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Abstrak 

Penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemerintah Desa di 

Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Hubung dalam mempertahankan 

wilayah perbatasan kampung long hubung dengan long gelawang agar tidak 

terjadi perlawanan antara warga masyarakat dayak perusahan perkebunan 

kelapa sawit yang ada di wilayah kabupaten mahakam ulu dan kususnya 

kecamatan long hubung, bagimana agar upaya pemerintah daerah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah.Dari hasil penelitan 

ini diperoleh gambaran secara umum mengenai perlawanan masyarakat dayak 

dalam mertahankan hak- hak batas warga bahwa masyarakat menolak adany 

perkebunan kelapa sawit yang masuk tampa sepengetahuan masyarakat dayak 

long hubung dan long gelwang yang menerima perkebunan kelapa sawit 

diwilayah antara long hubung dengan long gelawang dengan oknum dari 

masyarakat long gelawang memberikan ijin yang tidak di ketahui warga 

masyarakat. Bahwa dari hasil komitmen pemerintah dan masyarakat dayak long 

hubung tidak menerima adanya perkebunan kelapa sawit yang masuk tampa 

seijin pemerintah desa/ kampung, masyarakat sepakat akan memberikan sanksi 

kepada yang melakukan kejahatan dalam memeberikan hak batas warga kepada 

perusahan,yang melanggar hukum. 

 

Kata Kunci: perlawanan, masyarakat, perkebunan kelapa sawit 

 

Pendahuluan 

Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakasa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan kepublik indonesia, daerah 

otonom adalah jalan bagi penyebaraluasan kekuasan negara keseluruh wilayah 
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negara. pemerintah daerah dapat mempermudah penentuan bagi pelayanan publik 

yang tepat dan cepat kepada.  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenengan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. dan 

yang berada di Daerah Kabupaten atau Kota. Kebiasaan-kebiasaan dalam 

kehidupan masyarakat dayak adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan Positif 

yang dilakukan oleh warga masyarakat adat dayak yang merupakan sebuah 

kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat 

atau adat Istiadat yang diakui kebiasahannya oleh warga masyarakat dayak dan 

warga masyarakat lainnya. 

Dalam hal ini masyarakat merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dengan 

ada Perusahan Sawit yang belum di ketahui oleh warga masyarakat Kampung 

setempat. Kemudian masyarakat bersama-bersama dengan tokoh-tokoh adat dan 

kepala Kampung mendatangi sebuah tempat lahan perusahan tersebut untuk 

meminta ganti rugi atas lahan dan batas-batas yang sudah di garap untuk lahan 

Perkebunan Kelapa Sawit atas hak-hak masyarakat adat dayak Mahakam Ulu. 

Atas hak-hak batas wilayah tanah suku dayak menurut Undang-Undang No. 

5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang dikenal 

(UUPA) menyatakan bahwa hukum agraria bersumber pada hukum adat. pasca 

reformasi kegiatan masyarakat adat sangat baik oleh masyarakat kampung long 

hubung untuk mempertahankan hak-hak batas wilayah kampung long hubung 

kabupaten mahakam Ulu sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). dari hasil perkebunan dan pertanian masyarakat yang sudah 

menjadi kebiasaan suku dayak untuk bertani dalam meingkatkan kebutuhan hasil 

usaha masyarakat tani. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Perlawanan Masyarakat Dayak 

Perlawanan telah didefinisikan dalam banyak cara. Hingga tahun 1960-an, 

konsep tetang Perlawanan dipertentangkan dengan konsep Akomodasi karena 

kedua konsep tersebut terutama digunakan dalam studi perbudakan dan 

kolonialisme. Akomodasi adalah persetujuan secara diam-diam, mematuhi, dan 

menghindari Konflik, sedangkan Resistensi disamakan dengan kontestasi aktif 

(Horowitz 2005:2,107). Sebuah gambaran yang lebih bernuansa perlawanan, yang 

diajukan pada tahun 1980 oleh,Scott James (1985:34). Scott menunjukkan bahwa 

terdapat bentuk-bentuk terbuka dan tersembunyi berkenaan dengan perlawanan. 

