilki dampak yang luas terhadap
dinamika kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya terhadap Kota
Palangka Raya.
Dampak penting dari RDTA tersebut adalah kesadaran bahwa
ketertinggalan masyarakat Dayak dibandingkan dengan komunitas lainnya dan
perjuangan untuk memisahkan diri dari Kalimantan Selatan dengan mendirikan
Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam era demokrasi dan otonomi daerah dewasa
ini, maka integrasi sosial menjadi sangat penting, baik bagi keberlangsungan
pembangunan maupun untuk memelihara,

menciptakan kerukunan dan

kedamaian dalam dinamika kehidupan masyarakat di Bumi Tambun Bungai
melalui Falsafah Budaya Betang dengan pemahaman bahwa mobilitas pendatang
yang semakin meningkat, menjadikan Kota Palangka Raya sebagai masyarakat
multikulturdengan tingkat keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, semua orang
yang tinggal di Kota Palangka Raya adalah Warga Betang yang memiliki
tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan pembangunan Kota Palangka
Raya.
Berbicara tentang kajian Pemindahan Ibu Kota Palangka Raya sebagai
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Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lepas dari faktor sejarah dari
Kota Palangka Raya yang pada masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno sempat
dicetuskan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
dicanangkannya Tugu Soekarno yang berada di p Berbicara tentang ibukota ada
beberapa tipe dalam perannya. Sebuah kota ada yang menjadi pusat dari eksekutif,
legislatif dan yudikatif secara sekaligus, dan ada kota yang hanya menjalani satu
fungsi saja. Walaupun pada kenyataan bahwa banyak ibukota yang secara umum
lebih dominan pada bidang pemerintahan. Hall (2006) membagi kota dalam tujuh
tipe, yaitu sebagai berikut : 1. Multi-Function Capitals, mengkombinasikan semua
atau sebagain besar fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di level nasional
(London, Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo). 2. Global Capitals :
kondisi spesial dari kondisi pertama dimana ibukota juga memiliki peran di
tingkat super-nasional dalam politik, komersial (ekonomi) atau keduanya
(London, Tokyo). 3. Political Capitals : memiliki fungsi sebagai pusat
pemerintahan, tetapi tidak memiliki peran sebagai pusat ekonomi (The Hague,
bonn, Washington, Ottawa, canberra, Brasilia). 4. Former Capitals : kota yang
pernah menjadi ibukota (tidak lagi memiliki status menjadi ibukota) tetapi tetap
mempertahankan

fungsi historisnya (St. Petersburg, Philadelphia, Rio de

Janerio). 5. Ex-Imperial Capitals : kondisi spesial dari tipe ketiga dimana kota
merupakan mantan ibukota dimasa kerajaan yang kembali menjadi ibukota
dimasa modern. Kota tersebut juga memiliki fungsi penting dalam kegiatan
ekonomi dan budaya untuk wilayah mantan kerajaannya. (london, Madrid,
Lisbon, Vienna). 6. Provincial Capitals : kondisi spesial dalam negara federal.
Mirip tipe ketiga, sebuah kota pernah memiliki status ibukota secara de facto
namun di era modern telah kehilangan statusnya. Perubahan status tersebut tidak
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mempengaruhi fungsi mereka terhadap daerah di sekelilingnya (Milan, Turin,
Stuttgart, Munich, Montreal, Toronto, Sydney, Melbourne). 7. Super Capitals :
kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat organisasi internasional. Kota
ini hanyalah kota biasa ataupun kota yanf memiliki status sebagai sebuah ibukota
(Brussels, Strasbourg, Geneva, Roma, New York). 7 tipe dari ibukota tersebut
adalah gambaran dari bentuk-bentuk ibukota yang berada di dunia yang dapat
dijadikan sebagai salah satu bentuk contoh dari pemindahan ibukota ke wilayah
baru. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang dianggap sebagai
tempat strategis untuk dijadikan cikal bakal ibukota negara karena posisinya
berada di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia26. Kelebihan lainnya
kenapa Palangka Raya dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk calon ibukota
negara adalah sebagai berikut seperti yang diulas dalam media terbitan online
kapanlagi.com ada beberapa point penting yang diulas, yaitu sebagai berikut : 1).
Luas, murah dan tidak padat penduduk. Seperti yang diulas oleh Menteri
Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Bambang

Brodjonegoro

sempat

menyinggung bahwa rencana pemindahan ibukota kemungkinan besar dilakukan
di Pulau Kalimantan dengan alasan bahwa Pulau Kalimantan penduduknya masih
belum terlalu padat, hanya dua sampai empat juta orang, penduduk yang masih
sangat sedikit masih memungkinkan pemerintah untuk terus melakukan
pembangunan ditambah lagi harga lahan yang masih relatif cukup murah dan
lahan yang masih sangat luas. 2). Kalimantan tidak rawan gempa, menurut
beberapa ahli wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang nyaris bebas gempa
dan tidak termasuk dalam wilayah rings of fire (pegunungan vulkanik). 3).

26

Wijanarka, Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangka Raya
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Banyak potensi wisata budaya dan kuliner ataupun ecowisata yang masih belum
dimaksimalkan yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten dan kota di
Kalimantan Tengah, dengan potensi unggulan wisata alam dan wisata budaya
yang menjadi unsur penting dalam kajian wilayah di Kalimantan Tengah. 4).
Menurut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah telah mempersiapkan lahan sekitar 500ha dengan
mengidentifikasi tiga wilayah di Kalimantan Tengah yang akan disatukan menjadi
ibukota NKRI27

Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya menjadi salah satu
kandidat wilayah yang dipilih dari era pemerintahan Bung Karno, dengan
beberapa alasan khusus dan kembali dimunculkan gaungnya di era pemerintahan
Presiden Jokowi dengan alasan Jakarta dirasa tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan
warga masyarakatnya sebagai ibukota negara. Seperti yang diulas oleh Dascher
bahwa ketika sebuah kota menjadi ibukota, kota tersebut akan mengalami
pertumbuhan yang signifikan dan akibatknya akan menghasilkan dampak
demografi dan ekonomi dari kekuatan yang terakumulasi yang jikalau tidak
diimbangi dengan dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan banyak
masalah dengan berbagai macam polemik yang muncul diantaranya adalah
masalah kemacetan karena banyaknya kendaraan bermotor yang semakin tahun
semakin bertambah, masalah wilayah tinggal yang sempit dan kumuh, banjir
musiman, lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya.
Jakarta dianggap terlalu padat sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan

27

Kapanlagi.com, 5 Keistimewaan Palangka Raya Hingga Hendak di Jadikan Ibukota
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pusat ekonomi dan merupakan kota warisan pemerintahan Kolonial Belanda yang
sedari awal tidak didesain dengan baik sehingga sulit untuk disesuaikan terlebih
lagi permasalahan urbanisasi yang mempengaruhi pertambahan penduduk tiap
tahunnya yang juga mempengaruhi pertumbuhan fisik kota yang semakin tidak
teratur dengan semakin banyaknya pemukiman padat penduduk yang didirikan di
ruang atau lahan pemerintah. Jakarta akan dijadikan sebagai pusat ekonomi dan
bisnis seperti New York yang digantikan perannya oleh Washington DC.
Wacana pemindahan mulai digaungkan kembali dengan pemilihan
beberapa wilayah diantaranya adalah Sulawesi dan Kalimantan yang dirasa
memiliki wilayah yang masih cukup luas dan bisa ditata sesuai dengan master
plan ibukota yang seharusnya tanpa dihambat dengan permasalahan lahan yang
kurang atau masalah relokasi pemukiman, kemacetan dan permasalahan lainnya
dan Kalimantan Tengah memiliki potensi tersebut dengan letak geografis yang
cenderung datar dan tidak berbukit. Dari sisi pertahanan dan keamanan karena
posisinya yang berada di tengah dan memiliki daratan yang sangat luas sangat
dianggap ideal sebagai buffer atau benteng pertahanan28. Pemindahan ibukota
baru akan menimbulkan banyak peluang baru jikalau disiapkan dengan maksimal.
Schatz (2003) menjelaskan secara teori bahwa pemindahan ibukota yang didesain
dan dieksekusi dengan baik (well-designed dan well-executed) dapat memberikan
peluang ekonomi dan pelayanan pemerintahan sebagai solusi masalah
ketimpangan pada daerah lain.
Wacana pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak
persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah

28

Jawapos.com. Ini Alasan Kenapa Palangka Raya Cocok Menggantikan Jakarta. 3 Maret 2017
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yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian
berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam
masyarakat terkait pemindahan ibukota. Ada tujuan yang harus diperhatikan
dalam keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki
relevansi dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut : 1.
Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi
di masyarakat 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok,
atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus
melalui tindakan kolektif. 3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan
mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh
faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural. 4. Meningkatkan
situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan
peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak,
harkat dan martabat kemanusiaan. 5. Menggali, mengalokasikan, dan
mengembangkan

sumber-sumber

kemasyarakatan

demi

tercapainya

kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Berdasarkan penjelasan diatas 5 komponen tersebut harus dipenuhi
sebagai salah satu acuan dalam wacana pemindahan ibukota NKRI dalam konteks
kebijakan pemerintah daerah karena situasi yang tercipta adalah situasi yang harus
kondusif bagi masyarakat. Perspektif kebijakan pemerintah daerah dirasa perlu
dalam menelaah wacana kepindahan ibukota NKRI ini terutama untuk wilayah
Kalimantan Tengah karena hal ini akan membawa perubahan yang cukup
singnifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah yang tentu saja
diharapkan wacana kepindahan ibukota ini membawa dampak positif bagi
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan secara merata dan
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bagi daerah lainnya di Indonesia karena posisinya yang berada ditengah NKRI.
Selain kajian mengenai kajian kebijakan pemerintah daerah, ada aspek
lainnya yang perlu dikaji yaitu studi budaya (cultural study), selalu berbicara
tentang aktor-aktor sebagai pelaku budaya yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman tentang budaya serta didukung oleh sikap kritis, kreatif dan inovatif.
Para aktor tersebut berkemampuan menjalankan perannya dalam pengembangan
budaya. Pada sisi lain, Negara/Pemerintah dengan kewenangannya (authority)
dan kekuasaannya (power) memiliki peran dalam pengembangan budaya melalui
kebijakan dan strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan
untuk mengembangkan potensi-potensi budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh
karena itu, interaksi dan integrasi antara aktor dan struktur/pemerintah akan
mempercepat pengembangan budaya dan transformasi budaya yang memiliki
nilai-nilai strategis pinggiran Sungai Kahayan pada tanggal 17 Juli 1957.
2. Lahirnya Kota Palangka Raya
a) Karakateristik Pahandut Sebagai Kota Palangka Raya
1) Sejarah Pahandut
Cikal bakal wilayah Pahandut, Pahandut

berasal dari kata Bapa

Handut yang artinya ayah Handut. Bapa handut adalah orang yang pertama
yang membuka hutan belantara untuk dijadikan tempat tinggal sementara.
Oleh Bapa Handut daerah tersebut ditandai dengan Pohon Asam yang
ditanamnya dan kini letaknya berada di sekitar Dermaga Rambang. Disebelah
barat daya dari pohon asam tersebut terdapat Danau Seha. Menurut
sejarahnya, Kampung Pahandut merupakan kampung tertua didaerah aliran
Sungai Kahayan bagian Hilir, seperti halnya Kampung Maliku, Pulang Pisau,
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Buntoi, Penda Alai dan Gohong. Diceritakan terdapat seorang tokoh dianggap
memiliki “kesaktian” dan “ilmu” serta oleh masyarakat setempat dipercayai
sebagai “orang pintar”. Masyarakat Dukuh Bayuh bahkan masyarakat dari
daerah lain sering minta pertolongan pada tokoh tentang beberapa hal. Sang
tokoh tersebut mempunyai anak sulung laki-laki bernama Handut;dan sesuai
adat orang Ngaju yang menganut ajaran teknonomi, yaitu sepasang suami istri
yang sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak, biasa disapa
dipanggil) secara akrab memakai nama anak sulung. Maka tokoh Desa Bayuh
yang “berilmu” itu sangat akrab dipanggil Bapa Handut.
Ketika usianya sudah lanjut, Bapa Handut sering sakit-sakitan dan
seketika keadaanya sakit sudah parah nampaknya sulit menghembuskan napas
terakhir. Warga Desa Bayuh merasa cemas dan prihatin atas penderitaan sang
tokoh yang mereka sangat hormati. Akhirnya kehendak Tuhan pun terjadi dan
wafatlah Bapa Handut diiringi kesedihan dan isak tangis seluruh warga.
Tokoh yang dihormati dan disegani telah tiada.
Guna mengenang dan menghormati sang tokoh yang sangat
berpengaruh tersebut, semua warga masyarakat setuju Desa Bayuh diubah
namanya menjadi Desa “Pahandut” (yang berasal dari kata Bapa Handut –
Panggilan akrab sang tokoh). Tidak diketahui nama sebenarnya sang tokoh.
Keberadaan Kampung Pahandut juga dilaporkan oleh para misionaris
(para pengkabar injil) dari Jerman. Pada Tahun 1859, Kampung Pahandut
tercantum dalam peta yang dibuat oleh para Missionaris tersebut dan
Kampung Pahandut merupakan salah satu pangkalan (stasi) dari kegiatan
penyebaran agama Kristen disepanjang Sungai Kahayan. Tahun 1894
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merupakan tahun berlangsungnya Rapat Damai Suku Dayak di Rumah Betang
Tumbang Anoi. Kampung Pahandut mengirim perwakilan dalam Rapat
Damai Suku Dayak. Ngabe Sukah adalah wakil dari Kampung Pahandut yang
menghadiri Rapat Damai tersebut. Letak Rumah Ngabe Sukah ini berada di
sisi timur dari Rumah Bapa Handut. Diperkirakan pada tahun 1894, terdapat
sekitar enam buah rumah di Kampung Pahandut. Keenam buah rumah tersebut
seluruhnya menghadap Sungai Kahayan29.
Perkembangan di tahun 1957 didasarkan waktu sebelum Ir. Sukarno
meletakan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya. Pada tahun ini,
Kampung Pahandut merupakan Ibukota Kecamatan Kahayan Tengah. Di
Kampung Pahandut terdapat 21 rumah dengan jumlah penduduk sekitar 250
jiwa. Dari 21 rumah tersebut sekitar 5 rumah membelakangi Sungai Kahayan.
Ditinjau dari segi arsitektural, ke 21 rumah tersebut pada dasarnya terbagi
menjadi dua yaitu rumah bertingkat dan rumah tak bertingkat dengan rumah
panggung. Ke -21 tersebut terdiri dari hendarasi (teras), eka uluh maja(ruang
tamu), balai (ruang keluarga/pertemuan), eka batiroh (ruang tidur) dan
karayan (dapur).
Pada tahun 1960, Ibukota Kecamatan Kahayan Tengah telah dipindah
ke Kampung Bukit Rawi (20 Km dari Kampung Pahandut menyeberang
Sungai Kahayan ke arah utara). Hal ini disebabkan pada tahun 1959, untuk
sementara Kampung Pahandut menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
b) Makna Palangka Dalam Sejarah Ibu Kota Palangka Raya

29

KMA Usop, Pakat Dayak Sejarah Integrasi Dan Jati Diri Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah,
(Palangka Raya : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing, 1996)
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Adapun kajian ini akan dilakukan di beberapa titik fokus yang merupakan
bagian dari sejarah perkembangan kota Palangka Raya, yang secara terperinci
akan dijabarkan sebagai berikut dalam ruang lingkup wilayah:
1) Kecamatan Panarung dengan sebaran kelurahan adalah diwilayah Pahandut
Seberang dan Tumbang Rungan
2) Kecamatan Jekan Raya dengan sebaran kelurahan adalah Menteng dan Petuk
Katimpun
3) Kecamatan Sebangau dengan sebaran kelurahan adalah Kereng Bangkirai,
Sabaru dan Danau Tundai
4) Kecamatan Rakumpit dengan sebaran wilayah kelurahan adalah Pager dan
Mungku Baru
5) Kecamatan Bukit Batu dengan sebaran wilayah adalah Sei Gohong dan
Tangkiling (Bukit Batu, Nyaru Menteng dan Taman Wisata Tangkiling.
c) Dimensi Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal (Local Knowledge)
Nilai-nilai budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah banyak
dipengaruhi oleh ajaran Agama Helu yang dikenal dengan kepercayaan
Kaharingan. Berdasarkan referensi sejarah yang didapat nama kata Kaharingan
berasal dari kata “Haring” yang artinya ada dengan sendirinya. Pada intinya
kepercayaan Kaharingan ini percaya pada segala isi alam semesta seperti
tercantum dalam tutur Balian : I Nyaho hai mamparijet tungkupa, kilat panjang
mampa nyaho hai ruang (Guntur/suara agung membukakuasanya, kilat panjang
menggerakan ruang) dan hal-hal lainnya yang juga banyak dipengaruhi oleh
kearifan lokal yang ada dimasyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang memiliki
jumlah yang sangat banyak. Historis dan sosio kultural masyarakat Kota Palangka
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Raya memperlihatkan masyarakat yang plural dan secara historis memiliki ikatan
yang kuat dengan sejarah pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang diawali
dengan peletakan batu pertama pendirian Provinsi Kalmantan Tengah oleh
Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

1) Nilai Budaya Betang
Nilai budaya Betang dalam kultur masyarakat Dayak dianggap sebagai
sesuatu yang sakral. Konsep Budaya Betang dianggap sebagai sesuatu yang
sifatnya kebersamaan mengingat Betang itu sendiri bagi masyarakat Dayak
merupakan suatu hunian besar yang didiami oleh banyak anggota keluarga
yang didalamnya mengedepankan rasa kegotong royongan. Dalam suatu
gambaran dijelaskan bahwa Budaya Betang memiliki konsep yang meliputi ;
a). Kesdaran dari semua tokoh masyarakat dan elite politik bahwa masyarakat
Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang pluralis, dengan menghargai
perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam proses
pembangunan. b). Belom Bahadat, sebagai nilai budaya yang mengatur
kehidupan bersama dengan pemahaman dimana bumi dipijak disitu langit
dijunjung, yaitu menghargai adat yang berlaku dalam komunitas adat yang
bersangkutan. C) menghagai orang luar atau tamu dengan berusaha
memberikan kepuasaan kepada tamu tersebut, walaupun kondisi dalam
keterbatasan. d) warga Betang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat
luas karena berasal dari Karak Betang, Karak Lewu dan masih dipertahankan
sebagai kekerabatan

serta keterbukaannya terhadap pendatang dari luar

komunitas mereka.
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Budaya Betang sebagai gambaran masyarakat multikultur yang
menghargai perbedaan; serta berbagai kearifan-kearifan lokal yang berkaitan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA.
Kesadaran akan pentingnya budaya betang merupakan dinamika
masyarakat lokal yang dipahami sebagai proses transformasi dalam bingkai
kesadaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai integrasi dalam kehidupan
masyarakat yang pluralis
2) Nilai Budaya Batang Garing, Ragam Hias Hunian
Berbicara tentang Batang Garing dalam kultur masyarakat Dayak
dikenal dengan konsep pohon kehidupan. Dalam referensi yang digunakan
dijelaskan asal usul penciptaan manusia dan alam semesta ini, digambarkan
dengan simbol Batang Garing (Pohon Kehidupan) yang didalamnya terdapat
Burung Tingang (Enggang) sebagai simbol penguasa dunia atas dan Tambun
(Naga) sebagai simbol penguasa dunia bawah. Sekarang ini, simbol Batang
Garing dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai keseimbangan hubungan
manusia dengan alam, keseimbangan hubungan antar manusia dan
keseimbangan hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta. Batang Garing
dalam konteks sosio-kultural adalah falsafah hidup yang bermakna
keseimbangan.
3) Nilai Budaya Belum Bahadat adalah suatu konsep nilai yang disepakati oleh
masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, Belom Bahadat dianggap sebagai
nilai budaya yang mengatur kehidupan bersama dengan pemahaman dimana
bumi dipijak, disitu langit dijunjung, yaitu menghargai adat yang
bersangkutan.
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4) Nilai Budaya Menyanggar dan Memapas Lewu
5) Nilai Budaya Handep Haroyong adalah suatu konsep gotong royong dalam
kultur masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Konsep gotong royong yang
bersifat timbal balik (reciprocal) dalam kebersamaan dalam proses
pembangunan yang berkelanjutan, tetapi tetap mempertahankan otonomi
dalam penyelenggaraan rumah tangga
6) Nilai Budaya Sumpah Hasapa
7) Nilai Budaya Garing Hantungku Tungket Langit (Kaum Cendikiawan Pampang Saribu, Kaum Adat –Pampang Erang, Kaum Agamawan-Gamalan
Nyaho)-> 3 tiang penyangga kehidupan masyarakat dayak
Ada beberapa contoh sumber pengetahuan dan nilai-nilai dari kebudayaan
Dayak yang telah mengalami transformasi dalam menanggapi realitas kehidupan
tersebut terlihat pada tabel berikut ini:
Revitalisasi Kebudayaan Dayak Di Kalimantan Tengah
Kebudayaan Dayak
Budaya Betang

Pengetahuan atau
Nilai-Nilai
Integrasi dalam
kehidupan pluralis

Makna
Inspirasi perjuangan
masyarakat Dayak

Pakat Dayak

Kerjasama toleransi
dan partisipasi

Identitas komunal

Utus

Jati diri/harga diri

Pahewan

Kelestarian
lingkungan alam

Batas-batas budaya
(cultural boundaries)
yang tidak bisa
diganggu
Perlindungan atau
pencegahan kerusakan
alam
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Refleksi
Perjuangan untuk
mengangkat harkat dan
martabat warga Betang
agar menjadi tuan rumah
dinegeri sendiri.
Kebangkitan warga
Dayak menghadapi
tantangan hidup yang
selama ini menghimpit
mereka
Kesejajaran harkat dan
martabat orang Dayak
dengan komunitas
lainnya
Eksploitasi sumber daya
hutan yang merugikan
masyarakat

Manakir Petak

Berjuang untuk
mencapai
keberhasilan

Perang melawan
ketidakadilan

Budaya Pantan

Keterbukaan
Semangat egaliter dan
terhadap pendatang tetap mempertahankan
dari luar
jati diri
Isen mulang
Ketangguhan dalam Tindakan yang selalu
menghadapi
berorientasi pada
tantangan alam
prestasi
B. Kararakteristik Umum Kota Palangka Raya

Perubahan terhadap
struktur yang telah lama
membelenggu warga
Dayak
Konsekuensi dalam
pergaulan dalam
masyarakat multikultur
Tantangan dalam
menghadapi persaingan
di era global

1. Kondisi Geografis Dan Administrasi Wilayah
Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan
Tengah pada tanggal 17 Juli 1957, dengan kondisi fisik kota yang belum ada, hanya
berupa kampung yaitu Kampung Pahandut, yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Secara
geografis Kota Palangka Raya terletak pada 130°30’ - 140°04’ Bujur Timur dan 1°30’2°30’ Lintang Selatan. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan :
•

Sebelah Utara

: Kabupaten Gunung Mas

•

Sebelah Timur

: Kabupaten Gunung Mas

•

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

•

Sebelah Barat

: Kabupaten Katingan

Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km2. Secara administrasi Kota
Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut
dengan 6 kelurahan, Kecamatan Sabangau dengan 6 kelurahan, Kecamatan Jekan Raya
dengan 4 kelurahan, Kecamatan Bukit Batu dengan 7 kelurahan dan Kecamatan
Rakumpit dengan 7 kelurahan. Lebih jelas mengenai wilayah administrasi Kota Palangka
Raya seperti disajikan pada Tabel 1 dan Peta 1.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Perkecamatan di Wilayah
Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2017
No Kota dan Kelurahan
Jumlah Penduduk ( Jiwa )
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2013

2014

2015

2016

2017

80.324

85.591

88.304

91.075

93.894

119.178

126.993

16.362

16.875

17.398

1

PAHANDUT

2

JEKAN RAYA

3

SABANGAU

14.883

15.859

131.019

135.129

139.312

4

BUKIT BATU

12.195

12.871

13.162

13.455

13.749

5

RAKUMPIT

3.019

3.186

3.258

3.331

3.404

Jumlah Penduduk (Jiwa)

229.599

244.500

252.105

259.865

267.757

Jumlah Luas (𝐾𝑚2 )

2.678,51 2.678,51 2.678,51 2.853,52 2.853,52

Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2018
Peta 1. Batas Administrasi Batas Kelurahan Kota Palangka Raya
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2. Kondisi Fisik Dasar
a) Topografi
Keadaan topografis Kota Palangka Raya dapat dibedakan dalam 2 (dua)
tipe yaitu daerah dataran dan daerah berbukit. Daerah berbukit pada umumnya
terdapat

di bagian utara Wilayah Kota Palangka Raya dengan ketinggian

mencapai > 75 m dari permukaan laut, dengan titik tertinggi terdapat di daerah
Bukit Tangkiling. Untuk lebih jelasnya ketinggian Kota Palangka Raya di atas
Permukaan Laut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 2
Ketinggian Kota Palangka Raya di atas Permukaan Laut (mdpl)
No
Kota dan
Kisaran
Kelurahan
Ketinggian
1 Pahandut
20-25 meter
2 Jekan Raya
16-19 meter
3 Sabangau
20-25 meter
4 Bukit Batu
40-60 meter
5 Rakumpit
> 75 meter
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya
b) Kemiringan Lereng
Wilayah Kota Palangka Raya bentukan bentang alam atau morfologi yang
memiliki kondisi datar hingga landai dan tidak dijumpai perbukitan tajam
melainkan perbukitan halus (tanpa ada perbukitan curam) dengan Tingkat
kemiringan lahan di daerah berbukit kurang dari 40%. Sedangkan daerah
dataran terdapat di bagian selatan Wilayah Kota Palangka Raya yang terdiri
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dari dataran rendah dan rawa, dengan ketinggian kurang dari 40 m dari permukaan
laut dengan kemiringan 0 – 8%.

c) Hidrologi


Air Permukaan
Air permukaan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya sebagian
besar merupakan air permukaan dari sungai. Sungai yang melintasi wilayah
Kota Palangka Raya, yaitu sungai Rungan/Kahayan dan sungai Sabangau,
serta sungai-sungai kecil yang masih dalam cakupan Daerah Aliran Sungai
(DAS) Kahayan. Seluruh wilayah- Kota Palangka Raya adalah wilayah yang
posisinya berada pada DAS Kahayan. Hingga saat sekarang pemanfaatan air
baku bagi kepentingan kebutuhan air bersih/air minum seluruhnya di pasok
dari air permukaan atau air sungai, terutama sungai Kahayan.

