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1. Latar	Belakang	
	

1.1	Karekteristik	Lingkungan	Nusantara	

Indonesia	 dengan	13.466	pulau	merupakan	negara	 kepulauan	 terbesar	 di	 dunia,	Menurut	
Badan	 Informasi	 Geospasial,	 Total	 Luas	
wilayah	kepulauan	Indonesia	lebih	kurang	840	
juta	Ha,	terdiri	192,25	Juta	Ha	daratan	dan	648	
juta	 Ha	 lautan	 dengan	 panjang	 garis	 	 pantai	
99.093	Km2.		

Kementerian	 LHK,	 Status	 Ruang	 kawasan	
indonesia	 terbagi	 atas	 kawasan	 hutan	 seluas	
126,094	 Juta	 Hektar	 dan	 Areal	 Penggunaan	
Lain	68,691	Juta	Hektar.	Dalam	kawasan	hutan	
sendiri	terbagi	kedalam	fungsi	dan	luasan	seperti	pada	tabel	di	bawah	ini		:	
	

Bentang	wilayah	 Indonesia	 yang	dilalaui	oleh	garis	 kathulistiwa	dan	geomorfologis	daerah	
ring	 of	 fire	 telah	 membentuk	 ekosistem	 esensial	 Hutan	 Trophis,	 Gambut,	 Savana,	 Rawa,	
Kepulaun	 kecil,	 pesisir	 dan	 marine	 serta	 karst,	 dimana	 kultur	 peradaban	 komunitas	
terbentuk	dan	terikat	bersama	dengan	pembentukan	dan	eksistensi	ekosistem	itu	sendiri.	

Keterikatan	 peradaban	 ini	 membentuk	 berbagai	 pola	 relasi	 yang	 bersifat	 absolut	 dengan		
level	sebagai	berikut	:	

1) Owner	 :	 Wilayah	 adat,	 tanah	 hak	 milik	 individual,	 wilayah	 komunal,		
Wilayah	 Kelola	 Hutan	 dan	 bentuk	 ekosystem	 spesifik	 lainnya	 merupakan	
alat	pencetak	dasar	peradaban	yang	menjadi	identitas		berbagai	komunitas	
Nusantara,	 kemudian	 juga	 menjadi	 kunci	 keberlangsungan	 kehidupan	
ekonomi,	sosial	dan	budaya.	Dimana	peradaban	yang	dibentuk	merupakan	
hasil	 proses	 adabtasi	 yang	 panjang	 antara	 komunitas	 dengan	
Lingkungannya.	 Kepemilikan	 Komunitas	 juga	 terjadi	 dalam	 bentuk	
penggunaan	 bersama	 dengan	 dasar	 kepemilikan	 individu	 atas	 	 cakupan	
wilayah	 yang	 merupakan	 satu	 kesatuan	 wilayah	 kelola	 yang	
mengintegrasikan	kepemilikan	Pribadi	atas	tanah	atau	wilayah.		

Pulau	 Luas	(Ha)	
Sumatera	 47.348.100	
Jawa	 13.210.700	
Kalimantan	 5.394.600	
Sulawesi	 18.921.600	
Papua	 42.198.100	
Bali,	Nusatenggara	,dan	
Maluku	

65.183.900	



2) User	 :	Wilayah	Kelola	Komunitas,	penguasaan	dan	penggunaan	komunitas	
terhadap	 satu	 kesatuan	 wilayah	 ekosistem,	 dimana	 kepemilikan	 atas	
kesepakatan	dan	deklarasi	bersama,	sedangkan	penggunaan	dalam	bentuk	
pengakuan	 dalam	 adat	 maupun	 kesepakatan	 verbal	 atau	 tertulis,	
penggunaan	 bisa	 bersama	 sama	 atau	 oleh	 perorangan,	 	 Bararawa	 Kalsel	
yang	membudidayakan	kerbau	rawa	dan	ikan	di	perairan	rawa,	penggunaan	
individual	 dalam	pentuk	 petak	 pembesaran	 ikan	 pada	 bidang	 dan	 volume	
air	 rawa,	 sedangkan	 penggunaan	 bersama	 sama	 dalam	 bentuk	
pengembalaan	kerbau,	penggunaan	wilayah	untuk	gembala	kerbau	bersifat	
bersama	sama	tetapi	kepemilikan	terhadap	kerbau	bersifat	 individual	atau	
kelompok	 garis	 keturunan.	 Contoh	 lain	 penggunaan	 ekosistem	 tanpa	
deklarasi	kepemilikan	individual	adalah	penggembalaan	sapi	oleh	24	Desa	di	
sekitar	 Rawa	 Aopa	 Sulawesi	 Tenggara,	 penggunaan	 Rawa	 dilakukan	
bersama	 sama	 tetapi	 kepemilikan	 ternak	 bersifat	 Individual,	 sedangkan	
Pemenfaatan	 Rawa	 oleh	 nelayan	 ikan	 tawar,	 bersifat	 akses,	 dimana	
pengakuan	penggunaan	dalam	bentuk	deklarasi	perolehan	tangkapan.		

