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P 
ALOPO-TOKALEKAJU (SK). Sekitar 40 persen 
dari jumlah kelurahan di Kota Palopo 
berpeluang dapatkan dana sebanyak Rp 1 miliar 
Program Pengembangan Lingkungan 
Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) 

setiap kelurahan yang merupakan intervensi lanjutan dari 
PNPM Perkotaan.    

 Menurut Fasilator Kota PNPM Perkotaan Palopo, 
Drs. Andi Baso Amir,  indikasi awal yang ada, dari 48 
kelurahan di Kota Palopo sangat dimungkinkan 40 persen 
kelurahan dapat mengakses dana Program PLP-BK dengan 
dua fokus pesisir hutan dan pesisir laut. ‘’Karakteristik 
pemukiman di Kota Palopo hanya dua  yaitu pemukiman pesisir laut dan pesisir hutan,’’ 
katanya kepada Tokalekaju FM.   

Secara keproyekan PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan akan berakhir 
pada bulan Oktober 2014 nanti, dan Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman 
Berbasis Komunitas (PLP-BK) adalah intervensi lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan.    

 Sementara di Kota Palopo, sejak tahun 2009 sudah ditunjuk 3 kelurahan sebagai 
pilot project PLP-BK,  yaitu Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Murante, dan Kelurahan 
Latuppa.  Sehingga selain ketiga kelurahan tersebut akan dipilih atau diseleksi lagi 
kelurahan-kelurahan yang bisa mendapat dana program PLP-BK, maka dibentuklah Tim 
Seleksi Calon Lokasi Program PLP-BK. 

 Di Kota Palopo juga, lanjut Andi baso Amir, sejak Juni 2013 sudah terbentuk Tim 
Seleksi Calon Lokasi Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas 
(PLP-BK) yang merupakan tim partispatif yang dibentuk dari gabungan dari konsultan 
PNPM Perkotaan dan SKPD Pemkot Palopo.  

 Tim ini nantinya akan menyeleksi kelurahan yang dapat intervensi dari PLP-BK. 
Pemilihan lokasi PLP-BK berdasarkan 5 kriteria, yaitu pertama adalah pemukiman kumuh 
yang minmal jumlah  Kepala Keluarga (KK) miskinnya mencapai 30 persen berdasarkan 
data PPLS BPS, kedua permukiman kumuh yang terkonsentrasi di satu kawasan atau tidak 
tersebar, ketiga kelurahan yang sebelumnya lokasi PNPM Perkotaan, keempat tingkat 
pengembalian dana bergulirnya 80 persen yang dilihat selama 3 bulan terakhir, dan kelima 
rekomendasi hasil auditor independen layak tanpa syarat bagi lembaga keuangan yang ada 
di kelurahan. (tkfm)  

Gas Kotoran Sapi Kurangi  

Biaya Bahan Bakar Pembuatan Dangke 

 Laporan: Hajar Alfarisy dari i Desa Tungka 
Kecamatan Enrekang  
 

W 
ALLACEA.  Kunjungan belajar 
Perkumpulan Wallacea bersama 
masyarakat dataran tinggi  Kota 
Palopo langsung mengarah ke 

Desa Tungka Kecamatan Enrekang  Kabupaten 
Enrekang (Kamis, 27/06/13). Sebuah desa yang 
berada di wilayah dataran  tinggi dan barisan 
pegunungan Massenrengpulu. 
 Setahun yang lalu,  di desa ini warga 
mulai antusias mengembangkan usaha ternak 
sapi perah dan mengembangkan tanaman 
rumput gajah untuk kebutuhann pakan sapinya. 
Tidak hanya itu,  ternyata  warga Desa Tungka 
mulai merajut kemandirian energi dengan 
memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas yang 