No
1

Tabel 3
Sebaran Potensi Air Tanah
Luas (Ha)
(%)
Deskripsi

Potensi
Air Tanah
Air Tanah 193.752,79 72,34

Daerah dengan quater sistemnya masih

Dangkal

dipengaruhi oleh keberadaan jalur sungai,
baik sungai utama Ranungan/Kahayan,
Sabangau dan

sungai-sungai

lainnya

yang tersebar pada daerah sekitar Kahayan,
baik sebagai anak2 sungai maupun alur-alur
drainase alam lainnya yang
pembuangannya langsung ke sungai besar
yang terdekat.
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2

Air Tanah 74.098,21

27,66

Daerah

dengan

aquater sistemnya

Menengah

sangat di pengaruhi oleh kondisi rawa

Datar

gambut baik yang dangkal maupun yang
sepanjang tahun tetap basah.

Total Luas
267.851,00 100,00
Sumber Peta Geohidrologis lembar Palangka Raya, Dir.Jend Geologi Umum Bandung.
2007`
d) Geologi
Untuk kondisi geologi permukaan, yaitu kondisi geologi yang terkait
dengan kondisi geologi tanah atau batuan yang ada di bagian permukaan serta
sebarannya, baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar dan
sifat-sifat keteknikan tanah/batu.Struktur geologi umum pada wilayah Kota
Palangka Raya, terdiri dari: batuan terbentuk dari endapan permukaan (Qa) batuan
sedimen (TQd), dan batuan Plutonik (Kgr). Tabel 4 berikut ini menjelaskan
rincian masing-masing batuan tersebut.
Tabel 4
Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya
No

Formasi/Satuan
Batuan

1

Aluvium

2

Formasi Dahor

Simbol
dan
Warna
Qa

TQd

Penjelasan Batuan
Gambut berwarna coklat kehitaman (endapan
rawa), pasir lepas berwarna kekuningan halus-kasar,
tak berlapis (endapan sungai), Lempung kecoklatan,
mengandung sisa tumbuhan sangat lunak (daerah
pasang surut) dan lempung kaolinan warna putih
kekuningan, bersifat liat, tebal berkisar dari 50-100
m.
Konglomerat, coklat warna kehitaman agak padat,
komponen terdiri dari fragmen dan basal, berukuran 1-3 Cm, kemas terbuka dengan matriks
berukuran pasir. Berselingan dengan batu pasir,
berwarna kekuningan sampai kelabu, berputir halus
sampai kasar, setempat berstruktur sedimen simpang
siur. Batu lempung warna kelabu, agak lunak,
karbonan setempat mengandung lignit, tersingkap
sebagai sisipan dlm batu pasir dgn ketebalan 20-60
Cm. Unsur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah
sampai Pilstone, berdasarkan korelasi dengan
Formasi Dihor di lembar tengah dengan tebalnya
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Luas
Ha
104.229

1.755

3

Granit

Kgr

diperkirakan 300 m, diendapkan dim lingkungan
Paralik.
Granit: Batuan plutonik dengan komposisi granitgranodiorit, berwarna putih berbintik hitam, kasat
mata, berhablur penuh, berbutir menengah,
hipidiomorf. Mineral penyusunnya terdiri dari
Orthoklas, kuarsa, plagiokklas dan horenblende serta
sedikit biotit. Beberapa sayatan menunjukan textur
pertit, granofir, grafik dan mirmekrit. Di lembar
Tengah bahwa batuan ini menunjukan umur kapur.

Sumber : Peta Geologi Lembar Palangka Raya, Direktorat Geologi di Bandung, 2012
Peta 2. Kemiringan Lereng
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161.867

3. Jenis dan Struktur Tanah
Jenis tanah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya juga mengikuti pola kondisi
topografinya.Di bagian selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah Gambut dan tanah
Aluvial, terutama pada bagian selatan Kota Palangka Raya dengan kondisi drainase yang
kurang bagus.Sedangkan jenis tanah yang ada di sebelah utara wilayah Kota Palangka
Raya didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, podsol dan alluvial.
Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang
berasal dari endapan sungai.Di Wilayah Kota Palangka Raya terdapat tiga sungai/anak
sungai besar, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau. Untuk
persebaran dan luasan jenis tanah setiap wilayah kecamatan, dapat dilihat pada pada Tabel
5 dan Peta 3
Tabel 5
Penyebaran Jenis Tanah Di Kota Palangka Raya
No
Jenis Tanah
Luas (Ha)
1 Aluvial
26.945,77
2 Glei Humus
9.764,07
3 Latosol
539,37
4 Organosol
29.477,89
5 Podsol
218.486,01
6 Podsolik
136,19
Jumlah
285.349,30
Sumber :Bappeda Kota Palangka Raya, 2018
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Peta 3. Jenis Tanah
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4. Karateristik Kependudukan
a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah
sebanyak 267.757 jiwa dengan kepadatan 93,83 per Km2. Distribusi penduduk
terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya, yaitu sebesar 139.312 jiwa.
Kemudian disusul Kecamatan Pahandut (93.894 jiwa), Kecamatan Sabangau
(17.398 jiwa), Kecamatan Bukit Batu (13.749 jiwa), dan Kecamatan Rakumpit
(3.404 jiwa).
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Palangka Raya adalah
sebesar (93,83 per Km2, dengan penyebaran kepadatan penduduk tertinggi
terdapat di Kecamatan Jekan Raya, yaitu sebanyak 2.697,26 per Km2. Kemudian
disusul Kecamatan Pahandut (2.620,70 per Km2), Kecamatan Sabangau
(1.732,16 per Km2), Kecamatan Bukit Batu (1.254,74 per Km2). Sedangkan
penyebaran kepadatan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tumbang
Rungan. Distribusi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya dapat
dilihat pada Tabel 6

No

Tabel 6
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya
Tahun 2013 - 2017
Kota dan
Jumlah Penduduk ( Jiwa )
Kelurahan
2013
2014
2015
2016
92

2017

1

PAHANDUT

80.324

85.591

88.304

91.075

93.894

2
3

JEKAN RAYA
SABANGAU

119.178
14.883

126.993
15.859

131.019
16.362

135.129
16.875

139.312
17.398

4
BUKIT BATU
5
RAKUMPIT
Jumlah Penduduk Jiwa

12.195
3.019
229.599

12.871
3.186
244.500

13.162
3.258
252.105

13.455
3.331
259.865

13.749
3.404
267.757

Jumlah Luas (𝐾𝑚2 )

2.678,51

2.678,51

2.678,51

2.853,52

2.853,52

Total Kepadatan Penduduk
85,72
91,28
94,12
(per Km2
Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017
b) Struktur Penduduk

91,06

93.83

1) Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya menurut kelompok umur
menunjukkan struktur penduduk muda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
penduduk dalam kelompok umur pada tahun 2017 yaitu :
(a) Kelompok

0- 4 tahun

25.038ada jiwa atau 9,35% dari keseluruhan

jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012. Kelompok ini
mencerminkan tingkat kelahiran cukup tinggi, idealnya sesuai ketentuan
BKBN adalah dibawah 5 %.
(b) Kelompok umur 5 – 14 tahun ada 42.758 jiwa, atau 15,96 % dari
keseluruhan jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017. Kelompok
ini mencerminkan usia pendidikan dan usia angkatan kerja yang menjadi
perhatian untuk penyiapan lapangan kerja dan atau pengembangan
lapangan kerja yang ada.
(c) Kelompok umur 15-49 tahun ada 164.690 jiwa, atau 62,50% dari
keseluruhan jumlah penduduk

Kota Palangka Raya Tahun

2017.

Kelompok ini diasumsikan sebagai kelompok produktif dan atau
kelompok usia kerja yang sedang berlangsung.

93

(d) Kelompok umur 50 sampai kepada kelompok umur purna bakti >65 tahun
ada 35.171 jiwa atau 13,14 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kota
Palangka Raya Tahun 2012. Kelompok usai ini diasumsikan sebagai
kelompok purnabakti;
(e) Tingkat ketergantungan terjadi pada perbandingan usia kerja (produktif)
dengan usia muda ditambah dengan usia purnabakti, yaitu, (9,35 % +
15,97% + 70,49 %) : 13,14 % = 87,86 % : 13,14 %. Artinya tingkat
prosentase ketergantungan masih cukup besar hingga 6,69 % atau terjadi
indeks ketergantungan mencapai 0,07. Nilai indek ketergantungan ini
mengartikan bahwa setiap 100 jiwa produktif harus menanggung 35 jiwa
penduduk yang tidak produktif.
Berikut ini dapat dilihat gambaran jumlah penduduk menurut
kelompok umur tahun 2017.
Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palangka Raya Tahun 2017
Kelompok
Laki-Laki Perempuan
Laki-laki dan
% terhadap
Umur

Perempuan

total penduduk

0--4

12.750

12.288

25.038

9.35

5--9

11.123

10.368

21.491

8.03

10--14

10.782

10.485

21.267

7.94

15--19

12.759

13.812

26.571

9.92

20--24

15.486

15.224

30.710

11.47

25--29

12.135

11.674

23.809

8.89

30--34

12.093

11.517

23.610

9.83

35--39

11.400

10.898

22.298

8.33

40--44

10.638

10.111

20.749

7.75

45--49

9.023

8.020

17.043

6.36

50--54

7.130

6.042

13.172

4.92

94

55--59

5.215

4.283

9.498

3.55

60--64

2.991

2.372

5.363

2.00

65 +

3.532

3.606

7.138

2.67

Total

137.057

130.700

267.757

100

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2017

2) Struktur Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan
Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya, 38,34 % berumur 15
tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis.
Sebagian besar penduduk (30,16 %) berumur 15 tahun ke atas bekerja di
sektor perdagangan, sedangkan sector terkecil penyerapannya adalah sektor
listrik, gas dan air yakni 0,44 %. Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan
SDM yang bekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu
sendiri.Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar tercermin tidak
seimbangnya antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Ratarata setiap tahunnya tidak lebih dari 13,05 % dari seluruh jumlah pencari kerja
terdaftar yang mendapat pekerjaan, dan sisanya sekitar 86,95 % masih belum
mendapatkan kesempatan.
Tabel 8
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017
No
Lapangan Usaha
Jumlah (Jiwa)
%
1

Pertanian

11.614

9.71

2

Pertambangan Dan Penggalian

1.085

0.90

3

Industri

3.614

3.02

4

Listrik, Gas dan air

534

0.44

5

Konstruksi

15.374

12.8
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6

Perdagangan

34.922

29.2

7

Transportasi dan komunikasi

4.269

3.56

8

Keuangan

5.277

4.41

9

Jasa

42.891

35.8

119 589

100

JUMLAH

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017
Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 285.351,28 Ha dibagi
ke dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya,
Bukit Batu dan Rakumpit. Dari Luas wilayah kota seluas 285.351,28 Ha dapat
dirinci menjadi: tanah kosong, semak belukar, rawa, belukar rawa, pertanian
lahan kering, permukiman, gedung, bandara, lapangan, hutan lahan basah
sekunder, hutan lahan basah primer dan sungai. Untuk lebih jelasnya
mengenai penggunaan lahan eksisting Kota Palangka Raya dapat dilihat pada
Tabel 9 dan Peta 4 Peta Penggunaan Lahan
Tabel 9
Luas Tanah Menurut Penggunaannya (Ha)
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)
(%)
1

Lahan terbangun

36.81

0,01

2

Hutan

151106.69

60,62

3

Semak/Belukar

95679.41

38,38

4

Sempadan Sungai

2458.77

0,99

Sumber: Interpretasi Citra 2018

5. Penggunaan Lahan
Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 285.351,28 Ha dibagi ke dalam 5
Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.
Dari Luas wilayah kota seluas 285.351,28 Ha dapat dirinci menjadi: tanah kosong, semak
belukar, rawa, belukar rawa, pertanian lahan kering, permukiman, gedung, bandara,
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lapangan, hutan lahan basah sekunder, hutan lahan basah primer dan sungai. Untuk lebih
jelasnya mengenai penggunaan lahan eksisting Kota Palangka Raya dapat dilihat pada
Tabel 9 dan Peta 4 Peta Penggunaan Lahan

Luas Tanah Menurut Penggunaannya (Ha)
No.
Penggunaan Lahan
Luas (ha)
1
Kebun Campuran
9.205,30
2
Perkebunan
1.139,67
3
Permukiman
15.987,39
4
Pertanian Lahan Kering
4.256,54
5
Pertanian Pangan
539,19
6
Rawa
191.078,22
7
Semak Belukar
41.742,02
8
Semapdan Sungai
2.455,41
9
Tanah Terbuka
18.487,38
10 Tegalan/ Ladang
458,09
Anlisis Peta 2009
Peta 4. Penggunaan Lahan
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(%)
3.23
0.40
5.60
1.49
0.19
66.96
11.63
0.86
6.48
0.16

6. Potensi Perekonomian
a) Ekonomi Dasar Kota Palangka Raya
Kota Palangkaraya dapat dikatakan pusat aktivitas pemerintahan yang
umumnya diikuti dengan pusat aktivitas perekonomian. Sebagai pusat Kota
Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya selayaknya
menjadi magnet penarik bagi kota-kota disekitarnya. Namun demikian apabila
dilihat dari kontribusi/peran ekonomi Kota Palangka Raya terhadap PDRB
Propinsi Kalimantan Tengah masih diurutan keempat setelah Kotawaringin
Timur, Kotawaringin Barat, dan Kapuas.Secara lebih rinci peran PDRB
Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Tengah.Pada dekade
tahun 2007-2008, rata-rata konstribusi PDRB Palangka Raya terhadap Provinsi
Kalimantan Tengah adalah 8,67 % pada harga konstan, dan 9,03 % pada harga
berlaku tahun 2005. Konstribusi PDRB Kota Palangka Raya pada dekade tahun
yang sama, mungkin juga tahun-tahun berikutnya masih dibawah PDRB dari
Kabupaten Kotawaringin, yaitu rata-rata 12,27 % pada harga berlaku dan 14,48
% untuk harga konstan.
PDRB Kota Palangka Raya, baik ditinjau berdasarkan harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan Tahun 2009-2012 mengalami fluktuasi naik
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turun. Nilai PDRB Kota Palangka Raya berdasarkan harga konstan pada Tahun
2009 sebesar 11,11%, tahun 2010: 16,29%, tahun 2011: 14,76% dan pada tahun
2012 sebesar 14,14%. Sedangkan berdasarkan harga konstan meskipun
mengalami fluktuasi juga, trendnya cenderung naik pada empat tahun terakhir.
Walaupun pada tahun tertentu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2009 turun
sebesar 7,18 %, pada tahun 2009naik sebesar 5,18%, pada tahun 2010 turun
sebesar 1,53% dan pada tahun 2011 turun sebesar 0,62%.
b) Potensi Ekonomi Sektoral
1) Pertanian
Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura
(sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi
palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai dan
ubi kayu, sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong,
lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buahbuahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan
pepaya. Jenis sayuran yang trend pertumbuhannya tinggi adalah petsai dan
kangkung.

Gambar 1
Tanaman Pertanian Padi dan Palawija
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
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Tabel 10
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah
Tahun 2013 - 2017
LuasLahan(Ha)
Produksi (Ton)
Komoditi
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Padi Ladang 6

53

70

59

15

12

109

105

130

3

Padi Sawah

-

8

-

-

-

-

24

-

-

Komoditi

-

Tabel 11
Luas Lahan dan Produksi Palawija Tahun 2013 - 2017
LuasLahan(Ha)
Produksi (Ton)
2013 2014 2015 2016 2017

2013

2014

Jagung

595

605

-

149

4

1.405 1.372

Kedelai

-

5

-

6

2

-

Kacang

1

8

1

3

1

Ubi Kayu

99

115

86

46

Ubi Jalar

37

35

5

3

2015 2016 2017
-

304

5

6

-

6

2

1

8

-

4

1

31

767

941

103

576

699

3

327

309

28

22

21

Tanah

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017
Tabel 12
Produksi Sayuran Tahun 2013 - 2017
Produksi ( Ton )
Komoditi
2013 2014 2015 2016
Lobak

-

Tomat

447

647,6

Lombok

587

760,80 3.431 3.230 77,64

Terong

907

796,10 3.247 2.739

34

1.190 270,80 1.821 1.937

57

Kacang-kacangan 1.941 683,40 2.950 2.952

39

Petsai/Sawi

-

2017

Labu

-

Ketimun

904

Bayam

2.512 2.629

-

922

Bawang Merah

-

948

1.248

433,80 3.160 1.843
-

100

48

-

680,50 3.391 2.247 207,3

1.016 235,60

Kangkung

-

-

-

726

53,5
67
31,9

Lainnya

972

-

-

4.160

185

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017

2) Kehutanan dan Perkebunan
Secara umum bahwa sumber daya hutan dan kebun adalah potensi
yang sangat strategis untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki
peranan yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kota Palangka Raya,
yang diindikasikan dengan peranan Kehutanan dan Perkebunan dalam
memberikan kontribusi bagi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja, dan fungsi lain sebagai
penunjang kehidupan masyarakat. Luas kawasan yang memungkinkan untuk
diusahakan dan dimanfaatkan di Kota Palangka Raya seluruhnya seluas
248.754,72 Ha
3) Perikanan
Potensi perikanan di perairan umum Kota Palangka Raya sangat
banyak sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya
ikan dalam keramba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana
perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan
usaha perikanan/nelayan yang cocok untuk dikembangkan dan secara alami
mudah disesuaikan dengan perairan dan musim. Beberapa pendukung usaha
perikanan yang dapat dimanfaatkan antara lain:


Sungai dan danau sebagai tempat budidaya pembesaran



Balai Benih Ikan ( BBI )



Pasar Benih Ikan ( PBI )
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Gambar 2
Budidaya Ikan
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
Tabel 13
Produksi Perikanan Budidayadan Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kota
Palangka Raya Tahun 2013 - 2016
Tahun
Budidaya Perairan
Jumlah
Umum
2016

11.179,00

-

11.179,00

2015

9.670,60

-

9.670,60

2014

8.411,15

1.340,5

9.751,65

2013

6.057,12

1.344,9

7.402,02

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2016
Potensi perikanan di Kota Palangka Raya didukung oleh lebih kurang 104 buah
danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau–danau ini tersebar diberbagai wilayah
Kota Palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha),
Kecamatan Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha),
Kecamatan Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).
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Gambar 3
Danau-Danau
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya

4) Peternakan
Dalam

upaya

pembangunan

sub

sektor

peternakan

yang

dilaksanakan, merupakan upaya mewujudkan peternakan yang tangguh dan
profesional, diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak,
serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga
dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota
dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di
kelurahan di luar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong,
kambing dan ayam buras.
Berdasarkan Pola Pangan Harapan Hidup (PPH) Tahun 2005, di Kota
Palangka Raya pada kelompok pangan hewani yang tersedia, masih belum
mencapai angka sasaran yang diharapkan, yaitu hanya 64 persen dari PPH
Nasional sebesar 120,4 persen. Hal ini salah satu permasalahannya adalah
karena pada kelompok pangan hewani (daging dan telor) sebagian besar masih
di datangkan dari luar propinsi.
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Tabel 14
Perkembangan Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (Kg)
Tahun
Sapi
Kerbau
Kambing/Domba
Babi
2017

927 865

6 719

15 458

218 700

2016

772.632

1.680

12.590

-

2015

859.599

1.680

12.685

216.936

2014

834.630

2.856

15.708

158.536

2013

586.181,38

2.179,59

11.633,76

128.727,81

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017

Tahun
2017

Tabel 15
Perkembangan Populasi Unggas (Ekor)
Ayam
Ayam Ras
Ayam
Kampung
Petelor
Broiler
100.000
82.257
1.429,070