 

Masyarakat Dayak 

Menurut Gillin (dalam Soekanto,1990:78) Masyarakat dayak adalah 

kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Suku dayak bukit 

atau dayak merupakan masyarakat yang hidup di kawasan Pegunungan di 

Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, suku dayak bukit 

https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22/resistensi-masyarakat-lokal-terhadap-perkebunan-sawit-di-borneo/#69965093
https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22/resistensi-masyarakat-lokal-terhadap-perkebunan-sawit-di-borneo/#76591316
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sangat menjaga keharmonisan hubungan dengan Lingkungan Alam sekitar 

mereka. Bentuk kehidupan mereka yang selaras dengan alam merupakan bahan 

pembelajaran bagi Generasi sekarang yang sudah sangat jauh mengabaikan faktor 

Lingkungan dalam pengolahan Lingkungan binaan.  

Untuk itu tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana konsep bagi suku 

dayak Bukit yang ditinjau dari aspek-aspek budaya-religi huma (berladang) suku 

dayak bukit. penelitian menggunakan pendekatan grounded theory untuk 

menemukan konsep bermukim tersebut. Penelitian menggunakan kasus hunian 

balai adat. long hubung yang berlokasi di Kecamatan Long Hubung, kabupaten 

Mlhakam Ulu Sungai di Provisi Kalimantan Timur.  

Data dikumpulkan melalui metode wawancara secara Purposive dan Snow 

Ball serta pengamatan lapangan, adapun analisis data menggunakan metode 

Constant Comparative (CCM). dari hasil penelitian akan diuraikan elemen-

elemen konsep bermukim suku dayak bukit berdasar budaya-religi huma yang 

mencakup elemen obyek, elemen maknanya, dan elemen simboliknya. 

 

Peran dan Fungsi Hukum Adat 

Menurut (Sudjito Sastrodiharjo 1998) menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya 

mempelajari apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat. 

hukum adat merupakan Species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan 

genusnya. Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam 

masyarakat, maka masyarakat merumuskan:  

Jika dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan hukum 

adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. 

Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus 

diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu 

masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka. 

 

Hukum Adat yang Berlaku di Masyarakat 

Menurut (dalam Soepomo,1993:140-141) dilihat dari Aspek Struktur 

kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia mewujudkan corak-corak atau 

pola tertentu dalam hukum adat yaitu : 

1. Mempuyai Sifat Kebersamaan (Communal) Manusia menurut hukum adat 

merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa 

kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat. 

2. Mempunyai Corak Magis-Religius Corak yang berhubungan dengan 

aspek kehidupan didalam masyarakat Indonesia. 

3. Sistem Hukum Adat diliputi oleh Pikiran Penataan Serba Konkret 

Misalnya : Perhubungan perkawinan antara dua suku yang Eksogam, 

perhubungan Jual (Pemindahan) pada perjanjian tentang tanah dan 

sebagainya. 
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4. Hukum Adat Mempunyai Sifat yang Sangat Visual Hubungan hukum 

dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang 

dapat dilihat. 

Lembaga lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan 

warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala 

rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan perbuatan hukum atau dalam hal 

kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sangketa fungsi lembaga 

adat yaitu: 

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan 

di segala bidang terutama dalam bidang Keagamaan, Kebudayaan dan 

Kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya. 

3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan hubungan Sosial kepadatan dan 

keagamaan. 

4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka 

memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional 

pada Umumnya dan Kebudayaan. 

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan Kekayaan desa adat untuk 

Kesejahteraan masyarakat Desa adat.  

Konflik 

Menurut fisher, ddk (2004) dalam hidayat, ddk (2006), konflik adalah 

hubungan anatara dua pihak atau (Individu atau Kelompok) yang memiliki, atau 

yang merasa memiliki, saran-saran yang tidak sejalan”. Konflik adalah suatu 

kenyatan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. konflik terjadi 

ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; Kesenjangan status Sosial, 

kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap Sumber 

daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan 

masalah-masalah seperti Diskriminasi, Pengangguran, Kemiskinan, Penindasan, 

dan Kejahatan. 

