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Setiap desa di kabupaten Melawi memiliki kekayaan alam dan lahan 

untuk dikelola. Pendapatan setiap warga di desa kabupaten Melawi 

masih tergantung kepada pengelolaan kawasan atau lahan. Tentunya, 

pengelolaan lahan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara 

berlebihan. Konsep pembangunan berkelanjutan mesti menjadi dasar 

utama masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Keseimbangan 

ekonomi, ekologi dan sosial harus terjadi dalam pengelolaan sumber 

daya alam itu. 

Termasuk, Dusun (Kampung) Sebaju dan Dusun Kebebu, Desa Nanga 

Kebebu yang aktivitas ekonomi mereka tergantung pada lahan. 

Kekayaan alam mesti dikelola secara berkelanjutan. Seperti halnya 

yang dilakukanoleh tetua orang Desa Nanga Kebebu yang bisa 

mewariskan kondisi baik alam hari ini. Sehingga generasi sekarang bisa 

mengelola alam tersebut. Generasi sekarang juga harus mewariskan 

alam yang baik kepada anak cucu mereka. 

Dari proses program LtC di beberapa lembaga di Desa Nanga Kebebu, 

seperti Pasak Sebaju, Pasak Kebebu, BUMDesa Kebebu, Pemerintah 

Desa Nanga Kebebu dan SMPN 3 Nanga Pinoh yang ada di Kebebu 

mestinya telah sampai kepada anak cucu mereka. 

Buku ini mencoba mengangkat pengetahuan dan pemahaman anak-anak 

desa Nanga Kebebu, terutama yang sekolah di SMPN 3 Nanga Pinoh 

dan beberapa lainnya di luar sekolah ini tentang kekayaan alam 

mereka. Ada 14 tulisan yang dihasilkan anak-anak dari Nanga Kebebu. 

Tulisan ini tentang kampung mereka. Narasumber mereka adalah 

orang tua dan keluarga mereka yang saat ini mengelola sumber daya 

alam Nanga Kebebu. 
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Program SUAR yang bermitra dengan WWF Indonesia dalam program 

Leading the Change (LtC) “Mendorong Peran Forum ESD Dalam 

Membangunan Desa Berkelanjutan di Dusun Sebaju Desa Nanga 

Kebebu dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan 

Lokal tahun 2018-2022” telah berkontribusi 3 outcome Leading the 

Change (LtC) 2018-2022 WWF Indonesia. 

Pertama, Masyarakat sipil terlibat secara lebih efektif dalam dialog 

kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Kedua, 

Masyarakat telah meningkatkan dan mendistribusikan manfaat 

secara adil dari pengelolaan yang berkelanjutan. Ketiga, 

Kepemimpinan pemuda, perempuan dan masyarakat adat diperkuat 

melalui kampanye dan pendidikan dalam manajemen pengelolan sumber 

daya berkelanjutan  dan pangan lokal. 

Ketiga pencapaian ini bisa dilihat di Kampung Berkelanjutan Desa 

Nanga Kebebu. Rekognisi atau pengakuan pemerintah kabupaten 

terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat dilihat di  

kawasan Kelokak Kebebu dan Hutan Adat Rasau Sebaju. Sementara 

itu, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berpusat di 2 (dua) 

kampung, yaitu: Kampung Sebaju dan Kebebu. Masyarakat telah 

memanfaatkan HHBK dalam bentuk produk olahan, diantaranya: sirup 

asam maram, madu kelulut, dan pengelolaan ikan air tawar lokal.

Program ini telah berkontribusi terharap Sustainable Deveopment 

Goals (SDGs) SDGs, terutama pada target 7 (Pendidikan Berkualitas) 

KATA SAMBUTAN 
YAYASAN WWF INDONESIA

Hari ini, anak-anak merekam kekayaan dan pengelolaan sumber daya 

alam desa. Dipastikan 10 tahun mendatang, mereka yang akan 

mengelola sumber daya alam ini. Harapannya, apa yang telah 

diwariskan ke mereka bisa kembali diwariskan ke anak cucu mereka.  

Tulisan mereka ini sederhana, tanpa ada tambahan dari editor. Walau 

proses penulisan ini, kami meminta tambahan informasi yang kurang 

dari tulisan mereka. Namun, tulisan ini murni karya mereka.  Harap 

maklum. 

Hormat Kami 

Sukartaji

Ketua SUAR
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dan 15 (Esosistem Darat). Ada juga lembaga yang berkontribusi 

terhadap target 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 8 (Pekerjaan 

layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 1 (Tanpa Kemiskinan), 12 (Konsumsi 

dan Produksi yang Bertangung Jawab) dan 16 (Perdamaian, Keadilan, 

dan Kelembagaan yang Tanggung) serta 17 (Kemitraan untuk Mencapai 

Tujuan ). 

Apa yang dilakukan oleh orang tua laki-laki perempuan dan pemuda/I  

ini tentunya telah diketahui oleh anak-anak desa ini. Baik secara 

langsung dari cerita, melihat dan mendengar dari orang tua mereka. 

Itu prinspi keberlanjutan dengan melihat dari tujuan SDGs itu sendiri.

Menarik, buku ini tentang cara pandang anak-anak dari Desa Nanga 

Kebebu mengenai sumber daya alam, adat istiadat mereka. Terpenting 

adalah regenasi pengelolan sumber daya alam berkelanjutan telah 

dimulai. Diharapkan, mereka yang akan meneruskan dikemudian hari. 

Salam Lestari,

Albertus Tjiu 

Project Manager Leading the Change Program

Yayasan WWF Indonesia  

Kami bangga anak-anak kami bisa menulis tentang apa yang dilakukan 

oleh orang tua mereka. Kami bangga kepada anak-anak kami telah 

menulis mengenai kekayaan alam desa kami. Mereka bisa menulis buku 

merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami.

Mereka adalah generasi penerus kami yang hari ini merekam apa yang 

kami lakukan. Ke depan, mereka tentunya bisa melanjutkan apa yang 

telah kami lakukan. Melanjutkan apa yang telah mereka tulis hari ini. 

Buku ini menandakan bahwa mereka bisa meneruskan apa yang telah 

kami lakukan. Harapannya lebih baik lagi.

Sebab, nenek moyang kami telah mewariskan pengelolaan sumber daya 

alam yang baik kepada kami. Kami pun berkomitmen untuk mewariskan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kepada anak cucu. 

Kami berharap, anak cucu bisa mewariskan sumber daya alam kepada 

generasi mendatang dari mereka.

Kami berterimakasih kepada pihak yang telah melatih anak-anak kami 

sehingga bisa menulis. Kami juga berterimakasih kepada pihak yang 

telah mengurus segala sesuatunya sehingga buku ini bisa terbit. 

Ucapan ini disampaikan kepada SUAR dan WWF Indonesia.

Hormat Kami

Ari Susanto, S.Pd

Kepala Desa Nanga Kebebu 

KATA SAMBUTAN 
KADES NANGA KEBEBU
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Puji syukur kehadirat Allah  SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-

Nya, ide-ide dalam tulisan bisa tercurah dengan baik melalui tulisan  

demi tulisan yang mampu menyuguhkan cerita yang sangat bermanfaat 

untuk pembaca.

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Nanga 

Pinoh yang berisi tentang berbagai hal terkait dengan kearifan lokal 

yang terdapat di Desa Nanga Kebebu. Besar harapannya tulisan bukan 

hanya menambah wawasan pembaca tetapi dapat pula menambah 

kecintaan anak didik kita terhadap alam sekitarnya sehingga turut 

menjaga alam serta budaya warisan leluhurnya.

Tak lupa ucapan terima kasih kepada pihak yang turut memfasilitasi 

terciptanya buku ini. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari 

SUAR dan WWF Indonesia yang telah memberikan pelatihan menulis 

dan melaksanakan pembimbingan hingga menciptakan sebuah tulisan 

yang bermutu.

Kumpulan tulisan siswa kami ini mungkin masih belum sempuran. Oleh 

karena itu, kami berharap  Kritikan dan saran yang membangun demi 

perbaikan  di masa yang akan datang.

Hormat Kami

Karmisah Isnaniah, S.Pd

Kepala SMPN 3 Nanga Pinoh 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA SMPN 3 NANGA PINOH

Kelokak

Nama : Nanda Uswatun Hasanah
Umur  : 16 Tahun
Alamat : Desa Nanga Kebebu
Sekolah : Kelas XI Madrasah Aliyah BMP Nanga Pinoh

Kebebu

1
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Di tengah tengah masyarakat Desa Nanga Kebebu ada yang dikenal dengan 

istilah Kelokak Kebebu. Kelokak semula terjadi karena kepentingan 

masyarakat akan bahan pangan sehari hari, namun selang berjalan waktu 

Kelokak menjadi kebun yang ditumbuhi pohon buah besar. Menurut pak 

Amran selaku Ketua Pengelola (Pati) Kelokak Kebebu adalah wilayah yang 

mempunyai tumbuhan serta tanaman yang umurnya puluhan hingga ratusan 

tahun yang dulunya adalah warisan nenek moyang sehingga dapat dinikmati 

oleh anak cucu hingga kini.

Kelokak umumnya berisi buah-buahan lokal antara lain buah durian, 

mawang dan buah manggis. Dalam kelokak juga terdapat berbagai macam 

tanaman obat-obatan, salah satunya adalah daun pawas, masyarakat 

setempat memiliki kepercayaan bahwa daun pawas memiliki khasiat yang 

dapat menyembuhkan kembung pada perut. 

Kelokak Kebebu terdapat di pesisir 

Sungai Melawi hingga masyarakat 

dapat mudah menikmati jikalau musim 

buah buahan datang. Tanaman di 

Kelokak Kebebu biasanya berbuah satu 

tahun sekali seperti buah durian. 

Masyarakat desa Nanga Kebebu 

umunya mengolah durian untuk 

dimakan serta dijadikan Tempoyak 

atau Dodol  yang lebih dikenal 

masyarakat dengan nama Lempok.

Namun cukup banyak kelokak yang sudah tercemar karena penebangan liar 

dan kebakaran hutan. Upaya Pasak Kebebu untuk melakukan perlindungan 

sangat penting, antara lain adalah pelestarian dan penanaman kembali. 

Keberlangsungan kelokak sangat penting untuk generasi mendatang. 
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Masyarakat dapat melakukan pelestarian dengan membuat suatu 

kesepakatan agar tidak ada penebangan liar. Serta masyarakat dapat 

melakukan penanaman kembali seperti menambah jumlah bibit serta 

merawat tanaman yang telah tumbuh. 