Contoh	 penggunaan	 komunal	 lainnya	 dalam	 bentuk	 penggembalaan	
dilakukan	 komunitas	 pada	 	 padang	 Savana	 di	 Nusatenggara	 Barat	 dan	
Padang	Nafu	Sulteng.	Kepemilikan	komunal	dengan	penggunaan	individual	
atas	 suatu	 bentang	 alam	 atau	 tanah,	 juga	 terjadi	 terhadap	 model	
pengelolaan	tanah	kas	desa,	bengko	di	jawa	dan	wilayah	marga.	

3) Akses	:	Dalam	tata	kelola	dan	tata	konsumsi	berbagai	komunitas,	Hak	untuk	
menggunakan	 suatu	 kawasan	 dengan	 status	 wilayah	 kelola	 menjadi	
kebutuhan	 mendasar	 untuk	 melanjutkan	 kehidupan.	 Sehingga	 kemudian	
menyepakati	 pola	 pengakuan	 HKM	 dan	 Hutan	 Desa.	 Keberhasilan	
komunitas	 Kepulauan	 Meranti	 mengintegrasikan	 pola	 budidaya	 Sagu	
kedalam	 hutan	 gambut	 merupakan	 contoh	 nyata	 bahwa	 akses	 kepada	
rakyat	 membuktikan	 tanggung	 jawab	 dan	 kapasitas	 rakyat	 menjaga	
ekosystem	dan	beradbtasi	untuk	hidup	diatasnya	tidak	perlu	diragukan.	

4) Teritorial	 eksplorasi	 :	 Kepemilikan	 tanah	 terdapat	 di	 wilayah	 pemukiman	
dan	 budidaya	 pangan,	 tetapi	 ikatan	 degan	 kekayaan	 hutan	 tidak	 bisa	
dilepaskan	 untuk	 mendapatkan	 berbagai	 alat	 penyokong	 kehidupan	 dan	
ekonomi.	Kebutuhan	 terhadap	kayu,	non	kayu,	Pengobatan	 tradisional	dll.	
Pengakuan	 dan	 perlindungan	 terhadap	 jalur	 eksplorasi	menjadi	 pekerjaan	
rumah	 pasca	 kejadian	 kematian	 beruntun	 Suku	 Anak	 Dalam,	 pasca	
perubahan	bentang	alam	teritorial	mereka.	

5) Life	Buffer	:	Keberlangsungan	hidup	dan	kultur	rakyat	tidak	bisa	dilepaskan	
dengan	 kawasan	 hutan	 yang	 menyangga	 disekitarnya,	 hancurnya	 sistem	
pertanian	 tradisional	 ,	 Konflik	 satwa	 dengan	 manusia,	 atau	 beralihnya	
fungsi	 kawasan	 pertanian.	 Merupakan	 potret	 ketergantungan	 komunitas	
atas	 keseimbangan	 alam	 disekitar	 sebagai	 penyangga.	 Pola	 perkebunan	
skala	besar	monokultur	 telah	memangkas	berbagai	mata	 rantai	 ekosistem	