Teori teori konflik Menurut Dahrendorf juga menganalisis hubungan antara 

kelompok, konflik dan perubahan. Menurutnya ada tiga tipe kelompok yaitu: 

1. Kelompok semua yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan 

yang sama; 

2. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki Struktur, bentuk 

Organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. kelompok ini 

merupakan agen Riil dari konflik kelompok; 

3. Kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok 

Actual.  
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Masyarakat Adat 

Menurut Istilah masyarakat adat dapat didefinisikan dalam berbagai cara. 

untuk tujuan penelitian ini, masyarakat adat merujuk pada masyarakat lokal yang 

dianggap Asli Pribumi atau suku (Colchester 2011:3). di Malaysia sekitar 2,29 

juta orang dapat dianggap Pribumi termasuk delapan ratus ribu di Sarawak. Ini 

termasuk Orang Asli, Kadazan-Dusun, masyarakat Dayak, Melayu dan 

masyarakat Pedesaan atau Kampung yang masih mewarisi dan Mentransfer tanah 

melalui hukum adat. di Indonesia sekitar 60 hingga 110 juta orang termasuk 

dalam definisi masyarakat adat. Hal tersebut meliputi masyarakat terpencil, 

masyarakat adat (Masyarakat diatur oleh adat), dan kelompok lain yang mewarisi 

dan mentransfer tanah melalui hukum adat. 

 

Perkebunan Kelapa Sawit  

Perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa dampak Lingkungan dan Sosial 

yang Negatif, yang secara singkat dibahas di bawah. Lebih khusus, 

pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan dalam beberapa tahap, yang 

dapat menyebabkan berbagai Intensitas perlawanan dari berbagai masyarakat 

dayak setempat. Pada sisi lingkungan, Produksi minyak sawit untuk menghasilkan 

Energi yang dianggap hijau yakni Biodiesel-bukanlah apa-apa tapi bersih. Karena 

skala, industri kelapa sawit bisa pada kenyataannya menjadi Industri yang paling 

berpolusi di Asia Tenggara. Perkebunan telah memberikan kontribusi terhadap 

Deforestasi dan hilangnya ke anekaragaman hayati, kebakaran hutan dan polusi 

udara; keracunan air dan tanah akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia 

beracun seperti paraquat, dan juga karena limbah pabrik kelapa sawit, dan 

perusakan habitat satwa liar 

 

Perusahan 

Perusahaan Menurut Salvatore,( dalam Sampurno 2007,) adalah suatu 

organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir sumberdaya dengan tujuan 

untuk memperoduksi barang dan jasa untuk kemudian dijual. 

 

Lahan 

Pengertian yang luas yang digunakan tentang lahan ialah suatu daerah 

permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik 

yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari 

biosfer,atmosfer, tanah, Geologi, Hidrologi dan Populasi tumbuhan dan hewan, 

serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini. 

 

Pola Pemilikan Lahan dan Persengketaan Kepemilikan Tanah 

Misalnya apabila tanah yang di kuasai disewakan kepada pihak lain, maka 

tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. Dalam hal 

ini pemilik tanah berdasarkan hak pengusaan yuridisinya, berhak untuk menuntut 

diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 3,  2018: 485-494 

 

 

490 

Dalam hukum tanah di kenal juga pengusaan yuridis yang tidak memberi 

kewenangan untuk mengusai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor 

pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak pengusaan yuridisi dijadikan 

agunan, tetapi pengusaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah. Hak 

pengusaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang ( badan 

hukum ) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak pengusaan atas tanah adalah 

hak pengusaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada 

kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak, (Boedi Harsono 2008: 23 ) 

Cara Penyelesaian Konflik  

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 

1990: 77-78), yaitu: 

1) Coercion (paksaan) 

Penyelesaiannya dengan  cara memaksa dan menekan pikah lain atau lawan 

agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak 

berada dalam keadaan yang lemah bila bila dibandingkan dengan pihak 

lawan. Cara ini sudah kurang efektif kerena salah satu pihak harus mengalah 

dan menyerah secara terpaksa. 

2) Compromise 

Salah satu cara dimana pihak-pihak  yang terlibat saling mengurangi 

tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap penyelisihan yang 

ada. 