Menurut Pak Amran, upaya pelestarian 

yang dapat dilakukan oleh lembaga 

desa serta masyarakat desa antara 

lain adalah dengan menjaga kelokak 

dengan cara memelihara seperti 

d ibers ihkan  dan  d i rawat  dar i 

tumbuhan liar. Amran mengatakan 

kesepakatan masyarakat untuk 

kelokak masih dalam tahap penerapan, 

salah satu kesepakatan tersebut adalah dengan merawat kelokak agar 

tetap terjaga bagi generasi muda serta menghentikan penebangan liar. 

Dengan demikian, kelokak dapat bertahan dan dapat dinikmati oleh 

generasi muda kelak. Marilah kita menjadi generasi muda yang cinta akan 

alam dan lingkungan agar kita dapat mewujudkan desa kita menjadi desa 

central buah lokal.

Pak Amran berpesan untuk generasi 

muda adalah untuk selalu menanam dan 

merawat setidaknya satu pohon dalam 

seumur hidup.

Batang tanaman buah-buahan 

yang ada di Kelokak Kebebu

Papan peringatan di Kelokak
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Rasau Sebaju adalah hutan yang berada di Dusun Sebaju, Desa Kebebu. 

Hutan Sebaju adalah hutan adat yang terdiri dari kawasan lindung, hanya 

berjarak 2,5 Km dari Kampung Sebaju dan luas hutannya 198 hektar. Di 

dalamnya terdapat berbagai jenis pohon, buahan serta tanaman obat-

obatan. 

Hutan Rasau Sebaju selalu dijaga masyarakatnya. Jika kita menebang satu 

pohon maka sebagai gantinya harus menanam 10 bibit pohon. Bibitnya pun 

didatangkan dari luar hutan kawasan lindung.

Di dalam Rasau Sebaju terdapat banyak pohon yaitu jelutung, belian, 

kenyahut, temai pikakang, jengger dan banyak lagi lainnya. Untuk tanaman 

obat-obatan ada akar bajaka, daun pawas, pinang kelanau, dan lain-lain. 

Ada juga jenis tanaman yang bisa dibuat menjadi kerajinan anyaman, 

misalnya rotan, pandan anyam, resam hutan, dan sebagainya.

Buah-buahan di dalam Rasau Sebaju juga banyak macam, mulai dari buah 

durian, kemantan, asam gandis, asam maran dan banyak lagi lainnya. Isi 

dalam Rasau Sebaju tidak hanya pohon, tanaman obat-obatan, buah-

buahan saja. Terdapat juga labang/sungai kecil yaitu, Labang Tihang, 

Labang Pintu, Labang Buhin, Labang Lancong. Tiap labang terdapat ikan 

lokal di dalamnya. Labang-labang tersebut memiliki kisah masing-masing. 

Labang ini seperti danau alam dengan kedalaman tertentu.

Di Rasau Sebaju juga terdapat Sungai Sebaju yang membelah hutan. Di 

dalam sungai tersebut terdapat berbagai macam ikan. Hanya kekurangan 

sungai tersebut jika hujan satu malam maka sungai tersebut akan meluap 

dan mengakibatkan banjir di Jembatan Sebaju.

Labang Tihang

Pada suatu hari Minggu di tahun 2021 lalu, ada tiga orang teman saya 
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mengajak ke Rasau Sebaju, setelah persiapan mencari umpan ikan. Saya 

dan kawan-kawan berangkat ke Labang Tihang. Setelah beberapa saat 

perjalanan, kami pun sampai ke Labang Tihang. Awal memancing masih 

belum terjadi apa-apa. Sekitar 14.30 WIB, kami merasa ada yang berbeda 

seperti ada yang mengikuti kami. Tak lama kemudian kami berempat 

mendengar suara teriakan yang sangat keras. Saya dan teman saya pun 

ketakutan, setelah beberapa menit mendengar teriakan tersebut kamipun 

bergegas untuk pulang karena takut hal yang tak diinginkan terjadi.

Tibalah kami di kampung lalu kami bercerita bahwa tadi kami memancing ke 

Labang Tihang, kami mendengarkan teriakan yang sangat keras, tetapi tak 

terlihat apapun disekitar kami. Seketika itu kami merinding ketakutan.

Lalu bang Syahbudin, tokoh masyarakat Sebaju menjelaskan bahwa 

teriakan itu adalah suara penyelongkai yang sudah ada sejak dulu. 

Penyelongkai dianggap sebagai hantu. Ciri-cirinya adalah berambut 

panjang, memiliki kuku tajam dan panjang. Setelah mendengar cerita 

tersebut kami tahu bahwa penyelongkai itu ada. Tapi jarang atau susah 

melihat wujudnya dan kami berempat pun pulang ke rumah masing-masing.

Labang Pintu

Ada kisah lainnya, di Labang Pintu. Kisah jaman dulu ada seorang warga 

Sebaju yang merantau ke Rasau Sebaju. Diapun membuat rumah di atas 

pohon yang dibawahnya ada lobang/sungai. Pada masa itu Sebaju 

dihebohkan bahwa ada orang yang melakukan kayau atau mencari kepala 

manusia. Pada suatu malam, orang yang tinggal di rumah pohon ingin tidur. 

Setelah terlelap tidur dia terbangun, ia mendengar suara yang aneh di 

bawah. 

Tak lama kemudian iapun mendengar suara ada yang ingin membuka pintu 

rumahnya lalu ia bersiap untuk menerjang pintu rumahnya alhasil. Orang 

yang akan  kayau pun terjatuh bersama pintu ke dalam Labang. Saat dilihat 

ke bawah, pintu rumahnya sudah tenggelam ke dalam labang lalu iapun 

pulang ke kampung bercerita apa yang terjadi semalam. Ini asal mula 

Labang tersebut dinamai dengan Labang Pintu.

Labang Buhin

Nenek moyang datok kami bercerita secara turun temurun. Pada suatu 

hari warga Sebaju ingin mansai atau mencari ikan. Merekapun berangkat 

ke labang/sungai. merekapun mulai mansai mencari ikan. Setelah banyak 

mendapatkan ikan ada seorang yang mendapatkan Ikan Buhin bersisik 

emas. Ia pun seakan tak percaya bisa mendapatkan ikan bersisik emas.  

Tapi ia tak berani membawanya pulang takut hal yang tak diinginkan terjadi 

jika membawa ikan buhin bersisik emas tersebut.

Mereka pun segera pulang karena mendapati ikan yang aneh. Setelah 

diceritakan secara turun temurun labang tersebut dipanggil labang buhin.

Gupung Klansau

Selain cerita Lahan, ada juga Gupung Klansau adalah tempat tinggal orang 

pada jaman dahulu. Di Gupung Klansau ada banyak buah-buahan yang telah 

ditanam di sekitarnya. Contohnya durian, satar, rambutan dan kemantan. 

Ada juga yang tumbuh dengan sendirinya seperti rebung bambu sebagai 



6SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 7SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 

Jembatan di Labang Tihang, di Hutan Rasau Sebaju  dokumen SUAR©

mengajak ke Rasau Sebaju, setelah persiapan mencari umpan ikan. Saya 

dan kawan-kawan berangkat ke Labang Tihang. Setelah beberapa saat 

perjalanan, kami pun sampai ke Labang Tihang. Awal memancing masih 

belum terjadi apa-apa. Sekitar 14.30 WIB, kami merasa ada yang berbeda 

seperti ada yang mengikuti kami. Tak lama kemudian kami berempat 

mendengar suara teriakan yang sangat keras. Saya dan teman saya pun 

ketakutan, setelah beberapa menit mendengar teriakan tersebut kamipun 

bergegas untuk pulang karena takut hal yang tak diinginkan terjadi.

Tibalah kami di kampung lalu kami bercerita bahwa tadi kami memancing ke 

Labang Tihang, kami mendengarkan teriakan yang sangat keras, tetapi tak 

terlihat apapun disekitar kami. Seketika itu kami merinding ketakutan.

Lalu bang Syahbudin, tokoh masyarakat Sebaju menjelaskan bahwa 

teriakan itu adalah suara penyelongkai yang sudah ada sejak dulu. 

Penyelongkai dianggap sebagai hantu. Ciri-cirinya adalah berambut 

panjang, memiliki kuku tajam dan panjang. Setelah mendengar cerita 

tersebut kami tahu bahwa penyelongkai itu ada. Tapi jarang atau susah 

melihat wujudnya dan kami berempat pun pulang ke rumah masing-masing.

Labang Pintu

Ada kisah lainnya, di Labang Pintu. Kisah jaman dulu ada seorang warga 

Sebaju yang merantau ke Rasau Sebaju. Diapun membuat rumah di atas 

pohon yang dibawahnya ada lobang/sungai. Pada masa itu Sebaju 

dihebohkan bahwa ada orang yang melakukan kayau atau mencari kepala 

manusia. Pada suatu malam, orang yang tinggal di rumah pohon ingin tidur. 

Setelah terlelap tidur dia terbangun, ia mendengar suara yang aneh di 

bawah. 

Tak lama kemudian iapun mendengar suara ada yang ingin membuka pintu 

rumahnya lalu ia bersiap untuk menerjang pintu rumahnya alhasil. Orang 

yang akan  kayau pun terjatuh bersama pintu ke dalam Labang. Saat dilihat 

ke bawah, pintu rumahnya sudah tenggelam ke dalam labang lalu iapun 

pulang ke kampung bercerita apa yang terjadi semalam. Ini asal mula 

Labang tersebut dinamai dengan Labang Pintu.

Labang Buhin

Nenek moyang datok kami bercerita secara turun temurun. Pada suatu 

hari warga Sebaju ingin mansai atau mencari ikan. Merekapun berangkat 

ke labang/sungai. merekapun mulai mansai mencari ikan. Setelah banyak 

mendapatkan ikan ada seorang yang mendapatkan Ikan Buhin bersisik 

emas. Ia pun seakan tak percaya bisa mendapatkan ikan bersisik emas.  

Tapi ia tak berani membawanya pulang takut hal yang tak diinginkan terjadi 

jika membawa ikan buhin bersisik emas tersebut.

Mereka pun segera pulang karena mendapati ikan yang aneh. Setelah 

diceritakan secara turun temurun labang tersebut dipanggil labang buhin.

Gupung Klansau

Selain cerita Lahan, ada juga Gupung Klansau adalah tempat tinggal orang 

pada jaman dahulu. Di Gupung Klansau ada banyak buah-buahan yang telah 

ditanam di sekitarnya. Contohnya durian, satar, rambutan dan kemantan. 

Ada juga yang tumbuh dengan sendirinya seperti rebung bambu sebagai 



bahan makanan di sekitar Gupung Klansau dan juga terdapat kuburan tua 

pada jaman dahulu.

 

Gupung Klansau adalah tempat yang sering dikunjungi masyarakat Sebaju 

karenanya di gupung ini juga sudah didirikan rumah singgah. Mereka yang 

ingin masuk ke hutan Sebaju dan melewati rumah tersebut bisa 

menggunakannya untuk beristirahat.

