


Temuan Awal Riset 

(Preliminary Finding) 
 

 

Ekonomi Nusantara  
Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat  

Atas Sumber Daya Alam di Indonesia 
 

 

 

Tim Penulis:  

 

Boy Jerry Even Sembiring 

Eko Cahyono 

Zenzi Suhadi 

Abdul Ghofar 

Ignasius Hanyang 

Ridho Saiful Ashadi 

Suriadi Darmoko 

I Putu Juli Sastrawan 

Deni Arian Nando 

Puspita Indah Sari Sitompul 

Umbu Wulang Landu Paranggi 

Ismet Soelaiman 

Astuti N. Kilwouw 

Fachrizal Sinaga 

 

 

 

 

 

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

29 Oktober 2019 

 

 



Daftar Isi 
 

A. Konteks dan Urgensi Penelitian ............................................................... 1 

B. Batasan Masalah  .......................................................................................... 2 

C. Metodologi Penelitian  ................................................................................. 2 

D. Ekonomi Nusantara dan Wilayah Kelola Rakyat  ................................. 3 

E. Keragaman Temuan Ekonomi Nusantara  .............................................. 5 

1. Lanskap Ekologis Rawa Gambut 

a. Lumbung Pangan yang Hilang di Ekosistem Rawa  

Gambut Ogan Komering Ilir  ................................................................ 7 

b. Lumbung Pangan di Ekosistem Rawa Gambut Ogan  

Komering Ilir ......................................................................................... 8 

c. Hidup Bergantung dari Ekosistem Rawa Gambut  .............................  10 

2. Lanskap Ekologis Pesisir dan Pulau Kecil  ................................................ 11 

a. Ekonomi Nusantara Pariwisata di Bali  .............................................. 11 

b. Rempah Dataran Tinggi di Pulau Tidore  ........................................... 14 

3. Lanskap Ekologis Hutan Adat di Sungai Dataran Rendah  

Kalimantan  .................................................................................................. 16 

4. Lanskap Ekologis Hutan Dataran Tinggi Pengunungan Jawa  ................ 18 

5. Perlindungan Ekosisten Hutan di Lanskap Ekologis  

Bukit Barisan Sumatera  ............................................................................. 20 

a. Desa Tanjung Aur  ................................................................................ 20 

b. Desa Sinar Mulya  ......................................................................................  21 

6. Lanskap Ekologis Sabana Napu Pulau Sumba  ........................................ 22 

F. Analisis Singkat dan Refleksi 

1. Visibilitas Ekonomi Nusantara  ................................................................. 23 

2. Pembangunan yang Ahistoris dan Lupa Rakyat  ...................................... 27 

3. Melampaui ‘romantisme’, Menemukan kembali ‘tenaga dalam”  

Nusantara  ...................................................................................................  29 

4. Ekonomi Nusantara sebagai Pemantik Diskursif  30 

G. Rekomendasi  ................................................................................................. 31 

Daftar Pustaka ………………………………………………………………………..   32 

Lampiran  
 



 

1 
Ekonomi Nusantara  
Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat  
Atas Sumber Daya Alam di Indonesia 
 

A.  Konteks dan Urgensi Penelitian 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih sebatas slogan belaka. 

Kelompok masyarakat yang hidup bergantung dari kelestarian hutan dan 

sumberdaya alam melalui praktik kearifan pengetahuan lokal hidup tanpa 

perlindungan serius dan maksimal dari negara. Berbagai kebijakan negara 

cenderung mengutamakan kepentingan bisnis atau investasi dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Kondisi ini menyumbang pada tingkat ketimpangan sosial 

ekonomi Indonesia yang masih tinggi hingga saat ini. Walaupun data dari BPS 

memperlihatkan ada penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 

sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari data September 2018 dan 

menurun 0,41 persen poin dari data Maret 2018. Akan tetapi data yang 

dipergunakan hanya berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs 

approach) dan tidak memperhatikan aspek aset dan akses terhadap sumber 

penghidupan.  