yang	 kemudian	 melahirkan	 pertumbuhan	 eksponensial	 hama	 bagi	
pertanian.	 Begitupun	 dengan	 konflik	 dengan	 satwa	 liar	 yang	 masuk	 ke	
pemukiman	 atau	 area	 kelola	 komunitas	 akibat	 perubahan	 yang	 masive	
terhadap	habitatnya.	Tidak	sedikit	juga	kawasan	persawahaan	komunitas	di	
sumatera	yang	 terbengkalai	atau	berubah	 fungsi	akibat	 turunnya	debit	air	
pasca	 perubahan	 kawasan	 resapan	 menjadi	 perkebunan	 kelapa	 sawit.	
Berbagai	 kejadian	 Bencana	 ekologis	 juga	 memberikan	 informasi	 penting	
bahwa	 rakyat	 korban	 merupakan	 pihak	 yang	 selama	 ini	 bergantung	
terhadap	kelestarian	hutan	dan	sistem	ekologi	disekitarnya.	

6) Subject	Impact	:	Kebakaran	dan	kabut	asap	17	tahun	ini	bukan	saja	merusak	
wilayah	 kelola	 bagi	 manusia	 yang	 menjadi	 pemangkunya,	 tetapi	 juga	
sesungguhnya	 memberi	 tahu	 kita	 bahwa	 jutaan	 manusia	 yang	 hidup	 dan	
tinggal	 ribuan	 kilometer	 dari	 kawasan	 hutan	 atau	 landscape	 tertentu,	
merupakan	pihak	yang	juga	bergantung	atas	kelestarian	kawasan	tersebut.		

1.2 Pola	Top-down	Regulasi	Pemenfaatan	SDA		
	Pola	dan	praktek	eksploitasi	SDA	dan	perampasan	perampasan	sumber	kehidupan	
rakyat	 sudah	 berjalan	 sejak	 masa	 kolonial,	 posisi	 dan	 peran	 Negara	 melalui	
pemerintahan	 ikut	 bermetamorfosis	 membentuk	 pola	 relasi	 tertentu	 untuk	
memfasilitasi	 keberadaan	 dan	 target	 korporasi.	 Bila	 pada	masa	 kolonial	 belanda	
mengawal	 kepentingan	 VOC	 dengan	 tentaranya	 serta	 KNIL,	 EIC	 juga	 difasilitasi	
kerajaan	 Inggris	 menerapkan	 pola	 	 pendudukan	 (Okupasi)	 untuk	 menjalan		
penguasaan	paksa		dan	monopoli	produk	rakyat.		
Pasca	 proklamasi	 dengan	 UU	 pokok	 Agraria,	 pola	 relasi	 pemerintah	 dengan	
korporasi	 mengalami	 perubahan	 dimana	 kekuatan	 modal	 korporasi	 tidak	 bola	
menjadi	 pemilik	 SDA	 di	 Indonesia	 dengan	 pola	 relasi	 Independent,	 kebutuhan	
modal	 bersifat	 pinjaman	 biaya	 produksi	 yang	 akan	 dibayar	 pasca	 produksi.	 Pada	
masa	ini	juga	kepemilikan	korporasi	multinasional		atas	SDA	dan	wilayah	Indonesia	
dihapuskan	dengan	program	Nasionalisasi	aset.	
	

	



	
1.3	Relasi	Peningkatan	Luas	Konsesi	Terhadap	Kebakaran	Lahan	
	
Deforestasi	dan	degradasi	 lahan	terus	meningkat	dengan	efek	yang	sistematis	tak	
tertanggulangi,	sebelum	tahun	2004	deforestasi	didominasi	oleh	penebangan	besar	
besaran	 sektor	HPH	 (IUPHHK-HA),	
saat	ini	telah	melampaui	phase	ke	
3	 eksploitasi	 ruang	 dan	 sumber	
daya	alam	dengan	kerusakan	lebih	
dari	 56,55	 juta	 hektar	 oleh	 4	
sektor	 komoditi	 destruktif	 ;	HPH	 ,	
Sawit,	HTI	dan	Tambang.		
Luasnya	 konsesi	 telah	 melampaui	
daya	 tampung	 dan	 daya	 dukung	
lingkungan	 serta	 kemampuan	
pemerintah	 untuk	
mengendalikannya,	 telah	membawa	 dampak	 akumulatif	 sistematis	 dalam	 bentuk	
kebakaran	dan	asap	yang	dalam	skala	berbahaya	secara	periodik	sejak	tahun	2006	
hingga	2014,	Provinsi	Sumatera	Utara,	Riau,	 Jambi,	Sumatera	Selatan,	kalimantan	
Tengah,	 kalimantan	 Barat	 dan	 Batam	 menjadi	 langganan	 asap	 yang	 kadarnya	
mencapai	3	kali	lipat	dari	kadar	yang	berbahaya	bagi	manusia.		
	