Maram

Maram adalah buah yang hampir sama 

dengan salak namun berbeda rasanya. 

Pada musim maram berbuah, masyarakat 

Sebaju mencarinya ke dalam Rasau 

Sebaju. Setelah dapat maram tersebut 

dijual ke ibu-ibu PKK. Oleh ibu-ibu PKK 

tersebut diolah menjadi sirup asam 

maram lalu dijual, masa kadaluarsa sirup 

asam maram bisa sampai 1-2 bulan saja. 

Rotan

Rotan merupakan hasil hutan yang ada di Rasau Sebaju sangat berpotensi 

telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai bahan 

anyaman, keperluan tali temali maupun untuk keperluan lainnya.

Daun panda duri

Daun pandan duri yang digunakan masyarakat Sebaju untuk bahan baku 

anyaman tikar. Kerajinan anyaman ini biasa dipakai sendiri atau dijual di 

sekitar kampung. 

Asam gandis

Asam gandis adalah buah yang rasanya asam. Asam gandis sering 

masyarakat olah menjadi asam gandis kering.

Sirup asam maram dari Hutan Rasau Sebaju
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Pasak artinya menghubungkan dua tiang. Pasak itulah yang diibaratkan 

pondasi masyarakat Kebebu yang berjiwa membangun. Menurut ketua 

Pasak Kebebu, Pak Amran mengatakan bahwa Lembaga Pasak Kebebu 

dibentuk pada tahun 2019, Lembaga Pasak Kebebu dibentuk untuk menjaga 

Kelokak Kebubu. 

Kelokak Kebubu merupakan lahan yang terdapat buah buahan yang ditanam 

oleh nenek moyang orang Kebebu. Menurut pak Amran, Pasak ialah orang 

yang ingin membangun kampung halamannya tanpa pamrih. Pasak Kebebu 

memiliki pengurusnya yang terdiri dari Pati (ketua), Keroti (Wakil Ketua), 

Kebayan (Sekretaris) dan Kase (Bendahara) dan lainnya. Pengurus Pasak 

berdasarkan hasil rapat dan pemilihan. 

Fungsi Pati adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan yang 

diprogramkan di lembaga Pasak Kebebu atau disingkat PAKU bersama 

pengurus masyarakat. Tugas Kebayan adalah mencatat semua kegiatan 

Pasak Kebebu yang sudah diprogramkan. Kase bertugas mencatat dan 

mengelola keuangan Pasak Kebebu.

Program Pasak Kebebu secara garis besar yang saat ini sedang dijalankan 

ada dua. Pertama, Sentral buah local dan Kedua, Danau kubon (Perikanan, 

Perkebunan dan Pertanian. 

Sentra Buah Lokal, ketika durian dan buah lainnya sudah berbuah agak 

besar. Masyarakat mempersiapkan sampan, dayung, jala, lampu, suar dan 

pondok atau mentirong. Dua bulan kemudian masyarakat sudah bersiap 

menunggu durian yang sudah masak dan jatuh (nyandau) durian dan buah 

buahan lainnya.  
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Selanjutnya program Pasak Kebebu adalah mengelola Danau Kubo menjadi 

kawasan agrowisata. Bekerjasama dengan pemerintah desa ingin membuat 

jalan setapak keliling Danau Kubo dan akan membuat keramba apung untuk 

(perikanan).

Selanjutnya perkebunan sedang 

berjalan secara pribadi di sekitar 

area Danau Kubo seperti kebun 

semangka, kebun cangkok (daun 

katu) dan labu. Program pertanian 

berlangsung dua kali setahun 

menggunakan sawah di areal 

sekitaran Danau Kubo (*)
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Adat istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang 

ulang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah tertentu. 

Masyarakat Sebaju mengelola Hutan Rasau Sebaju dan diperkuat dengan 

adat Dayak Khatab Kebahan. Masyarakat Sebaju menjaga hutan adat 

secara turun temurun.

Rasau Sebaju di bagi menjadi beberapa bagian di antaranya ada zona 

pemanfaatan, jika orang Sebaju ingin membuat rumah, mengambil satu  

pohon di Hutan Rasau Sebaju harus menanam kembali pohon tersebut 

sebanyak sepuluh pohon .

Masyarakat Sebaju telah membuat adat untuk menjaga wilayah Sebaju 

dan hutan adat seperti adat Langkah Lalu merupakan satu perlakuan 

kepada orang pendatang yang masuk ke Sebaju tanpa sepengetahuan 

Lembaga Pasak Sebaju, jika ini terjadi maka akan dikenakan hukum adat 

Langkah Lalu. Hukumannya membayar 40-60 Real dan satu Real sama 

dengan satu gram emas.

Masih ada adat untuk menjaga kelestarian hutan Sebaju seperti adat 

Gunung Timbul, adat ini terjadi apabila ada binatang ternak yang masuk ke 

Kawasan Rasau Sebaju yang menyebabkan kerusakan maka si pemilik 

binatang bisa dituntut membayar adat Gunung Timbul sebanyak 2-10 real.

Selanjutnya adat Pemali Kubo. Adat ini adalah adat yang terjadi jika ada 

pengerusakan makam/kuburan baik disengaja ataupun tidak maka hukum 

adat ini tetap berlaku, Adapun hukumannya denda 20-40 real. 

Berikutnya Pemali Nubak Sungai. Adat ini berfungsi untuk menjaga sungai 

dan ikan yang belum layak untuk diambil di sungai. Dalam adat ini ada 

larangan untuk melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan 

racun di kawasan hutan adat Rasau Sebaju yang dapat mengancam nyawa 
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Motong Ompong salah satu budaya menyambut tamu
yang biasa dilakukan warga Sebaju  dokumen SUAR ©

Nama : Rafi Salam
Umur  : 15 Tahun
Asal : Dusun Sebaju
Sekolah : Kelas IX MTs Al Sighor

Adat Istiadat

Sebaju
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Karena masyarakat Sebaju seratus persen Islam, ada budaya yang masih 

berjalan di Sebaju. Biasa orang Sebaju menyebutnya Bedari Ketanoh

Bedari Ketanoh biasa dilakukan 

pada hari Rabu di akhir bulan 

Shafar. Budaya ini dilakukan 

semua orang Sebaju harus 

pergi ke tanah semua dan yang 

harus dibawa adalah Ketupat 

Lopar, Air Malai, Tepung 

Tebar. Setelah itu berdoa 

mohon kepada Allah Ta'ala 

supaya terhindar dari mara 

bahaya atau biasa disebut 

Tolak Bala.

Adapula tradisi Mengumpan Arai yang dilakukan orang Sebaju ketika ada 

acara acara besar seperti habis lebaran dan lain-lain. Mengumpan Arai 

biasanya dilakukan dengan cara, masyarakat harus membawa nasi, sayur, 

beras satu canting, dan paku yang dilepas atau ke Sungai. Dalam tradisi ini 

juga dibunyikan Ketawak, alat musik lokal suku Kebahan. Budaya ini 

dilakukan setelah acara besar dilangsungkan.

Balai Bepokat di Dusun Sebaju sebagai

 © tempat pertemuan masyarakat Rafi Salam

Behontang, makan bersama salah satu budaya

masyarakat Khatab Kebahan yang dipraktikan 

orang Sebaju dokumen SUAR©

Kampung Sebaju  dokumen suar©
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orang lain. Apabila ini terjadi maka akan berlaku sanksi adat denda 10 real 

dan menyetrum ikan dendanya 40 real.

Adat yang lain adalah Tapak Bosi. Tapak bosi adalah bekas pondok atau 

rumah betang (rumah panjang se-atap), yang panjangnya sekitar 200 

meter. Jika ada yang membuka lahan maka akan didenda 40 real. Adat ini 

juga sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Yang ingin menebang kayu untuk berladang dan lainnya harus minta izin 

kepada ketua adat, jika tidak ada izin maka akan kena sanksi adat sebesar 

sepuluh kali lipat. Masih banyak hukum adat di Sebaju seperti mencari 

tempat berhuma/berladang, Tebok, Tanah Mali, Kobah, Kecukup, Pemali 

Rasau Sebaju dan lain-lain.

Sedangkan budaya adalah keseluruhan sikap dan prilaku serta 

pengetahuan yang merupakan satu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki 

oleh satu masyarakat tertentu. 

Silat, salah satu seni bela diri yang ada di Kampung Sebaju
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Sungai Kebebu menjadi salah satu Sungai yang melintasi 

sejumlah dusun di Desa Kebebu. Terdapat berbagai jenis ikan 

di sungai ini.  Fahri Ahmad©

Nama    : Fahri Ahmad Riandi
Umur    : Tahun
Tempat Tinggal  : Desa Nanga Kebebu
Kelas    : SMPN 3 Nanga Pinoh

Sungai

Kebebu

5
Orang Sebaju sering bertani menanam padi. Orang Sebaju mempunyai 

tradisi ketika menanam padi, dinamai Memasok. Budaya ini adalah memberi 

obat untuk Padi dan membuat ramuan berupa campuran rebung, daun padi 

yang kering, dan Kepuak, daun Tubak kemanah Tubak, Tubak Akar dan lain-

lain. 

Kemudian dihancurkan dalam perahu dan menari sambil membaca “Tumoh 

Ubo Diatoh yang jaoh jadi dampin, yang loyo jadi subo, yang ampo jadi 

beronas, yang sigik jadi duo, ters baca keru semongat padi (Ngumai 

Semongat Padi)”. Hal seperti ini dipercaya orang Sebaju untuk 

menyembuhkan penyakit padi untuk membuat padi semakin subur.

Orang Sebaju Ketika menyambut tamu besar memiliki adat dan budaya 

seperti tradisi menyambut tamu besar atau biasa disebut Pegowai. Budaya 

ini biasa dipakai ketika ada tamu besar yang berkunjung ke Sebaju. Budaya 

ini dilakukan dengan cara tamu yang datang diarak dengan rebana, dan 

setelah itu ada atraksi bersilat di antara Ompong (Batang Pisang yang 

Dihias). 

Setelah bersilat, ompong tersebut dipotong dengan mandau dan setelah 

itu tamu besar tersebut menginjak Batu Telo. Setelah melakukan itu 

semua tamu atau Pegowai dipersilahkan masuk ketempat yang sudah 

disediakan. Lalu, tamu tadi dijamu dengan makanan. Makan bersama itu 

disebut behontang. 

 

Itu semua adalah adat dan budaya yang biasa dilakukan orang Sebaju. 