Itik
5.570

2016

81.000

76.876

2.063,825

27.631

2015

72.000

71.218

1.277.500

4.993

2014

42.00

106.687

1.336.591

5.356

2013

27 000

172 577

1 262 993

4 554

Sumber: Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2013-2017

Gambar 4
Ternak
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
5) Pertambangan
Aktivitas pertambangan di Kota Palangka Raya, diutamakan
pada

upaya peningkatan pelayanan publik dalam lingkup usaha jasa

pengembangan investasi bidang pertambangan, pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya mineral dan energi. Dengan maksud dan tujuan, agar dapat
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memberikan secara optimal sumbangan terhadap pemberdayaan ekonomi
rakyat serta mampu memfasilitasi penanggulan PETI (Pertambangan Tanpa
Ijin), peningkatan bagi kemajuan perekonomian daerah, serta menunjang
kontribusi terhadap PAD. Eksploitasi mineral golongan C di dalam
memenuhi permintaan pasar, terutama kebutuhan material bangunan untuk
pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya dan daerah
sekitarnya, selama ini disuplai oleh usaha tambang perorangan maupun badan
usaha, yang saat ini masih aktif berproduksi (memiliki ijin) adalah sebanyak
14 usaha pertambangan. Selain potensi bahan galian mineral golongan C
seperti disebutkan di atas, terdapat juga jenis mineral lainnya, yaitu: Pasir
Kuarsa, Kaolin, Emas dan Batu Bara.
Tabel 16
Luas Area KP – SIUPD Di Kota Palangka Raya
No
Mineral
Luas Area
Lokasi
1 Pasir Pasang,
84,28 Ha
Kecamatan Bukit Batu dan
Pasir/tanahurug
KecamaanSabangau
2 Granit, Batu Belah
10,99 Ha
Kecamatan Bukit Batu
dan Split Granitte
3 Tanah Kuning/Metrial
7,96 Ha
Kecamatan Bukit Batu
Pilihan
Sumber: Dinas Pertambangan Kota Palangka Raya
Endapan batubara yang terdapat di Kecamatan Rakumpit tersebar di
Kelurahan Mungkubaru, Kelurahan Gaung Baru dan sekitar Sei Raung. Di
Kelurahan Mungkubaru terdapat 2 (dua) lapisan batubara dengan ketebalan
0,5 m dan sekitar 1,5 m, sedangkan di Kelurahan Gaung Baru dan Sei
Raung tebal batubara yang teramati di pinggir sungai Rungan sekitar 0,5 m
dan singkapan lainnya tidak diketahui ketebalannya karena terdapat di dasar
anak cabang sungai dengan kemiringan lapisan yang relatif datar hingga
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miring sekitar 40° ke arah Timur. Jenis batubara tersebut berwarna hitam
hingga kecoklatan, dan setempat masih terlihat adanya struktur sisa tanaman
berupa ranting atau kayu.
Tabel 17
Potensi Sumber Daya Mineral di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya
Batu Pasir Kuarsa
Kaolin
Cadangan
Cadangan Hipotik
Cadangan
Cadangan Hipotik
Kelurahan
Tereka
Tereka
M³
Ton
M³
Ton
( M³ )
( M³ )
Mungku
82.826.000 49.695.600 131.693.340 73.058.500 43.835.100 114.847.962
Baru
Bukit Sua
88.860.500 53.316.300 141.288.195 33.794.500 20.276.700 53.124.954
PetukBarunai 40.644.500 24.386.700 64.624.755 16.421.500 9.852.900 25.814.598
Panjehang
17.292.000 10.375.200 27.494.280
Gaung Baru 17.402.000 10.441.200 27.669.180
Pager
110.564.000 66.338.400 175.796.760 108.962.000 65.337.200 171.288.264
Petuk Bukit
525
151.227.000 400.751.550 5.235.500
3.141.300
8.230.206
Jumlah
882.045.000 365.780 969.318.550 237.472.000 373.305.984 373.305.984
Sumber: Dinas Pertambangan Kota Palangka Raya
6) Industri
Perkembangan industri di Kota Palangka Raya saat ini sudah mulai
memasuki industri skala besar, hal ini ditandai dengan mulai beroperasinya
industri pabrik karet yang berlokasi di jalan Tjilik Riwut Km. 47 pada bulan
Oktober 2009 yang lalu. Pabrik karet yang berada di bawah naungan PT.
Borneo Makmur Lestari ini, saat ini mampu memproduksi Karet SIR
20/Crumb Rubber kurang lebih 600-800 ton per bulan (Kapasitas produksi
rencana 1.500—2.000 ton per bulan). Semua hasil produksinya di ekspor ke
negeri China.
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Perusahaan yang menempati lahan seluas kurang lebih 20 Ha ini,
mendapat suplai bahan baku selain dari wilayah Kalimantan Tengah juga
berasal dari wilayah Kalimantan Selatan.
Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha
memajukan industri kecil/ kerajinan rakyat dengan menerapkan programprogram

pengembangan

usaha

industri

kecil.

Program-program

pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewiraswastaan,
proses produksi barang, kualitas, desain produk serta ketrampilan pemasaran.
Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah yang tidak henti-hentinya
ini telah memberikan hasil. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi
industri kecil dari Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah
dapat dikenal di dunia.
Jumlah perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2008
sebanyak 633 perusahaan sedangkan pada tahun 2012 bertambah menjadi 988
perusahaan. Rata-rata pertumbuhan jumlah perusahaan industri kecil selama
5 tahun sebesar 156%. Pertumbuhan yang luar biasa tinggi ini dikarenakan
adanya kenaikan yang luar biasa dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 129
%.Demikian pula untuk tenaga kerjanya, pada tahun 2008 terserap 2992 orang
kemudian naik menjadi 3.147 orang pada tahun 2009. Rata-rata pertumbuhan
penyerapan tenaga kerja sebesar 104 % dari tahun 2008 sampai dengan tahun
2012. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang luar biasa terjadi pada tahun
2010 ke 2011 seriring dengan pertumbuhan jumlah industrinya.

Tabel 18
Jumlah Perusahaan Industri Kecil Menurut Cabang Industri
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Hasil
Industri Logam
Tahun
Pertanian
Industri
Mesin Dan
Industri
dan
Aneka (IA)
Kimia
Kehutanan
2017
370
464
231
2016
367
460
230
2015
520
271
228
2014
448
261
228
2013
509
210
269
Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2013-2017
Tabel 19
Jumlah Tenaga Kerja Di Industri Kecil
Tahun Industri
Jumlah Tenaga Kerja
2017

3620

2016

3584

2015

3399

2016

3139

2014

3252

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2013-2017

No
1
2
3

Tabel 20
Besar Nilai Produksi Industri (000 Rupiah) Tahun 2017
Produksi
Sub Kelompok
Jumlah
Formal
Informal
Industri Hasil Pertanian
dan Kehutanan (IHPK)
Industri Aneka (IA)

23.019,788

12.948

35.968.419

51.017.732

9.003.130

60.020,862

Industri Logam Mesin
Dan Kimia
(ILMK)
Jumlah/Total

3.601.313

17.582,885

21.184,198

77.638.833

39.534,646

117.173,479

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

C. Pariwisata
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1. Museum Balanga
Museum Balanga terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 dengan luas kurang lebih
dari 5 (lima) Ha. Museum ini berada di dalam kota Palangka Raya dan mudah untuk
dikunjungi karena dibuka setiap hari dari jam 08.00-12.00 WIB, dan ada petugas
pemandu. Museum Belanga berkiprah sebagai lembaga pelestarian, pendokumentasian,
serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang
berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak, seperti ethnografika, barang-barang
warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan megic. Di museum ini tersimpan
juga berbagai alat tradisonal yang biasa dipakai oleh suku Dayak pada jaman dahulu
seperti Mihing (sebuah penangkap ikan tradisional), baju sakarut atau baju Karungkong
Sulau, atau juga baju Basurat yang biasa dipakai pada upacara ritual, senjata-senjata suku
Dayak seperti Mandau, Sumpitan, Duhung, dan sebagainya.
2. Cagar Alam dan Taman Wisata Alam
Obyek wisata ini berjarak sekitar ± 34 Km dari Pusat Kota Palangka Raya,
dengan waktu tempuh kira- kira 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua
maupun roda empat, dengan melewati jalan aspal dan untuk mencapai ke puncak bukit
dengan melewati jalan setapak.
Lokasi obyek wisata ini secara geografis terletak di Kelurahan Banturung dan
Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Luas keseluruhan kawasan wisata ini
adalah 2.594 Ha, dengan rincian sebagai berikut: Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman
Wisata Alam seluas 533 Ha.
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Gambar 5
Cagar Alam dan Taman Wisata Alam
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
3. Batu Banama
Obyek wisata Batu Banama ini selain menawarkan panorama alam yang indah
juga bisa dikategorikan sebagai wisata yang mengandung relegius, karena pada lokasi
areal wisata ini terdapat Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma.Disamping itu legenda
mengenai terjadinya batu banama itu sendiri yang dilihat dari samping mirip seperti
sebuah bahtera yang terdampar.
4. Taman Wisata Fantasi Beach
Obyek wisata Fantasi Beach menyediakan pondok-pondok peristirahatan sambil
menikmati suasana alam di tepian Sungai Kahayan. Di dalam lokasi kum-kum ini, selain
terdapat beberapa jenis binatang seperti buaya, beruang, monyet dan beberapa jenis
burung, juga terdapat beberapa permainan untuk anak-anak, dan pada hari-hari libur
ditambah dengan suguhan pertunjukan hiburan musik oleh artis lokal Kota Palangka
Raya.
5. Danau Tahai
Danau terletak di Kelurahan Tumbang Tahai-Kecamatan Bukit Batu, 29 Km arah
Barat Kota Palangka Raya ini adalah salah satu obyek wisata yang banyak mendapat
kunjungan dari penduduk Palangka Raya yang ingin bersantai dan rekreasi. Tersedia
beberapa fasilitas hiburan, seperti pemancingan, sepeda air, perahu motor, karaoke,
jembatan gantung dan rumah makan. Danau Tahai merupakan danau tadah hujan yang
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tidak besar, namun dihubungi oleh beberapa sungai-sungai kecil yang cocok bagi
mereka yang gemar memancing.

Gambar 6
Danau Tahai
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
6. Arboretum
Arboretum Nyaru Menteng terletak di sebelah timur Jalan Tjilik Riwut Km 28
dari Kota Palangka Raya menuju Kota Kasongan dan Sampit.Secara administratif terletak
di wilayah Kelurahan Tumbang Tahai-Kecamatan Bukit Batu.Arboretum ini dibangun
pada tahun 1988 merupakan bekas areal HPH yang telah dieksploitasi pada tahun 1974.
Luasnya 65,2 Ha dan merupakan kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan
rawa, termasuk ke type hutan tropika dataran rendah dengan kondisi tanah berawa dan
bergambut. Di Arboretum ini terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat digolongkan
kedalam 43 famili dengan jumlah species 139 jenis, termasuk jenis tumbuhan langka. Di
samping itu, di kawasan ini juga terdapat berbagai jenis burung, biawak, ular, monyet dan
juga orang utan.
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Gambar 7
Arboretum
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya

7. Rumah Betang
Rumah Betang (rumah panjang, rumah besar) merupakan rumah adat
Dayak.Sesuai dengan namanya rumah ini berukuran besar yang mampu menampung
puluhan orang atau keluarga yang mempunyai ikatan keluarga.Rumah betang sudah
jarang ditemui, namun di Kota Palangka Raya terdapat satu rumah betang yang sengaja
dibangun sebagai percontohan di Jl. D.I Penjaitan Kota Palangka Raya.Pada momenmomen tertentu, di rumah betang ini sering dijadikan lokasi pertunjukan/festival budaya
Dayak. Rumah betang ini juga sering dijadikan tempat/objek foto bagi sebagian
masyarakat baik warga pendatang maupun lokal. Walaupun rumah betang sudah
semakin jarang dipergunakan oleh masyarakat Dayak, namun falsafah hidup rumah
betang masih tertanam dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Dayak.
Masyarakat Dayak misalnya, sangat menghargai perbedaan dan itu cermin dalam
kehidupan rumah betang dimana di dalam satu keluarga biasa terdiri dari berbagai macam
kepercayaan atau agama. Seperti Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Mereka dapat
hidup rukun dan saling menghargai walaupun berbeda-beda kepercayaan dan agama.
Kekeluargaan, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan merupakan sikap dan prilaku
kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang tercermin dalam falsafah hidup rumah
betang.
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Gambar 8
Rumah Betang
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya
8. Sandung
Di Kota Palangka Raya terdapat Sandung Ngabe Sukah, terletak di Jl. Dr.
Murjani, Kecamatan Pahandut. Sandung adalah sebuah bangunan kecil yang khusus
diperuntukan bagi penyimpanan tulang belulang orang yang telah meninggal setelah
melalui upacara.tiwah.
9. Perahu Wisata Susur Sungai
Perahu wisata yang diberi nama Rahai’i Pangun ini, merupakan perahu wisata
yang dibuat dengan konsep tradisionil-modern (hasil rancangan pembuat perahu lokal
dan arsitek kapal dari perancis). Perahu wisata ini memiliki 5 (lima) dobel kabin yang
terletak di bawah dek dengan 3 (tiga) kamar mandi (western style) yang sangat nyaman.
Dek tengah di bagian belakang dengan dapur, ruang makan, dan tempat duduk yang
dilengkapi dengan perpustakaan dan snack-bar.Dek atas dengan atap terpaulin, kursi lipat
dan sofa rotan untuk bersantai dan melihat keunikan sungai di Kalimantan Tengah.Kapal
wisata ini melayani berbagai paket wisata seperti, paket liburan keluarga, jamuan makan
siang, pesta ulang tahun, pertemuan/rapat, dll.
Terdapat 4 (empat) rute wisata susur sungai yang ditawarkan, yaitu:
a) Rute Pemancingan (lokasi Danau Tundai, Sungai Rungan dan sekitarnya)

113

b) Rute Wisata, atraksi burung elang (lokasi Sungai Kahayan)
c) Rute Wisata Orang Utan (lokasi Pulau Kaja Tangkiling)
Rute Wisata Pilihan (lokasi Bukit Rawi-Sandung Tmg. Surapati; lokasi pulau
monyet, dll.).

Gambar 9
Wisata Susur Sungai
Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya

D. Profil Kawasan Permukiman
Permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok,yakni kawasan
permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai ibukota kecamatan.
Wilayah ini didominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan
dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya.
Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman
pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan
sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah sarana dan prasarana
penunjang terbatas pada pelayanan kecil.
E. Kondisi Umum Kawasan Permukiman Per Kecamatan
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1. Kecamatan Pahandut
Kecamatan Pahandut cenderung memiliki tipologi perumahan dengan jenis
perumahan kampung kota, di karenakan sebagian besar penduduk di Kecamatan
Pahandut adalah penduduk asli kota yang telah berdomisili di Kota Palangka Raya sejak
awal pembangunan Kota Palangka Raya. Pada beberapa bagian Kecamatan Pahandut
terdapat perumahan yang termasuk dalam tipologi perumahan pinggir sungai, yang di
bangun di sepanjang rawa pinggiran Sungai Kahayan, yang terletak pada pinggiran
Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya
Kecamatan Jekan Raya memiliki beberapa tipologi perumahan yang beragam,
antara

lain

adalah

perumahan

kampung

kota,

developer,

sekitar

kawasan

pendidikan dan perkantoran, dan perumahan pinggir kota. Hal ini ini di karenakan
penggunaan lahan pada Kecamatan Jekan Raya yang beragam, antara lain kawasan
perkantoran dan pendidikan yang di kelilingi oleh perumahan penduduk.
3. Kecamatan Sabangau
Kecamatan Sabangau adalah daerah yang menjadi salah satu arah pembangunan
kota Palangka Raya, namun sejauh ini kondisi perumahan yang ada di kecamatan
sebangau dapat dikatakan beragam, walaupun dalam jumlah yang relatif tidak begitu
besar. Tipologi perumahan yang banyak di temukan di kecamatan ini adalah perumahan
developer yang persebarannya adalah pada Kelurahan Kereng Bangkirai, selain pada
Kelurahan Kereng Bangkirai jenis perumahan penduduk adalah perumahan pinggir kota
yang dapat di kategorikan juga sebagai perumahan kampung desa.
4. Kecamatan Bukit Batu
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Kecamatan Bukit Batu terpusat pada Kelurahan Tangkiling, yang tipologi
perumahannya adalah perumahan kampung kota, dan pada kelurahan lain jenis
perumahan cenderung termasuk dalam tipologi perumahan kampung desa.
5. Kecamatan Rakumpit
Kecamatan Rakumpit adalah kecamatan yang sebagian besarnya terdiri atas
kumpulan desa-desa yang kondisi perumahannya bersifat non permanen dan termasuk
dalam tipologi perumahan kampung desa.

F. Smart City
1. Arti Smart City
Smart City Konsep Kota pintar yaitu menerapkan

data digital dan sistem

informasi teknologi dalam skala besar pelakasanan dan penerapan majemen di dalam
perkotaan. diantaranya yang menyebutkan bahwa kota akan menjadi pintar apabila
investasi pada sumber daya manusia dan modal sosial serta infrastruktur sistem
komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas, dengan pengelolaan sumber daya alam
yang bijaksana, melalui tata pemerintahan yang partisipatif (Caragliu, Del Bo, &
Nijkamp, 2011). Pengertian laian area geografis tertentu dimana teknologi canggih seperti
ICT, logistik, produksi energy, dan lain-lain, saling melengkapi dalam rangka untuk
menciptakan manfaat bagi penduduk kota dalam hal kesejahteraan, partisipasi, kualitas
lingkungan hidup, pembangunan yang cerdas, yang dikelola oleh tata pemerintahan yang
tertib dengan.smart cityadalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan
berfungsi cerdas. Selanjutnya Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang
membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang
ada dengan efisien danmemberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga
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dalam melakukankegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya.
2. Elemen-elemen Smart City
Jenis kota dalam Smart yaitu Smart Goverment (pemerintahan pintar): kunci
utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu
paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Smart Economy (Ekonomi pintar):
maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan
menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Smart
Mobility (mobilitas pintar): pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa
depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada
kepentingan publik. Smart People (orang/masyarakat pintar): pembangunan senantiasa
membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial.Smart
Living (Lingkungan pintar): lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa
memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik,
visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.

Smart

Live

(Hidup

pintar):

berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

G. Green City
1. Arti Green City
Kota hijau atau green city merupakan konsep perkotaan, melingkupi lingkungan
hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal). Kota hijau adalah kota yang ramah
lingkungan yang menfaatkan sumber daya air dan ernergi secara efektif dan efisien
sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu,
menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikanlingkungan alami dan buatan. Kota
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hijau atau green city adalah konsep perkotaan, dimana masalahlingkungan hidup,
ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasimendatang
yang lebih baik. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang
aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan
potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi
oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya,
diperlukan usaha dari setiap individu anggot. Menurut (Kementrian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, 2017)Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan
salah satu langkah Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
kota / kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang – Undang Penataan Ruang,
terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 pengertian Ruang Terbuka Hijau
kota adalah ruangruang terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam
bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka, pada dasarnya tanpa bangunan. Menurut UU No.
26 tahun 2007 luas minimal RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan prosesproses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik
20% dan RTH privat 10% (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Dep. P.U., 2007). Luas
RTH kota minimum tersebut adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
keseimbangan sistem hidrologi, sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya).
Konsep kota hijau memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor,
antara lain pertumbuhan kotayang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya
berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh,
kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau.
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2. Atribut Green City
Adapun kriteria kota hijau setidaknya memiliki delapan atribut, yaitu: [1].Green
planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau) Perencanaan dan rancangan
hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota
berkelanjutan. Green city menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang
ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik. [2]. Green open
space (Ruang terbuka hijau) Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting
kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika
kota, serta menciptakan iklim mikroyang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan
perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain. [3]. Green Waste (Pengelolaan
sampah hijau) Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce
(pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu,
pengelolaan sampah hijau

juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan

pembuangan sampah yang ramah lingkungan. [4]. Green transportation (Transportasi
hijau) Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada
pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk
meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan
pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi
massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi
pejalan kaki dan pengguna sepeda. [5].Green water (manajemen air yang hijau) Konsep
green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang
berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan
hematblue water (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan
pengolahangrey water (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitasgreen water
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(air yang tersimpan di dalam tanah). [6].Green energy (Energi hijau) Green energi adalah
strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan
penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga
surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain. [7].Green
building(Bangunan hijau) Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang
ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan,
konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building harus bersifat
ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building dirancang untuk
mengurangi dampah negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni
serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan. [8]. Green
Community (Komunitas hijau) Green community adalah strategi pelibatan berbagai
stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam
pembangunan kota hijau. Green community bertujuan untuk menciptakan partisipasi
nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang
memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan termasuk dalam kebiasaan
membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kota hijau
pemerintah.

H. Kota Layak yang Aman dan Nyaman / Cretive City
1. Arti Kota Layak Huni
Kota layak huni atau Livable City adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan
nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg (1997), kota yang layak huni
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adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi
seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep Livable City digunakan untuk
mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup
membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya. Dalam mewujudkan kota
yang layak huniatau Livable City harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar
ini harus dimiliki oleh kota-kota yang ingin menjadikan kotanya sebagai kota layak huni
dan nyaman bagi masyarakat kota. Menurut Lennard (1997), prinsip dasar untuk Livable
City adalah tersediannya berbagai kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas umum dan sosial,
ruang dan tempat publik, aman, mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, serta
sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.
2. Elemen-elemen Kota Layak Huni
Livable City dapat dikatakan bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu: [1]
meningkatkan sistem kesempatan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, [2] penyediaan
lapangan pekerjaan, [3] lingkungan yang aman dan bersih untuk kesehatan, kesejahteraan
dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan [4] good governence. Sedangkan
indicator lain tentang kota layak huni Livable City menurut beberapa pnelitian di negara
lain: Livable Mercer’s Quality of Living Index (Mercer, 2012) yang memiliki kelompok
indikator politik dan lingkungan sosial (political & social environment), pertimbangan
medis dan kesehatan (medical & health consideration), lingkungan sosial budaya (sociocultural environment), pendidikan dan sekolah (school & education), ekonomi (economic
environment), transportasi dan fasilitas publik (public services & transport), rekreasi
(recreation), barang-barang kebutuhan (consumer goods), perumahan (housing), serta
lingkungan alam (natural environment). Menurut Monocle’s Most Liveable Cities Index
(Monocle, 2013) yang memiliki 11 indikatorkeamanan/ kriminal (safety/ crime),
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medis(medical care), iklim (climate), konektivitas internasional (international
connectivity), trasnportasi publik (public transportation), kualitas arsitektur (quality of
architecture), dan rekreasi (recreation). Sedangakan LKYSPP’s Global Liveable Cities
Index (World’s Major Cities, 2013) yang memiliki kelompok indikator keamanan dan
stabilitas (domestic security & stability), kualitas hidup (quality of life), lingkungan yang
ramah dan berkelanjutan (environmental friendless & sustainability), pemerintah yang
baik dan kepemimpinan yang efektif (good governance & effective leadership), ekonomi
yang baik dankompetitif (economic vibrancy & competitiveness). Selanjutnya EIU’s
Global Liveability Index (EIU,2014) yang memiliki lima indikator utama,yaitu stabilitas
(stability), kesehatan (healthcare), lingkungan dan budaya (culture& environment),
pendidikan (education), serta infrastruktur (infrastructure).