40 Persen Kelurahan di Palopo  
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Kriteria  lokasi PLP-BK:  

1. Pemukiman kumuh yang 

minmal jumlah  Kepala 

Keluarga (KK) miskinnya 

mencapai 30 persen 

berdasarkan data PPLS BPS 

2. Permukiman kumuh yang 

terkonsentrasi di satu kawasan 

atau tidak tersebar 

3. Kelurahan yang sebelumnya 

lokasi PNPM Perkotaan 

4. Tingkat pengembalian dana 

bergulirnya 80 persen yang 

dilihat selama 3 bulan terakhir 

5. Rekomendasi hasil auditor 

independen layak tanpa syarat 

bagi lembaga keuangan yang 

ada di kelurahan 
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dipakai keperluan memasak setiap hari. Meski belum menyeluruh, akan tetapi sudah inisiatif untuk 
mandiri energi. 
 Kunjungan kali ini,  rombongan belajar langsung proses kotoran sapi perah dimanfaatkan 
sebagai bahan baku untuk menghasilkan gas. Rumah yang kami tuju yaitu  rumah Hasran, salah seorang 
warga Desa Tungka  yang sudah memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas yang berasal dari reaktor 
biogas. Bangunan menyerupai ‘kubah’ itu ditimbun di belakang rumah. 
Hasran yang juga mantan Kades Tungka ini menjelaskan,  dari sembilan ekor sapi yang dipelihara bisa menghasilkan sekitar 7 kubik 
kotoran per hari.  Kotoran ternak inilah mengandung metana yang bisa menghasilkan gas dengan nyala biru yang tidak kalah dengan nyala 
gas elpiji.  
 Penggunaan biogas ini memberikan manfaat tersendiri bagi keluarga saya. Gas dari kotoran sapi sudah saya gunakan untuk 
memask kebutuhan sehari-hari,’’ ungkap Hasran kepada rombongan sambil menyebut kalaui dulunya dia belajar biogas di Palopo. 
Selain biogas, produksi utama sapi perah peliharaan  Hasran  bisa menghasikan minimal 10 liter susu per hari jika masih produktif.  Susu 
sapi tersebut dibuat  Dangke (semacam keju hasil fermentasi dari susu sapi). Proses pembuatan sebuah dangke  dengan cara memasak susu 
sapi  lalu ditambahkan beberapa tetes getah pepaya sampai susunya mengental dan dipisahkan dari air. Setelah itu dimasukkan ke dalam 
cetakan yang terbuat dari tempurung  kelapa. Harga jual setiap dangke  dibandrol Rp 15.000. Selain bisa dikonsumsi secara langsung 
setelah digoreng atau dimasak, dangke juga bisa bikin keripik. 
 Dari perhitungan penghasilan keluarga Hasran,  jika setiap sapi dapat menghasilkan 10 liter susu, maka produksi susu perhari 
dari 9 ekor sapi miliknya  sebanyak 90 liter.  Kalau satu seperempat liter bisa menghasilkan satu dangke , berarti Hasran  mampu 
menghasilkan 72 dangke  setiap harinya dengan harga Rp 15.000 per-dangke. Dari sini sudah bisa dihitung penghasilan Hasran setiap hari 
yaitu Rp 108.000. 
 Bagi keluarga Hasran, pemanfaatan biogas ini sangat membantu karena tidak lagi susah-susah mengeluarkan sedikit-pun biaya 
membeli gas elpiji sebagai bahan bakar pembuatan dangke. 

Gas Kotoran Sapi Kurangi  

Biaya Bahan Bakar Pembuatan Dangke 

PALOPO-TOKALEKAJU (SK). Pemotongan dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 

Tahun Anggaran 2013 sebesar 20 persen, mengundang 

kegalauan bukan hanya di tingkat pelaku PNPM MPd tapi juga 

masyarakat desa penerima program PNPM.  

 

Pemotongan ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) 

Kementerian Dalam Negeri kemudian membuat Surat Edaran 

bernomor 900/4075/PMD tertanggal 31 Mei 2013, yang 

menyatakan pemotongan sebesar 20 persen untuk Dana 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan Tahun Anggaran 2013. 

 

Di Kabupaten Luwu, akibat penundaan tersebut menyebabkan 
pengurangan anggaran PNPM-MPd sekitar Rp 6 miliar. 
Masalah yang meresahkan karena penundaannya dilakukan 
pada saat pertengahan tahun anggaran sehingga akan 
berpengaruh terhadap pengerjaan proyek fisik di lapangan.  
Marsus Sakaria Ketua UPK Lamasi juga menegaskan dampak 
dari pemotongan ini sangat rawan terjadi konflik di tingkat 
lapangan. Pasalnya, antara TPK dengan rekanan untuk 
pengadaan material pabrikasi. Mereka sudah ada kontrak, dan 
material semua sudah ada di lapangan.   
 
Meskipun di Lamasi, akunya, beberapa pengerjaan fisik yang 
sudah rampung, tapi akan bermasalah ketika rekanan 

Pemotongan 20 Persen Dana BLM PNPM MPd,  

Dinilai Bisa Jadi Pemicu Konflik 
Meresahkan karena penundaannya dilakukan pada saat 

pertengahan tahun anggaran sehingga akan berpengaruh 

terhadap pengerjaan proyek fisik di lapangan.  

meminta pembayaran pelunasan materialnya sementara tidak 
bisa lagi dibayar karena dipotong 20 persen maka akan terjadi 
konflik. Belum lagi, protes dari masyarakat akibat tidak 
rampungnya proyek fisik di daerahnya. Itu semua akan 
muncul.  
 
‘’Yang bakal disibukkan menangani konflik akibat pemotongan dana 

BLM ini adalah UPK dan PPK. Kami setiap saat ada di lapangan, setiap 
hari berinteraksi dengan TPK dan rekanan. Jadi saya minta 
pemerintah mempertimbangkan betul dampak yang akan 
ditimbulkan di bawah,’’ tegasnya kepada Tokalekaju FM. 