Masih banyak adat dan budaya lain yang tidak dapat saya jelaskan satu per 

satu. 
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Danau

Kubo

6

Danau Kubo dilihat dari pinggir jalan masuk 

Nanga Kebebu dokumen SUAR© 

Nama : Nanda Uswatun Hasanah
Umur  : 16 Tahun
Alamat : Desa Nanga Kebebu
Sekolah : Kelas XI Madrasah Aliyah BMP Nanga Pinoh

Sungai Kebebu adalah anak Sungai Melawi. Sungai Kebebu sendiri terletak 

disebelah hulu Desa Nanga Kebebu dan sungai tersebut sering digunakan 

sebagai tempat mencari ikan dan memasang bubu.

Menurut tokoh masyarakat yaitu pak Muhammad Lidin Yatim 

menceritakan bahwa asal mula Sungai Kebebu dinamakan Sungai Kebebu 

karena dulu sungai tersebut sering digunakan orang untuk memasang bubu, 

dipesisir sungai tersebut juga terdapat aneka ragam tumbuhan dan hewan. 

Misalnya seperti tumbuhan Kelopuk, Sengkuang dan Jamu pelanduk serta 

aneka ragam jenis hewan seperti Monyet, Tupai dan lain-lain. Selain itu 

dipesisir Sungai Kebebu juga terdapat pasir dan batu kerikil.

Di Sungai Kebubu juga terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan Toman, 

Tengadak, Baung, Piang, Dungan, Kaloi, Lelampuk, Bantok, Buhin dan 

Kenyuar. Air di Sungai Kebebu bewarna keruh akan tetapi dahulunya jernih 

dan bisa dikonsumsi, tapi sekarang keruh, karena di hulu sungai tersebut 

ada orang tambang emas dan di hilirnya sungai itu juga terdapat Kubu.

  

Kubu berbentuk seperti parit dengan lebar kurang lebih dua meter. Kubu 

tersebut dahulunya dibuat untuk berlindung dari serangan penjajah 

belanda. Kubu menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Kebebu saat 

melawan penjajah di masa perang kemerdekaan.

Sungai Kebebu menjadi salah satu Sungai yang melintasi sejumlah dusun di Desa Kebebu. 

Terdapat berbagai jenis ikan di sungai ini.  Fahri Ahmad©
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Danau Kubo merupaan salah satu danau yang berada di Dusun Kebebu, Desa 

Nanga Kebebu. Letaknya tak jauh dari kompleks pemakaman warga yang 

tak jauh dari persimpangan masuk ke Desa Kebebu. Di Danau Kubo 

terdapat genangan air yang warnanya sedikit coklat kemerahan. Airnya 

tidak terlalu dalam dan tidak berbau. Biasanya digunakan warga untuk 

kegiatan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring atau mencuci 

motor. Meskipun air tersebut sering digunakan, namun air tersebut tidak 

layak konsumsi.

Di sekitar Danau Kubo juga terdapat pasir yang warnanya putih bersih. 

Pasir tersebut biasanya digunakan warga untuk keperluan material seperti 

membuat rumah dan menimbun jalan. Pasir tersebut teksturnya halus dan 

tidak tercampur kerikil.

Danau Kubo juga ditumbuhi tanaman liar seperti Jengger, Kantong semar, 

Kayu pelaik serta Temong. Tanaman tersebut tumbuh subur dan banyak di 

sekitaran danau. Terkadang kayu-kayu tersebut digunakan warga untuk 

keperluan sehari-hari.

Di dalam Danau Kubo juga terdapat kehidupan bawah air. Dalam danau 

terdapat banyak jenis hewan seperti ikan, biawak, serta ular. Warga desa 

Pengurus Pasak Kebebu membersihkan

Danau Kubo dokumen SUAR © 

Danau Kubo dilihat dari hilir dokumen SUAR© 

Tokoh adat masyarakat Kebebu meninjau 

lokasi Danau Kubo

Salah seorang Pengurus Danau Kubo 

membersihkan pinggir danau dokumen SUAR© 

juga terkadang sering memancing ikan. Terdapat ikan Gabus, ikan Jahe 

juga ikan Lele kampung.

Banyaknya jenis ikan di Danau Kubo tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ekosistem tersebut masih terjaga akan kelestariannya. Jadi kita sebagai 

generasi muda patut menjaga serta merawat danau tersebut. 
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Masyarakat di Kampung Sebaju terbiasa mencari ikan di Sungai Sebaju, 

karena mencari ikan adalah aktivitas keseharian masyarakat Sebaju. Ada 

banyak cara mencari ikan. Masyarakat biasa menggunakan berbagai alat 

tangkap, seperti bubu, tajo, emang, kael. 

Untuk kami, anak-anak yang masih duduk di bangku SD sampai SMA, lebih 

suka mencari ikan dengan cara memansai  apalagi saat musim kemarau. 

Saya sering memancing ikan di Sungai Sebaju bersama teman-teman. Saya 

membawa pancing sebanyak 15 buah. Berangkat pukul 8 pagi dan pulang 

pukul 12 siang.

Ada banyak aturan dalam mencari ikan di Sebaju. Misalnya tidak boleh 

menyetrum atau menuba. Orang yang tidak dikenal juga tidak boleh asal 

datang dan mencari ikan.  Mereka harus minta izin dulu kepada ketua adat. 

Jika mereka sampai menuba dan menyetrum mereka akan kena adat dan 

tidak boleh mencari ikan ke Sebaju lagi. 

Mencari ikan cara orang Sebaju bisa dilakukan dengan berbagai cara. 

Seperti memansai tadi. Kemudian menggunakan bubu, sampai memakai 

jaring. Ada juga yang pakai Tajor. Cara menangkap ikan lokal, biasanya 

menggunakan bubu, pancing. Orang Sebaju tak jarang menangkap ikan di 

Sungai Sebaju. 

Cara membuat bubu bisa mengunakan bambu dan rotan. Biasanya Orang 

Sebaju membuat bubu sepanjang 1 meter, dengan diameter 50cm. 

Kebanyakan orang Sebaju mencari ikan menggunakan bubu karena sekali 

dapat bisa banyak. Biasanya ikan lele banyak masuk bubu. Ikan yang bisa 

dimakan juga harus dipilih pilih dulu. Karena ada ikan yang bisa dimasak dan 

ada yang tidak. Contohnya kepiting karena dia hidup di dua alam serta ikan 

Menyulong tidak boleh dimakan karena bisa menyebabkan gatal dan banyak 

lagi ikan yang tidak boleh diambil. 

Mencari

Ikan

7

Jenis-jenis ikan yang ada di Kampung Sebaju

Nama : Rifa Abdurrahman
Umur : 15 Tahun
Asal : Dusun Sebaju
Sekolah : Kelas IX MTs Al Sighor
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Karena menangkap ikan jadi pekerjaan sampingan sebagian orang Sebaju, 

menangkap ikan juga diatur dengan adat. Orang Sebaju selalu menjaga dan 

melindungi Rasau Sebaju, sungai dan tumbuhan buah, hewan dan lain lain, 

termasuk mematuhi adat untuk tidak menyentrum dan menuba tadi.

Banyak masyarakat yang memang pekerjaan sampingannya mencari ikan. 

Diantaranya Man Eleng, Kaye Sholihin, Man Reno dan Man Bahtiar. Mereka 

biasanya mencari ikan pada musim kemarau karena ikan yang didapat 

jumlahnya cukup banyak. Ikan yang diperoleh yaitu lele kampung, gabus 

maupun seluang. Ikan-ikan yang didapat, selain dikonsumsi sendiri juga 

dijual sebagai tambahan penghasilan. Ikan ini dijual di sekeliling kampung, 

seperti lele kampung yang dijual Rp 35 ribu per kilogramnya.

Mereka yang mencari ikan, biasanya menggunakan bubu untuk menangkap 

ikan. Bila hujan turun di malam hari, biasa hasil yang didapat lumayan 

banyak. Bisa mendapat 5 kg – 7 kg. Uang yang diperoleh bisa mencapai 

Rp200 ribu dalam sehari.

Agar ikan ini tetap banyak dan tersedia di alam, tentu kita harus bersama 

menjaga alam. Misalnya mencari ikan tidak dengan menuba atau 

menyentrum. 

Menembak ikan salah satu cara menangkap ikan pada malam hari

oleh masyarakat Sebaju dokumen SUAR© 

Jenis-jenis ikan yang ada di 

Kampung Sebaju

Orang Sebaju biasanya Mansai di Labang Tihang, Labang Buhin dan lain 

lain. Musim kemarau menjadi waktu yang paling disukai orang Sebaju untuk 

mencari ikan. Karena banyak ikan yang muncul, seperti seluang dan lain lain. 

Kebiasaan orang Sebaju mencari ikan menggunakan jaring.

 

Mencari ikan itu bukanlah hal yang mudah, biasanya masang bubu selama 

satu hari juga belum pasti dapat ikan. Tapi meskipun tidak dapat ikan, 

orang Sebaju pantang menyerah. Walaupun dapat sedikit, tetap semangat 

karena kalau ikan ini beli pastinya mahal. Jadi orang Sebaju lebih baik 

mencari daripada membeli. Berangkat pagi pulang sore, angkat malam 

pulang subuh, demi mencari ikan. 

Saat musim banjir, orang Sebaju kesusahan mencari ikan, apalagi 

banjirnya sampai 5 hari. Tapi saat banjirnya surut, ibu-ibu dan bapak-

bapak langsung menangkap ikan di Labang Tihang, Labang Buhin dan labang 

Lancong karena setelah banjirnya surut banyak sekali ikan di labang 

tersebut. 

Memasang bubu salah satu cara menangkap ikan di Kampung Sebaju dokumen SUAR© 
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Menoreh adalah salah satu pekerjaan yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat di desa Nanga Kebebu. 

Alasannya karena mudah dan tidak terlalu menguras 

tenaga juga bisa dilakukan kapanpun.  Tapi banyak 

yang memilih untuk pergi menorek pada pagi hari.  

Biasanya aktivitas ini dimulai pada pukul 4 sampai 

dengan 5 pagi. Dikarenakan jam segitu getah karet 

yang didapat lebih banyak.

Salah satu warga desa Nanga Kebebu yang berprofesi sebagai penoreh 

adalah Nenek Siah. Nenek Siah sudah menoreh sejak lama, tempat Nenek 

Siah menoreh tidak jauh dari rumah mungkin hanya membutuhkan waktu 

10 menit untuk sampai di tempat dengan berjalan kaki. Biasanya untuk 

mengumpulkan getah karet Nenek Siah membiarkan hingga satu minggu 

atau lebih.

Terkait Proses menoreh, pertama kita siapkan pisau toreh dan diasah 

kemudian mulai menoreh berada di posisi kiri kemudian memastikan 

tempurung itu ditetes air getah karet. Hasil dari karet itu dijual tujuh ribu 

sekilo dan seminggu dapat 50 kilo atau sekitar 350 ribu rupiah. Sebulan 

perkiraan satu juta empat ratus. Hasil dari menoreh digunakan untuk 

kebutuhan seperti beras, gula, kopi dan sayur. 