I. Dinamika Dan Tantangan Pengembangan Sosial Budaya
Dinamika Sosial Budaya
Dinamika perkembangan sosial budaya dapat dipahami dari dinamika aktor-aktor
sebagai pembentuk kebudayaan, ketika mereka merefleksikan pengetahuan dan
pengalaman mereka dalam menghadapi dinamika pembangunan yang sarat dengan
kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.Pergerakan
pemahaman baru dinamika sosial tersebut dapat dipelajari dalam ruang dan waktu
sebagai arena pembentuk dan dibentuk, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan
bersama (intersubjektif) yang secara terus menerus ditanamkan (internalization) dan
dilembagakan (institutionalization) dalam kehidupan masyarakat. Keberlangsungan
dinamika tersebut sangat tergantung dengan para actor yang bsecara aktif melakukan
kontruksi pengetahuan, sehingga membentuk pengetahuan yang didorong oleh kekuatan
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indiviudu (society is a human product) dan sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh
dinamika perkembangan social budaya (human is a social product).
1. Interaksi Aktor Dalam Ruang Dan Waktu
Dinamika aktor dalam ruang dan waktu merupakan interaksi yang didasarkan
perbedaan (disticntion) yang dimiliki para aktor dari pengetahuan dan pengalaman yang
membentuk kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan menciptakan isu-isu aktual yang
sedang dihadapi masyarakat.
Pergumulan antar aktor dalam ruang dan waktu tersebut, menciptakan realitas
yang kaya dengan ide-ide dan gagasan baru. Salahsatu di antara gagasan tersebut bisa
saja menjadi gagasan utama yang terus diperdebatkan dan di praktekkan sampai pada
tingkat kesadaran yang mengikat interaksi dalam kehidupan masyarakat.
Realitas sosial yang terbangun dari hasil interaksi tersebut adalah realitas yang
mampu mendorong kesadaran bersama (collective consciousness) untuk melakukan
tindakan yang mengangkat dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi
masyarakat.
Konteks pemikiran ini, menggambarkan bahwa kualitas interaksi social harus
dilakukan secara sadar untuk menghasil sebuah dinamika perkembangan yang
mendorong sebuah proses kreatifitas, inovasi dan transformasi. Sebuah even seni-budaya,
selalu mempertanyakan, siapakan aktor dibalik peristiwa atau pentas tersebut. Dengan
demikian, seorang aktor harus memiliki kemampuan untuk merefleksikan realita
dinamika kehidupan masyarakat dan mengemasnya secara kreatif, inovatif dan
transformatif untuk mendorong secara sadar sebuah perubahan sosial budaya yang
memberi manfaat dan martabat bagi masyarakat.
Pada era millinea yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan
komunikasi, maka dinamika dan kecepatan perubahan tersebut tidak akan bisa dibendung,
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sehingga menimbulkan tantangan yang harus kita hadapi dan mengubahnya menjadi
kekuatan, potensi yang melahirkan gagasan dan kreasi bagi perkembangan sosial budaya
dengan tetap mempertahankan akar budaya yang merepresentasikan identitas sebuah
masyarakat dan unsur-unsur kemanusiaan (humanity). Tepatnya, kita harus memilih
model pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development), yaitu
model pembangunan yang memperkuat nilai-nilai budaya lokal, sebagai aset yang
dikelola secara arif bagi dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
2. Interaksi antara Aktor Dengan Struktur
Dalam dinamika kehidupan masyarakat, hubungan antara aktor dan struktur
memilki kecenderungan bersifat timbal balik. Dalam hal ini, sang aktor dipahami sebagai
orang yang memiliki gagasan dan ide yang kuat untuk mempengaruhi struktur sebagai
institusi yang memilki kewenangan atau kekuasaan (power) untuk mengatur kehidupan
masyarakat. Sebaliknya, struktur dengan kewenangan atau kekuasaannya dapat pula
melakukan respon dan mempengaruhi aktor, sehingga berlangsungnya proses saling
mempengaruhi tersebut akan menghasilkan transformasi sosial yang mengintegrasikan
gagasan atau ide yang bisa diterima oleh semua pihak.
Bagi para pemilik kewenangan, dinamika dan dialektika hubungan antara aktor
dan struktur harusnya dilakukan secara sadar sebagai arena untuk memberikan ruang
kreativitas dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri menjadi orang yang
mandiri (self reliance) melalui proses penyesuaian diri terhadap dinamika perubahan
yang terjadi dalam lingkungan mereka.Untuk menjadi masyarakat yang mandiri, maka
perlu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat (community empowerment model)
yang memposisikan mereka sebagai pelaku yang aktif bukan sebagai penerima yang
pasif.
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Pembangunan yang berpusat pada manusia merupakan perdebatan antara
pemikiran strukturalis dengan poststrukturalis berkenaan dengan penggunaan kekuasaan
dalam mengatur kehidupan masyarakat.Pada pemikiran strukturalis, negara sebagai
pemegang kekuasaan lebih mengutamakan pembangunan dengan konsep pertumbuhan
ekonomi yang secara otomatis menimbulkan efek ganda (multiplier effects) terhadap
kegiatan ekonomi ditingkat masyarakat.
Pada masyarakat industri, peluang usaha yang diciptakan oleh pertumbuhan
ekonomi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga berdampak bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebaliknya pada masyarakat yang masih
tergantung pada sektor pertanian, pengembangan ekonomi kreatif perlu didorong dan
difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka memiliki kemampuan yang secara bertahap
berkembang menjadi masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, pemikiran strukturalis
cenderung menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
Pendekatan poststruktukturalis beranggapan bahwa pemegang kekuasaan
melakukan dominasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga mengabaikan
kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri.Dalam
konteks ini harus ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam
mengatur kehidupan masyarakat dengan mengembangkan inisiatif dan kreativitas
masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008)

menyebutkan bahwa poststrukturalis telah

memunculkan wacana alternatif sebagai bagian dari proses perkembangan, walaupun
tidak menyediakan resep seperti pada pendekatan strukturalis, namun ia memberikan
suatu perspektif pada kerja yang sangat kuat dan dapat memperkuat proses
pemberdayaan.
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Jalan tengah yang dapat menyembatani kedua pendekatan di atas adalah
pendekatan konstruksi social dari Berger dan Luckmannn (!980) yang mengintegrasikan
secara dinamik peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat yang
seharusnya mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan
transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan. Dasar pemikiran tersebut memposisikan bahwa manusia sebagai actor
yang aktif dan kreatif untuk menciptakan realitas sosial, sehingga terjadi proses
transformasi social yang memadukan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai lokal.
Berger dan Lukmann (1990) menyebutkan bahwa realitas sosial adalah proses
sosial, dimana melalui tindakan dan interaksinya, individu menciptakan secara terus
menerus suatu realitas yang dimilkinya dan dialami secara subyektif. Dalam konteks ini,
Berger dan Lukmann memperlihatkan bahwa relaitas social adalah sebuah dialektika
antara diri (self) dengan dunia sosiokultural. Dialektika tersebut berlangsung dalam
proses tiga momen, yaitu : pertama, eksternalisasi sebagai sebuah proses dimana individu
merupkan bagian dari dunia sosiokultural dari sebuah produk masyarakat.
Dalam hal ini terjadi proses penyesuaian diri sehingga produk masyarakat tersebut
menjadi bagian penting dalam kehidupannya.Kedua objektivasi, adalah ketika produk
masyarakat tersebut diinternalisasikan dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat
sebagai sebuah pemahaman bersama (intersubyektif). Selama berlangsungnya proses
objektivasi ini, bahasa dan symbol-simbol penanda menjadi bagian yang terpenting untuk
menciptakan makna terhadap suatu objek atau pengetahuan. Ketiga, internalisasi yaitu
proses di mana individu mengidentifikasikan diri dalam dunia sosiokultural tersebut dan
secara kreatif

dapat melakukan modifikasi terhadap dunia sosiokulturak tersebut.

Dialektika yang terjadi antara diri dan masyarakat dalam menciptaka realitas
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sosiokultural mealui proses pemaknaan dan symbol-simbol, sehingga menjadi bagian dari
pengetahuan publik.
Dalam konteks pembangunan, dimana pembangunan dipahami sebagai suatu
proses internalisasi nilai-nilai pembangunan ke dalam nilai-nilai internal masyarakat
untuk menciptakan perubahan sosiokultural, sehingga dalam proses pembangunan dapat
terjadi benturan-benturan sosial. dalam kehidupan masyarakat. Terhadap kondisi seperti
ini, dibutuhkan fleksibilitas social (social flexibility) dan keterbukaan budaya (cultural
permebiality) agar masyarakat mampu menanggulangi masalah-masalah dan mampu
memanfaatkan

peluang-peluang baru.

Pemikiran

ini

oleh

Nimpoeno

(1990)

disebutkannya sebagai prasyarat kondisional dalam usaha perencanaan ke arah
peningkatan kualitas manusia dan masyarakat.
Pengembangan Masyarakat
Pengembangan masyarakat (community development) dapat diartikan sebagai
upaya untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan
masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan
peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara
berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai
berikut :
4. Kehadiran pihak luar bukan untuk mengambil alaih tanggung jawab upaya perbaikan
kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Karena itu, kehadirannya
tidak boleh menciptakan situasi ketergantungan, tetapi cepat atau lambat, harus
menumbuh kemandirian masyarakat program pembangunan sesuai dengan kebutuhan
mereka.
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5. Pengertian mandiri yang dimaksudkan bukan berarti menolak atau tidak lagi
memerlukan bantuan/dukungan pihak luar, tetapi memiliki kemampuan untuk
menawar setiap bantuan/dukungan yang ditawarkan oleh pihak luar.
6. Program-program pembangunan yang diupayakan secara mandiri oleh masyarakat
tersebut tidak bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan untuk waktu yang tidak
terbatas.
Mengacu pada pengertian di atas, maka setiap kegiatan pengembangan
masyarakat harus dilandasi filosofi kerja sebagai berikut :
4. Membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri
5. Terus menerus berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup dalam arti yang seluasluasnya (fisik,social,ekonomi, mental/spiritual)
6. Menjaga keserasian dan keseimbangan, baik antara sesama warga masyarakat, antara
masyarakat dan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Penciptanya.
Beberapa prinsip pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut :
7. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang
8. Membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilki dan berupaya untuk mengembangkannya
9. Memperkuat potensi atau daya yang dimilki oleh masyarakat
10. Penyediaan berbagai masukan (input)
11. Pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity) yang membuat masyarakat
menjadi semakin berdaya
12. Peran orang luar (OL) sebagai fasilitator bukan pelaku
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Berdasarkan pemikiran kritis, pengembangan masyarakat dapat dilihat dari
perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu :
1. Interaksi dan integrasi nilai-nilai pembangunan dan nilai-nilai loka sehingga proses
perubahan dipahami sebagai proses dinamika masyarakat untuk mengembangkan
proses demokratisasi dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
pembangunan;
2. Meningkatnya

kemampuan

dalam

memanfaatkan

peluang-peluang

untuk

meningkatkan kesejateraan individu dan masyarakat;
3. Kemampuan untuk menangani masalah-masalah sebagai dampak negatif dari proses
pembangunan secara kreatif dan dinamik;
4. Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan
dengan kepedulian dan kepekaannya terhadap pemanfaatan dan pengeloalaan sumber
daya alam secara arif;
5. Terciptanya kelembagaan-keembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentigan
masyarakat yang semakin kompleks;
6. Proses pembangun yang secara bertahap mampu menciptakan kemandirian
masyarakat untuk menciptakan peluang-peluang pembangunan secara kreatif dan
dinamik.
Membuka Isolasi dan Membangun Masyarakat yang Bermartabat
“Purwo Santoso dan Cornelis Ley (2009) dalam bukunya yang berjudul
Kalimantan Tengah membangun dari Pedalaman dan membangun dengan Komitment
telah mengutip pidato Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah A.Teras Narang yang
mengatakan sebagai berikut :
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“Kita, masyarakat Kalteng,sudah terlalu lama hidup dalam kondisi minimnya
keseriusan pemerintahnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat
esensial bagi masyarakat, mulai dari penyediaan infra struktur fisik seperti jalan raya,
jembatan, dan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti air
minum. Kita masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), juga telah lama hidup dalam
situasi ketidakseriusan pemerintahnya dalam menyediakan pelayanan dasar seperti
jaminan akan pelayanan kesehatan yang merata, murah dan jaminan akan pendididikan
dasar yang merata dan murah. Lebih luas lagi, kita masyarakat Kalteng, telah terlampau
lama hidup dalam situasi dimana peran pemerintah sangat minim dalam menjamin
berkerjanya perekonomian rakyat yang dapat dilakukan melalui pengaturan proses
produksi dan distribusi hasil perekonomian rakyat”.
Pada bagian lain, Cornlis Ley (2007) dalam bukunya yang berjudul “Membangun
NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah” memberikan gambaran mengenai
peran swasta dalam menembus isolasi di Kalimantan Tengah dengan topik yang berjudul
“Kalangan Bisnis : Pra Syarat Eksploitasi” menyebutkan sebagai berikut :
“Dalam konteks Kalimantan Tengah pasca berakhirnya era kayu, kegiatan
investasi ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya perkebunan dan sektor
pertambangan……….. Pertimbangan bagi fasilitasi investasi sangat kuat terlihat
misalnya dari rencana pembukaan jalur kereta api yang menembus wilayah pedalaman
Kalimantan. Pada tahap awal, jalur kereta api tersebut akan menjadi sarana utama yang
menghubungkan antar daerah-daerah pertambangan batubara dengan pelabuhanpelabuhan tempat pengangkutan batubara keluar daerah. Bahkan jika dicermati secara
detil, rencana jalur kereta api yang akan dibangun menghubungkan daerah-daerah yang
di masa datang akan dikembangkan sebagai sentra industri pertambangan dan perkebunan
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kelapa sawit. Membuka infra struktur bagi kepentingan investasi dan pengembangan
ekonomi yang lebih luas tentu saja masuk akal, namun sedari awal harus digarisbawahi
secara tegas bahwa infra struktur juga harus member dampak langsung bagi
pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Artinya, jangan sampai terbukanya daerah
dari isolasi justru berujung akhir pada kebocoran-kebocoran ekonomi lokal, yang justru
semakin menterkebelakang-kan Kalimantan Tengah”.Berikut ini visualisasi visi
Gubernur Kalimantan Tengah periode Teras Narang 2009 -2014.

Gambar 10. Visualisasi visi Gubernur Kalteng Periode 2009 -2014

Dinamika Otonomi Daerah
Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan
ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan sosial dan budaya, telah
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mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada tataran mind, bahkan sudah
dituangkan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tiga pilar pemahaman
tersebut yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development),
pada tataran implementasi masih menonjol pada kegiatan ekploitasi yang berorientasi
pada peningkatan pendapatan daerah, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan
tatanan sosial budaya masyarakat. Pertanyaan kritis adalah, mengapa kondisi ini terus
berlangsung, sementara fakta kerusakan lingkungan dan hancurnya tatanan sosial dan
budaya masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan kata lain, apakah kita
harus menunggu kerusakan lingkungan semakin parah dan mengancam aktivitas
kehidupan masyarakat. Sama seperti orang yang tahu bahwa merokok dapat
menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kanker, tetapi belum
mau berhenti merokok kalau belum menganggapnya sebagai ancaman bagi kesehatan
dirinya.
Dasar pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa konsep pembangunan
berkelanjutan tersebut masih belum menjadi bagian dari praktik kehidupan sehari-hari
dari para pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan dan tatanan sosial
budaya masyarakat. Gambaran ketidak pedulian ini terlihat dari besaran kerusakan hutan
dan lahan kritis yang semakin meningkat di Kalimantan Tengah, dari 7 juta Ha pada tahun
2007 meningkat menjadi 10 juta Ha pada tahun 2009. Keadaan ini merupakan ancaman
yang dapat menimbulkan banjir, terbakarnya lahan gambut dan berkurangnya keragaman
hayati yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tumbuhan obat yang
banyak terdapat pada hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon,
berfungsi untuk mengurangi ancaman pemanasan global.
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Terkait dengan otonomi daerah, Pasal 18A Amandemen Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerntah
daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Kekhususan ini ternyata belum dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan
mengedepankan insiatif dan kreativitas masyarakat sehingga kekhususan ini dapat
menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang selanjutnya
akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, institusi lokal dan kearifan-kearifan lokal menjadi terkikis oleh keinginan politis
yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan eksploitasi
sumberdaya alam yang secara faktual sering berbenturan dengan kepentingan dan hakhak masyarakat adat, meskipun Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Perspektif otonomi daerah dalam pemekaran kabupaten sebagai upaya
mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, terkendala oleh birokrasi kekuasaan yang
memperkuat kedudukan bupati/walikota sebagai penguasa tunggal di daerah. Kasus
dalam pengambilan keputusan perijinan, terjadi aliansi antara penguasa dengan
pengusaha yang berfungsi sebagai informal politik yang mempengaruhi kebijakan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konteks lainnya adalah upaya untuk
mempertahankan kekuasaan dengan memperkuat politik identitas dengan menciptakan
sekat-sekat etnik, agama dan komunitas sebagai alat kepentingan politik. Kondisi ini
secara faktual telah menciptakan batas-batas budaya (cultural boundaries) yang
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mempertajam identitas etnik, agama atau komunitas yang berpotensi menciptakan konflik
yang dapat menjadi semakin intens jika terjadi ketidakadilan dan perlakuan istimewa
terhadap kelompok tertentu.
Refleksi dari pemahaman atas data di atas, menunjukan bahwa : pertama,
kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mematikan otonomi
masyarakat, karena banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan
dampak pembangunan yang merugikan masyarakat justru terjadi pada era otonomi.
Dengan kata lain, membenarkan bahwa otonomi daerah telah menciptakan negara di
tingkat lokal. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak adat
mereka terabaikan, karena kuatnya kewenangan pemerintah daerah sebagai pengendali
dan pengatur kehidupan masyarakat melalui aliansinya dengan pengusaha dengan dasar
penguatan ekonomi dan penguatan kepentingan politik penguasa. Kondisi ini
mencerminkan keberpihakan terhadap pengusaha yang berdampak pada rendahnya
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, Penguatan masyarakat adat yang dimulai
dengan menjadikannya sebagai kesadaran bersama yang ditindaklanjuti dalam sebuah
gerakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol kebijakan yang merugikan
masyarakat adat. Keempat, perlu dilakukan kajian dengan tujuan untuk mengembangan
model Kawasan Pembangunan Terpadu Kalimantan yang mengakomodir keragaman dan
kekhususan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan
kesejahteraan masyarakat. Kelima, paradigma pembangunan dari hulu (mengikuti
kekhususan DAS) perlu dilakukan, mengingat kelompok masyarakat yang berada di
bagian hulu adalah kelompok yang selalu dirugikan dan terpinggirkan oleh dinamika
proses pembangunan

Kedudukan Strategis Kota Palangka Raya
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Kota Palangka Raya memamg memiliki beberapa factor yang sesuai untuk kriteria
sebuah ibukota. Dari segi geografis, Palangka Raya memiliki letak yang strategis dengan
posisinya yang tepat beada di tengah baik dari provisni Kalimantan tengah maupun letak
pulau Kalimantan yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Dengan lokasi
strategis ini, membuat palangka Raya mudah dijangkau dari sabang sampai Merauke,
sehingga memungkinkan adanya perkembangn yang optimal. Selain itu, secara geologis,
Palangka Raya merupakan kawasan yang aman dari ancaman gempa karena tidak
termasuk dalam daerah patahan ring of fire karena daerah ini memiliki konntr yang
relative datar, sehingga daya dukung lahan di wilayah ini sangat optimal. Factor lainnya
juga dapat dilihat dari ketersediaan lahan yang sangat luas di Palangka Raya sekiotar
2.678,51 km2 yang membuatnya dikenal sebagai salah satu kota terluas di Indonesia.,
serta kepadatan penduduknya yang termasuk sangat rendah, yaitu 91 orang per km 2.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka penempatan Ibu kotanegara di Palangka Raya dapat
menjadi pendorong untuk pemerataan distribusi penduduk di Indonesia.
Selain dari segi geografis, geologis, dan demografisnya, Palangka Raya juga
memiliki potensi dari sektor perekonomian. Berdasarkan dari data selayang pandang Kota
Palangka Raya tahun 2014, perkonomian kotaPalanngka Raya selama 5 (lima) tahun
terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Bahkan berdasarkan data
terbaru, laju pertumbuhan ekonomi kota Palangka Raya pada tahun 2013 menempati
urtutan kedua dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai 7,72 %
berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kotaPalangka Raya tidak terlepas
dari tantangan dan dinamika pembangunan. Terdapat beberapa isu yang disampaikan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode 2008-2028 Kota Palangka Raya.
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Isu pertama adalah pembagian lahan yang belum jelas untuk setiap sektor, sehingga
terjadi konflik hak guna. Isu kedua, yaitu infra struktur jalan dan jembatan yang sebagian
besarnya memiliki kondisi yang kurang baik dan bahkan rusak berat, menyebakan akses
perhubungan darat masih belum menjangkau semua kecamatan.
Dalam RTRWP Provinsi Kalimantan tengah tahun 2010 -2030 yang mengatur
struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi serta berfungsi sebagai penyelaras
kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan kebijakan
pembangunan daerah, Kota palangka Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) yang sekaligus berperan sebagai Simpul Utama Wilayah (SUW). Dalam konteks
ini, Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan arahan utama penataan ruang kota
Palangka raya untuk mewujudkan fungsinya sebagai sebagai PKN pada tahun 2010 2014, yaitu

untuk revitalisasi serta percepatan perkembangan kota-kota pusat

pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pengembangan infra struktur dan transportasi
akan diprioritaskan pada wilayah tersebut. Berdasarkan RTRWP, system perkotaan di
Kalimantan Tengah direncanakan Pusat Kegiatan Nasional PKN terletak di Kota
Palangka Raya yang terkonsentrasi di Kecamatan Jekan Raya, Pahandut dan Sebangau.
Berdasarkan data dan informasi mengenai kawasan lindung dan budidaya di kota
Palangka Raya, pola pemanfaatan ruang, didominasi oleh pemanfaatan ruang kawasan
lindung yang sebagian besarnya adalah berupa hutan lahan basah primer dengan luas
sebasar 153.450 Ha atau 53,98 b% dari total luas kota Palangka Raya. Sedangkan untuk
pemanfaatan ruang kawasan budidaya terutama pertanian lahan kering 25.576 Ha atau
9% dari luas kota palangka Raya.
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Salah satu hal positip jika ibu kota NKRI dipindahkan di kota Palangka Raya,
kontrol kerusakan hutan lebih mudah dilakukan, sehingga kerusakan luas hutan tropis
(Rain Forest) dapat dikembalikan seperti semula.
Realitas sosial yang terbentuk dari pengalaman sejarah dan pengalaman
masyarakat dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi, sehingga membentuk
kesadaran bersama untuk melakukan sebuah tindakan yang mendorong suatu proses
transformasi dalam kehidupan masyarakat.
Konsep pembangunan tersebut merupakan rumusan dari rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam memeberikan respon terhadap pengaruh luar
yang membelenggu kehidupan mereka, sehingga terjadi interaksi dan integrasi yang
memperkuat identitas Dayak dalam menghadapai tantangan pembangunan pada masa
kini. Konsep pembangunan yang

tertangkap dan berkembang dalam kehidupan

masyarakat, dikenal sebagai Manyalamat Petak Danum (menyelamatkan tanah air) yang
meliputi :
(1) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan
dan menjamin keangsungan hidup manusia. Konsep ini telah dicetuskan dalam
Musyawarah besar Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang
menghasilkan deklarasi bahwa Kalimantan Tegah sebagai Daerah Ekologi. Konteks
pemikiran ini, bersumber dari simbol Batang Garing yang bermakna keseimbangan
hubungan manusia dengan alam dan hubungan sesame manusia. Selain itu, di
Kalimantan Tengah termasuk kota palangka Raya, banyak terdapat Pahewan
(kawasan konservasi adat)yang tersebar di darah-daerah kabupaten sebagai kawasan
konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, disamping
hak-hak adat seperti Kaleka dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual
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kepercayaan kaharingan. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnis yang
terus dipertahankan, teramasuk melawan arus globasisasi ekonomi yang

akan

menyingkirkan mereka dalam kehidupan ekonomi.
Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang
merupakan andalan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah, menggantikan
sektor perkayuan yang sudah mulai menurun. Lebih khsus lagi kalau kebijakan
pemerintah yang ingin menjadikan Pembangunan kelapa sawit sebagai Pilar
Ekonomi Nasional (seminar, Desember 2006 di Bali) dan minyak sawit akan
menggantikan sumber bahan bakar pengganti minyak (biofuel). Hadirnya
kekuatan-kekuatan ekonomi Nsional dan Internasional di Kalimantan Tengah ini
dikhawatirkan akan memarginalisasikan orang-orang Dayak dari kegiatan ekonomi
dan disisi lain kelangsungan sumberdaya alam akan menggangu kehidupan mereka
pada masa yang akan datang seperti pesan leluhur berikut ini ingat peteh Tatu hiang,
Petak danum akan kalunen harian andau.Konsep ini sesuai dengan konsep
lingkungan hidup yang dikenal dengen sustainable livelihood.
(2) Pemanfataan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, dalam
implimentasi kebijakan yang cenderung menepatkan masyarakat dalam posisi yang
lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik sehingga mereka tidak
memiliki kemampuan tawar yang berimbang dengan pemerintah dan pengusaha.
Kondisi ini yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak
perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu saja harus dicari
dan digali cara-cara pengelolaan yang menempat masyarakat sebagai pelaku atau
subjek pembangunan, sehingga terjadi kesimbangan yang proporsional dalam
pemanfaat sumberdaya alam dan bukan orang dirugikan dalam prosees pembangunan
tersebut.
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(3) Integrasi sosial yang menempat nilai budaya belom bahadat sebagai standar
dalam hubungan antar sesame manusia dan hubungan dengan alam. Kondisi ini
terkait dengan Pali (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang
Dayak. Nilai belom bahadat yang merupakan identitas masyarakat Dayak ini bersifat
cair dan terus menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga
memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak tetapi juga dalam
pergaulan yang sifatnya lebih luas. Konteks ini juga akan memberikan pemahaman
bahwa, adat dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah perlu direvitalisasi agar
sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau
kehidupan yang akan datang.
(4) Penguatan institusi Kadamangan dan mengoptimalkan peran Damang Kepala
Adat dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang
terjadi dalam masyarakat. Eksistensi Kadamangan ini ternyata sangat membantu
menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat
mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain
itu, dimungkinkan pula terjdinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal
sehingga dapat menjembatani kesenjangan (gap) antara hukum adat dan hukum
formal.
(5) Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu –hulu
daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah, sehingga mengurangi kesenjangan
sosial antar masyarakat yang bermukim di perkotaan dan bagian hilir daerah aliran
sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan
pendapatan masyarakat, sehingga

terjadi proses pembodohan dalam kehidupan

masyarakat.
Konsep Manyalamat Petak Danum pada gambar 2 adalah perwujudan dari sebuah
kesadaran masyarakat
lokalMANYALAMAT
dalam merespon marginalisasi
dan isolasi yang telah
KONSEP
PETAK DANUM
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Keberlangsungan
Lingkungan