 
Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Kabupaten Luwu, Hasbir 
Hawid yang dikonfirmasi, Kamis (13/06/13) membenarkan 
akan ada pemotongan dana BLM kegiatan PNPM MPd 
berdasarkan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/4075/PMD tentang 
pemotongan anggaran PNPM-MPd tahun 2013 sebesar 20 
persen untuk mengatasi defisit konsolidasi APBN maksimal 3 
persen dari PDB.  
 
Kepada Tokalekaju FM Hasbir mengatakan, pihaknya sudah 
menyampaikan ke DPRD Kabupaten Luwu. Dikhawatirkan jika 
betul terjadi maka akan berdampak pada penyelesaian 
pekerjaan fisik. Diharapkan, wakil rakyat dapat 
memperjuangkan hal ini ke pemerintah pusat termasuk ke 
DPR-RI. (tkfm)  
 
  

Dangke   Enrekang  
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PLP BK Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo Telah Merehabilitasi 43 Rumah 

Masih Lemah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palopo 

P 
alopo-Tokalekaju (SK). Kelurahan Sabbangparu  ditunjuk sebagai pilot project Program 

Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)  di Kota Palopo telah 

merehabilitasi 43 rumah masyarakat miskin.  Jumlah ini belum setengah dari seluruh rumah yang 

sudah didata untuk direhabilitasi, yaitu sebanyak 110 rumah.  

 Untuk membantu menyelesaikan rumah yang belum tersentuh tersebut,  BKM Salamae Reformasi 

Kelurahan Sabbangparu membentuk Tim Pemasaran. Salah satu tugas dari tim ini adalah untuk mempromosikan 

sekaligus memasarkan kepada semua pihak, termasuk SKPD di lingkup Pemkot Palopo, BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. Harapannya ada kerjasama semua pihak untuk membantu melakukan rehabilitasi sebagian rumah 

keluarga miskin yang ada di Kelurahan Sabbamparu. (tkfm) 

rumah yang tidak layak huni, PLP-BK 

juga telah membangun lima ruas jalan 

setapak rabat beton, satu ruas 

drainase sepanjang 50 meter, dan tiga 

unit bak sampah.   

Menurut Ketua LKM/BKM Salamae 

Reformasi, Drs. Muslihin Mattau 

kepada Tokalekaju FM,  PLP-BK hanya 

mampu menyelesaikan sekitar 43 

rumah, sehingga selebihnya 

diharapkan ada kemitraan dengan 

SKPD Pemkot Palopo dan pihak 

Palopo-Tokalekaju-

SUARA KOMUNITAS. Sesuai 

kemampuan PLP-BK hanya bisa 

memberbaiki sebanyak 43 rumah 

warga miskin di Kelurahan 

Sabbamparu Kecamatan Wara Utara,  

kini warga mengharapkan kepada 

SKPD Pemkot Palopo dan pihak 

swasta untuk melanjutkan program 

bedah rumah, karena rumah yang 

tidak layak huni di kelurahan ini 

sebanyak 114.  Selain merehabilitasi 

swasta. ‘’Kami mengharapkan SKPD-

SKPD yang mempunyai program 

untuk supaya diarahkan ke 

Sabbamparu untuk menyelesaikan 

kami punya program, tanpa bantuan 

dari pemerintah atau SKPD terkait 

dengan ini, kami hanya pelaksana 

lapangan kalau tidak ditunjang dari 

power dari pemerintah kami tidak 

bisa berbuat banyak,’’ harap Muslihin 

Mattau. (tkfm) 

yang dilakukan Dinas Sosial di 

Kelurahan Sabbangparu tidak 

melakukan koordinasi dengan LKM di 

lapangan. Padahal jika ada koordinasi 

atau paling tidak pemberitahuan 

kepada LKM maka akan disinkronkan dengan program 

LKM yang sama.  ‘’Setidaknya memberitahukan kepada 

kami sehingga kami juga bisa membantu,’’ katanya. Kesan 

yang muncul LKM jalan sendiri, SKPD juga jalan sendiri 

sementara yang mau dibantu masyarakatnya sama.  (tkfm)  

Palopo-Tokalekaju-SUARA KOMUNITAS. Program 

penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo masih 

dinilai belum terkoordinasi  dengan baik, terutama 

koordinasi implementasi program antara SKPD  terkait  

dengan LKM  sebagai lembaga yang refrenstatif 

mewadahi masyarakat di tingkat kelurahan.   Demikian 

disampaikan Ketua LKM Salamae Reformasi Kelurahan 

Sabbangparu, Drs.  Muslihin Mattu saat ditemui 

Tokalekaju FM.  Muslihin sangat menyayangkan 

implementasi program kemiskinan berupa bedah rumah 
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 Palopo-Tokalekaju-SUARA KOMUNITAS. Masyarakat menilai infrastruktur PNPM Perkotaan di Kelurahan Rampoang 

menyentuh kebutuhan masyarakat. Proyek fisik yang sudah dilaksanakan di sana seperti bangun an jembatan di salu pikun, 

rabat beton di beberapa RT/RW, gorong-gorong, dan pengkrikilan jalan. ‘’Masyarakat telah menyampaikan kalau 

infrastruktur yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga menilai perlu dilanjutkan pengerjaan 

infrastuktur yang dilakukan PNPM karena tidak ditenderkan atau diswakelolakan,’’ katanya.  (tkfm) 