Alat yang biasanya dibawa Nenek Siah ketika menoreh ada beberapa 

seperti pisau penoreh, parang dan batu asah. Saat menorah juga harus 

menggunakan baju panjang dan celana panjang agar tidak terlalu banyak di 

gigit nyamuk.

Tetapi sekarang banyak pohon karet yang ditebang dikarenakan banyak 

warga yang lebih tertarik pada tanaman sawit hingga jumlah lahan karet 

berkurang dan banyak digantikan dengan tanaman sawit. (*)

Menoreh

Aktivitas Nenek Siah menyadap karet atau 

© menoreh setiap pagi Sherly

Nama  : Sherly Aprilia Putri
Umur  : 14 Tahun
Tinggal  : Desa Nanga Kebebu
Kelas  : 9 SMPN 3 Nanga Pinoh
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Masyarakat Sebaju sejak dahulu mengandalkan hasil hutan dan alam untuk 

menghidupkan sehari harinya. Mereka bekerja dengan memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada. 

Seperti cerita orang tua dimasaa lalu, seperti inilah pekerjaan orang 

Sebaju zaman dahulu. Diantaranya yaitu dengan berjualan arang kayu. 

Cara bikin arang zaman dulu kayu yang udah dipotong dan dibakar. Arang 

sudah dibakar dikubur menggunakan tanah. Harga arang 1 karung Rp. 2.500 

dijual ke Nanga Pinoh menggunakan sampan.

Saat itu, jalan darat menuju kota Nanga Pinoh belum ada, sehingga 

masyarakat Sebaju menggunakan jalur sungai untuk transportasi sehari-

hari. Untuk menuju kota, menempuh waktu hingga dua hari dua malam. 

Ada juga cerita orang Sebaju zaman dulu, sebelum ada karet, orang tua 

zaman dulu menoreh kayu jelutung untuk menafkahi keluarga. Cara 

menoreh kayu jelutung menggunakan pisau noreh dan cara membekukan 

getahnya menggunakan minyak tanah. Harga getah jelutung sekilo Rp. 25. 

Hanya sekarang sudah tidak ada orang menoreh kayu jelutung.

Orang Sebaju di zaman dulu juga membajak sawah, tapi menggunakan 

kerbau. Nggak kayak zaman sekarang dengan cara beladang. Cara beladang 

disebut  nokap amuk, pertama mencari tempat untuk berladang.  Ada 

pantangan dalam berladang ini. Misalnya kalau bertemu ular berarti kita 

tidak boleh berladang. Harus lanjut mencari lokasi lain lagi. 

Dalam berladang, ada proses yang harus dilalui. Setelah mendapatkan 

lokasi, masyarakat kemudian membersihkan lahan, kemudian dibakar. 

Setelah beberapa hari, baru kemudian dilakukan aktivitas menanam atau 

nugal. Orang Sebaju saat Nugal turun beramai-ramai ke ladang. Mereka 

Usaha Masyarakat

Sebaju

9

Warga memanen buah sawit yang ditanam di sekitar 
Dusun Kebebu  Abdullah©

Nama : Abdullah
Umur : 15 Tahun
Asal : Dusun Sebaju
Sekolah : Kelas IX MTs Al Sighor
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membuat lubang dengan menggunakan kayu yang telah ditajamkan. 

Kemudian benih padi di masukkan ke dalamnya. 

Selang beberapa bulan, padi mulai tumbuh. Biasa akan muncul juga rumput 

di sekitarnya. Aktivitas membuang rumput disebut mabau. Kadang juga 

padi disemprot dengan pestisida agar tidak diserang hama. Saat musim 

panen, padi akan dipanen oleh orang sekampung yang biasa disebut Manyi. 

Padi kemudian diolah menjadi beras. Cara membuat beras, padi ditumbuk 

menggunakan lesung. Baru kemudian bisa dimasak.

Saat ini, banyak aktivitas ekonomi masyarakat Sebaju untuk memenuhi 

kebutuhan hari-harinya. Diantaranya menanam sawit.  Kenapa masyarakat 

mau menanam karna sawit adalah salah satu untuk memperkuat ekonomi 

masyarakat Sebaju. Selain sawit, ada karet, ada sawah dan ada sarang 

kelulut dan menghiasi perkarangan rumah dengan tanaman sayur-sayuran 

atau toga. Dari hasil ini, petani di Sebaju sukses bisa menyekolahkan anak, 

bisa naik haji lagi, bisa beli motor dan mobil.

Berkebun sawit juga ada aturannya. Tidak boleh menanam sawit di samping 

sungai minimal 50 meter dari samping sungai. Kemudian harus bisa memilih 

bibit unggul berkualitas. Sebelum ditanam, kita harus menebas lahan. 

Menanam dua kapling sawit cukuplah untuk biaya sekolah anak dan 

kebutuhan sehari-hari.

Kebun karet juga jadi pendapatan masyarakat Sebaju saat ini. Karet 

adalah salah satu sumber pendapatan masyarakat. Bukan cuma getahnya 

tapi daunnya buat sayur rantingnya buat kayu bakar, akarnya juga bisa 

untuk gagang parang. Sehingga masyarakat sangat suka menanam pohon 

karet tersebut. Karet banyak ditanam di lahan sekitar kampung. 

Aktivitas masyarakat Dusun Sebaju menyadap

pinus. Terdapat ratusan hektar lahan pinus 

di wilayah tersebut  Abdullah©

Warga memanen buah sawit yang ditanam

©di sekitar Dusun Kebebu  Abdullah

Selain itu, ada juga masyarakat di Sebaju yang menoreh pinus. Di Sebaju 

banyak sekali pohon pinus dan ditoreh. Pinus bisa dijual getahnya untuk 

dijadikan lem dan untuk bahan baku industri dan kesehatan. Getah pinus 

itu dijual per kilo Rp 4.000. Hutan Pinus di sekitar Sebaju bisa mencapai 

200 an hektare. Pinus ini berasal dari PT Inhutani. Hanya yang 

menanamnya adalah masyarakat. 

Kebakaran lahan juga pernah terjadi di Sebaju. Banyak kebun masyarakat 

yang terbakar pada 2018. Api berawal dari orang yang membakar ladang 

kemudian merembet ke kebun masyarakat. 
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Lingkungan SMPN 3 Kebebu  Bilqisti Zaskia©

Nama    : Bilqisti Zaskia Oktavia
Umur  : 13
Tinggal : Desa Nanga Kebebu
Kelas  : VIII SMPN 3 Nanga Pinoh

Lingkungan

Sekolahku

10
SMP Negeri 3 Nanga Pinoh adalah sekolah yang terletak di jalan 

Wanagraha, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten 

Melawi, Propinsi Kalimantan Barat. Lingkungan SMPN 3 Nanga Pinoh sangat 

nyaman, aman, bersih, asri dan tertata rapi. 

Di SMPN 3 Nanga Pinoh terdapat bunga, contohnya adalah bunga asoka, 

bunga kembang sepatu, anting putri dan masih banyak lagi lainnya. Seperti 

pohon, contohnya pohon manga, kayu jambu, pucuk merah dan masih banyak 

lagi lainnya.

Di SMPN 3 Nanga Pinoh kami juga 

sering berolah raga, seperti bermain 

bola voly, bermain bola basket, bermain 

bola kaki dan bulu tangkis. Kami juga 

aktif di bidang kesenian, seperti 

menari dan lain sebagainya. Selain di 

bidang kesenian dan olahraga kami juga 

aktif di bidang kebersihan, seperti 

membuang sampah, menyapu teras, 

mencabut rambut, bakar-bakar dan masih banyak lagi. Jadwal bersih-

bersih di SMPN 3 Nanga Pinoh setiap hari senin sampai hari sabtu.

Kami juga sering sholat dan mengaji di mushola SMPN 3 Nanga Pinoh, dan 

seminggu sekali orang tua murid menghadiri acara kerja bakti atau gotong 

royong membersihkan halaman sekolah. Seperti mencabut rumput, 

memungut sampah dan kemudian membakar sampah yang telah di 

kumpulkan tadi. Setiap hari siswa SMPN 3 Nanga Pinoh membersihkan 

kelas seperti menyapu, membersihkan papan tulis dan lain-lain.

Siswa-siswi juga senang bekerja sama untuk membuat taman. Misalnya 

membuat taman dari botol bekas yang kemudian diisi air sebelum di 

masukkan tanaman hias di dalamnya.

Sarapan bersama  Bilqisti Zaskia©
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Sungai-sungai kecil banyak mengitari Desa Nanga Kebebu. Sungai ini 

menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis hewan dan tumbuhan. 

Salah satunya Sungai Pantung. Menurut informasi dari Pak Samsul, 

ketahui, Sungai Pantung merupakan sungai kecil seperti parit atau sungai 

yang terbuat secara alami karena tergantung oleh air yang mengalir dari 

rawa yang ada dan berdekatan dengan Danau Kubo. Warna air Sungai 

Pantung ini berwarna merah payau, karena merupakan aliran dari rawa yang 

ada di dekat Danau Kubo Nanga Kebebu.

Sungai Pantong terletak di antara kampung Kebebu dengan makam atau 

tanah wakaf. Lebar muara sungai Pantong 3 meter, panjangnya kira-kira 2 

Kilometer. Jarak Sungai Pantung dari pemukiman warga Dusun Kebebu 

berjarak kurang lebih 50 Meter. Sungai Pantong ditumbuhi tumbuhan dan 

dihuni bermacam hewan seperti hewan reptil, biawak, kadal, ular, kura kura 

dan yang lainnya. Hewan-hewan yang ada di Sungai Pantung seperti ikan 

tengadak, ikan seluang dan masih banyak yang lainnya.  Pohon-pohon yang 

ada di sekitar Sungai Pantung terdiri dari pohon jengkol, pohon sawit, 

pohon sandis, pohon saret dan masih banyak pohon lainnya.

Dulu, air Sungai Pantung ini sering digunakan masyarakat Nanga Kebebu 

sebagai sumber air untuk mandi cuci kakus (MCK), tetapi sekarang 

masyarakat tidak menggunakan lagi, karena sudah ada sumber air bersih. 

Walau demikian, Sungai Pantung masih dipakai sebagai tempat ibu-ibu 

mencari ikan, keong, udang dan kerang sungai. Sungai Pantung juga sering 

menjadi tempat mencari ikan dengan menggunakan alat tradisional. 

Seperti memasang bubu dan menangkap ikan menggunakan mentilin (alat 

untuk menangkap ikan seperti bubu). 