Kebakaran	 dan	 asap	 yang	 terus	 terulang	
tidak	 lepas	 dari	 peran	 pemerintah	
menerbitkan	peraturan	yang	senjang	antara	
kewenangan	 dengan	 kewajiban	 dalam	
proses	regulasi.	Kewenangan	penerbitan	izin	
yang	 dimiliki	 pemerintah	 pusat	 dan	 daerah	
tidak	 disertai	 dengan	 tanggung	 jawab	 dan	
kewajiban	yang	kuat	mengikat	perizinan	dan	
dampak.	
Kecenderungan	 kebijakan	 kehutanan	 untuk	
melepaskan	 kawasan	 hutan	 kritis	 menjadi	

perkebunan	 dan	 tambang	 justru	 mendorong	 modus	 baru	 pelaku	 kejahatan	
kehutanan	 dengan	melakukan	 pembakaran	 terlebih	 dahulu	 sebelum	mengajukan	
perizinan	dan	pelepasan	kawasan	hutan.	
	
Tingginya	laju	ekspansi	sektor	monokultur	dan	industri	esktraktif	berbanding	lurus	
dengan	 laju	 hilangnya	 akses	 rakyat	 terhadap	 tanah	 dan	 sumber	 daya	 alam.		
Hilangnya	hak	dan	akses	rakyat	terhadap	suatu	kawasan	secara	langsung	memutus	
relasi	hukum	adat	dan	akses	rakyat	untuk	menjadi	pihak	yang	dapat	menjaga	dan	
menyelamatkan	hutan	dari	ancaman	kebakaran.	
	
Luasnya	 konsesi	 perkebunan	 sawit	 dan	 HTI	 dan	 praktek	 pengelolaannya	 telah	
merubah	 suatu	 kesatuan	 ekologis	 hutan	 tropis	 menjadi	 bentangan	 perkebunan	
monokultur	 yang	 memutus	 mata	 rantai	 sistem	 hidrologis	 dan	 kanal	 yang	
mengakibatkan	 penurunan	 permukaan	 air	 pada	 ekosistem	 gambut.	 Selanjutnya	
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pada	 	 periode	 waktu	 musim	
panas,	wilayah	 jutaan	 hektar	
ini	menjadi	 tumpukan	 bahan	
bakar	 kering.		
Pada	 tahun	 2013	 periode	
kebakaran	 Mei	 –	 Juli,	 walhi	
mencatatat	 dan	 melaporkan	
117	Perusahaan	di	Riau	dan	6	

Perusahaan	 di	 Jambi	 atas	 	 dugaan	 kejahatan	 lingkungan	 	 ke	 Kementerian	
Lingkungan	 Hidup.	 Tahun	 2014	 kebakaran	 kembali	 terjadi	 di	 konsesi	 perusahaan	
yang	 dilaporkan,	 sementara	 hukum	 belum	 menjadi	 alat	 yang	 dapat	 diharapkan	
untuk	mengendalikan	kebakaran	hutan	dan	 lahan.	Kementerian	kehutanan	kurun	
waktu	2007	hingga	2011	telah	menerbitkan	izin	ke	berbagai	sektor	hingga	14	juta	
hektar,	 tetapi	 penegakan	 hukum	 2009	 hingga	 2013	 hanya	 menjangkau	 17.000	
hektar.	
Kebakaran	lahan	maret	2014	bukan	saja	memaksa	jutaan	masyarakat	riau	mengungsi,	tapi	
mengakibatkan	gangguan	kesehatan	ribuan	orang	serta	melumpuhkan	aktivitas.	
	
	
	
Kebijakan	Ideal	Sebagai	Solusi	Kebakaran	Hutan	

• Mengembalikan	daya	dukung	 lingkungan	dengan	mengurangi	 luas	 konsesi	
melalui	review	perizinan	yang	mempunyai	titik	api	pada	konsesinya.		