LKM Rampoang Juga Memfasilitasi Modal Usaha KUR Bagi Masyarakat 

Proyek Infrastruktur PNPM Menyentuh Kebutuhan Masyarakat Rampoang  

Palopo-Tokalekaju-SUARA KOMUNITAS. Konsultan  PNPM Perkotaan di Kelurahan Rampoang  diminta supaya lebih 

intensif dalam pendampingan. Pasalnya, masyarakat ketidakjelasan waktu turunnya kelapangan konsultan, faskel dan Satker 

PNPM Perkotaan.  Keluhan ini disampaikan Pimpinan Kolektif LKM Kelurahan Rampoang,  Abdul Muis. Menurutnya, pada 

saat-saat tertentu masyarakat membutuhkan pendampingan dan konsultasi dengan konsultan maupun Satker tapi tidak ada 

di lapangan.  ‘’Olehnya itu saya meminta agar konsultan dan satker  lebih sering turun ke lokasi. Kami mengharapkan supaya 

ke depan, dapat dimaksimalkan,’’ kata Pimpinan Kolektif LKM Rampoang sejak tahun 2009. (tkfm) 

Pimpinan LKM Rampoang Minta  

Konsultan dan Satker Intens Turun Lapangan 

P 
alopo-Tokalekaju(SK). 
Disamping memfasilitasi 
penambahan modal usaha 

dari PNPM Perkotaan,  LKM 
Rampoang juga telah memfasilitasi 
bantuan modal usaha masyarakat  
dari BRI dengan dana KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) dengan bunga 
pinjaman 0,5 persen perbulan atau 6 
persen pertahun.   
 ‘’Kami sudah himbau 
masyarakat dan ada beberapa 
kelompok agar bisa mengakses dana 
KUR dari BRI. Salah satun usaha yang 
telah mengakses dana pinjaman KUR 
ini adalah Inkubator Bisnis Aksara 

Wallacea yang bergerak di usaha 
peternakan.   Masyarakat sebenarnya 
merespon positif fasilitasi dana 
pinjaman KUR dari BRI hanya saja 
masyarakat belum memahami betul 
prosesnya,’’ jelas Muis sembari 
menyebutkan masyarakat banyak 
korban rentenir yang memberi 
pinjaman dengan bunga 10 persen 
perbulan.   
 Selain itu, Muis juga 
menyampaikan dana Simpan Pinjam 
(SP) PNPM yang disalurkan di 
Kelurahahn Rampoang sudah 
mencapai Rp 300 jutaan.  Dana 
bergulir ini diakses 50 KSM.  

 Awalnya rata-rata kelompok 
meneriman Rp 2,5 juta. Usaha mereka 
berupa jual-jualan, usaha campuran, 
dan jual kue. ‘’ Kami menyampaikan 
kepada masayarakat dana simpan 
pinjam dipakai untuk berusaha, 
bukan untuk diberlikan prabot di 
rumah atau dipakai belikan makanan. 
Tapi dana itu dipakai untuk 
penambahan modal,’’ himbau Muis 
kepada penerima dana SP PNPM 
Perkotaan di Kelurahan Rampoang.  
(tkfm) 
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P 
erkumpulan Wallacea. Sebagai lembaga yang konsen pada pendampingan lingkungan , hak – hak 

rakyat juga konsen pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Perkumpulan Wallacea melakukan 

kunjungan bersama masyarakat dataran tinggi Kota Palopo ke Desa Baroko, Kec Baroko Kabupaten 

Enrekang, Sul  Sel, Derah tersebut adalah daerah penghasil tanaman palawija. Kegiatan tersebut 

dilakukan selama tiga hari mulai kamis sampai sabtu (27 – 29 Juni 2013 ) , ikut dalam rombongan itu peserta dari 

Battang Barat, Battang, Kambo, Peta, Latuppa dan Padang Lambe berjumlah 9 orang. 

 Desa Baroko merupakan daerah pegunungan dengan suhu yang dingin, sangat cocok untuk tanaman 

Holtikultura, sepertil kubis (kol), bawang prei, tomat dan lain lain. Hasil bertani masyarakat dijual kedaerah daerah di 

sulawesi – selatan bahkan sampai keluar Provinsi Sul -Sel. Untuk diketahui di Enrekang sudah ada Agromarket sebagai 

tempat menjual beragam hasil tanam tanaman masyarakat. Selain itu koperasi menopang kebutuhan – kebutuhan 

warga dalam mengelola tanaman palawija seperti bibit, pestisida dan lain lain. 

 Dulunya lahan masyarakat adalah daerah bebatuan yang telah digarap sebagai uma ( sawah ) namun dalam 

perkembangannya lahan tersebut lebih dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam untuk beragam jenis tanaman 

sayur – sayuran. Menurut warga baru sekitar sepuluh tahun masyarakat menggeluti hal tersebut, namun telah banyak 

memberikan keuntungan bagi warga terutama dalam sektor perekonomian. Akses jalan sudah sampai ke lokasi kebun 

warga. 