 

Mentilin terbuat dari Rotan yang bentuknya lonjong dipakai untuk 

menangkap ikan seluang, udang, keong. Saya tidak pernah mansai , tetapi 

teman saya Sherly pernah Mansai. Mansai merupakan cara menangkap ikan 

dengan jaring kecil. Jaring yang dipakai untuk  mansai panjangnya sekitar 

80cm dengan lebar 50cm. (*)

Bersama teman-teman mandi di Sungai Pantong © Ayla

Nama   : Ayla Putri Meylara
Umur   : 13 tahun
Tempat Tinggal : Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh
Kelas   : 7 SMPN 3 Nanga Pinoh

Sungai

Pantung

11
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Diantara banyaknya perkebunan di Nanga Kebebu, Sawit menjadi salah 

satu perkebunan yang diminati para petani. Bukan hanya karena hasilnya 

yang menjamin tetapi juga perawatannya yang mudah. 

Menurut Hermansyah, ketua asosiasi sawit di Desa Nanga Kebebu yang 

mana Asosiasi tersebut diberi nama Sekretariat Asosiasi Satu Hati. 

Asosiasi dibangun sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi di desa 

Nanga Kebebu. Program kerja Asosiasi yaitu dapat membangun 

perkebunan sawit yang lebih maju dan berkelanjutan di Nanga Kebebu. 

Menguak pengalaman pertama adanya sawit di Desa Nanga Kebebu beliau 

memberitahu kalau penanaman sawit di Desa Nanga Kebebu sudah dimulai 

sejak tahun 2014. Dimana sawit ditanam tapi tanpa menggunakan pupuk 

atau tambahan penyubur lainnya dan pada tahun 2016 sawit mulai dirawat 

dengan baik dengan memberikan pupuk juga pestisida secara rutin. 

Sawit

Kebebu

Berondol sawit © Dhea

Nama   : Dhea Amelia Agustin
Umur   : 16 Tahun
Tempat Tinggal  : Desa Nanga Kebebu
Kelas    : XI SMKN 1 Ella Hilir Berondol sawit dan batang pohon sawit © Dhea
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Menanam

Jeruk
Nama : Kayla Putri
Umur  : 13 Tahun
Asal : Desa Nanga Kebebu
Kelas : SMPN 3 Nanga Pinoh

Jeruk yang tumbuh di Desa Nanga Kebebu 
© Hermasyah, SMPN 3 Nanga Pinoh

Pada tahun pertama orang yang pertama kali menanam sawit adalah Bapak 

Haji Amul Bakri. Beliau menanam sawit di lahan miliknya yang cukup luas 

dimana di situ dahulu terdapat perkebunan karet. Beliau mengorbankan 

kebun karetnya untuk membangun lahan sawit. Beliau mengorbankannya 

karena perkebunan tersebut usianya sudah cukup tua sekitar 26 tahun dan 

hasilnya pun sudah mulai menyusut. 

Namun pengorbanan itu tidak sia sia karena sekarang beliau menikmati 

hasil dari perkebunan sawit yang dirawatnya selama bertahun-tahun. 

Walaupun harus meniadakan perkebunan karet yang dulunya menjadi 

sumber penghasilan dirinya itu. 
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Jeruk merupakan buah-buahan yang termasuk sering dikonsumsi orang. 

Rasanya yang manis menjadikannya buah yang favorit, selain harganya yang 

murah. Saya pun suka menanam jeruk. Bahkan sejak kami masih berdiam di 

Desa Batu Lalang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, saya dan ibu 

saya sudah menanam jeruk sejumlah belasan pohon. Waktu itu saya belum 

sekolah. 

Kemudian, di tahun ini, saya pindah ke Desa Kebebu, bersekolah SMPN 

Negeri 3 Nanga Pinoh. Saya tinggal bersama bibi saya bernama Sidah dan 

nenek saya bernama Dewi. Dari kecil saya menanam jeruk. Karena buah ini 

enak dan berkhasiat. Selain saya, bibi dan nenek saya juga sering bercocok 

tanam dari bibi dn nenek saya, saya semakin banyak mengumpulkan ilmu 

bercocok tanam.

Saya menanam jeruk di sebelah rumah saya selain saya senang menanam 

jeruk. Menanam juga bisa membuat tubuh saya sehat. Meskipun menanam 

juga sedikit melelahkan.

Ketika dipanen, cukup banyak jeruk yang kami dapatkan, bukan untuk dijual 

tapi untuk dikonsumsi kami sekeluarga. Selain bisa dimakan begitu saja. 

Jeruk juga bisa di jus atau juga bisa untuk perawatan wajah

Di rumah nenek ada pohon jeruk di belakang rumah. Batang pohonnya 

sebesar lengan saya. Di pangkal ada dua cabang, tebalnya kira-kira dua 

pelukan remaja. Daunnya agak tebal. Perkiraan buahnya sekitar puluhan 

buah. Rasanya manis.

Menanam jeruk ini tak sulit. Bahkan dahulu, nenek dan bibi jarang memupuk 

tanaman jeruk. Tapi, tanamannya tetap tumbuh subur. Kata nenek, yang 

penting ditanam di tanah yang subur. Pupuknya pun pakai kompos. 

Makan buah jeruk yang hidup di Nanga Kebebu © Hermasyah, SMPN 3 Nanga Pinoh
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Sungai Melawi terdapat banyak ikan seperti ikan baung. Ikan Baung 

sejenis dengan ikan Lele tapi ikan Baung terdapat duri tajam yang berada 

di sekitar tubuhnya. Ikan Baung tidak memiliki sisik dan mudah didapat di 

air surut dan ikan Baung suka berdiam di pinggir sungai yang berlumpur.

Kemudian ada juga ikan Lais dengan bentuk tubuh tipis memanjang dan 

bagian kepala sedikit besar serta memiliki kumis. Ikan Baung dan Lais bisa 

didapatkan menggunakan pancing dan juga berdiam di daerah yang dalam 

seperti di tengah sungai. 

Ikan Bauk juga ada di sungai Melawi hidup secara bergerombol di daerah 

berarus sedang dan suka muncul ketika air pasang. 

Ikan Bahune memiliki sisik yang putih berbintik hitam dan ikan itu mudah 

di dapat saat air surut dan suka berdiam di air berarus deras.

ikan Juara, ikan Belidak, ikan Baong Kodam
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Perkebunan daun katu milik warga di Desa Kebebu © Ayu

Nama : Ayu Sari
Umur : 14 Tahun
Alamat : Desa Nanga Kebebu
Kelas : 8 SMPN 3 Nanga Pinoh

Berkebun

Cangkok

Sungai Melawi juga ada ikan Tapah yang bisa berukuran besar sampai 

puluhan kilogram dan suka berdiam di air yang dalam dan tenang. Ikan 

Tapah berwarna berbintik hitam serta punya duri yang tajam. 

Ikan Patung, ikan Patung adalah ikan yang serupa dengan ikan Kaloi 

memiliki sisik warna hitam bintik putih dan berdiam di air yang jernih.

Labi-labi seperti kura kura dengan tempurung rata dan licin yang suka 

berdiam di kedalaman lumpur yang dalam dan mudah didapatkan jika air 

sedang surut.

ikan Tapah, Kelik atau Lele yang ada di sungai Melawi dan ikan Tilan
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Memancing

16

Ikan yang didapat dari hasil memukat © Rindu Amara 

Nama   : Rindu Amara
Umur   : 13 Tahun
Tempat Tinggal  : Desa Tanjung Arak
Kelas    : 7 SMPN 3 Nanga Pinoh

Selain menggarap karet masyarakat Desa Nanga Kebebu juga mempunyai 

mata pencaharian lain, salah satunya perkebunan. Pada umumnya 

masyarakat mengolah kebun karena hobi namun lama kelamaan kebun 

tersebut dapat membuahkan hasil.

Menurut pak Yusli, tanaman yang dapat membuahkan hasil dengan 

menanam Katu yang dalam Bahasa kebebu adalah tanaman Cangkok. Proses 

penanaman yang mudah serta perawatan yang tidak begitu sulit, 

memudahkan masyarakat untuk mengolah tanaman tersebut.

Kesukaan masyarakat Desa Nanga Kebebu sayuran tersebut dapat 

membuahkan hasil dan menjadi mata pencaharian. Pak Yusli mengatakan 

tanaman Katu mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan yang mahal 

serta disukai semua orang dan selain itu kita harus mempersiapkan lahan, 

membersihkan lahan, membuat bedengan dan juga pemupukan kemudian 

penanamannya memelihara dan hingga panen.  Dalam berkebun Katu, juga 

diperlukan alatnya seperti Parang dan cangkul. 

Masa tumbuhnya dari awal tanam sampai panen kurang lebih satu bulan. 

Sedangkan hasilnya sementara ini dijual sekitaran Desa Nanga Kebebu. 

Prospek sangat baik merupakan sayur alami (local) dan bagus untuk 

dikonsumsi yang kandungan vitamin A dan Vitamin C. 

Selain pak Yusli ada juga yang berkebun Katu 

bernama nenek Ina dan nenek Inot, mereka 

berkebun di area kuburan lama Desa Nanga 

Kebebu. Panen biasanya dilakukan tiga minggu 

sekali oleh mertua pak Yusli yang juga ikut 

mengurus pertanian tersebut. Hasilnya biasanya 

dijual ke masyarakat sekitar dengan harga yang 

biasa dijual lima ribu rupiah per ikat.

Memetik Katu © Ayu
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Sarang kelulut yang berada di halaman rumah © Meldi 

Nama : Meldi Indra Pratama
Umur : 15 Tahun
Asal : Dusun Sebaju
Sekolah : Kelas IX SMPN 1 Ella Hilir

Kelulut

Sebaju

Memancing menjadi salah satu cara mencari ikan. Orang Tanjung Arak dan 

Nanga Kebeb sering memancing di Sungai, salah satunya adalah Kakek M. 

Sidik. Ia memancing setiap hari untuk mendapatkan berbagai jenis ikan 

sungai. Masyarakat Desa Tanjung Arak biasanya memancing di Sungai Pok, 

Sungai Boyu, Sungai Serantong dan Sungai Ranok. Biasanya masyarakat ini 

memancing saat air sungai sedang surut, tapi bisa juga pas air pasang 

namun ikan yang didapat lebih sedikit dibandingkan saat surut. 

Hampir setiap hari, Kakek M Sidik memancing. Ikan yang biasa didapat 

bermacam-macam. Mulai dari ikan Baung, ikan Belidak, ikan Gabus, ikan 

Lele, ikan Tilan, ikan Lais, ikan Juara dan ikan Tengadak. Ikan yang didapat 

kemudian dijual di sekitar kampung, harganya bervariasi dari Rp 30 ribu 

sampai Rp 70 ribu. 

Ikan hasil pancingan Kakek M Sidik, kadang banyak, kadang juga sedikit. 