3) Arbitration 

Merupakan satu cara untuk mencapai suatu kesepakatan dimana kedua belah 

pihak dan berfungsi sebagai, iklim, yang mencari pencegahan mengikat. 

4) Mediation (penegahan) 

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator 

dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalani komonikasi yang terputus, 

menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk 

pencegahan masalah serta terpadu. 

5) Conciliation  

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari 

pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatupersetujuan bersama. 

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang 

keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara 

itdak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik, 

karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu 

penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1993:33) teori konflik melihat apapun 

keterangan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap 

anggota lawan oleh mereka yang berada diatas dan menekankan peran kekuasaan 

dalam mempertahan kan ketertiban dalam masyarakat (George Ritzar dan 

Douglas J. Goodman 2008:153). 
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Metode Penelitian 

Berdasarakan judul yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi menjuadi berbagai situasi atau 

berbagai variabel yang timbul perlawanan masyarakat dayak terhadap perkebunan 

kelapa sawit yang menjadi objek penelitian. dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara 

Purposive Sampling. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai 

berikut: (1) Penelitian Perpustakan (2) Observasi (3) Wawancara (4) 

Dokumentasi. Pemilihaan dan pengambilan Sumber Data penulis menggunakan 

Key Informan mengambil dengan menunjuk masyarakat secara langsung yang 

terkait dengan konflik. (a)Kepala Adat Kampung Long Hubung (b) Petinggi 

Kampung Long Hubung (c) Pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit  (d) Masyarakat 

Kampung Long Hubung (e) Pemerintahan Desa 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai 

berikut: (1) Pengumpulan Data (2) Reduksi Data (3) Penyajian data (4) Penarikan 

Kesimpulan  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kabupaten mahakam ulu merupakan daerah pemekaran dari wilayah 

kabupaten Kutai barat dengan memiliki kampung Ujoh Bilang untuk menjadi 

ibukota kabupaten yang telah diresmikan sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-

Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten 

Mahakam Ulu, secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 

113048’49’’samapai dengan 115045’49’’bujur timur serta diantara 

1031’05’’lintang utara dan 0009’00’’lintang selatan dengan luas sekitar 15,315km2 

atau kurang lebih 7,26 persegi dari luas Provinsi Kalimantan Tmur. 

Kabupaten mahakam ulu merupakan daerah pemekaran dari wilayah 

kabupaten Kutai barat dengan memiliki kampung Ujoh Bilang untuk menjadi 

ibukota kabupaten yang telah diresmikan sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-

Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten 

Mahakam Ulu, secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 

113048’49’’samapai dengan 115045’49’’bujur timur serta diantara 

1031’05’’lintang utara dan 0009’00’’lintang selatan dengan luas sekitar 15,315km2 

atau kurang lebih 7,26 persegi dari luas Provinsi Kalimantan Tmur 

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Long 
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Hubung, Kecamatan laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai 

dan Kecamatan Long Apari dengan Jumlah keseluruhan 50 kampung dimana 

seluruh kampung tersebut berada diDaerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.Saat 

ini, Kampung Long Hubung merupakan sebuah wilayah di pedalaman 

Kalimantan Timur yang luasnya berdasarkan pemerintah Kutai Barat ± 20.000 

KM ², Terletak di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, sekitar 500 

KM dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda. Untuk sampai di 

Kampung tersebut bisa ditempuh melalui 2 cara yaitu. 

 Cara pertama menggunakan Kapal Mahakam berangkat dari samarinda 

menuju Kampung Long Hubung membutuhkan waktu 24 Jam. Bisa lewat jalan 

darat Trans Kalimantan ke kampung Tering kemudian naik ketinting atau speed 

Boar membutuhkan waktu 10 Jam sampai kekampung Long Hubung atau 

langsung ke kampung Long Hubung menggunakan kendaraan bermotor roda 2 

(motor) dan roda 4 (mobil) membutuhkan waktu 12 Jam.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil perlawanan yang telah dilakukan dan kemudian disesuaikan 

dengan perumusan masalah,pada uraian dalam bab sebelumnya  maka saya dapat 

simpulkan  

bahwa : 

1. Ada hubungan yang negatif anatara pemerintah kampung dengan warga 

masyarakat dayak di kampung long hubung terhadap masuknya perkebunan 

kelapa sawit yang menjadi faktor konflik lahan waraga masyarakat, maka 

warga masyarakat mengunjungi lahan tersebut untuk melihat beberapa luas 

yang perusahan kelapa sawit bukan di antara lahan batas long hubung dengan 

long gelawang di kabupaten mahakam ulu. 