Saenal Abidin direktur perkumpulan Wallacea menyampaikan dari kunjungan tersebut diharapakan masyarakat 

dataran tinggi Kota Palopo dapat melihat langsung aktifitas masyarakat buroko dalam memanfaatkan lahan mereka 

yang bertani holtikultura sehingga ketika kembali mereka memiliki cara pandang baru mengenai cara bercocok 

tanaman holtikultura. “Paling tidak untuk saat ini, mereka memiliki perspektif baru mengenai bagaimana bertani sayur 

– sayuran. Memanfaatkan lahan yang ada sebagai sumber ekonomi” ungkapnya 

 Dari kunjungan tersebut terungkap bahwa hasil tanaman masyarakat bisa menopang biaya 

kehidupan sehari – hari mereka bahkan memdatangkan keuntungan lebih secara berkelanjutan, misalnya 

saja kubis (kol ) menurut Rimpa petani kubis, tanah yang dikelolanya sekitar seperempat Ha dan bisa 

menghasilkan 7 ton dalam setiap panen. Standar harga minimalnya 3000/kg sehingga dalam satu kali panen 

bisa sampai 21 juta . 

 Cara penanamannya dimulai dengan menyemai bibit sampai umur satu bulan setelah itu baru ditanam dilahan 

kelola masyarakat yang telah dibautkan bedengan. Umur tanaman sampai panen sekitar 70 hari, sehingga satu bulan 

sebelum panen bibit telah disemaikan agar penghasilan kubis bisa berkelanjutan.Para petani yang berkebun 

membangun bara’ba ( rumah kebun ) sebagai tempat tinggal mereka. Dalam bertani mereka menggunakan pupuk 

kandang dan organik. Pemupukan hanya dilakukan sekitar dua kali sampai panen. Untuk hama penyakit dilakukan 

penyemprotan minimal dua kali. 

 Selama tiga hari Peserta kunjungan melakukan kunjungan langsung kelahan kelola masyarakat setempat, 

bertanya mengenai bagaimana proses pembibitan sampai panen. Sebelum kembali peserta kunjungan membeli 

beberapa bibit tanaman seperti Kubis, tomat , bawang merah dan beberapa jenis tanaman lainnya dikoperasi . 

Peserta kunjungan, menilai bahwa daerah mereka lebih subur dibandingkan dari daerah kunjungannya, Derah disini 

bebatuan tetapi masyarakatnya sangat giat bekerja sehingga mereka berhasil. “Kekurangan kita adalah kita tidak 

mampu mengelola lahan secara baik dan sungguh – sungguh serta pemerintah yang tidak mampu melihat peluang 

pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah kita” ungkap Daming.  

Wallacea Fasilitasi Kunjungan Masyarakat Dataran Tinggi Palopo Daerah 

Penghasil Holtikultura, Desa Baroko Kabupaten Enrekang 
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BPKH Wilayah VII Makassar  Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kota Palopo 

P 
alopo (Perkumpulan Wallace).  Badan Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH ) bersama Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Dinas Kehutanan Kota Palopo melaksanakan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan  di Kantor 

Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat (12/06/13). 

 Hadir dalam acara tersebut Heru Sri Widodo, S.Si.,M.Si. dari BPKH, Amri dari Dishut Provinsi Sulsel, 

Kadishutbun Kota Palopo, Andi Hamiruddin. Hadir juga Tokoh masyarakat serta LSM pemerhati Lingkungan  seperti 

Perkumpulan Wallacea, dan AMAN Tana Luwu. 

 Dalam sambutannya, Kadishut Kota Palopo, Ir. Hamiruddin mengatakan, sosialisasi batas kawasan hutan dilakukan 

untuk memperjelas serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang batas kawasan hutan. Selain itu,   diharapkan 

menghindari konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. 

Menurut Hamiruddin, sangat perlu melakukan rekonstruksi tata batas kawasan hutan karena batas batas kawasan itu belum 

jelas. Bahkan misalnya, di Kecamatan Telluwanua ada kawasan hutan produksi tetapi belum pernah dilakukan penata batasan 

kawasan sehingga tidak ada kejelasan batas.  

 Sementara, BPKH Wilayah VII Makassar, Ir. Heru Widodo memaparkan  sangat perlu adanya kepastian kawasan 

hutan, namun selain itu ada hal lain yang menunjukkan mantapnya suatu kawasan hutan yaitu terbebas dari konflik jangka 

panjang. Penatagunaan batas kawasan hutan dilakukan karena tumpang tindihnya pengelolaan kawasan hutan. 

Lebih lanjut, Heru menjelaska,  mekanisme penataan batas kawasan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan 

hutan. “Saat ini era demokrasi dimana masyarakat memilki kesempatan untuk berpartisipasi” lanjutnya. 