• Mencegah	 Kebakaran,	 Revisi	 PP	 nomor	 45	 tahun	 2004	 tentang	
perlindungan	hutan,	dengan	memperkuat	klausal	sanksi	dan	kewajiban	nol	
titik	api.	

• Menerbitkan	 PP	 pengganti	 PP	 nomor	 4	 tahun	 2001	 pada	UU	 Pengelolaan	
Lingkungan	 hidup	 tahun	 1997	 menjadi	 PP	 pada	 UU	 32	 tahun	 2009	 yang	
lebih	kuat	mengatur	batasan	sanksi	pembakaran	lahan.	

• Perlindungan	 hak	 komunitas	 dan	 akses	 perlindungan	 hutan	 oleh	 rakyat	 ,	
Menambahkan	 klausal	 penerapan	 hukum	 adat	 dan	 kriteria	 kerusakan	
berbasis	komunitas	pada	RPP	Gambut	

• Pasal	 8	 Permen	 LHK	 tentang	 pembatasan	 luas	 izin	 IUPHHK,	 memberikan	
kesempatan	 kepada	 proses	 perpanjangan	 Izin	 atau	 proses	 yang	 sedang	
berlangsung	untuk	boleh	mendapatkan	izin	lebih	dari	75.000	Ha	per	izin.	Ini	
menutup	harapan	bahwa	alam	akan	lebih	baik.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Fakta	Fakta	Perubahan	mendasar	penghancur	Peradaban		
	
	

Penghancuran	hutan	indonesia	bukan	saja	soal	verapa	luas	hutan	yang	hilang	tetapi	tentang	
sesuatu	 yang	 sangat	 serius	 dimana	 pemusnahan	 sistem	 kehidupan	 yang	 terikat	 dan	
berkembang	dengan	kekayaan	bidiversity	sedang	berlangsung.	

Bagi	komunitas	adat	menjaga	hutan	bukan	hanya	berarti	menjaga	hak	terhadap	tanah	dan	
wilayah	 tetapi	 secara	 mendasar	 melindungi	 peradaban	 mereka,	 dimana	 esensi	 budaya	
mereka	 bergantung.	 Sebagai	 warisan	 dari	 proses	 adabtasi	 lintas	 generasi	 dalam	
menempatkan	keseimbangan	kehidupan	dengan	kerbelangsungan	siklus	alam.	

Saat	 kementerian	 kehutanan	 menginventarisasi	 wilayah	 mereka	 sebagai	 kawasan	 hutan	
negara,	proses	inventarisasi	sosial	dan	culture	masyarakat	menjadi	kerja	kementerian	yang	
lain,	sehingga	dalam	perumusan	dan	implementasi	kebijakan,	manusia	tidak	diinventarisasi	
sebagai	bagian	dari	ekologi	hutan.	

Sehingga	 selanjutnya	 dikenal	 sebutan	 bahwa	 33.000	 komunitas	 berada	 dalam	 kawasan	
hutan	 negara,	 pada	 tahapan	 selanjutnya	 digunakan	 oleh	 korporasi	 mendorong	 upaya	
memposisikan	komunitas	sebagai	pihak	yang	mengganggu	dan	merusak	hutan,	yang	mana	
kemudian	menjadi	alat	legitimasi	mengusir	rakyat	dari	ruang	hidup	mereka.	

Persoalan	 konflik	 komunitas	 dengan	 hutan	 kemudian	 disimplikasi	 dengan	 narasi	 sempit	
sebagai	konflik	atas	kebutuhan	ekonomi	dan	tanah	semata,	sehingga	mengarahkan	resolusi	
kepada	 upaya	 upaya	 ganti	 rugi	 dan	 mediasi.	 Pada	 faktanya	 lingkup	 resolusi	 ini	
menghapuskan	 rasa	 adil	 komunitas	 atas	 keterikatan	 memori	 dan	 dan	 ketergantungan	
culture	 mereka	 atas	 hutan.	 Dan	 proses	 media	 kemudian	 semakin	 meperlemah	 posisi	
masyarakat	ketika	memposisikan	mereka	setara	dengan	perusahaan	dalam	proses	mediasi,	
dimana	sesungguhnya	pengakuan	keberadaan	perusahaan	merupakan	penegasian	terhadap	
pelanggaran	negara	dan	perusahaan	yang	telah	terjadi	terhadap	hukum	adat.	