Pernah Kakek mendapat ikan sampai belasan kilogram. Ikan ini selain 

dikonsumsi, juga terkadang dijual atau dikirim ke anaknya yang ada di kota 

Pinoh. 

Berbagai cara memancing di ceritakan kakek M Sidik. Misalnya saat 

memancing harus di air yang tenang dan surut. Berbagai  jenis-jenis 

pancing adalah Rawai yaitu Kail yang diletakkan di tengah sungai 

berpelampung dan bertali panjang. Ada juga jenis N'tajo yang biasa 

diletakkan di pantai atau tepi sungai dengan memakai kayu kecil seperti 

Jengger. Ada juga jenis Joran yaitu pancing yang ditarik lalu di hentakkan 

ke sungai. 

Bagaimana cara memancing yang benar, pilih rol dan joran serta gunakan 

senar pancing yang baik juga umpan yang sesuai. Gunakan juga pelampung 

pancing, lekatkan umpan pada kail dan hentakkan Joran saat ikan 

menyambar umpan. 

49SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 48SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 

17



Sarang kelulut yang berada di halaman rumah © Meldi 

Nama : Meldi Indra Pratama
Umur : 15 Tahun
Asal : Dusun Sebaju
Sekolah : Kelas IX SMPN 1 Ella Hilir

Kelulut

Sebaju

Memancing menjadi salah satu cara mencari ikan. Orang Tanjung Arak dan 

Nanga Kebeb sering memancing di Sungai, salah satunya adalah Kakek M. 

Sidik. Ia memancing setiap hari untuk mendapatkan berbagai jenis ikan 

sungai. Masyarakat Desa Tanjung Arak biasanya memancing di Sungai Pok, 

Sungai Boyu, Sungai Serantong dan Sungai Ranok. Biasanya masyarakat ini 

memancing saat air sungai sedang surut, tapi bisa juga pas air pasang 

namun ikan yang didapat lebih sedikit dibandingkan saat surut. 

Hampir setiap hari, Kakek M Sidik memancing. Ikan yang biasa didapat 

bermacam-macam. Mulai dari ikan Baung, ikan Belidak, ikan Gabus, ikan 

Lele, ikan Tilan, ikan Lais, ikan Juara dan ikan Tengadak. Ikan yang didapat 

kemudian dijual di sekitar kampung, harganya bervariasi dari Rp 30 ribu 

sampai Rp 70 ribu. 

Ikan hasil pancingan Kakek M Sidik, kadang banyak, kadang juga sedikit. 

Pernah Kakek mendapat ikan sampai belasan kilogram. Ikan ini selain 

dikonsumsi, juga terkadang dijual atau dikirim ke anaknya yang ada di kota 

Pinoh. 

Berbagai cara memancing di ceritakan kakek M Sidik. Misalnya saat 

memancing harus di air yang tenang dan surut. Berbagai  jenis-jenis 

pancing adalah Rawai yaitu Kail yang diletakkan di tengah sungai 

berpelampung dan bertali panjang. Ada juga jenis N'tajo yang biasa 

diletakkan di pantai atau tepi sungai dengan memakai kayu kecil seperti 

Jengger. Ada juga jenis Joran yaitu pancing yang ditarik lalu di hentakkan 

ke sungai. 

Bagaimana cara memancing yang benar, pilih rol dan joran serta gunakan 

senar pancing yang baik juga umpan yang sesuai. Gunakan juga pelampung 

pancing, lekatkan umpan pada kail dan hentakkan Joran saat ikan 

menyambar umpan. 

49SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 48SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 

17



Setelah tetangganya mendengar cerita tersebut, ia pun membawa 

Syahbudin mencari kelulut dan Syahbudin pun mau diajak. 

Sekarang banyak masyarakat Dusun Sebaju yang membudidayakan sarang 

kelulut karena mendengar kisah Syahbudin yang berhasil memelihara 

kelulut.  Akhirnya mereka juga mencari sarang kelulut di berbagai tempat. 

Setelah mendapatkan sarangnya mereka bertanya lagi kepada Syahbudin 

cara membuat sarang yang baik.

Diceritakan Syahbudin, untuk membuat sarang kelulut dengan 

menggunakan papan dan kayu, membuatnya harus persegi empat. Setelah 

jadi, sarang Kelulut tersebut dipindahkan ke kotak yang sudah dibuat. 

Lalu pasangkan ke sarang kelulut, setelah dipasang baru di paku ke batang 

balok kayu yang panjangnya minimal setengah meter. Di atas batang kayu 

di pasang papan berbentuk persegi sebagai alas kotak. 

Setelah pasang sarang kelulut pada kotaknya, maka sudah jadi satu kotak 

dan sarang kelulut kita letakkan ke kayu yang kita tancap tadi. Diberi papan 

supaya sarang kelulutnya tidak mudah tumbang, setelah kita tancapkan ke 

kayu kita tancap lagi supaya tidak mudah roboh. Kalau panen madu biasanya 

bersamaan dengan musim bunga mulai berkembang, antara bulan Mei 

sampai September.

Foto sarang kelulut yang dibudidayakan warga Sebaju © Meldi 

Kelulut atau lebah tanpa sengat adalah salah satu jenis lebah yang berada 

di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh. Bagian 

tubuhnya tidak memiliki organ yang berfungsi sebagai sengat tubuh. Lebah 

Kelulut memiliki panjang sekitar 3-4 milimeter. Kelulut memiliki 

kemampuan untuk menghasikan madu dengan jumlah yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan lebah hutan. 

Di Dusun Sebaju sudah banyak masyarakat yang menbudidayakan kelulut 

dengan membuat sarang kelulut agar kelulut bisa menghasilkan madu di 

dalam sarang yang telah dibuat tersebut. Saat ini, di Dusun Sebaju, jumlah 

sarang kelulut mencapai 250 sarang.

Untuk membudidayakan kelulut, pertama harus mencari sarang kelulut di 

hutan. Dimulai dengan mencari koloni hewan ini di batang pohon, terus 

pohonnya ditebang. 

kemudian buat sarangnya dengan menggunakan papan kayu. Setelah itu 

dibuat kotak persegi empat dan dibuat tutup. Dalam beberapa bulan, 

biasanya sarang sudah bisa dipanen dimana panennya dua kali dalam satu 

bulan. 

Orang yang pertama membuat sarang kelulut bernama Syahbudin. Dalam 

sebulan, berhasil mendapatkan madu kelulut hingga 3 liter. Dia menjualnya 

satu botol Rp 80 ribu dengan isi per botol kurang lebih 250 ml. 

Kisah Syahbudin membudidayakan Kelulut pun menjadi perbincangan 

orang. Salah satu tetangganya bernama Indung bertanya, berapakah hasil 

madu kelulut dalam satu bulan? Syahbudin menjawab dalam satu bulan 

mencapai tiga liter atau sekitar Rp 960 ribu. 
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Cara Pembuatan

Bubu dan Pukat

Seorang anak memegang bubu yang biasa digunakan 

untuk mencari ikan di Desa Kebebu

Nama   : Yoga Ananda
Umur    : 13 Tahun
Tempat Tinggal : Desa Nanga Kebebu
Kelas   : 7 SMPN 3 Nanga Pinoh

Manfaat Madu Kelulut
Untuk menyembuhkan luka, mencegah infeksi, sakit kepala dan batuk. 

Masyarakat Dusun Sebaju yang sering sakit kepala, batuk dan pilek 

setelah mereka minum madu kelulut mereka merasa nyaman maka itu 

masyarakat di Sebaju banyak mencari sarang kelulut. Rata rata 

masyarakat di Dusun Sebaju sudah mempunyai sarang Kelulut, rasa madu 

kelulut sendiri ada yang manis dan asam pahit.

Foto sarang kelulut yang dibudidayakan warga Sebaju © Meldi 
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Paman saya bernama Tesen. Kerja dia sehari hari menambang emas. 

Terkadang dia bekerja mencari ikan dengan memakai bubu atau pukat. 

Paling banyak mendapatkan hasil menggunakan pukat dan ikan yang sering 

dia dapat yakni ikan Kepiat dan ikan Seluang. 

Paman membuat bubu sendiri. Bahan pertama adalah bambu, rotan, akar. 

Cara pembuatan, pertama, belahlah bambu menjadi 60 bagian, kemudian 

bambu diraut agar mudah dibentuk. Kedua buatlah rotan menjadi 

lingkaran, selanjutnya bambu dianyam dengan akar. 

 

Selanjutnya paman saya juga sering membuat pukat dan ini cara 

pembuatan pukatnya. Cara pembuatan, pertama tentunya siapkan bahan-

bahannya yaitu jarum, tali tangsi,  batu timah, tali nilon dan terakhir botol 

pelampung. Berikutnya anyam tali tansi dengan jarum sesuai dengan meter 

yang ditentukan. Setelah anyaman siap pasangkan tali nilon, batu timah dan 

botol pelampung, terakhir pukatpun siap digunakan.

Aktivitas warga membuat bubu dari bambu © Yoga

55SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 54SEPENGGAL KISAH KAMPUNG BERKELANJUTAN 

Paman Tesen biasa memasang bubu di Sungai Pok. Sungai ini berada tak 

jauh dari kampung Kebebu. Paman akan turun saat sore hari dan kemudian 

mengecek bubunya di pagi hari. Ikan yang didapat tidak menentu, bisa 

banyak dan tak jarang sedikit. Ikan yang sering didapat biasanya lele 

kampung atau ikan gabus yang sehari-harinya biasa kami sebut dengan ikan 

delak. 

Agar ikan terpelihara, Kades Kebebu, Ari Susanto menyampaikan ke kami 

bahwa sekarang ada peraturan desa yang melarang mencari ikan dengan 

menggunakan racun atau potas. Termasuk juga menggunakan sentrum 

listrik. Kata kades, pelanggarnya bisa diancam dengan sanksi atau hukuman 

membayar adat. 
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Masyarakat di Desa Tanjung Arak masih kental dengan kebiasaan lama, 

salah satunya adalah kegiatan gotong royong atau lebih dikenal 

masyarakat dengan Betalau. Menurut bapak Thomas, betalau adalah 

kegiatan saling menolong antar sesama. Betalau juga lekat dengan 

masyarakat ketika hendak melaksanakan perkawinan, menanam padi, panen 

padi, warga meninggal dunia serta acara masyarakat lainnya. 

Betalau telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dikarenakan 

betalau dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kerja sama. Namun, 

dikarenakan kesibukan dan kegiatan masing-masing kebiasaan betalau 

menjadi luntur dan berkurang. Kendati demikian kegiatan ini masih terus 

dipertahankan sampai saat ini.