2. Hubungan yang terjadi dalam penelitian ini adalah hubungan konflik sosial 

warga masyarakat dayak dengan perusahan PT. FAP, kemudian dari warga 

pemerintah kampung meninta dari tokoh-tokoh adat untuk memberikan 

denda kepada pihak perusahan atas masuknya, perusahaan kelapa sawit yang 

masuk, dan belum diketahui bahwa siapa yang melakukan pemberian izin 

kepada pihak warga kampung long hubung untuk membuka di antara batas 

lahan long hubung dengan long gelawang. 

3. Yang menjadi faktor penghambat dari perkebunan kelapa sawit adalah, 

belum adanya dari pihak warga pemerintah kampung long hubung yang 

memberikan melaksanakan pengawasan terhadap adanya perkebunan kelapa 

sawit yang masuk di kacamatan long hubung.  

4. saksi, keterangan kepada pemerintah kampung long hubung untuk menindak 

lanjuti dari pembukaan lahan usaha di batas kampung long hubung adat 

belum berjaalan dengan di berikan sangsi adat yang berlaku dalam lembaga 

dan pemerintah desa. 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di 

atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Perlu diwujudkan tata cara tertif perijinan dari pemerintah kampung dalam 

memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan juga harus lebih 

memperhatikan dalam kawasan hutan yang di miliki warga masyarakat dayak 

kampung long hubung agar hutan lindung tidak habis kerena ada perkebunan 

kelapa sawit luas yang dimiliki cukup besar dalam pembukaan lahan 

perkebunan. 

2. Masyarakat lebih memperhatikan dalam pengelolaan hutan khususnya hutan 

lindung atau hutan milik warga disetiap perdesaan yang ada di sekitar 

kabupaten mahakam ulu, kemudian ruang lingkupnya semakin menyempit 

dengan cara menanam bibit baru agar hutan dapat terus terjaga dan 

mengawasi sekitar hutan dengan melakukan penjagaan dan pengawasan bagi 

masyarakat Suku dayak mahakam ulu. 

3. Perlu diperbaiki persedur tata cara pemerintah kampung agar tidak terjadinya 

konflik sosial warga kampung long hubung, di harapkan dapat mengelola 

keindahan daerah yang ada disekitaran Mahakam Ulu, Kecamatan Long 

Bagun dengan menjadikan kawasan Ibu Kota kabupaten harus memperhatian 

warga perdalam dalam yang dijadikan kawasan observasi dan diharapkan 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Suku daya yang temteram 

damai dengan cara membangun infrastruktur pembangunan di daerah 

kawasan wisata dan memperbaiki jalan agar akses untuk menuju kawasan 

antara desa satu dengan yang lain dapat mempermudah untuk dilalui. 

4. Perusahaan kelapa sawit hendaknya memberikan peluang usaha yang lain dari 

perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat dayak agar masyarakat tidak 

melakukan kegiatan mejual hutan kepada perusahan kelapa sawit yang 

masuk. 

5. Masyarakat harus memperhatikan hutan yang memiliki kekayaan alam yang 

bagus dengan adanya kawasan wisata seperti air terjun, kawasan, kawasan 

berbukit, kawasan hutan tempat bermukimnya masyarakat Suku dayak, 

Dalam mengelola dengan baik dan menjadi objek wisata sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Suku dayak.  

6. Sebaiknya lembaga harus menjaga sebagai hutan istiadat masyarakat dayak 

agar dapat menjalankan Aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat Suku 

dayak berladang adalah merupakan model yang dilakukan masyarakat Suku 

dayak dalam meningkatkan hasil usaha perekonomian .  

7. Dalam ruang lingkup tempat tinggal masyarakat dayak harus lebih waspada 

terhadap lokasi yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak di jual kepada 

perusahan atau masyarakat lain untuk kepentingan individu. 
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