Keberlangsungan Ekonomi,
Sosial dan budaya

dialaminya. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis pada masyarakat adat
merupakan kritik terhadap pembangunan yang menitikberatkan pada eksploitasi
sumberdaya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan hak-hak
masyarakat adat sebagai subjek yang seharusnya juga menjadi pemanfaat sumberdaya
alam dan bukan sebagai penerima dampak kerusakan lingkungan. Dalam hal ini,
sumberdaya alam bukan hanya sebagai fungsi ekonomi tetapi juga berfungsi ritual yang
merupakan bagian dari identitas komunitas lokal.
Pada sisi lain, kelembagaan adat dan hukum adat yang mengatur kehidupan
masyarakat bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada penguasa tetapi pertanggung
jawaban yang besar kepada Sang Pencipta sebagai perwujudan konsep Batang Garing
dalam pemahaman keseimbangan hubungan manusia dengan sesama manusia;
keseimbangan hubungan manusia dengan alam agar manusia tidak semena-mena dalam
memperlakukan alam semesta; dan hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang
diwujudkan dalam sikap dan tindakan manusia yang mematuhi nilai belom bahadat
(hidup mengikuti aturan adat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan).
Wujud nyata dari tindakan masyarakat lokal tersebut terlihat dari upacara adat
manyanggar ketika membuka lahan baru. Upacara tersebut dipahami sebagai konsep
kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, walaupun pada
awalnya dipahami sebagai penghormatan terhadap roh leluhur yang mendiami kawasan
tersebut. Keadaan ini menujukan terjadinya proses transformasi nilai dalam kehidupan
masyarakat lokal dalam merespon permasalahan yang dihadapi pada masa kini.
Ketahanan Budaya dalam Dinamika Kehidupan masyarakat
Kemampuan para aktor untuk menggulirkan isu-isu strategis yang berhubungan
dengan kepentingan masyarakat dalam ruaang atau arena yang mampu menciptakan
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kesadaran bersama untuk mengatasi, memperbaiki bahkan meningkatkan pelayanan
kepada publik, baik yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal, maupun nilai-nilai dari
luar yang diintegrasikan sebagai bagian dari proses transformasi sosial.
Kehadiran negara untuk membangun dan melindungi maasyarakat, khususnya
masyarakat yang terpinggirkan (marginalized) harus menjadi kesadaran yang di
internalisasi dan lembagakan kepada para pihak yang bersentuhan langsung dengan
kehidupan masyarakat disekitarnya. Negara hadir dalam setiap keadaan ketika
masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara; bukan sebaliknya, negara hadir
ketika ada kepentingannya dengan masyarakat.

Mitologi Orang Dayak
Nilai-nilai Budaya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bersumber dari
kepercayaan Kaharingan.Nama Kaharingan berasal dari “Haring” yang artinya ada
dengan sendirinya. Pada intinya kepercayaan kaharingan ini percaya bahwa segala benda
dan mahluk memilki Gana (roh), dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Ranying hatala Langit
yang mencipta segala isi alam semesta seperti tercantum dalam tutur Balian : I Nyaho hai
mamparijet, kilat panjang mampa nyaho hai ruang (guntur/suara agung membuka
kuasanya, kilat panjang membuka ruang).
Asal-usul penciptaan manusia dan alam semesta ini digambarkan dengan simbol
Batang Garing (pohon kehidupan) yang di dalamnya terdapat burung Tingang sebagai
simbol penguasa dunia lapisan atas dan Tambun (naga) sebagai simbol penguasa dunia
bawah. Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini Simbol Batang
Garing telah diberi makna sebagai keseimbangan hubungan manusia denagn manusia;
hubungan manusia dengan alam; dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
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Dalam dunia keseharian, umat Kaharingan percaya kepada mahluk-mahluk Ilahi
yang berkuasa dan bertugas membantu keselamatan manusia,memberi rezeki,
menyebarkan penyakit dan laian-laian yang tersebar di air (sungai, danau, laut), gunung,
dan hutan. Bagi pemeluk Kaharingan, mahluk Ilahi itu sangat berpengaruh dalam
menentukan kehidupan manusia, keberuntungan, kemalangan, bencana alam. Oleh
karena itu wujud tertinggi dalam praktek kepercayaan Kaharingan adalah mematuhi adat,
yaitu tidak melanggar pali (pantangan) dan melaksanakan upacara ritual yang meliputi
Gawi belom (upacara kehidupan) seperti memapas lewu, manyanggar, pakanan batu dan
manajah antang; dan gawi matei (upacara kematian) yaitu upacara Tiwah. Dewasa ini
kepercayaan Kaharingan telah menjadi inspirasi kebudayaan DayakKalimantan Tengah.

Sejarah Kebangkitan Budaya Dayak
Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1984 telah menjadi tonggak peradaban
masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dengan menanggalkan tradisi hakayau (saling
memenggal kepala) dan menyelesaikan pertikaian berdasarkan hukum adalat. Hasil
Kesepakatan Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut telah mendorong penguatan identitas
Dayak dengan berdirinya Pakat Dayak sebagai identitas Dayak dan kesadaran untuk
merespon masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan.Berikut ini,
beberapa gerakan sosial politik dalam merespon dinamika pembangunan di Kalimantan
Tengah.
Tabel 21
Gerakan Sosial Politik Masyarakat Dayak
1894

Rapat Damai
Tumbang Anoi

1920

Pakat Dayak

Menghentikan Habunu (saling bunuh),
Hakayau (saling potong kepala), dan Hajipen
(saling merperbudak) antar sesama orang
Dayak serta berlakunya hukum adat.
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1950 sd 1957

Gerakan organisasi
masyarakat untuk
memperjuangkan
berdirinya provinsi
Kalimantan Tengah.

1994

Peringatan 100 tahun
Rapat Damai
Tumbang Anoi

1995

2001

Kongres Rakyat
Kalimantan Tengah II

Kongres Rakyat
Kalimantan III
khusus membahas
konflik Etnik Dayak
dan Madura di Sampit

Musyawarah Besar
Damang
Kepala Adat se
Kalteng
Sumber : Sidik R. Usop (2004)

Persatuan seluruh suku Dayak,
memperjuangkan ketertinggalan, kebodohan
dan mempertahankan adat leluhur orang
Dayak
Perjuangan mendirikan propinsi Kalimantan
Tengah, terlepas dari Kalimantan Selatan.

Merekomendasikan berdirinya LMMDD- KT
untuk memperjuangkan nasib orang Dayak

- Memperjuangkan Gubernur Putra Dayak
- Otonami daerah
- Hak-hak adat masyarakat Dayak
- Penerimaan bersyarat pengungsi Madura
asal Sampit
- Pemberdayaan masyarakat Dayak

2002

Mengaktifkan peran Damang dalam
menyelesaikan konflik, hak – hak Adat dan
ikut mengawasi kelestarian lingkungan alam

Bagi orang Dayak Kalimantan Tengah, Budaya Betang memiliki nilai hitoris yang
sangat besar pengaruhnya dalam merespons berbagai persoalan-persoalan yang mereka
hadapi. Konteks pemikiran ini dipahami dari peristiwa Rapat Damai Tumbang Anoi
Tahun 1894 di Betang Tumbang Anoi yang dipimpin oleh Damang Batu. Peristiwa ini
merupakan tonggak peradaban masyarakat Dayak dalam interaksi antar sesama orang
Dayak maupun dengan kamunitas lainnya. Kondisi ini dijelaskan oleh Usop, KMA
(1994) sebagai kebangkitan Budaya Dayak, karena inspirasi Rapat Damai Tumbang Anoi
telah melahirkan perjuangan masyarakat Dayak mengangangakat Utus Dayak (harkat dan
martabat orang Dayak).
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Salah satu wujud penguatan identitas dayak dalam merespon pembangunan di
Kalimantan Tengah adalah adanya Musyawarah Besar (MUBES) Pertama Damang
Kepala Adat se- Kalimantan Tengah yang telah menghasilkan Kalimantan Tengah
sebagai daerah ekologi dan konsep manyalamat petak danum dengan rumusan sebagai
berikut : (1) Pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya alam yang arff terhadap

lingklungan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan
masyarakat (3) integrasi sosial yang menempatkan nilai belom bahadat sebagai pedoman
dalam hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam
penguatan institusi

(4)

Kadamangan dan mengoptimalkan peran Damang/Kepala Adat

dalam menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat (5) menembus isolasi keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian
hulu daerah aliran sungai (DAS).
Rapat damai Tumbang Anoi yang berlangsung sejak 22 Mei - 25 Juli 1894,
dihadiri oleh kepala suku dan kepala adat dari seluruh Kalimantan Tengah, Mahakam
Kalimantan Timur, Sintang, Membaloh dari Kalimantan Barat; serta dari hulu Serawak,
telah menghasilkan keepakatan untuk menghentikan Hakayau, Habunu dan Hajipen
(Usop, 1994). Sehubungnan dengan kesepakatan tersebut Abdurarahman (1994) yang
merujuk pada buku Sejarah Kabupaten Kapuas, menyebutkan 9 prinsip yang disepakati,
yaitu : (1) menghentikan permusuhan dengan pihak Belanda (2) menghentikan perang
antar suku (3) menhentikan balas dendam antar keluarga (4) menghentikan kebiasaan
adat mengayau (5) menghentikan kebiasaan adat perbudakan (6) ketentuan batas
berlakunya hukum adat disamping hukum pidana perdata pemerintah (7) penyeragaman
hukum adat antar suku (8) menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar
menetap disuatu pemukiman tertentu (9) penyelesaian sengketa antar pribumi maupun
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antar kelompok oleh Rapat Adat Besar yang khusus diselenggrakan selama pertemuan
adat ini berlaku.
Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut di dipahamai Usop, (1994) sebagai
Kebijakan terobosan yang berani, karena prakarsa pihak Belanda telah mendapat respons
dari tokoh adat Damang Batu untuk menyelenggarakan peristiwa tersebut. Kemudian
nilai hapakat yang lahir sebagai perwujudan semangat gotong royong dan kebersamaan
yang tinggi demi perdamaian. Hasilnya adalah sebuah bukti sejarah yang menunjukan
bahwa rapat damai Tumbang Anoi sebagai tonggak peradaban masyarakar Dayak
Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, dampak dari Rapat Damai Tumbang Anaoi tersebut
telah menumbuhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat
masyarakat Dayak dengan memperkuat adat dan mengejar ketertinggalan dan kebodohan
serta keterasingan.
Reflleksi dari Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut menurut Usop S.R (2010)
adalah : pertama, tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk
mengangkat harkat dan martabat orang Dayak dari ketertinggalan , kebodohan dan
keterasingan dari komunitas lainnya. Kedua, menguatnya pemahaman betang tempat
penyelenggraan peristiwa tersebut sebagai simbol masyarakat multikultur yang sangat
menghormati perbedaaan-perbedaan yang secara nyata ada dalam kehidupan mereka.
Ketiga, nilai belom bahadat sebagai pedoman bagi kehidupan bersama, yaitu
menghormati adat istiadat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan. Keempat,
lahirnya lembaga adat yang berfungsi sebagai lembaga perdamaian adat yang berfungsi
menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat. Kelima, Berbagai kelembagaan
kedayakan yang muncul pada masa Orde baru antara lain Lembaga Musyawarah
Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah; Institute Dayakology di Kalimantan
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Barat; Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dan Lembaga Musyawarah Masyarakat
Dayak Meratus di Kalimantan Selatan serta Borneo Research Council (BRC) yang
melakukan kajian budaya Kalimantan.
Pada era otonomi sekarang ini, telah muncul pula beberapa kelembagaan yang
terfokus pada kebijakan pembangunan Forum Gubernur Se-Kalimantan; Kaukus
Kalimantan yang mengembangkan pemikiran pembangunan Kawasan Kalimantan
Terpadu; Dewan Adat Dayak Nasional yang merupakan perwujudan dari organisasi
Dewan Adat Dayak Se Kalimantan dan Konferensi Antar University Se Borneo
Kalimanatan sebagai lembaga Kajian dan seminasi hasil kajian-kajian Kalimantan.
Inspirasi yang dapat ditarik dari perspektif historis tersebut adalah : (1) konflik
dapat diphami sebagai dinamika struktur yang digerakan olek aktor untk melakukan
perubahan struktur yang telah membelenggu kehidupan masarakat (2) muncul sebuah
kesadaran kolektif untuk memperkuat identitas sebagai perwujudan dari upaya untuk
memerangi marginalisasi dan tekanan politik yang mereka alami selama masa Orde Baru
(3) Kesadaran kolektif tersebut pada masa otonomi daerah perlu dikembangkan dan
diwujudkan dalam suatu tindakan bersama dalam sebuah jaringan kerjasama bagi
percepatan pembangunan Kawasan Regional Kalimantan.
Pesrpektif Integratif dan konflik
Secara umum, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah kelompok
masyarakat yang dinamis dalam merespon masalah-masalah yang dihadapinya. Dinamika
ini dapat di pahami dari perjalanan sejarah dan kebudayaan Dayak yang memiliki dua sisi
yang bertolak belakang, yaitu sisi konflik dan sisi integratif. Keduanya sangat
dipengaruhi oleh intensitas masalah yang dihadapi dan peranan tokoh masyarakat yang
terlibat dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi maysarakat tersebut.
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Pertama, sisi konflik yang terlihat dari masyarakat Dayak ini adalah sebelum peristiwa
Rapat Damai Tumbang Anoi, yaitu pertikaian antar orang Dayak yang dikenal dengan
hakayau (saling potong kepala), habunu (saling bunuh) dan hajipen (saling
memperbudak).
Peristiwa di atas, bisa dirujuk dari mitologi Dayak yang percaya bahwa dalam
upacara tiwah diperlukan kepala manusia sebagai pengorbanan dan korban tersebut
dapat mengabdi sebagai budak di lewo tatau (surga). Kepercayaan ini merupakan salah
satu sumber pertikaian antar masyarakat Dayak sehingga belakangan muncul istilah
mambaleh bunu (membalas kematian) yang berarti ada pembenaran untuk melakukan
tindakan pembalasan jika salah satu warga atau keluarga ada yang mati terbunuh.
Beberapa istilah yang terkait dengan semangat konflik yang berkembang dalam
masyarakat Dayak antara adalah Ela buli manggetu hinting bunu panjang, isen mulang
manetes tali kamara ambu (pantang mundur, berjuang terus, tidak akan kembali pulang
sebelum mengalahkan musuh); beberapa istilah perang seperti manakir petak (perang),
lahap (pekik perang), jalan bahandang (tindakan yang harus dilakukan dengan perang)
dan lawung bahandang (ikat kepala merah) yang menggambarkan kesiapan untuk
berperang.

Kedua, sisi integratif terlihat dari nilai persatuan dan upaya menghindari
perpecahan dalam kehidupan masyarakat seperti pada ajaran berikut ini :
- Hatangku manggeto bunu, kangkalu penang manguin betang (bersatu memenangkan
perperangan, bersatu membangun kembali kehidupan).
- Penyang ketun hinje simpei, paturung humba tamburak. Te ketun belom

panju-

panjung, tau sanag-ureh ngalawan kilau bulan matan andau, tanggeren lewu
mandereh danum (Bersatulah kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu pedoman;
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kamu akan hidup bahagia sejahtera seperti bulan matahari dan bitang di langit sebagai
contoh teladan).
- Amun keton penyang pangarak simpei, te ketun akan gandang tatah lewu mandereh
danum, amun paturung bakuhas tamburak, akan gandang rundung hapamantai
tambun (kalau terjadi perpecahan, engkau akan diejek dan dihina oleh orang laian.
Supaya dunia ini damai sejahtera hidup di dunia dan dunia lain/lewu tatau, manusia
harus memilki jalan belom/pedoman hidup, yaitu haring hatungku tungket langit
(ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan)
Dari legenda Dayak, dikenal Sansana Bandar yang menceritakan seorang
pimpinan spiritual Dayak bernama Bandar yang digambarkan sebagai orang yang arif,
bijaksana, cerdik, pandai serta memiliki paras yang tampan dan budi pekerti yang baik.
Beberapa ungkapan dalam bahasa sangiang (bahasa dewa-dewa) yang menganjurkan
sikap integrasi yaitu Penyang hinje simpei, paturung humba tamburak (bersatulah kamu
dalam satu keyakinan, harapan dan kasih sayang); Manjadi tanggeren lewu mandereh
danum, pananggak rundung hapamantai tambun (menjadi contoh dan tauladan,
kebanggaan dan pelindung bagi semua orang); Hatamuei lingu nalatai, hapangaja
karendem malempang (sebelum memutuskan sesuatu keputusan hendaknya melalui
komunikasi, musyawarah dan mufakat); Belum pajanjewung kilau pisang tanggan
tarung, raja manggigi tingkah lawang baun andau (hidup teratur bahagia, sejahtera,
perkasa bagaikan awan berbaris diangkasa).
Dinamika masyarakat ini digerakkan oleh

tiga kekuatan penyangga dalam

kehidupan masyarakat yang dikenal dengan Garing Hatungku Tungket Langit, yaitu
Pampang Saribu (kasum cerdik pandai), Pampang Erang (kaum adat) dan Gamalan
Nyaho (kaum Agama). Ketiga kekuatan ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan
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Penyang huinje simpei dalam

menggerakan kekuatan masyakat untuk merespon

permasalahan yang sedang dihadapai. Pada tahun 1920, muncul gerakan Pakat Dayak
yang lahir dari kesadaran bahwa orang-orang Dayak tertinggal dan ditinggalkan oleh
kelompok etnis lainya karena terkait dengan pandangan yang rendah terhadap orang
Dayak. Cita-cita yang ingin diperjuangkan oleh Pakat Dayak adalah kesadaran terhadap
pentingnya pendidikan dalam meningkatkan martabat hidup dan dipertahankannya adat
istiadat sebagai identitas masyarakat Dayak. Perjuangan ini pun terus berlanjut untuk
memisahkan diri dengan provinsi Kalimantan Selatan akibat ketertinggalan yang
dirasakan komunitas Dayak, hingga pada tahun 1957 secara resmi berdirinya provinsi
Kalimantan Tengah.
Kebudayaan lokal dalam hal ini etnik Dayak sebagai produk masyarakat,
memiliki daya tahan (sustainable) dan daya penyesuaian (adaptable) terhadap intervensi
dari luar. Dalam menghadapi tantangan global kebudayaan Dayak telah mengalami
transformasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun sebagai penangkal bagi
intervensi luar yang ingin merusak tatanan sosial dan upaya-upaya

memperbesar

kerusakan lingkungan alam.

Bagi masyarakat Dayak, modernisasi yang dipahami sebagai impor dari dunia
Barat dengan ideologi kapitalisme yang memiliki kecenderungan materialisme, telah
menghancurkan sistem mata pencaharian masyarakat lokal, hancurnya tatanan adat dan
penghisapan atas surplus ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat
lokal. Mereka mengibaratkan seperti speed boat yang sedang melaju di pinggir sungai
yang tidak mempedulikan ombaknya yang besar yang dapat menenggelamkan perahuperahu kecil, mengganggu nelayan yang sedang memancing dan membasahi orang- orang
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yang sedang berada di batang (dermaga masyarakat). Kondisi ini telah terjadi akibat
eksploitasi sumberdaya hutan secara besar- besaran oleh pengusaha HPH dan perkebunan
untuk memenuhi permintaan pasaran dunia dan politik utang yang menyeret bangsa
Indoneisa ke dalam ekonomi kapitalis dan pasar bebas yang merugikan masyarakat lokal
tanpa melakukan kebijakan proteksi untuk mengamankan industri dalam negeri yang
berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Kebudayaan Dayak sebagai produk masyarakat, oleh pelaku budaya lokal telah
mengalami revitalisasi sejalan dengan berkembangnya pengetahuan dan nilai- nilai yang
hidup dalam masyarakat sehingga menjadi pengetahuan publik dalam mengatasi atau
memberi respon terhadap realitas kehidupan yang dialami pada masa kini.
Beberapa contoh sumber pengetahuan dan nilai- nilai dari kebudayaan Dayak
yang telah mengalami transformasi dalam menanggapi realitas kehidupan tersebut terlihat
pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 22
Revitalisasi Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah
Kebudayaan
Dayak
Budaya
Betang

Pengetahuan atau
Nilai- nilai
Masyarakat
multikultur yang
menghargai
perbedaan.
Integrasi dalam
kehidupan pluralis

Pakat Dayak

Kerjasama toleransi Identitas komunal
dan partisipasi

Makna

Refleksi

Inspirasi dinamika
kehidupan
masyarakat Dayak

Perjuangan untuk
mengangkat harkat dan
martabat warga Betang agar
menjadi tuan dinegeri
sendiri
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Kebangkitan warga Dayak
menghadapi tantangan

hidup yang selama ini
menghimpit mereka
Kesejajaran Harkat dan
martabat orang Dayak
dengan komunitas lainnya.