Penyampaian Heru Widodo mendapat banyak tanggapan dari peserta.  To’ Matua To’ Jambu, Ayyub adalah salah seorang 

peserta yang sangat antusias menanggapi. 

 Menurut Ayyub, keberadaan masyarakat Battang Barat sudah sejak lama. “Jangan katakan kami merambah hutan di 

atas. Yang ada itu bahwa daerah yang rawan longsor tersebut dikelola oleh petani berdasi.  Kami tidak pernah dilibatkan dalam 

kesepakatan penetuan kawasan hutan tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh  BKSDA dan menghilangkan 

hak masyarakat,” tegas Ayyub dihadapan peserta sosialisasi. 

Zaenal Ahmadi menjelaskan sebab terjadinya konflik antara kehutanan dan masyarakat di Battang Barat karena penata 

batasan sepihak itu. ‘’Yang harus dilakukan adalah inventarisasi lahan pihak ketiga karena selama ini pemerintah dalam hal ini 

pihak kehutanan belum pernah melakukan invertarisasi pihak ketiga,’’ ungkap Ketua LPMK Battang Barat ini yang akrab 

dipanggil Pak Wiwi. 

 Tanggapan lain juga datang dari tokoh masyarakat Desa Lemarrang Nene’ Mungkasa. ‘’Kami sejak era kemerdekaan 

belum menikmati kemerdekaan kami, bahkan tanaman cengkeh kami rusak karena kami merasa terancam ketika 

bekerja,’’ungkapnya. 

 Menanggapi penyampaiaan masyarakat, Heru Widodo menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peranyang 

sangat besar dalam memperhatikan aspirasi masyarakat. ‘’Setiap 5 tahun sekali ada revisiperaturan tata ruang kota. 

‘’Pengajuan itu dilakukan nanti pada Tahun 2014 dengan memberikan data-data pendukung seperti keberadaan fasilitas sosial, 

keberadaan kampung sehingga akan mendapat skoring untuk pertimbangan pembebasan kawasan. Pernyataan warga juga 

mendapat tanggapan dari dinas kehutanan. Ke depan perlu ada rekonstruksi ulang,” tukasnya. 

 Hamsaluddin yang juga Koordinator Divisi PA/PSDA Perkumpulan Wallacea, menyampaikan, apa yang terjadi berupa 

konfllik ditingkat masyarakat dengan BKSDA dikarenakan adanya kebijakan yang tidak partisipatif, kebijakan yang 

mengabaikan aspirasi masyarakat. Misalnya saja penetapan kawasan hutan itu pada Tahun 1994, sementara 

masyarakat  berada di daerah kawasan hutan  jauh sebelum penetapan itu sehingga nampak dominasi pemerintah yang 

mengabaikan masyarakat. ‘’Pemerintah harus pro aktif dan mampu membaca kebutuhan kebutuhan yang berkembang 

dimasyarakat,’’ simpulnya.  

BULLETIN KAREBA TO KALEKAJU 6 

http://perkumpulanwallacea.wordpress.com/2013/06/13/bpkh-wilayah-vii-makassar-sosialisasi-batas-kawasan-hutan-kota-palopo/


Komunitas Adat Ba’tan di Kampung To’Jambu Lakukan Sirampun 

P 
alopo (Perkumpulan Wallace).  Sejak dulu komunitas adat Ba’tan yang ada di wilayah To’ Jambu melakukan 

Sirampun (semacam pertemuan kampung)  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 Belum lama ini, sirampun kembali dilaksanakan di rumah Zainal Ahmadi sebagai Ketua Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, di hadiri 

oleh To’ Matua Kampung To’ Jambu, masing-masing Ketua RW dan Ketua RT, serta tokoh agama dan  tokoh masyarakat  yang 

ada di Battang Barat. 

 Sirampun ini membahas  tiga agenda, yaitu, pertama,  rencana pembangunan Pusat Pelayanan Kesehatan Kelruhan 

(Puskeskel). Kedua,  membicarakan persiapan mengikuti Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kota Palopo di Kelurahan Padang 

Lambe yang dilaksanakan  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel kerjasama Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Rencananya akan dilaksanakan  pada tanggal 12 Juni 2013. Ketiga,  membicarakan 

persiapan  ‘’Dialog Kampung’’  yang dilaksanakan  Perkumpulan Wallacea  pada tanggal 18-19 Juni 2013 di Wisma Puri Rimba 

Battang Barat, dimana masyarakat akan diikutkan sebagai peserta. 