Ketika	 suatu	 kesatuan	 ekologis	 dihancurkan,	 sesungguhnya	 mesin	 penghitung	 beban	 dan	
cost	yang	harus	ditinggung	kounitas	dan	negara	sedang	dinyalakan.	

Pada	 kesempatan	 ini	 kami	 mengambil	 satu	 sample	 salah	 satu	 spesies	 yang	 mempunyai	
keterikatan	 yang	 kuat	 dengan	 kultur	 bebrbagai	 komunitas	 adat	 di	 indonesia,	 untuk	
menggambarkan	 berapa	 kerugian	 dan	 kehancuran	 kehidupan	 komunitas	 atas	 hilangnya	
berbagai	spesies	biodiversity	hutan	mereka.	

Kerbau	 ,	 salah	 satu	 spesies	 yang	 mempunyai	 ketergantungan	 atas	 3	 faktor	 mendasar	
lingkungan	mereka,	daerah	jelajah	yang	luas,	berbagai	tumbuhan	untuk	nutrisi	dan	ketahan	
tubuh,	 serta	 air	 yang	 bersih	 dari	 unsur	 kimia,	 dalam	 10	 tahun	 terakhir	 mengalami	
penurunan	populasi	drastis	hingga	1	juta	ekor	akibat	ekspansi	sawit	dan	HTI.		

Tanpa	tercatat	dan	dipehitungan	oleh	pemerintah	sesungguhnya	telah	menghilangkan	aset	
ekonomi	 komunitas	 hingga	 15	 triliyun	 rupiah	 di	 berbabagai	 komunitas,	 menghilangkan	



sumber	 pembiayaan	 pendidikan	 1	 juta	 anak,	 mengurangi	 sumber	 pangan,	 jaminan	 biaya	
kesehatan	dan	merombak	sistem	pertanian	tradisional	komunitas.	

System	 pengelolaan	 hutan	 berbasiskan	 masyarakat	 sangat	 penting	 untuk	 diakui	 dan	
dilindungi,	karena	selain	melindungi	keberlanjutan	hidup	komunitas	di	berbagai	daerah,	juga	
menghindarkan	 rakyat	 dan	 negara	 dari	 beban	 yang	 harus	 ditanggung	 ketika	 ekologi	
mengalami	kepunahan	pada	beberbagai	rantai	siklusnya.	

Konflik	atas	hutan	di	indonesia	masih	berkutat	pada	level	tata	kuasa,	sedangkan	tata	kelola,	
tata	produksi	dan	tata	konsumsi	sama	sekali	tidak	disinggung	pemerintah,	kalau	tidak	mau	
disebut	 sengaja	 dihilangkan	 dari	 perhatian	 untuk	 menghindarkan	 tanggung	 jawab	 besar	
yang	harus	dibayar	negara	dan	korporasi	atas	kejahatan	yang	dilakukan	korporasi.	

Saat	 ini	kehidupan	komunitas	semakin	sulit,	setelah	negara	memaksa	mereka	hidup	dalam	
sistem	ekonomi	berbasis	 komoditi,	 dimana	 sesungguhnya	uang	 yang	diterima	 tidak	 cukup	
untuk	menutupi	beban	kebutuhan	yang	muncul	atas	hilangnya	berbagai	 jasa	yang	tersedia	
bebas	 dari	 alam.	 Negara	 juga	 menanggung	 biaya	 yang	 tidak	 kecil	 untuk	 menanggulangi	
kerusakan	 dan	 merehabilitas	 hutan	 dan	 fungsinya,	 seperti	 biaya	 yang	 harus	 dikeluarkan	
setiap	tahun	untuk	menangani	kebakaran	hutan	dan	banjir	di	indonesia.		

	

1. Keberagaman	menjadi	Homogenitas	:	hutan	trophis	dengan	keragaman	
biodiversity	 pada	 setiap	 mata	 rantai	 ekologis	 melahirkan	 ikatan	 yang	
kompleks	 antara	 komunitas	 dengan	 wilayah	 kelolanya,	 keragaman	
pangan,	 bidodiversity	 kemudian	 berubah	 menjadi	 ketahanan	 pangan	
yang	berbasis	komoditas.		