Dalam Betalau, biasa ada pembagian tugas yang berbeda. Misalnya saat 

hajatan kawinan, ibu-ibu membantu dalam memasak, mencuci piring dan 

lainnya. Sedangkan bapak-bapaknya juga ikut bekerja seperti kerja 

memotong kayu dan membuat tenda. Anak-anak muda ada yang membuat 

janur, buat dekorasi dan mengangkut alat band.

Betalau juga dilakukan saat musim panen dan tanam padi. Dalam proses 

menanam padi, biasanya akan dimulai dengan membakar ladang, kemudian 

nugal (menanam benih padi bersama) serta mabau yang artinya 

membersihkan rumput-rumput. Hingga musim panen padi yang biasa 

disebut Manyi.  

Makan-makan saat istrihat bertalau-talau © dokumen SUAR

Budaya

Betalau

Kegiatan bertalau atau bergotong royong di masyarakat 

Nanga Kebebu © dokumen SUAR

Nama    : Nova Meldiana
Umur   : 15 tahun
Tempat Tinggal  : Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara
Kelas   : 8 SMPN 3 Nanga Pinoh
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Kampung Lebak Tapang berdiri pada 1967. Lebak Tapang merupakan salah 

satu dusun dari Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh. Posisinya 

berada di seberang Dusun Kebebu. Untuk menuju Lebak Tapang, harus 

menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Melawi.

Warga Lebak Tapang merupakan bagian dari suku Katab Kebahan.  Jumlah 

penduduk di Lebak Tapang sebanyak 50 kepala keluarga dan jumlah 

jiwanya sebanyak ada 356 orang. Dan pada saat ini penduduk di Lebak 

Tapang tambah banyak. Karena banyak lapangan kerja misalnya seperti 

sawit, tambang emas, noreh dan lain-lain.

Kadus Lebak Tapang, M Isa menerangkan apa sebab kampung itu dinamai 

Lebak Tapang. Karena di kampung Lebak Tapang ada sungai yang bernama 

Sungai Tapang. Sungai ini sendiri sudah keruh airnya karena digunakan 

sebagai lokasi tambang emas tanpa ijin. 

Ada 53 rumah tempat tinggal di Dusun Lebak Tapang. Banyak warga yang 

membangun lanting dan keramba di Sungai Melawi. Ada 3 orang yang 

mempunyai keramba ikan emas yaitu Seran, Junit dan Mat. Rata-rata 

orang Lebak Tapang bekerja di perkebunan sawit atau menoreh.

Di sekitar kampung juga terdapat banyak pohon buah-buahan, seperti 

Mangga dan Jambu. Jalan dusun Lebak Tapang sebagian sudah berupa 

jalan beton. Warga saat sore sering bermain voli atau bola khaki. 

Jumlah jembatan di Lebak Tapang ada 3 buah. Satu di tengah kampung dan 

dua lainnya ada di belakang kampung dengan di hulu kampung. Masyarakat 

disana biasa setiap selesai Jum'atan langsung kerja bakti. 

Foto lanting di Sungai Melawi © Arip

Kampung

Lebak Tapang
Nama : Arip Pratama
Umur : 15 tahun
Asal : Dusun Lebak Tapang, Desa Nanga Kebebu
Kelas : IX SMPN 3 Nanga Pinoh
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Lebak Tapang hanya memiliki satu sekolah dasar. Untuk melanjutkan 

sekolah, anak-anak Lebak Tapang ada yang melanjutkan SMP ke Desa 

Nanga Kebebu dan sebagian lainnya ke SMP di Desa Nanga Man. Bila 

sekolah ke Kebebu, maka harus menyeberangi Sungai Melawi setiap hari 

menggunakan perahu yang biasa disebut Ces. Perahu ini bermesinkan robin. 

Perahu Ces jadi andalan transportasi sungai di Lebak Tapang.
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Kumpulan foto kegiatan workshop

Karya Peserta

Pembukaan kegiatan workshop pembuatan buku

berkelanjutan di SMPN 3 Nanga Pinoh © dokumen SUAR

Fasilitator pembuatan buku kampung berkelanjutan

membantu pelajar SMPN 3 Nanga Pinoh 

untuk memilih tema menulis © dokumen SUAR

Fasilitator memberikan materi terkait

dengan tulisan yang akan dibuat

oleh pelajar © dokumen SUAR
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Peserta workshop menulis buku kampung berkelanjutan sedang mempraktekkan

mengambil foto © dokumen SUAR

Para peserta workshop melihat hasil objek foto

di laptop © dokumen SUAR

Foto bersama peserta workshop bersama fasilitator, kepala SMPN 3 Nanga Pinoh dan Ketua 

Pasak Kebebu dipenghujung kegiatan  pembuatan buku kampung berkelanjutan © dokumen SUAR

foto karya Sherly Aprilia Putri

Foto karya Yoga Ananda

Fasilitator workshop mengevaluasi hasil 

tulisan para pelajar © dokumen SUAR

Yoga, pelajar SMPN 3 Nanga Pinoh menunjukkan

hasil fotonya pada rekan-rekannya

© dokumen SUAR

Nanda, salah satu peserta workshop

mewawancarai Ketua Pasak Kebebu untuk 

melengkapi bahan tulisannya © dokumen SUAR
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Foto Karya Ayu Sari

Foto Karya Misda

foto Karya Ayla Putri Meylara

Foto Karya Rindu Amara
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Profil Penulis
Choky Ferdian Erlanda, Lahir di Nanga Dedai, 7 Juni 2009. Kini duduk 

di kelas 8 SMPN 3 Nanga Pinoh. Anak muda yang tinggal di Nanga 

Kebebu ini, bercita-cita menjadi guru.

Yoga Ananda, Lahir di Nanga Kebebu, 15 Mei 2009. Pelajar SMPN 3 

Nanga Pinoh ini memiliki hobi bermain bola. Cita-cita ingin 

menjadi satpam.

Bilqisti Zaskia Oktavia, gadis kelahiran Tanjung Paoh, 5 Oktober 

2008. Memiliki hobi nonton drakor, kini duduk di kelas 9 SMPN 3 

Nanga Pinoh. Cita-cita ingin menjadi dokter.

Arip Pratama, lahir di Lebak Tapang 22 Juli 2007. Bersekolah di 

SMPN 3 Nanga Pinoh. Cita-cita ingin menjadi TNI

Ayu Sari, kelahiran Sepauk, 3 Desember 2008. Punya hobi bermain 

voli. Kini duduk di kelas 9 SMPN 3 Kebebu. Cita-cita ingin 

menjadi guru.

Kayla Putri, lahir di Sintang, 20 Oktober 2009, kini kelas 8 SMPN 3 

Nanga Pinoh. Punya hobi bermain badminton. Bercita-cita 

menjadi chef.

Ayla Putri Meylara lahir di Nanga Pinoh, 16 Mei 2009. Bercita-cita 

menjadi Polwan. Sejak kecil tinggal di Nanga Kebebu dan pemilik 

hobi nonton drakor ini duduk di kelas 8 SMPN 3 Nanga Pinoh.

Misda Afriadi lahir pada 3 April 2009. Tinggal di Desa Kebebu, punya 

hobi bermain bulu tangkis. Siswa kelas 8 SMPN 3 Nanga Pinoh ini 

bercita-cita menjadi polisi untuk menjaga keamanan warga 

Indonesia.

Dhea Amelia Agustin, remaja 16 tahun ini sehari-hari sekolah di kelas 

XI SMKN 1 Ella Hilir. 

Nanda Uswatun Hasanah, kini berumur 16 tahun. Tinggal di Nanga 

Kebebu. Bersekolah di Madrasah Aliyah Baitul Mal Pancasila 

Nanga Pinoh kelas XI

Sherly Aprilia Putri, 14 tahun, bersekolah di SMPN 3 Nanga Pinoh. 

Rindu Amara, remaja 13 tahun ini duduk di kelas 7 SMPN 3 Nanga 

Pinoh. 

Rifa Abdurrahman, lahir di Sebaju 4 Juni 2008, bersekolah di MTs Al 

Shighor Nanga Pinoh.

Abdullah, lahir di Sebaju, 3 Februari 2007. Memiliki hobi bermain 

game. Kini duduk di kelas X MAN Melawi.

Rafi Salam, lahir di Sebaju 5 Maret 2008. Punya hobi membaca. Kini 

bersekolah di MAN Melawi.

Dino, pemuda kelahiran 18 Agustus 2004. Asal Dusun Sebaju, Desa 

Kebebu, Nanga Pinoh. Kini bersekolah di SMK Negeri 1 Nanga 

Pinoh.

Meldi Indra Pratama, berasal dari Dusun Sebaju, Desa Kebebu, 

Kecamatan Nanga Pinoh. Kini bersekolah di SMPN 1 Ella Hilir

Fahri Ahmad Riandi, lahir dan besar di Desa Nanga Kebebu. 

Bersekolah di SMPN 3 Nanga Pinoh.

Nova Meldiana, 15 tahun asal Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh 

Utara. Kini kelas IX SMPN 3 Nanga Pinoh.
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Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi 

ada 3 dusun, yakni Dusun Kebebu, Dusun Sebaju dan Dusun 

Lebak Tapang. Masyarakat Dusun Kebebu sepakat membentuk 

Lembaga Pasak Kebebu yang mengelola kawasan adat, dinamakan 

Kelokak Kebebu, seluas 394 Hektar (Ha) tahun 2019. Sedangkan 

masyarakat Dusun Sebaju membentuk Lembaga Pasak Sebaju 

yang mengelola kawasan adat yang diberi nama Hutan Rasau 

Sebaju dengan luas 198 Ha pada tahun 2014. 

Kawasan Kelokak Kebebu merupakan warisan nenek moyang orang 

Kebebu yang terdapat buah-buhan lokal, diantaranya durian, 

berbagai jenis manga dan buah lokal lainnya. Ditetapkannya 

Kelokak Kebebu sebagai kawasan kelola adat diharapkan bisa 

diwariskan ke genarasi mendatang. Demikian pula dengan Hutan 

Rasau Sebaju yang merupakan hutan sekunder dan primer adalah 

warisan nenek moyang masyarakat Sebaju. Disepakati sebagai 

kawasan kelola adat merupakan upaya untuk menjaga kelestarian 

kawasan itu atau bisa diwariskan ke anak cucu.

Kedua kawasan ini secara ekonomi telah memberikan manfaat 

yang luar biasa, sebagai sumber pangan, seperti sayuran lokal 

dan ikan lokal. Sebagai sumber buah, seperti buah durian, 

berbagai jenis manga dan buah lokal lainnya. Aspek sosial, 

menjaga adat istiadat, di antaranya Ngawak, Nyandau dan 

Langkah Lalu. Secara ekologi menjaga tutupan kawasan. 

Aktivitas berkelanjutan ini dapat nikmati dalam buku ini. 
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