 Pembahasan agenda pembangunan Puskeskel berlangsung alot. Pasalnya, masyarakat sangat merespon rencana 

pembangunan sarana kesehatan tersebut. Mereka-pun menyiapkan lahan, bahkan masyarakat mengumpulkan dana menyewa 

alat berat untuk meratakan tanah seluas 15 x 20 meter yang berada di lokasi RW II Tanete. Hanya saja, begitu tempat sudah 

siap, tiba-tiba belakangan ada yang mempersoalkan izin karena lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan Konservasi 

dibawah pengawasan BKSDA   

  Hal itupun membuat pelaksana proyek Puskeskel takut dan tidak mau melakukan pekerjaan di lokasi yang telah 

disediakan masyarakat Battang Barat. Runyamnya lagi, karena beredar issu bahwa Pimpinan Proyek meminta  Lurah Battang 

Barat,  dan salah seorang dari tokoh masyarakat untuk mengumpulkan tanda tangan dijadikan lampiran  Surat Permohonan 

Pengajuan Pemberitahuan Pembangunan yang akan diajukan ke BKSDA sebagai permohonan izin. 

 Namun  masyarakat tidak sepakat dengan cara tersebut.  Alasannya,  rencana pembangunan Puskeskel sudah 

disepakati sebelumnya oleh pemerintah, termasuk Lurah, Camat, dan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Jadi kalau Pimpro  tidak 

mau bekerja  karena belum ada izin dari BKSDA itu berarti bukan lagi masyarakat yang harus berurusan dengan  BKSDA, akan 

tetapi harusnya Pemerintah Kota Palopo yang berwewenang menangani masalah tersebut. 

 ‘’Yang harusnya memberikan pemberitahuan kepada BKSDA bukan lagi kami, apalagi kami di suruh bertandatangan. 

Yang jelas, kami sebagai warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan 

penghidupan yang layak,’’ tegas Ketua LPMK.  Masyarakatpun menyepakati tidak ada pengumpulan tanda tangan dan akan 

tetap mendesak Pemkot Palopo untuk  merealisasikan  pengadaan fasilitas kesehatan di Battang Barat. 

 Terkait pembahasan agenda kedua,  mengenai sosialisasi batas kawasan hutan, Hamsaluddin  memaparkan 

tahapan  yang harus dijalankan oleh kehutanan sehubungan dengan sosialisasi dan penetapan kawasan hutan lindung 

berdasarkan PP 44 Tahun 2012. Tahapan tersebut meliputi; Penunjukan oleh Menteri tentang Penataan Ulang Kawasan Hutan 

Lindung,  Tata Batas Harus Ditinjau Ulang,  Pemancangan Batas Sementara,  Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Kepada 

Masyarakat,  Harus Ada inventarisasi,  Identifikasi dan Penyelesaian Hak-hak Pihak ke III, Penandatanganan Berita Acara Batas 

Sementara,  Pemasangan Tanda Batas, Pembuatan Peta, dan Penetapan Kawasan Hutan. 

  Pembahasan agenda ketiga  terkait ‘’Dialog Kampung’’ peserta menyepakati dua hal yang akan dibawa ke sana, yaitu 

mendorong Perda pengakuan masyarakat adat, dan BKSDA keluar dari wilayah kelola masyarakat yang sudah di tentukan 

sesuai peta yang telah dibuat masyarakat Battang Barat. Karena selama ini masyarakat  sudah menyepakati sistem kolaborasi 

di luar Wilayah Kelola masyarakat. Mereka juga sudah punya kesiapan dalam mendorong Perda pengakuan atas wilayah 

adat,struktur adat, dan aturan adatnya. Sirampun berjalan lancar difasilitasi Hamsalaluddin, Mirdat dan Aswin Sakke.    
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“Sekilas Tentang To Kalekaju”  

BULLETIN KAREBA TO KALEKAJU 8 

P 
engertian secara Etimologi atau Bahasa : “To”  berarti “orang atau  masyarakat ‘’ … “Kale” Berarti “Tubuh atau  Kawasan”  dan  
“Kaju” Berarti “Kayu / SDA/Hutan” 
 Dengan demikian To Kalekaju dapat dimaknai bahwa : Kawasan yang dihuni oleh berbagai komunitas di jantung ekologis 
Kawasan Sulawesi yang kaya dengan Sumberdaya Alam/Hutan. 