2. Pemilik	Menjadi	Pekerja	:		berubahnya	kedudukan	dari	pemilik	menjadi	
pekerja	 dikemudian	 hari	 menjadi	 awal	 hilangnya	 identitas	 generasi	
kedua,	karena	terlahir	diatas	wilayah	yang	tidak	lagi	sama	dengan	status	
dengan	orang	tua.		

3. Independen	 menjadi	 ketergantungan,	 kehidupan	 yang	 merdeka	 atas	
waktu	 	 dengan	model	 pengolahaan	 yang	 adabtaf	 terhadp	musim	 dan	
periode	 waktu,	 memberi	 komunitas	 autoritas	 menentukan	 periode	
kerja,	 sosialisasi,	 libur	 dan	 aktivitas	 lainnya.	 Pada	 saat	 wilayah	 keloa	
telah	 berubah	menjadi	wilayah	 perkebunan	 dan	 penduduk	 berkerja	 di	
perusahaan.	Periode	waktu	berubah	menjadi	harian,	dimana	sepanjang	
tahun	harus	berkerja.		

4. Kehidupan	 berbasis	 Sumber	 daya	 menjadi	 Busines	 Oriented,	 tidak	
dapat	 dipungkiri	 bahwa	 kehidupan	 komunitas	 di	 berbagai	 daerah	
terbentuk	dengan	berbagai	klasifikasi	penghasilan.	

5. Mendapatkan	 Cuma	 Cuma	menjadi	 Beban	 berbayar,	 kekayaan	 hutan	
dan	lingkungan	yang	menjadi	aset	komunitas	

6. Factor	ekologis	become	land	basic,	ketergantungan	komunitas	dengan	
berbagai	bentuk	dan	 level	hak,	penggunaan,	 akses,	 perlindungan	alam	
dan	 subjek	 dampak,	 disimplikasi	 kepada	 konflik	 atas	 kepemilika	 tanah	



pribadi,	 yang	 kemudian	 selain	 melemahkan	 posisi	 komunitas	 dalam	
sengketa	 lahan	pribadi	 juga	memberi	keleluasaan	korporasi	menguasai	
dan	 mengklaim	 wilayahkomunal	 yang	 belum	 terkomodir	 dan	 sistem	
hukum	dan	regulasi	Indonesia.	

7. Value	 become	 price	 ,	 aset	 dan	 ketergantungan	 komunitas	 terhadap	
berbagai	 bentuk	 kekeyaan	 alam	 pada	 	 wilayah	 kelola	 kelola	 belum	
menjadi	 pprioritas	 penghitungan	pemerintah	 sebagai	 kekayaan	negara	
yang	 bernilai	 ekonomi,	 sehingga	 resiko	 kehilangan	 menjadi	 tidak	
terhitung	 ketika	 terjadi	 konversi	 atau	 perubahan	 tutupan	 lahan.	
Kehilangan	yang	tak	terhitung	 ini	kemudian	disimplikasi	dengan	proses	
ganti	rugi	terhadap	harga	lahan	komunitas.	

Catatan		

1. Ekonomi	Nusantara,	Bukan	 sebagai	Ekonomi	Ansih,	melainkan	Misis	Besar	
Pemulihan	Lingkungan.	

2. Jalan	Tepat	Kembali	ke	Rakyat	
3. Konsep	bisa	digunakan	oleh	siapa	saja	
4. Pemulihan	 Lingkungan	 akan	 berelasi	 terhadap	 fakta	 pemulihan	 ekonomi	

sosial	rakyat.	
5. Ekonomi	 Nusatara	 Sebagai	 Antitesis	 Pola	 Ekonomi	 yang	 telah	

menghancurkan	ekologis	
6. Gagasan	Menjadi	cara	pikir	dan	orientasi	oleh	Komunitas		
7. Tantangan,	Merombak	Regulasi	yang	telah	disetup	oleh	Kapitalis	keuangan,	

harus	ada	upaya	perlawan	hukum.	
8. Ekonomi	Nusataran,	Menjadi	 Payung	 berbagai	 level	 dan	 dimensi	 advokasi	

nasional	dan	daerah.	