Utus

Jati diri/ Harga diri

Batas- batas
budaya (cultural
boundaries) yang
tidak bisa di
ganggu

Pahewan

Kelestarian
lingkungan alam

Perlindungan atau
pencegahan
kerusakan alam

Eksploitasi sumber daya
hutan yang merugikan
masyarakat

Manakir petak

Berjuang untuk
mencapai
keberhasilan

Perang melawan
ketidakadilan

Perubahan terhadap struktur
yang telah lama
membelenggu warga Dayak

Budaya
Pantan

Keterbukaan
terhadap pendatang
dari luar

Semangat egaliter
dan tetap
mempertahankan
jati diri

Konsekuensi dalam
pergaulan dalam
masyarakat multikultur

Isen Mulang

Pantang mundur

Keuletan,
ketangguhan dan
orientasi pada
prestasi

Tantangan dalam
menghadapi globalisasi

Pengalaman historis dari masyarakat Dayak terhadap dinamika politik dan
ekonomi ini merupakan gambaran masyarakat dalam merespons permasalahan yang
dihadapi dengan memahami budaya Betang sebagai sebagai perjuangan membangun
rumah sendiri dan mewujudkan cita-cita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri
berdasarkan konsep Betang yang meliputi : (1) kesadaran dari semua tokoh masyarakat
dan elite politik bahwa masyarakat Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang pluralis,
dengan menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam
proses pembangunan. (2) belom bahadat, sebagai nilai budaya yang yang mengatur
kehidupan bersama dengan pemahaman di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung,
yaitu menghargai adat yang berlaku dalam wilayah komunitas adat yang bersangkutan.
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(3) handep, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (reciprocal)
kebersamaan

dalam

proses

pembangunan

yang

berkelanjutan,

tetapi

dalam
tetap

mempertahankan otonomi dalam penyelenggaraan rumah tangga. (4) menyelenggarakan
musyawarah dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama (5)
menghargai orang luar atau tamu dengan berusaha memberikan kepuasan kepada tamu
tersebut, walaupun kondisi mereka dalam keadaan keterbatasan. (6) warga Betang
memilki hubungan kekeluargaan yang luas, karena berasal dari karak Betang, karak lewu
dan masih dipertahankan sebagai kekerabatan serta keterbukaannya terhadap pendatang
dari luar komunitas mereka. Bahkan warga Betang dapat menjadi lebih luas lagi dengan
perkawinan lintas etnis, agama dan budaya.
Berdasarkan pemahaman di atas, maka budaya Betang merupakan inspirasi dan
motivasi dalam merespon secara dinamis dan kritis terhadap intervensi politik dan
ekonomi dari luar. Konstruksi budaya Betang ini merupakan dinamika masyarakat lokal
yang dipahami sebagai proses transformasi dalam bingkai kesadaran yang menjunjung
tinggi nilai-nilai intergrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

Upacara Tiwah (kematian)
Mitologi Dayak yang bersumber dari kepercayaan kaharingan meyakini bahwa
keberadaan Tuhan sebagai penguasa pada lapisan dunia atas Ranying Hatala langit yag
digambarkan dengan burung tingang dan penguasa dunia lapisan bawah Jata yang
digambarkan dengan tambun (naga) merupakan simbol keseimbangan hubungan manusia
dengan alam dan hubungan antar manusia. Poses keseimbangan ini tercermin pada
peranan Balian yang berfungsi sebagai mediator hubungan manusia dengan Tuhan dan
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mengusir roh-roh jahat yang menganggu hubungan manusia dengan alam dan hubungan
antar manusia melalui uapacara yang disebut sebagai upacara gawi belum (kehidupan)
dan upacara gawi matei (upacara kematian).
Salah satu upacara kematian yang melibatkan masyarakat luas adalah Upacara
Tiwah, yaitu upacara mengangkat tulang belulang orang yang sudah mati dan
mengantarkan rohnya ke lewo tatau (sorga). Malincrodt (1984 : 16) menyebutkan bahwa
roh yang keluar dari badan disebut sebagai liau kerahang dan roh yang melekat dengan
badan disebut liau. Roh ini akan tetap dibadan sampai berakhirnya upacara tiwah,yaitu
upacara mengantar roh orang yang sudah mati melalui perantaraan Balian dengan
nyanian tetek tatum (meratap ) agar roh tersebut dapat diterima di lewo tatau yang
dilukiskan oleh Balian sebagai :
Lewo tatau habaras bulau
Rundung raja habusung intan
Lewu tatau je dia rumpang tulang
Rundung raja isen kamalu uhat
Negeri kaya berpasir emas
Tempat raja bertumpukan intan
Negeri kaya yang tak melelahkan tulang
Tempat raja yang tak melemahkan urat (bersusah payah)
Upacara tiwah ini biasanya berlangsung selama satu minggu dan memerlukan
dana yang besar dalam penyelenggaraannya. Dalam proses penyelenggaraan tiwah in
dikenal dengan istilahhapakat, yaitu kesepakatan mengenai orang-orang yang akan
ditiwah, besarnya yang harus dibawayar oleh keluarga yang akan ditiwah dan penentuan
pimpinan tiwah dan impinan upara tiwah. Selain itu dikenal pula istilah laluhan, yaitu
bentuk partisipasi anggota masyarakat yang bersifat timbal balik (reciprocal ) dengan
maksud agar jika mereka menyelenggraakan tiwah mereka juga akan mendapat bantuan
dari anggota masyarakat yang lain. Laluhan ini biasanya dalam bentuk uang, ayam, babi,
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baram (sejenis arak) yang dibawa dengan banama hintan atau banama bulau (perahu
yang diukir) dan disambut dengan upacara adat.
Wujud dari mitologi Dayak ini dikenal dengan Batang Garing (pohon kehidupan)
yang melukiskan peristiwa penciptaan manusia melalui perkelahian suci (sacre battle)
antara Tambirang (enggang jantan) dengan Bawin Tingang (enggang betina) yang
memperebutkan cairan kehidupan sehingga melahirkan Maha Raja Sangiang, Maha Raja
Sangen dan Maha Raja Bunu yang kemudian turun kebumi dengan pasangannya,menjadi
manusia pertama yang hidup di dunia. Dalam penuturan Balian, Ilun (1991:12)
mengutipnya sebagai berikut :
Batang Garing belum gonta gantung, ngantung tingang
Tempu-e Ranying Hatala Langit, sihung haring tuya tuyang
ngayang antang Sang Hiang.
Batang Garing (cairan bening) yang hidup dalam harkat
ketinggian, milik Tuhan Yang Maha Esa, tumbuh bergantungan
dibawah kuat-kuasa sang Pencipta
Sumber kehidupan pertumbuhan hayat,menaungi keluhuran
moyang para Sang Hiang
Pada upacara kematian tiwah, Schiller (1987:116) meyebutkan bahwa upacara
tiwah sebagai institusi hadat (adat) yang berfungsi memelihara tertib sosial(social order)
dan dapat pula berfungsi menciptakan konflik (anti order) jika terjadi pelanggaran
terhadap aturan adat. Pelanggaran adat yang disebut sala atau pali ini menurut Tjilik
Riwut (1958: 312) tau panparesan akan pambelum itah harian (menimbulkan kesulitan
Di masa yang akan datang), tau pamparesan imbah gawi (mendapat sakit setelah
upacara) dan indu kacicas itah harian andau (mendapat kutukan dalam penghidupan).
Dalam kepercayaan Dayak Lawangan, sebutan untuk Tuhan yang Maha Kuasa
sangat variatif seperti Lahtala Ju’us Tuha, Ranying Mahatara langit, Lalunganing Singkor
Olo. Namun sebutan yang umum biasa dipakai adalah Latala, Lahatala, mahatala, hatala
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dan alatala (Weinstock,1980). Dalam dinamika kehidupan masyarakat Lawangan masa
kini sering pula digunakan Sang Hiang Widi untuk menyebutkan Tuhan, sehubungan
dengan integrasi kepercayaan Kaharingan dengan Hindu Bali.
Sebutan-sebutan untuk Tuhan seperti di atas, sangat dekat dengan sebutan Allah
Ta’ala dalam Arti Besar, tunggal dalam pemahaman Islam. Tetapi dalam pemahaman
Kepercayaan Kaharingan dikenal dua penguasa dunia lapisan atas yang digambarkan
dengan laki-laki yang disebut dengan Ranying hatala Langit dengan simbol burung
Tingang (Enggang) dan penguasa dunia lapisan bawah yang digambarkan dengan
perempaan yang disebut dengan Jata dengan simbol Tambun (naga). Namun, keduanya
bukan berdiri sendir4i tetapi merupakan kesatuan.
Pada masyarakat Dayak Lawangan, dalam tubuh manusia terdapat Ju’us (jiwa)
dan Liau (roh); Demikian juga pada masyarakat Dayak Maa’nyan dikenal dengan amirue
(jiwa) dan (adiau (roh). yang dalam Dayak Ngaju disebut dengan Hambaruan (jiwa).
Tetapi untuk Liau (roh) terdapat salumpak liau yang pada saat kematian langsung
meninggalkan tubuh dan Liau karahang yang masih melekat dalam tulang belulang.
Pada upacara kematian, khusus pada upacara tiwah (Ngaju); Ijambe
(Ma’anyan)dan Wara (Lawangan), perjalanan liau (roh) dipahami dalam versi yang
berbedabeda. Komunitas Dayak lawangan, kelolang (roh) yang tubuh berpindah ke
Tenangkai (sorga) dan Liau yang berada dalam tubuh berpindah keGunung Lumut.
Proses perpindahan tersebut disajikan n pada Gambar 3 sebagai berikut :
LANGIT / SKY
KELALONGAN

JU’U
S
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LIAU
GUNUNG

Gambar 11 : Windstock, 1980
Perjalanan roh pada orang yang meninggal pada Dayak Lawangan, pada upacara
Wara, roh yang yang melekat dalam tubuh setelah dilaksanakan upacara wara nulang
berpindah menuju tenagkai (sorga) dan bergabung dengan roh yang sudah terdahulu
berpindah kesorga (kelalongan), sebagai kesempurnaan kematian. Sedangkan pada
Dayak ma’anyan perjalanan adiau (roh) berpindah menuju Datu Tujung (sorga); dan
Ngaju perjalanan Liau karahang yang menyatunya Salampak Liau menuju Lewu tatau.
Berikut ini gambaran mengenai perjalanan roh dari Dayak ngaju, Lawangan dan
Ma’anyan dengan istilah-istilah yanjg berbeda-beda dalam memberikan penamaan
terhadap surga.
Tabel 23
Model Perpindahan Roh
Etnis Group
Lawangan
Ngaju

Ma’anyan

Roh
Liau
Kelolangan
Salampak Liau
Liau Karahang

Adiau

Tempat
perpindahan
Gunung Lumut
Tenangkai
Lewu Tatau
Bergabung ke lewu
tatau setelah
ditiwah
Datu Tunjung

Makna
Tempat roh leluhur
surga
Kesempurnaan
kematian

Surga

Perpindahan roh pada upacara kematian yang ke dua dalam wujud Wara
(lawangan), Tiwah (Ngaju) dan Ijambe (Ma’anyan) dipahami sebagai proses
kesempunaan kematian. Oleh karena itu, kewajiban bagi keluarga yang memilki keluarga
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kaharingan, wajib menyelenggarakan upacara kematian yang kedua walaupun mereka
sudah berpindah menjadi muslim atau kristen.
Dari sisi perangkat kematian, pada Dayak Ngaju terdapat Sandung yang
berbentuk rum,ah kecil untuk menympan tulang-belulang. Pada bagian sisi sandung
biasanya terdapat ukiran yang terinspirasi dari kehidupan flora dan fauna yang terdapat
di lingkungan kehidupan mereka. Selaian sandung, terdapat pula pantar panjang yang
bermakna sebagai tan gga menuju lewu tatau (surga); sapundu dalam bentuk patung
manusia yang menggambarkan masa hidup orang yang sudah mati tersebut. Sedangkan
pada Dayak Lawangan dan Ma’anyan tempat penympanan tulang belulang tersebut dalam
bentuk persegi panjang menyerupai perahu dan pada bagian depan dibentuk kepala
kerbau. Tempat penyimpanan tulang belulang tersebut dikenal dengan nama Tabela
(lawanagan) dan Tamak (Ma’anyan).
Tabel 24
Perangkat Pasca Upacara Kematian
Etnis group
Dayak Nagaju

Perangkat pasca kematian
Benda dan bentuk
Sandung berbentuk rumah
kecil

Makna
Tempat penympanan
tulang belulang

Dayak Lawangan

Pantar berbentuk tiang
panjang

Jembatan menuju surga

Dayak Ma’nyan

Sapundu

Patung yang
menggambarkan kehidupan
sebelum mati

Tabela berbentuk persegi
Tempat penyimpan tulang
panjang seperti perahu dan belulang
pada bagian depan
berbentuk kerbau
Tammak, berbentuk
persegi panjang seperti
perahu dan pada bagian
sisi terdapat ukuran
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Tempat penyimpanan
tulang belulang

Pada Dayak lawangan, Tabela ditopang oleh dua tiang, sedangkan pada Dayak
Ma’anyan, tammak ditopang oleh empat tiang. Berbeda dengan kedua etnik group
tersebut, pada Dayak Ngaju terdapat Sandung dengan tiang satu untuk orang mati
tamanang (tidak memiliki anak), tiang dua untuk kematian akibat perkelahian atau
mengeluarkan darah; dan tiang empat sebagai kematian yang wajar.
Upacara Adat Tiwah adalah upacara kematian (Gawi Matei) bagi penganut
Kepercayaan Kaharingan, yang sekarang sudah terintegrasi dengan agama Hindu dan
menjadi Hindu Kaharingan. Kegiatan Tiwah ini berlangsung dalam waktu yang lama
yaitu 1 bulan, dan dengan biaya yang cukup besar, namun dapat terselenggara dengan
cara handep, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (reciprocal). Dalam
pelelaksanaan upacara tiwah ini,

peran tokoh agama (pisor, balian), tokoh adat

(Damang), dan tokoh masyarakat (tetua kampong)

sangat penting karena dalam

penyelenggaraannya selalu didahului dengan musyawarah (pumpung) untuk merancang
kegiatan, pembiayaan, proses penyelenggaran termasuk laluhan dan sumbangan dari
warga kampong dan keluarga.
Secara umum, upacara tiwah ini memiliki nilai-nilai positif dalam dinamika
kehidupan masyarakat, di antaranya adalah: (1) kemampuan menyelenggrakan even besar
yang menghadirkan warga kampong dan warga kampong di sekitarnya serta undangan
dari keluarga yang berada diluar kampong. (2) menguatnya solidaritas baik dikalangan
warga masyarakat Dayak yang berbeda agama, maupun penduduk dari luar (uluh habasa)
(3) penyelengaraan dengan cara handep, gotong yang bersifat timbal balik (reciprocal)
dalam

pembiayaan

telah

meringankan

beban

keluarga

penyelenggara

dan

keberlangsungan tiwah (4) upacara adat tiwah sebagai pelestarian seni tari, seni ukir serta
nilai-nilai budaya dan warisan budaya dalam bentuk sandung, pantar dan sapundu.

Gambar Perangkat Pasca Tiwah
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Gambar 12 : Perangkat Pasca Tiwah
Upacara Adat Tiwah adalah upacara kematian (Gawi Matei) bagi penganut
Kepercayaan Kaharingan, yang sekarang sudah terintegrasi dengan agama Hindu dan
menjadi Hindu Kaharingan. Kegiatan Tiwah ini berlangsung dalam waktu yang lama
yaitu 1 bulan, dan dengan biaya yang cukup besar, namun dapat terselenggara dengan
cara handep, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (reciprocal). Dalam
pelelaksanaan upacara tiwah ini, peran tokoh agama (pisor, balian), tokoh adat (Damang),
dan tokoh masyarakat (tetua kampong) sangat penting karena dalam penyelenggaraannya
selalu didahului dengan musyawarah (pumpung) untuk merancang kegiatan, pembiayaan,
proses penyelenggaran termasuk laluhan dan sumbangan dari warga kampong dan
keluarga.
Secara umum, upacara tiwah ini memiliki nilai-nilai positif dalam dinamika
kehidupan masyarakat, di antaranya adalah: (1) kemampuan menyelenggrakan even besar
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yang menghadirkan warga kampong dan warga kampong di sekitarnya serta undangan
dari keluarga yang berada diluar kampong. (2) menguatnya solidaritas baik dikalangan
warga masyarakat Dayak yang berbeda agama, maupun penduduk dari luar (uluh habasa)
(3) penyelengaraan dengan cara handep, gotong yang bersifat timbal balik (reciprocal)
dalam

pembiayaan

telah

meringankan

beban

keluarga

penyelenggara

dan

keberlangsungan tiwah (4) upacara adat tiwah sebagai pelestarian seni tari, seni ukir serta
nilai-nilai budaya dan warisan budaya dalam bentuk sandung, pantar dan sapundu.

Pahewan Tabelien Di Desa Mungku Baru Kecamatan Rakumpit
Sejarah Pahewan Tabelien
Kecamatan Rakumpit yang terletak di antara Kota Palangka Raya dengan
Kabupaten Gunung Mas, terdapat kawasan hutan yang memiliki karakteristik khusus
berupa kawasan hutan ulin, kawasan hutan Kaleka dan Kawasan Budaya berupa sandung
dan pantar dari legenda Bawi Kuwu. Hutan Tabelien (ulin) ini dipelihara oleh masyarakat
setempat karena dianggap memilki nilai mistik yang menuruit mitos mereka, apabila ada
masyarakat yang mengambil kayu ulin di Kawasan hutan itu, maka keluarganya akan
ditimpa malapetaka. Mereka juga mengatakan bahwa kayu ulin tersebut bisa menghilang
dan sulit ditemukan. Oleh karena itu, masyarakat setempat menjadikan kawasan hutan
Tabelien tersebut sebagai kawasan keramat.
Kawasan keramat ini diperkuat pula dengan legenda Bawi Kuwu, dimana bekas
sandung dan pantarnya masih terlihat. Munculnya Legenda Bawi Kuwu sebagai penguat
tempat keramat tersebut menurut Herri Mulyadi Tuwan (2006) dimulai dengan upacara
Manajah Antang sehingga terjadi komunikasi dengan leluhur yang menyebutkan bahwa
Bawi Kuwu tersebut bernama Intan Selong anak bungsu dari Mangku Ambu dari desa
Tumbang Lalam, yaitu Desa Buntoi dan dari ibunya yang bernama Nyai Irit. Saudara160

dari Intan selong ini adalah Dohong, Tunjung, Handiwung, Nyalung, Dohong dan
Tarung.
Abdul Fatah Nahan (2002) menceritakan bahwa Bawi Kuwu adalah gadis Dayak
yang dipingit oleh orang tua dengan memberikan pendidikan keterampilan seperti
menjahit, menyulam dan menganyam.Setelah menjalani tujuh bulan masa pingitan, kedua
orang tuanya pergi menunggal (menanam padi).Pada waktu itu, Bawi Kuwu menganyam
tikar dengan motif yang sangat indah dan jika dijual senilai sebuah belanga.
Pada saat menganyam tikar tersebut, Bawi Kuwu merasa gelisah karena merasa
kepanasan dan mendorong ia harus keluar rumah. Rasa panas itu terus bertambah,
sehingga Bawi Kuwu ingin turun ke sungai.Ketika itu, Kambang Kananga yang bertindak
sebagai jipen (pelayan) sudah memperingatkan bahwa Bawi Kuwu masih dalam
pantangan tidak boleh keluar rumah. Keinginannya untuk turun ke sungai itu tidak bisa
dibendung oleh pelayannya, sehingga ketika pelayannya tiba di sungai Bawi Kuwu sudah
tidak ada dan yang terlihat adalah gelembung air yang menghisap Bawai Kuwu.
Kedua orang tuanya akhirnya mengundang roh Antang Patahu untuk mengetahui
kematian Bawi Kuwu dan diketahui bahwa Bawi Kuwu ditelan oleh Buaya.Akhirnya
mereka memasang kail untuk memancing buaya, dan ketika kail itu tertarik kedalam dan
ditarik ke atas, terlihat buaya yang telah menelan Bawi Kuwu.Serta merta Salah satu
Saudara Bawi Kuwu yang beringasan langsung memotong Kepala buaya.Ternyata buaya
adalah sururahan dari raja air yang menginginkan Bawi Kuwu sebagai isterinya dan
sebenarnya Bawi Kuwu tidak mati jika buaya itu tidak dipenggal kepalanya. Akhirnya
mayat Bawi Kuwu ditiwahkan dan sampai sekarang Sandung yang dibuat dari kayu ulin
masih ada peninggalannya di desa Mungku Baru Kecamatan Rakumpit.

Gambaran Kawasan Hutan Tabelien
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Kawasan hutan Tabelien ini luasnya kurang Lebih 16.000 Ha, dimana di
dalamnya terdapat :
a. Jenis kayu dan buah-buahan : ulin, tengkawang, belawan, keruing, meranti, pantuing,
agatis, pelepek, blangiran, benuas, rasak, alau, bangkirai, tongkai, lewang dan asam
kumbang.
b. Jenis rotan : rotan danum, irit, malik, lapak, paka, ahas
c. Angrek hutan
d. Fauna : Satwa darat meli[puti ular, babi hutan, rusa, kancil , macan dahan, buhis,
karahau, bakantan, kalawet, orang huitan, beruang dan landak.
e. Burung : Haruei, Bubut, beliang, tingang, tangjkasiang, murai, betet, belatuk, kacer,
raja udang dan burung pemakan ikan.
f. Satwa air : buaya, peang, tahuman, behau, baung, seluang, tapah, kura-kura, penyu,
biuku.

Fungsi Pahewan Tabelien
Kawasan hutan Tabelien memiliki keterkaitan yang erat dengan situs budaya
Bawi Kuwu berupa Sandung dan Pantar, sehingga nilai sakral dari kawasan tersebut
sangat kuat sekali dalam pembentukan pengetahuan masyarakat. Pada sisi lain, kebutuhan
kayu ulin bagi masyarakat Dayak yang umumnya berada di pinggir sungai, sangat penting
untuk membangun rumah. Kayu ulin ini biasanya dipakai sebagai fundasi bangunan
rumah panggung untuk mengantipasi naiknya air sungai yang sering terjadi pada setiap
lima tahunan. Penggunaan kayu ulin ini juga dilakukan dalam pembuatan sandung,
pantar dan sapundu pada upacara tiwah. Dengan demikian, penggunaan kayu ulin ini,
lebih bersifat subsisten untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
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Dari aspek ekologis, Pahewan Tabelien terkait dengan keberadaan sungai
Rakumpit yang banyak memiliki anak-anak sungai dan danau-danau yang ada di
dalamnya. Dengan demikian kawasan hutan Tabelien menjadi penting bagi kelangsungan
vegetasi dan flora, fauna serta ikan yang berada di danau-danau yang merupakan sumber
mata pencaharian masyarakat.