  Ada tiga hal yang menjadi dasar kebangkitan dan kesadaran masyarakat di wilayah To Kalekaju: (1) Tanggung jawab untuk masa depan 
bersama sebagai jantung ekologis sulawesi , (2) Dari dulu sampai sekarang selalu dipinggirkan secara politik, baik oleh kerajaan–kerajaan, 
VOC, misionaris, maupun Negara Kesatuan RI, (3) Menjadi korban politik baik global maupun nasional.  
 Kawasan To Kalekaju merupakan sebuah hamparan dataran tinggi pulau Sulawesi yang terdapat  diantara pegunungan  Verbeek dan  
pegunungan  Quarles, dengan luas wilayah sekitar 3,2 juta hektar  meliputi  propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi Barat. Di kawasan tersebut bermukim berbagai komunitas yang menurut legenda dan sejarah masyarakat adat merupakan 
nenek moyang dari masyarakat yang bermukim di Sulawesi secara keseluruhan. Setidaknya ada beberapa komunitas yang mendiami kawa-
san ini, yang dalam kenyataannya komunitas-komunitas tersebut mengalami tekanan dan menjadi  korban dari dua  hegemonistik kebu-
dayaan dari selatan (Bugis-Makassar) dan dari Utara (Minahasa dan Ternate).   
 Selain kaya akan keragaman budaya, kawasan tersebut juga kaya akan sumber daya alam baik berupa bahan tambang maupun hasil 
hutan yang sebelumnya telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.  Untuk itu tidaklah mengherankan kalau sampai sekarang,  kawa-
san ini menjadi incaran berbagai perusahaan HPH,  perkebunan, HTI, dan pertambangan. Seluas 1.304.863 hektar,  atau sekitar 40.77 % dari 
semua luas kawasan To Kalekaju yang akan, sedang, dan telah dieksploitasi. Bila ditambahakan dengan kawasan konservasi maka kawasan 
yang "bebas" tinggal beberapa ratus ribu ha yang harus dipakai secara bersama-sama oleh kurang lebih satu juta Jiwa di kawasan tersebut. 
Tekanan-tekanan tersebut membuat akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya menjadi semakin sempit. Dik-
onversinya kawasan hutan menjadi perkebunan sedikit banyak semakin menambah parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi pada kawa-
san To Kalekaju, padahal hampir selama berabad-abad kawasan ini merupakan ekosistem penyanggah Pulau Sulawesi dan sumber ke-
hidupan bagi komunitas yg hidup di wilayah ini dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, penduduk di Sulawesi Tenggara berkeyakinan bahwa 
banjir besar yang melanda Sulawesi Tenggara merupakan akibat dari berbagai pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif di Kawasan 
To Kalekaju. Pada tahun 1998 terjadi banjir besar yang melanda Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan)  disinyalir merupakan bagian dari 
eksploitasi hutan hulu DAS Rongkong oleh HPH PT. Kendari Tunggal Timber (KTT).  
 Eksistensi masyarakat di dataran tinggi To Kalekaju tersebut semakin bertambah parah pada masa pergolakan DI/TII sekitar tahun 
1950an, sebagian besar komunitas mengalami permasalahan yang sampai saat ini terus berlanjut. Permasalahan tersebut diawali dengan 
meninggalkan wilayah-wilayah adat dan menyingkir ke daerah-daerah yang dianggap aman bahkan ada yang mengungsi dan bersembunyi ke 
dalam hutan hingga bertahun-tahun dan masih bertahan sampai sekarang. Kondisi ini dialami oleh kebanyakan masyarakat adat yang men-
diami dataran tinggi ”To Kalekaju” antara lain; beberapa komunitas di Toraja seperti  Nanggala, Sangalla, Mengkendek, Rano, Simbuang, 
Makale, Rante Bua, Buntao’, Mandandan, Kesu, Sa’dan, Tikala, Rantepao. Komunitas di Seko seperti Hono’, Turong, Lodang, Singkalong, Am-
ballong, Pohoneang, Hoyane, Beroppa’ dan Kariango. Komunitas Rampi seperti Tedeboe, Rampi/Bangko, Dodolo, Onondowa, dan Sulaku. 
Komunitas di Rongkong. Komunitas  Kalumpang seperti  Tobada’ dan masih ada komunitas masyarakat adat yang belum teridentifikasi. Hal 
yang sama juga dialami oleh masyarakat adat Karonsi’e, Tolaki, Pamona, Sorowako, To Padoe di kawasan pegunungan Verbeek juga harus 
mengungsi kebeberapa daerah termasuk ada yang mengungsi ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan di beberapa daerah pesisir di Te-
luk Bone.  
 Di tingkat global, juga muncul kecenderungan yang bisa menjadi ancaman bagi komunitas  To Kalekaju, yaitu terjadinya individualisasi 
dan komersialisasi hak-hak komunal atas sumberdaya alam sebagai akibat dari dominasi rejim global dalam pengaturan investasi dan perda-
gangan. Globalisasi, dari sisi yang lain, juga menawarkan peluang bagi masyarakat  sebagai bagian dari gerakan internasional untuk pengem-
bangan demokrasi, pehormatan atas HAM dan perlindungan lingkungan hidup.  

Gerakan Perlindungan Kawasan To Kalekaju  ‘’GERAKAN SAVE OF  
TO KALEKAJU’’  

 

1.Memperkuat kedaulatan ko-
munitas To Kalekaju atas ru-
ang dan Sumberdaya Alam 
2.Membangun solidaritas 

antar-komunitas To Kalekaju 
yang senasib sepenanggun-

gan. 
3.Menyusun rencana terpadu 
Pengelolaan Ekosistem ka-

wasan To Kalekaju. 
4.Mengembangkan model 

Pengelolaan Ekosistem Ka-
wasan To Kalekaju yang ber-

basis komunitas.  

Komunitas di Kawasan To Kalekaju 

Potensi SDA di Kawasan To Kalekaju 

Ancaman di Kawasan To Kalekaju 

Kondisi Wilayah Kawasan To Kalekaju 