Dinamika Kesenian
Pengaruh Global telah menimbulkan perubahan yang sangat cepat dan saling
mempengaruhi dalam kehidupan seni. Perubahan tersebut berkaitan dengan pelaku seni,
sistem, filosofi, konsep, metodologi dan kajian-kajian seni.
Seni Rupa
Perkembangan seni di kalangan suku Dayak erat kaitannya dengan aspek religi;
yaitu dorongan emosional keqagamaan yang membuat manusia berpikir dan berusaha
menangkap makna dan getaran jiwa tersebut ke dalam wujud yang lebih nyata.Gambaran
wujud nyata tersebut merupakan ekspresi individu untuk menandai kepribadiannya,
sehingga men imbulkan kreativitaqs seni yang merefleksikan realitas kehidupan sosial.
Seni rupa diambil dari perangkat upacara Tiwah (Paramun Sandung) yang
meliputi Sandung, Pantar, sanggaran, dan sapundu. Motif-motif yang ada pada paramun
Sandung tersebut sudah semakin langka, mengingat penduduk yang menyelenggarakan
Tiwah semakin berkurang.Pertama, tekanan ekonomi sehingga tidak mampu membiaya
kegiatan Tiwah, walaupun penyelenggaraannya bersifat handep (gotong royong) yang
bersifat timbal balik (reciprocal). Kedua, banyaknya penduduk yang beragama
Kaharingan berp[indah memeluk agama yang lain. Ketiga, proses pengkaderan melalui
cara lisan sudah kurang efektif mengingat frekuensi penyelenggaraan Tiwah sudah
berkurang.
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Secara visual pengembangan motif-motif seni dapat di perlihatkan dalam bentuk
asli dan kreasi.
1. Kreasi Seni Dari Bahan Getah Nyatu

2. Kreasi Seni dari Bahan Kayu

3. Kreasi Seni dari bahan rotan
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4. Kreasi Seni pada Festifal Dayung Hias

5. Wisata Alam Kota Palangka Raya
a. Taman Wisata Bukit Tangkiling
165

Taman wisata Bukit Tangkiling terletak di Desa banturung Kecamatan Bukit Batu
Kota palangka raya, merupakan daerah dengan panorama alam yang indah dengan
satwa-satwa langka yang masih liar. Bukit Tangkiling merupakan habitat bagi
buaya dan rusa disamping bagi burung-burung hutan. Taman Wisata Bukit
Tangkiling ini meliputi bukit-bukit dengan struktur batuan legendaris, sehingga
taman ini juga dijuluki sebagai Bukit Banama. Derngan luas kurang lebih 533 ha.
Taman Bukit Tangkiling merupakan taman wisata yang memiliki panorama yang
indah, flora dan fauna yang langka, sehingga berpotensi untul dikermbangkan
men jadi wisata yang handal.
b. Arboretum
Merupakan hutan lindung di tepi danau Tahai sebuaH hutan yang terawatt dengan
baik. Hutan ini merupakan tempat tumbuh berbagai jenis pohon yaqng sering
dijadikan obyek penelitian. Di hutan ini juga hidup koloni-koloni burung dan
satwa lainnya.Hutan ini juga telah dibuka menjadi wisata alam yang terbuka untuk
umum. Dengan panorama danau Tahai yang merupakan danau alam, wisawan
bisa melakukan berbagai kegiatan air, sambil menikmati hutan yang lebat.
Sekarang ini Arboretum dan Danau Tahai menjadi salah satu pilihan obyek wisata
di kota palangka Raya.
c. Danau Tahai
Danau Tahai adalah sebuah danau alam yang menampung curahan air hujan,
dijadikan tempat rekreasi nair, cocok untuk penggemar mancing, dan dapat
berkeliling danau dengan perahu yang disewa.rumah makan terapung, tempat
karoke, dan shelter untuk istirahat tersedia bagi pengunjung.
d. Danau Kereng Bangkirai
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Danau Kereng Bangkirai adalah se3buah danau yang indah yang terletak di tepi
sungai sebangau di desa kereng bangkirai, 12 km dari Palangka Raya kearah
selatan. Danau Kereng bangkirai ini merupakan tempat bagi penyelenggara
berbagai even kejuaraan seperti kejuaraan dayung tradisional. Even ini telah
teragenda pada kegiatan kepariwisataan yang masuk dalam daftar kegiatan
Nasional.

e. Museum Balanga
Museum ini terletak di jalan Tjilik Riwut Km.2 Palangka Raya yang merupakan
museum budaya bagi masyarakat kota palangka raya. Museum ini men yimpan
berbagai koileksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan
dengannya, seperti : Ethnografi, historika, arkeologika, numistatika/heraldika,
berbagai keramik dan perhiasan tradisional. Di museum ini juga disimpan
berbagai alat tradisional yang sering dipakai oleh suku dayak pada jaman dahulu,
seperti mihing, sebuah perangkap ikan tradisional, Baju Sangkarut yang
merupakan pakaian adat tradisional serta senjata-senjata suku Dayak seperti
Mandau, Duhung dan sejenis lainnya. Dilihat dari koleksi yang dimiliki, museum
Balanga ini cukup mewakili budaya dayak tradisional yang bisa dikembangkan
sebagai sarana wisata sejarah disamping juga untuk kegioatan pedegogik.
f. Desa Wisata Sei Gohong
Desa wisata Sei Gohong merupakan salah satu desa wisata yang berada di
kawasan Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.
Desa ini ditetapkan sebagai desa wisata oleh Wali Kota Palangka Raya pada tahun
2015.Wilayah desa wisata ini mencakup wilayah permukiman, hutan, wilayah
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konservasi Orang Utan dan juga dilintasi oleh salah satu sungai besar, yaitu
Sungai Rungan.
Desa wisata Sei Gohong merupakan salah satu desa wisata yang berada di
kawasan Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.
Desa ini ditetapkan sebagai desa wisata oleh Wali Kota Palangka Raya pada tahun
2015. Wilayah desa wisata ini mencakup wilayah permukiman, hutan, wilayah
konservasi Orang Utan dan juga dilintasi oleh salah satu sungai besar, yaitu
Sungai Rungan.
g. Wisata Sei Batu
Sei Batu adalah objek wisata Tirta yang terletak di Kelurahan Sei Gohong.Daya
tarik wisata Sei Batu adalah air gambut yang mengalir di sungai yang berbatu
menyerupai aliran air arum jeram ketika hujan turun lebat.
Mitos bahwa mandi di aliran sungai Sei Batu bisa menyembuhkan berbagai
penyakit karena adanya batang kayu binjai/herbal dan berbagai akar kayu obatobatan tradisional.
h. Ekowisata Alur Sungai Kahayan Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya
Pengembangan kawasan wisata alur sungai Kahayan yang di kenal dengan nama
objek wisata susur sungai dengan menyulusuri alur sungai Kahayan sampai
sepanjang sungai Rungan.
Tujuan Ekowisata Alur Sungai Kahayan untuk meningkatkan peran masyarakat
desa dalam sektor pariwisata dan memberdayakan masyarakat di sepanjang alur
sungai Kahayan wilayah Kota Palangka Raya.
i. Taman Wisata Kumkum Palangka Raya
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Taman wisata kumkum salah satu tujuan wisata masyarakat di Palangka Raya
karena satu-satunya tujuan wisata paling dekat dari pusat kota. Berada di tepian
sungai Kahayan yang menyediakan gubuk-gubuk dari kayu yang berupa rumah
panggung Dan kita juga bisa melihat aktivitas-aktivitas nelayan di sungai
kahayan.tempat ini juga sebagai kebun binatangnya kota Palangka Raya

Desain Kebijakan dan Pengembangan Sosial Budaya Kota Palangka Raya
1. Mengembangkan kebijakan dan pengembangan social budaya yang mengacu pada
nilai-nilai budaya Dayak yang masih hidup dan berkembang dalam dinamika
kehidupan masyarakat.

Simbol Batang Garing
1. Keseimbangan Hubungan manusia dengan manusia
2. Keseimbangan manusia dengan alam
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3. Keseimbangan manusia dengan sang pencipta
Ketiga pemikiran diatas menggambarkan etika bagaimana manusia bersikap dan
berperilaku sebagai bagian dari lingkungan alam semesta, oleh karena itu manusia
memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan alam.
Belum Bahadat
1.

Tatanan nilai yang memuat norma-norma baik secara lisan maupun secara tertulis
yang tertuang dalam hukum adat

2.

Terdiri atas :
•

Pambelum, Kesadaran bahwa dalam memenuhi kepentingan hidup manusia
selalu berbenturan baik antara sesama manusia maupun dengan lingkungan alam

•

Hakam belom, yaitu dalam interaksinya manusia harus berpedoman pada sikap
hakambelum (saling menghidupi, bukan saling mematikan) : saling berbagi,
toleransi, menghargai orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan;

•

Hakambelum belum yaitu tatanan nilai yang mengatur kehidupan manusia baik
antar sesama manusia maupun manusian dengan lingkungan alam

3. Pelanggaran terhadap nilai-nilai di atas akan menimbulkan sanksi adat berupa denda
material atau melaksanakan upacara adat
Upacara Adat Manyanggar
•

Secara umum upacara adat manyanggar dimaksudkan untuk menghindari
kampung/desa dari malapetaka yang bisa menimpa masyarakat

•

Secara khusus upacara adat manyanggar adalah sebuah bentuk kehati-hatian
dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sehingga orang tidak
semena-mena memperlakukan alam semesta ini
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Upacara Mamapas Lewu
•

Secara umum upacara mamapas lewu di maksudkan untuk untuk menyucikan
kembali kampung mereka dari gangguan roh-roh jahat.

•

Secara khusus upacara mamapas lewu di lakukan setiap satu tahun adalah upaya
membangun kesadaran untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam.

Pali
•

Pali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan pada setiap upacara adat karena
pelanggaran terhadap pali akan menimbulkan resiko baik pada individu maupun
terhadap lingkungan/tempat tinggal mereka.

•

Pelanggaran terhadap pali akan terkena sanksi adat baik material maupun
penyelenggaran upacara adat agar tidak menimbulkan malapetaka dilingkungan
tempat tinggal masyarakat.

Manyalamat Petak Danum
•

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan.

•

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat mensejahterakan
masyarakat.

•

Belum bahadat sebagai standar dalam interaksi manusia dengan manusia maupun
manusia dengan lingkungan alam

•

Peranan Damang Kepala Adat sebagai lembaga perdamaian adat dalam
menyelesaikan perkara di wilayah adat desa yang bersangkutan.

Model-Model Pengembangan Kebijakan
•

Eko wisata, wisata religi dan hutan pendidikan

•

Penyakit-penyakit daerah Hutan Tropis
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•

Pengembangan nilai ekonomis gambut

•

Pengembangan Ekonomi daerah Aliran Sungai

•

Pengembangan nilai-nilai budaya dan seni

•

Kebijakan yang berorientasi pengetahuan lokal

•

Ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai budaya lokal

•

Hutan Pendidikan

3. Kebijakan Pemerintah Yang Berorientasi Pada Kebudayaan
Pada bab ini akan memotret sejauhmana Aturan terkait kebudayaan baik Aturan
Pusat ataupun aturan yang ada di Kota Palangka Raya, yang akan dihubungkan dengan
kebijakan pengelolaan kebudayaan kota Palangka Raya yang dituangkan dalam agenda
pembangunan melalui RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan Perencanaan Program pada OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) yang berhubungan dengan kubudayaan. Kebijakan terkait
kebudayaan tersebut akan coba dikaitkan dengan program dan kegiatan beserta
pengganggaran yang dialokasikan pada dokumen anggaran setiap tahunnya (2016-2018),
yang akan dilihat melalui dokumen APBD dan DPA-SKPD pada instansi terkait yang
mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Kebudayaan.

J. Kebudayaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan
Isu kebudayaan ternyata dalam prosesnya telah lama diperjuangkan untuk dapat
untuk dapat masuk dalam skema perundang-undangan. Kebudayaan sebagai RUU
(rancangan Undang-undang) untuk menjadi pembahasan di DPR menjadi Undangundang ini ternyata telah diajukan sejak tahun 1982, hingga akhirnya disyahkan DPR
pada 27 April 2017 dengan nama UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-undang ini telah berproses selama 35 tahun, dari waktu pengajuan hingga
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ditetapkan oleh DPR, sebuah perjuangan yang patut diapresiasi terhadap semua pihak
yang terlibat didalamnya, khususnya Pemerintah dan DPR. Pembahasan RUU Pemajuan
Kebudayaan juga melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Hukum
dan HAM serta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai menjadi koordinator
tim antar kementerian. UU Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan amanat UUD 1945,
Pasal 32 Ayat 1. “UUD menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan
memelihara kebudayaan. (www.pikiran-rakyat.com 28 April 2017).
Satu langkah dengan UU No 5 tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri terkait kebudayaan, melaui
Permendikbud Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, yang
kontennya sangat erat denga tema-tema Kebudayaan. Lahirnya Permendikbud ini
merupakan komitmen pemerintah yang layak diapresi, walaupun lebih dulu 3 tahun
dikeluarkan dari Undang-undang induknya. Pelestarian Tradisi yang dimaksud dalam
Peraturan ini adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu
kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan
pewarisnya berlangsung secara turun-temurun.
Penelitian ini setidaknya memetakan 5 produk hukum di level Kementerian yang
secara khusus membicarakan isu Kebudayaan, melalui Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri. Produk hukum pertama adalah terkait
dengan peraturan bersama 2 Kementerian ini, melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 tahun 2009, No. 40 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pelestarian Budaya. Dua Prodak hukum berikutnya ada pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No.73 Tahun 2012
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tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya dan Permendikbud No.10 tahun 2014
tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Sementara 2 Peraturan berikutnya adalah dari
Kementeriaan Dalam Negeri melalui Permendagri No. 39 tahun 2007 tentang Pedoman
fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat
dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Permendagri No. 52 tahun 2007
Tentang Pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai Sosial budaya
masyarakat. Lebig jelas terkait substansi dari masing-masing produk hukum dari 2
kementerian tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah.
Tabel 25
Aturan Hukum Terkait Kebudayaan Di Tingkat Nasional
Aturan Hukum
UU No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan

Substansi
Tujuan Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 4
1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
2. Memperkaya keragaman budaya
3. Memperteguh jati diri bangsa
4. Memperteguh kesatuan dan persatuan bangsa
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Meningkatkan Citra Bangsa
7. Mewujudkan masyarakat Madani
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Melestarikan budaya bangsa
10. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban
dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan
pembangunan Nasional.
Dengan objek kebudayan meliputi Tradisi Lisan,
Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan
Tradisional, Teknologi tradisonal, Seni, Bahasa,
Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional.
Peraturan Bersama Menteri
1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk
Dalam Negeri dan Menteri
melaksanakan pelestarian Kebudayaan Daerah,
Kebudayaan dan Pariwisata
yang dilakukan melalui perlindungan,
No.42 tahun 2009, No. 40 Tahun
pengembangan dan pemanfaatan (Pasal 2)
2009 Tentang Pedoman
2. Pemerintah Kabupaten Kota dalam
Pelestarian Budaya
melestarikan kebudayaan berkewajiban (Pasal
5) :
- Berpedoman pada kebijakan Nasional dan
Provinsi di bidang pelestarian kebudayaan
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-

Permendikbud No.73 Tahun
2012 tentang Bantuan Sosial
untuk Komunitas Budaya

1.

2.

Permendikbud No.10 tahun
2014 tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi

1.

2.

Permendagri No. 39 tahun 2007 1.
Tentang Pedoman fasilitasi
organisasi kemasyarakatan
bidang kebudayaan, keraton, dan 2.
lembaga adat dalam pelestarian
dan pengembangan budaya
daerah

Menyusun Perda tentang Rencana Induk
Pelestarian Kebudayaan Daerah
- Mengkoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di Kabupaten/Kota
- Mengkoordinasikan Kecamatan, Kelurahan
atau Desa dalam penyelenggaranan
pelestarian Kebudayaan Daerah
Tujuan Pemberian bantuan adalah untuk
melestarikan keberadaan Komunitas Budaya,
mengoptimalkan pemanfaatan unsur-unsur
Komunitas Budaya sebagai penguatan karakter
dan jati diri bangsa, dan meningkatkan
pemberdayaan dan revitalisasi Komunitas
Budaya (Pasal 2)
Bantuan Sosial diberikan kepada
KomunitasTradisi, yang terdiri atas Karaton,
Desa Adat, KomunitasAdat, dan Lembaga
Adat, serta Komunitas Kepercayaan, yang
terdiri atas Organisasi Penghayat Kepercayaan
(Pasal 4)
Pedoman Pelestarian Tradisi bertujuan untuk :
1). meningkatkan peran aktif pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
Pelestarian Tradisi, 2). Memberdayakan peran
serta masyarakat dalam Pelestarian Tradisi, 3).
Memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi
yang berkembang dimasyarakat dan 4).
Membantu penyelesaian masalah yang
berhubungan dengan Pelestarian Tradisi (Pasal
3).
Objek Pelestarian Tradisi diantaranya adalah
Upacara Tradisional, Cerita Rakyat, Permainan
Rakyat, Ungkapan Tradisional, Pengobatan
Tradisional, Arsitektur Tradisional, Pakaian
Tradisional, Kain Tradisional, Peralatan Hidup,
Senjata Tradisional, Dan Organisasi Sosial
Tradisional
Penegasan tenteng tugas Kepala Daerah untuk
melaksanakan kegiatan pelestarian dan
pengembangan Budaya Daerah. (Pasal 2)
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas
pelestarian dan pengembangan Budaya adalah
dengan mendorong tumbuh dan
berkembangnya peran serta masyarakat, serta
mendayagunakan potensi peran serta
masyarakat yang terhimpun dalam ormas
kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
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Permendagri No. 52 tahun 2007
Tentang Pedoman pelestarian
dan pengembangan adat istiadat
dan nilai Sosial budaya
masyarakat

Konsep dasar Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
adalah (Pasal 4) :
a. Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk
memperkokoh kebudayaan nasional;
b. Penciptaan stabilitas nasional, di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
agama maupun pertahanan dan keamanan
nasional;
c. Menjaga, melindungi dan membina adat
istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
d. Penumbuhkembangan semangat kebersamaan
dan kegotong royongan;
e. Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian
masyarakat;
f. Media menumbuhkembangkan modal sosial;
dan
g. Terbentuknya komitmen dan kepedulian
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial
budaya.

Objek Pemajuan Kebudayaan dalam UU No. 5Tahun 2017meliputi Tradisi Lisan,
Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi tradisonal, Seni,
Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Sementara tujuan utama lahirnya
UU ini adalah :
1) Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2) Memperkaya keragaman budaya
3) Memperteguh jati diri bangsa
4) Memperteguh kesatuan dan persatuan bangsa
5) Mencerdaskan kehidupan bangsa
6) Meningkatkan Citra Bangsa
7) Mewujudkan masyarakat Madani
8) Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9) Melestarikan budaya bangsa
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10) Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi
haluan pembangunan Nasional.
Lahirnya UU No.5 tahun 2017 selaras dengan peraturan kementerian terkait yang
lebih dulu lahir, sekaligus dapat memperkokoh isu kebudayaan dalam ke Indonesiaan,
dengan masing-masing tema spesifik dalam aturan yang telah diterbitkan oleh
Kementerian terkait. Pada sisi yang lain lahirnya Undang-undang inisedikit banyaknya
akan berdampak pada perubahan aturan pelaksana, misalnya saja diperlukan sebuah
Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Menteri terkait dan atau Perubahan
Peraturan Menteri, untuk menjawab kebutuhan yang lebih teknis.
Terdapat sebanyak 14 PP dalam UU No.5 tahun 2017 yang menjadi Pekerjaan
Rumah bagi Pemerintah untuk menjalankan peraturan ini secara lebih teknis, yakni :
1) ini khususnya terkait dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 14 Ayat
4)
2) Sistem Pendataan kebudayaan Terpadu (Pasal 15 Ayat 7)
3) Fasilitasi Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 18)
4) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 21)
5) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 23)
6) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 25)
7) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 27)
8) Publikasi Terhadap Informasi terkait Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan dan
Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 29)
9) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (pasal 31)
10) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (pasal 33)
11) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Menjadi Produk (Pasal 34)
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12) Tata Cara Pemberian Penghargaan yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam
Pemajuan Kebudayaan (Pasal 50)
13) Kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan (Pasal 51)
14) Tata Cara Pemberian Insentif yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan
Kebudayaan (Pasal 52)
Peraturan Kementerian sebagai payung hukum sebelum lahirnya UU UU No.5
tahun 2017 telah menapaki sejauh mana dorongan Peraturan tersebut sampai pada
wilayah Kabupten dan Kota, misalnya saja Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 tahun 2009, No. 40 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pelestarian Budaya, yang mewajibkan menyusun Perda tentang Rencana Induk
Pelestarian Kebudayaan Daerah, Permendikbud No.73 Tahun 2012 yang spesifik
mendukung komunitas melaui program pemberian bantuan kepada Komunitas Budaya
yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas
keberadaan komunitas budaya.
Akan halnya payung hukum yang melingkupi isu Kebudayaan pada Pemerintah
Kota Palangka Raya, ditemui terdapat 4 buah Perda : 1). Perda Kota Palangka Raya
Nomor 15 tahun 2009 tentang Kelembaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, 2). Perda
Kota Palangka Raya Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, 3).
Perda Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Induk pembangunan
Kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2028 dan 4). Perda Kota Palangka
Raya Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengaturan Bangunan Bercirikan Ornamen Daerah
Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya. Substansi yang berkenaan dengan masingmasing Perda tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah.
Tabel 26
Aturan HukumTerkaitKebudayaan di Kota Palangka Raya
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Aturan Hukum
Perda Kota Palangka Raya
Nomor 15 tahun 2009
tentang Kelembaan Adat
Dayak di Kota Palangka
Raya

-

-

-

Perda Kota Palangka Raya
Nomor 10 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan

-

Perda Kota Palangka Raya
Nomor 11 tahun 2017
tentang Rencana Induk

-

-

Substansi
Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak
dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong
upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar
mampu membangun karakter Masyarakat Adat
Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan
dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaankebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam
masyarakat demi mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan
kelangsungan pembangunan serta meningkatkan
Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (Pasal 2 Ayat 1).
Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan
Lembaga Adat Dayak Kota Palangka Raya mampu
mendorong, menunjang dan meningkatkan
partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah,
terutama di kelurahan sehingga Masyarakat Adat
Dayak setempat merasa dihargai secara utuh
sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung
jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan
kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.
(Pasal 2 Ayat 2)
Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota
kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan
Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang
pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai
penegak hukum adat Dayak dalam wilayah
Kedamangan bersangkutan (Pasal 7 Ayat 1 tentang
kedudukan ,tugas, dan fungsi Damang Kepala Adat)
Salah satu prinsip kepariwisataan dalam Pasal 5 huruf
b, yakni menjunjung tinggi hak asasi mausia,
keragaman budaya dan kearifan lokal.
Dalam pasal 16 Ayat (1) terkait usaha obyek dan daya
tarik wisata budaya, yakni merupakan usaha
pemanfaatan seni budaya Nasional dan Darah yang
telah ditetapkan sebagaui daya tarik wisata untuk
dijadikan sasaran wisata. Sementara dalam Pasal 16
Ayat (2) menegaskan peran walikota dalam
menetapkan seni budaya tertentu sebagai daya tarik
budaya (pasal 17 ayat 2).
Pasal 3 tentang Visi pembangunan kepariwisataan
adalah terwujudnya kota Palangka Raya sebagai
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pembangunan
Kepariwisataan Kota
Palangka Raya Tahun 2017
– 2028

destinasi wisata yang maju, kreatif dan sejahtera
berlandaskan nilai-nilai budaya Betang.
- Pasal 4 Huruf a dalam Misi pembangunan Pariwisata,
yakni membangun destinasi pariwisata terutama
komponen daya tarik budaya dan alam, fasilitas, dan
aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan
pariwisata.
Perda Kota Palangka Raya
- Pasal 2 tentang Bangunan gedung diselenggarakan
Nomor 5 tahun 2013 tentang
berdasarkan asas kemanfaatan, kekhasan,
Pengaturan Bangunan
keseimbangan serta keserasian bangunan gedung
Bercirikan Ornamen Daerah
dengan karakteristik budaya Daerah.
Kalimantan Tengah di Kota - Pasal 3 tentang Pengaturan persyaratan arsitektur
Palangka Raya
bangunan di Daerah Kota Palangka Raya bertujuan
untuk : Mewujudkan pembangunan yang memiliki
corak dan karakter arsitektur tradisional Daerah
Kalimantan Tengah (Pasal 3 Huruf a) dan
mewujudkan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan bangunan agar menghasilkan
bangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah
(pasal 3 huruf b).
Komitmen kota Palangka Raya dalam isu kebudayaan yang terimplementasi
dalam produk Perda dimulai dengan lahirnya Perda Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun
2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, yang merupakan
transformasi dari Perda Kota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2007 tentang Kedamangan
di Kota Palangka Raya. Kesungguhan Pemerintah kota Palangka Raya dalam
menggawangi Kelembagaan Adat sejatinya tidak terlepas dari sejarah panjang tentang
bagaimana kedudukan dan fungsi Ketua Adat atau yang lebih dikenal dengan Damang
Kepala Adat dalam memimpin kehidupan bermasyarakat secara umum di Kalimantan
Tengah dan khususnya kota Palangka Raya, yang mengandalkan nilai-nilai kearifan lokal
dalam kehidupan sehari-hari.
Transformasi Perda 18 tahun 2007 menjadi Perda 15 tahun 2009 juga tidak
terlepas dari lahirnya Perda Kalteng nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat,
yang menegaskan nomenklatur Kelembagaan Adat yang sejak awalnya dipimpin oleh
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Damang Kepala Adat pada tingat Kecamatan dan Mantir pada tingkat Desa, kemudian
dalam prosesnya berkembang menjadi kelembagaan adat yang lebih besar.Dalam skala
Nasional kelembagaan adat dinaungi oleh MADN (Majelis Adat Dayak Nasional), dalam
skala Provinsi dinaungi oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi, dan dalam skala
Kabupaten/kota dipayungi oleh DAD Kabupaten/kota. Masing-masing kelembagaan adat
tersebut mensupervisi dan mengkoordinasikan kelembagaan dibawahnya, yang pada
akhirnya sampai pada tingkat Kedamanangan (Damang Kepala Adat) sebagai ujung
tombak kelembagaan Adat.
Komitmen pemerintah kota Palangka Raya dalam produk peraturan selain pada
isu kelembagaan Adat juga terkonsentrasi pada pelestarian Ornamen daerah yang
dikhususkan kepada Arsitektur bangunan. Sementara pada sisi kebudayaan yang
didorong menadi ob jek wisata pemerintah kota telah mengeluarkan Perda Kota Palangka
Raya Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang salah satu
poinnya menekankan pada seni budaya sebagai daya tarik wisata, dan yang terakhir
adalah Perda

Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 202, yang dalam hal
kebudayaan menekankan pada pembuatan Rencana Induk pariwisata berdasarkan nilainilai Budaya Betang.

K. Kacamata Kebudayaan Dalam Aturan dan Kebijakan
1. Pembangunan Kebudayaan Dalam Perspektif Aturan Hukum dan Dokumen
Pembangunan
Visi Misi Presiden Jokowi dalam isu kebudayaan dinyatakan dalam Visi ke-7 dari
7 misi yang ada, yakni Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya Visi tersebut diturunkan dalam 9 agenda prioritas yang dikenal dengan
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Nawacita, khususnya pada agenda ke-9 yakni “Memperteguh Ke-Bhineka-an dan
Memperkuat

Restorasi

Sosial

Indonesia.”

Poin

terkait

kebudayaan

adalah

mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan
lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan
karakter bangsa Indonesia seperti membangun rumah pusat kebudayaan, kesenian,
museum dan sarana dan prasarana olah raga, ditingkat pusat maupun daerah, sebagai
sarana menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah dan Kebhinekaan yang Ika.
Bagaimana konsep kebijakan secara teknis yang dapat menggambarkan Nawacita
diatas, adalah bagaimana konsep kebudayaan tersebut diturunkan pada kementerian
teknis, yang dalam hal ini dikomandoi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui dokumen Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019
ditemui 8 pilar kebudayaan, yaitu: (1) Hak-hak kebudayaan; (2) Jati diri dan karakter
bangsa; (3) Penguatan multikutural; (4) Sejarah dan warisan budaya; (5) Industri budaya;
(6) Diplomasi Budaya; (7) Pranata dan insan kebudayaan; (8) Sarana dan prasarana
budaya.
Sinergisitas antara Nawacita
Kebudayaan tahun 2015-2019

dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan

adalah tentang bagaimana menumbuh kembangkan

kebudayaan sebagai jati diri bangsa, dengan 8 pilar yang menjadi sentral terhadap tema
kebudayaan yang menjadi prioritas dalam Nawacita. Setelah menyimak dan
memperhatikan bagaimana konsensus yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dalam isu
kebudayaan ini dalam skema kebijakan, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana
potret terkini kebijakan pembangunan di kota Palangka Raya, untuk menemukan korelasi
pembangunan kebudayaan antara pusat dan daerah, melihat kesenjangan yang muncul
dan memetakan tantangan dan peluang dalam menghadapi kesenjangan yang terjadi.
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Tabel 27
Kebijakan Kota palangka Raya dalam PengelolaanKebudayaan
Kebijakan
Pembangunan
Strategidan
Arah
Kebijakan

RPJPD

RPJMD

Misi Ke-2 :
Peningkatan daya saing pariwisata
melalui pengelolaan destinasi
wisata secara optimal dan
peningkatan kualitas pemasaran
untuk meningkatkan kontribusi
sektor pariwisata dalam
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Misi Ke-5 :
1. Pemantapan kelembagaan serta
pengembangan partisipasi dan
keswadayaan masyarakat.
2. Pemantapan kehidupan sosial
budaya masyarakat

Arah Kebijakan Misi Ke -2 :
1. Membangun sarana dan prasarana
daerah wisata
2. Peningkatan jumlah ODTW
(Obyek DayaTarikWisata)
3. Pengembangan produk wisata
secara kreatif dan inovatif
ditunjang dengan pemasaran yang
baik
4. Penguatan modal pengembangan
industri kecil dan menengah dan
jasa berbasis pariwisata
Arah Kebijakan Misi Ke-5 :
1. Peningkatan pelestarian seni dan
budaya melalui program
pengembangan nilai-nilai budaya,
seni dan perfilman.
2. Peningkatan pengembangan
kemitraan dan pengelolaan
kekayaan budaya.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan
perlombaan bidang seni, budaya,
dan olah raga.

Sumber :RPJPD dan RPJMD Kota Palangka Raya
Kebijakan Kota Palangka Raya, dalam dokumen RPJP dan RPJMD sejak awal
telah menempatkan falsafah Budaya Betang menjadi koridor utama dalam dalam Visi
pembangunannya. Hal ini secara harafiah dapat dimaknai bahwasannya kebijakan yang
diambil oleh pemeritah kota Palangka Raya harus dilandaskan pada kearifan lokal yang
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telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Makna falsafah Budaya
Betang sendiri adalah adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran,
kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat
dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "Belom Bahadat",
maka akan teraktualisasi dalam wujud "Belom Penyang Hinje Simpei” yaitu hidup
berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. (Penjelasan Perda Kota
Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009).
Strategisnya isu Kebudayaan di Kota Palangka Raya menempatkan 2 Visi dari
RPJPD (dari 6 Misi) dan RPJMD (dari 5 Misi) pada tema agenda kebudayaan, yang
merangkum sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi.Perspektif kebudayaan yang
dibangun dalam Misi yang tertuang dalam RPJPd dan RPJMD selanjutnya diturunkan
dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan. Misi Ke-2 RPJPD menegaskan
tentang pengelolaan destinasi wisata secara optimal, misalnya saja terkait pengembangan
objek wisata unggulan dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata, yang
berbanding lurus dengan RPJMD walau dalam bahasa yang berbeda, yakni Membangun
sarana

dan

prasarana

daerah

wisata

dan

Peningkatan

jumlah

ODTW

(ObyekDayaTarikWisata). Masih dalam Misi yang Ke-2 antara dokumen RPJPD dan
dokumen RPJMD, Strategi dan Arah Kebijakan RPJPD terlihat lebih spesifik dalam
pengembangan wilayah Desa Wisata, yakni mengembangkan kelurahan Tumbang Tahai,
Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong sebagai Desa Wisata, sementara dokumen
RPJMD masih terlihat lebih umum.
Kewenangan dalam urusan kebudayaan Kota Palangkaraya berdasarkan Perda
Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun
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2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota
Palangka Raya menempatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya
yang dimandatkan dalam urusan ini. Penegasan tentang Tupoksi (Tugas Pokok dan
Fungsi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah tentang tugas
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup kepariwisataan,
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, pemasaran pariwisata serta
kebudayaan.
Pada Tahun 2016 urusan Kebudayaan dan Pariwisata masih berada pada 2 instansi
yang terpisah. Urusan Kebudayaan berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
sementara urusan Pariwisata pada instansi tersendiri, yakni Dinas Pariwisata. Sementara
itu urusan pemerintahan yang berhubungan denga Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun
2017 dan 2018 telah melebur dalam satu instansi, yakni Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam program kerja yang diusung, khususnya
pada tahun 2016 memiliki program yang berkonsentrasi pada 3 program unggulan pada,
baik isu kebudayaan atupun isu kepariwisataan. Program pada tahun 2017 dan 2018
setelah Kebudayaan dan Pariwisata melebur dalam 1 Instansi, isu kebudayaan didorong
dalam 1 program unggulan, yakni Program Pengembangan Nilai Budaya, sementara 3
program untuk Pariwisata. (selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah)
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Tabel 28
Program/KegiatanDinas Kebudayaan dan PariwisataKota Palangka Raya
Waktu Program
Tahun 2017

Tahun 2016
Bidang Kebudayaan
1. Program Pengembangan
Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Program 3. Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kerja
Kekayaan Budaya
Bidang Pariwisata
1. Program Pengembangan
PemasaranPariwisata
2. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan
Kemitraan

1. Program
Pengembangan
Nilal Budaya
2. Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
3. Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
4. Program
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata

Tahun 2018
1. Program
Pengembangan
Nilal Budaya
2. Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
3. Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwlsata
4. Program
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata

Kegiatan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata pada tahun 2017 didominasi oleh penyelenggaraan Festival kebudayaan dan
keikut sertaan kota Palangka Raya dalam even tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
untuk lebih memperkenalkan identitas budaya, melelaui beberapa kegiatan, diantaranya
adalah Festival Bantaran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya, Festival Budaya Isen
Mulang Provinsi (FBIM), Pagelaran Kesenian Rutin dan Kemah Budaya Nasional.
2. Kebudayaan Dalam Perspektif Anggaran
Belanja urusan Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu mengalami fase
kenaikan dan penurunan yeng relatif berarti dan tidak konstan. Pada tahun 2016 ketika
urusan kebudayaan dan pariwisata menjadi Tupoksi Dinas Pariwisata serta Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan alokasi anggaran untuk Kebudayaan dan pariwisata pada
kisaran Rp 5 miliar dan meningkat sebesar Rp 2,2 milliar pada tahun 2017, menjadi Rp
7,2 milliar, atau terjadi peningkatan sebesar 44% dari alokasi anggaran pada tahun 2016.
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Pada tahun 2016 ini, belanja Dinas Pariwisata adalah sebesar Rp 6,6 milliar dan belanja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp 17,1 miliar, sehingga total belanja
kedua instansi tersebut adalah sebesar Rp 23,6 milliar, jika dibandingkan dengan biaya
program Kebudayaan dan Pariwisata sebesar sebanyak Rp 5 miliar atau 21,2 % dari totoal
anggaran kedua Instansi tersebut dibelanjakan bagi program Kebudayaan dan Pariwisata.
60

Milyaran Rupiah

40
20

8.000

7.194
44

7.000
6.000

5.012
5.000

-

Th 2016
(20)

Th 2017

Th 2018
2.944

(40)

4.000

Angaran
Pertumbuhan (%)

3.000
2.000

(60)

(59) 1.000

(80)

-

Gambar 13
Belanja Program Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 - 2018
Tahun anggaran 2017 ketika Kebudayaan dan Pariwisata dalam kewenangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bergabung menjadi 1 Instansi, terdapat peningkatan
anggaran yang signifikan. Alokasi belanja Anggaran Program untuk Kebudayaan dan
pariwisata mencapai Rp 7,2 miliar atau 74,1 % dari total belanja Instansi. Alokasi
anggaran bagi Kebudayaan dan Pariwisata ini meningkat sebesar Rp 2,2 milliar dari
aggaran tahun 2016 atau terdapat peningkatan sebanyak 44% dari tahun sebelumnya.
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Tabel 29
Perbandingan Belanja Instansi danBelanja Program
Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 - 2018
Tahun
Anggaran

Belanja Instansi
(Milliaran rupiah)

Belanja Program
(Miliaran Rupiah)

Persentase
Alokasi

2016

23.622.172.396

5.012.057.400

21,2%

2017

9.711.519.966

7.193.920.700

74,1%

2018

4.965.505.092

2.944.236.000

59,3%

Alokasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 dibandingkan
dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tahun 2017 alokasi
untuk Belanja Instansisebesar Rp 9,7 milliar, pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 4,
9 milliar atau berkurang sekitar Rp 4,8 milliar. Sementara jika melihat perbandingan
belanja dinas dari tahun 2017 ke tahun 2018, didapati angka minus sebesar Rp 4,3 milliar
atau berkurang sebebesar 59% dari tahun sebelumnya. Penurunan anggaran pada tahun
2018 ini diasumsikan pagu anggaran ini masih anggaran murni, yang dalam proses APBD
perubahan bisa saja bertambah.
Kebudayaan dalam kerangka kebijakan dalam umumnya di Provinsi Kalimantan
Tengah dan secara khusus di Kota palangka Raya diperkenalkan dalam beragam even
kegiatan, salah satu yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah penyelenggaraan even
Festival Budaya Isen Mulang. Agenda kegiatan ini secara rutin diselenggarakan dalam
setiap tahunnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata kalimanta Tengah. Kegiatan ini selain bertujuan untuk melestarikan nilainilai tradisi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, pada sisi lain juga menjadi objek
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budaya yang mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara serta
memperkenalkan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan
Menengan (UMKM).

Foto :Disbudpar Kota Palangka Raya
Misanya saja, agenda kegiatan FBIM Pada tahun 2018 dilaksanaan selama lima
hari sejak tanggl 2 sampai 6 Mei 2018. FBIM terselenggara di Kuala Kapuas Festival
Budaya Isen Mulang 2018 mengangkat tema Eksistensi Kearifan Lokal Menuju Kalteng
Berkah. Ada berbagai acara budaya yang digelar, seperti Lomba Balogo, Lomba
Manewang, Manetek, Manyila Kayu, Lomba Lagu Budaya Karungut, Sepak Sawut,
Besei Kambe, dan lainnya (CNN Indonesia.com). Penyelelenggaraan FBIM pada tahun
2018 menyajikan perlombaan olahraga tradisional dan kearifan lokal, kuliner khas
Kalimantan Tengah, karnaval budaya, hingga expo produkung ulan. (Tribunnews.com,
31 Maret 2018)
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Gambar 14
Belanja Kegitatan FBIM Tahun 2016 - 2018
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Melihat pentingnya kegiatan FBIM, Instansi yang berkewenangan dalam urusan
Kebudayaan dan Pariwisata dalam Belanja Dinasnya secara khusus mengalokasikan dana
untuk mengikuti acara tersebut. Alokasi anggaran pada Dinas Pariwisata tahun 2016
dalam program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mengalokasikan anggaran sebesar
Rp 260 Juta untuk agenda FBIM. Selanjutnya pada tahun 2017 melalui dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dialokasikan Sebesar Rp 357,5 juta, sementara pada tahun 2018 teralokasi
sebesar Rp 300 juta, dengan nama program yang sama, yakni Pengembangan Nilai
Budaya.
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Kuantitatif Korelasi
Dalam penelitian ini digunakan juga metode korelasi untuk melihat hubungan antara
dimensi apakah menunjukan korelasi atau hubungan yang signifikan. Hasil hasil
peehitungan yang dilakukan untuk masing-masing kecamatan terlihat jelas bahwa
masing-masing indikator menjelaskan hubungan yang signifikan. Dimensi 3,4 dan 5
memiliki rata-rata jawaban yang sama yang menjelaskan bahwa masyarakat Kota
Palangka Raya di wilayah terpilih sebagian besar menerima rencana kepindahan Ibukota
NKRI dengan kota Palangka Raya dengan banyak harapan termasuk di dalamnya adalah
semakin luasnya lapangan pekerjaan, namun tidak dipungkiri ada juga pihak masyarakat
yang kontra dalam artian tidak secara total menerima rencana kepindahan ibukota NKRI
ke kota Palangka Raya dikarenakan ketakutan-ketakutan bahwa masyarakat lokal
(Dayak) akan termaginalisasikan oleh masyarakat pendatang, melihat komparasi seperti
Suku Betawi yang berada di Jakarta yang kemudian menjadikan ada point-point yang
tidak signifikan.

Correlations Panarung
Harapan Prestasi
Harapan Pearson
1
.269**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.002
N
125
125
Prestasi Pearson
.269**
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.002
N
125
125
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
Correlations Sabangau
Harapan Prestasi
Harapan Pearson
1
.201**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.008
N
175
175
**
Prestasi Pearson
.201
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.008
N
175
175
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
Correlations Rakumpit
Harapan Prestasi
Harapan Pearson
1
.274**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.002
N
120
120
Prestasi Pearson
.274**
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.002
N
120
120
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
Correlations Bukit Batu
Harapan Prestasi
Harapan Pearson
1
.359**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
140
140
**
Prestasi Pearson
.359
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
140
140
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
Correlations Jekan Raya
Harapan Prestasi
Harapan Pearson
1
.381**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
140
140
**
Prestasi Pearson
.381
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
140
140
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
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Tabel Sebaran

No

Kecamatan

1

Panarung

2

Jekan Raya

3

Sebangau

4

Rakumpit

5

Bukit Batu

Kelurahan
Pahandut Seberang
Tumbang Rungan
Menteng
Petak Katimpun
Kereng Bangkirai
Sabaru
Danau Tundai
Pager
Mungku Baru
Sei Gohong
Tangkiling (Bukit Batu,
Nyaru Menteng, Taman
Wisata Tangkiling

Jumlah
65
60
80
60
80
60
35
60
60
60

Persentase
8,57
8,57%
11,43%
8,57%
11,43%
8,57%
5%
8,57%
8,57%
8,57%

80

11,43%

700 Kuesioner

100%

Tabel
Ikhitisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner
No

Jumlah
Kuesioner
700
-

Keterangan

1
2

Distribusi Kuesioner
Kuesioner yang tidak
kembali
3
Kuesioner yang kembali
700
4
Kuesioner yang dapat di
700
olah
n sampel
= 700
Responden Rate = (700/700) x 100% = 100%

Persentase
100%
0%
100%
100%

Sumber : Data Primer, diolah 2018
Dari keseluruhan kuesioner yang kembali kesemuanya digunakan dalam tahapan
analisis, setelah dilakukan proses penyuntingan lebih lanjut.
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Data Responden
Profil
Jenis
Kelamin
Usia

Pendidikan
\

Jenis
Pekerjaan

Option
Pria
Wanita
Total
< 19 tahun
20- 29 tahun
30-39 tahun
40-49 tahun
>50 tahun
Total
Sarjana (S1)/ Lebih
SMA
SMP
SD
Tidak Sekolah
Total
PNS
Wiraswasta
IRT
Petani
Mahasiswa
Pelajar
Buruh

Total
Sumber Data Primer, diolah 2018

Jumlah
325
375
700
75
75
300
150
100
700
350
200
150
0
0
700
350
200
50
0
25
25
50

%
%
%
100%
10,71%
10,71%
42, 86%
21,43%
14,29%
100%
50%
25,571%
21,429%
0%
0%
97%
50%
28,57%
7,143%
0%
3,57
3,57
7,143

700

99.996

Total
46,429
53,571
100%

Jumlah Total Kuesioner
Dimensi I

Dimensi 2

25 Kuesioner

50 Kuesioner

Dimensi 3

Dimensi 4

Dimensi 5

300 Kuesioner

100 Kuesioner

225 Kuesioner
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kajian mengenai wacana kepindahan Ibukota NKRI ke Kota Palangka Raya
merupakan kajian yang bersifat praktis yang mendukung perencanaan pembangunan
khususnya di bidang kebijakan budaya. Proses kegiatan yang dilakukan adalah
mengintegrasikan produk kebijakan seperiti RPJMD, Renstra, Perda dan DPA-SKPD
dengan kegiatan lapangan yang berhubungan dengan pengembangan kebijakan sosial
budaya. Hal penting yang harus mendapat perhatian adalah relevansi dan keselarasan
dengan rencana kegiatan strategis pada tingkat regional provinsi dan nasional, sebagai
perwujudan dari keragaman dan penguatan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.
Selain itu, kegiatan yang selalu dimusyawarahkan baik pada awal sebelum
kegiatan dan sesudah kegiatan dapat dimaknai sebagai proses kegiatan yang telah
menjujung tinggi nilai keterbukaan (transparansi), pelibatkan masyarakat (partisipasi)
dan selalu mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) kegiatan yang telah dilakukan.
Konsep penganggaran yang masih sangat tergantung pada APBD dengan dasar
pemikiran bahwa kegiatan yang mengikuti uang (activities follow money) akan sangat
menguntungkan, jika alokasi anggaran bidang kebudayaan cukup layak untuk membiayai
kegiatan yang telah direncanakan. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sumber-sumber
dana dari luar APBD untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan tersebut
(money follow activities).

B. Saran
1. Keterkaitan antara aspek budaya dengan

wacana pemindahan ibu kota perlu

dipertajam lagi dalam hasil akhir penelitian. Adanya sinergitas antara Provinsi dan
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Kota Palangka Raya. Persiapan wilayah dan lokasi, banyak kegiatan yang harus
dilakukan untuk mengaungkan wacana tersebut, sarana dan prasarana harus
dipersiapakan. Kesemuanya harus tergantung dari pemerintah pusat keterkaitan
dengan pemindahan ibu kota. Pengukuran wilayah tanah yang belum diakomodir oleh
pemerintah daerah, output yang dihasilkan adalah buku yang bisa mendukung dari
hasil penelitian lainnya. Banyak aspek yang harus diperhatikan termasuk didalamnya
adalah aspek dari sosial budaya yang menjadi pokok pengembangan dalam fokus
kajian ini yang menjadi ciri khas. Pengembangan aspek wisata juga harus
diperhatikan yang menjadi daya tarik bagi peningkatan PAD.
2. Masyarakat harus dipersiapkan untuk menghadapi wacana pemindahan untuk bisa
bersiang dengan para pendatang.
3. Palangka Raya sebagai kota jasa, pendidikan dan wisata. Komitmen kota Palangka
Raya sebagai kota wisata sebagai ciri khas dari Kalimantan Tengah. Pengembangan
Destinasi, Pengembangan komunitas sosial budaya, kelompok masyarakat sadar
wisata, pengembangan SDM dengan adanya kategori-kategori tertentu. Kendala
berikutnya adalah destinasi yang dibangun sebelumnya tidak memperhatikan aspek
lingkungan ekologi dan lingkungan sosial masyarakat. Kaidah-kaidah desa wisata
harus diperhatikan dengan tidak merubah adat dan originalitas masyarakat asli.
Namun kenyataannnya mulai muncul cottage dengan konsep penginapan, miss
komunikasi yang terjadi yang juga mempengaruhi tindak lanjut yang ada. Fokus pada
aspek lingkungan dan sosial harus diperhatikan. Semua elemen harus diperhatikan
oleh pemerintah kota dan jajarannya. Fokus budaya harus diperhatikan terutama
untuk event-event budaya nasional, kreativitas yang perlu digali untuk menghasilkan
sesuatu.
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Ekonomi kreatif yang menunjukan karakteristik khas kultur budaya Dayak harus
bisa dintegrasikan dengan destinasi wisata.
Menciptakan ruang bagi aspek wisata, pendidikan dan jasa. Pengembangan aspek
ekowisata diperlukan perhatian dari pemerintah pusat, beberapa wilayah yang
memiliki potensi tinggi dalam wisata dikuasai oleh pemerintah pusat dah harus
disinergikan dengan pemerintah daerah yang murni milik kota Palangka Raya.
Dukungan kebijakan dalam pemukiman wilayah tata ruang (Lahan luas namun
wilayah tinggal sempit) Pemerintah daerah mendorong aturan tersebut menjadi
Perda yang kemudian dikaitkan dengan RPJPM
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