Selanjutnya, negara juga tidak memperhitungkan dampak lain akibat 

praktik buruk investasi. Berdasarkan laporan WALHI dalam Tinjauan 

Lingkungan Hidup (Environmental Outlook) tahun 2018 dan 2019 

memperlihatkan adanya peningkatan dan perluasan krisis ekosistem dan ragam 

dampak krisis ruang hidup rakyat di seluruh Indonesia. Seperti peningkatan 

jumlah kejadian bencana tahunan yang sebagian besar merupakan bencana 

hidrometeorologi disebabkan dari faktor kerusakan lingkungan hidup. Belum 

lagi situasi konflik agraria/ sumber daya alam yang menutup akses rakyat 

terhadap pemenuhan hak dasarnya. Salah satu akar masalahnya adalah 

dominasi paradigma dan kebijakan ekonomi kapitalistik berwatak ekstraktif 

dan eksploitatif atas sumber daya alam sebagai kelanjutan dari moda produksi 

ekonomi kolonial (economic colonial mode of production). Selain mendudukkan 

sumber daya alam hanya sebagai semata komoditas (komoditifikasi) untuk 

layanan ekonomi pasar, warisan kolonial ini masih melanjutkan kebijakan 

pengabaian sistem pengetahuan, khazanah kearifan dan basis ekonomi lokal/ 

tradisional rakyat. 

Menguatnya keberpihakan negara terhadap investasi melahirkan kondisi 

krisis sosio-ekologis. Bahkan hal ini tegas disebutkan Joko Widodo dalam 

dokumen janji politik “Nawa Cita” pada 2014, negara berada dalam kondisi 

krisis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan hidup. Sayangnya, 

pernyataan tersebut tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak, malah hadir 

kebijakan yang abai terhadap pemenuhan dan pemulihan nilai kemanusiaan 

dan lingkungan hidup. Negara tidak hadir melihat potensi valuasi ekonomi dari 

kearifan/ pengetahuan lokal. Terkait dengan hal ini, AMAN pernah melakukan 

studi valuasi ekonomi pada tahun 2019. Lebih jauh dari riset tersebut yang 

memotret valuasi ekonomi, WALHI juga menyusun sebuah studi yang berjudul 

Ekonomi Nusantara: Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan 

Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam untuk memperluas perlawanan 

pada keberpihakan negara pada investasi yang merusak lingkungan seperti saat 

ini.  

Studi ini memperlihatkan praktik ekonomi masyarakat dari sejarah 

Nusantara (cikal bakal Indonesia), diketahui bermula dari bersatunya berbagai 
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kekuatan pemuda nusantara, bukan dari kekuatan pemodal. Nusantara juga 

menyimpan sejarah pemanfaatan sumber daya alam yang mencapai puncak 

kejayaan dan memberi kesejahteraan sekaligus daulat bagi masyarakat lokal. 

Sejarah identitas dan kejayaan ini tentunya harus digali kembali dan dijadikan 

bahan ajar bagi negara untuk meninggalkan konsep pembangunan yang 

ahistoris dan tidak mencerminkan nilai ke-Indonesia-an. Potret keragaman 

ekonomi nusantara ini berelasi erat dengan sebaran wilayah kelola rakyat yang 

tersebar di berbagai kategorisasi lanskap ekologis.  

Sajian temuan ini diharapkan mampu membuat negara merefleksikan diri 

dan melahirkan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam 

yang adil dan lestari. Terlebih dalam sejarah krisis ekonomi yang pernah 

beberapa kali terjadi di Indonesia memperlihatkan kemampuan rakyat bertahan 

dalam praktik ekonomi riil. Kelestarian pengelolaan lingkungan hidup berbasis 

kearifan lokal menyelamatkan mereka dari kondisi krisis. Selain itu, sajian 

temuan ini akan memperlihatkan bahwa praktik ekonomi nusantara, lebih luas 

cakupannya dari sekedar hitungan valuasi dan nominalisasi sumber daya alam 

secara ekonomis. Praktik ini secara lebih luas mempertahankan keragaman 

biodiversitas, sosial, budaya dan identitas Indonesia.  

  

B. Batasan Masalah  

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

dalam pertanyaan di bawah ini: 

1. Bagaimanakah visibilitas ekonomi nusantara di beberapa lanskap 

ekologis yang tersebar di beberapa lokasi riset? 

2. Bagaimana mengarusutamakan kategori ‘baru’ ekonomi nusantara 

menjadi sebuah alternatif konsep pembangunan kebijakan ekonomi 

nasional? 

Secara singkat riset ini penting guna dua tujuan. Pertama, visibilitas. 

Memperlihatkan bahwa masih ada potensi ekonomi di nusantara yang tidak 

merusak dan menghormati relasi harmoni manusia dan alamnya sekaligus 

mandiri dan berdaulat atas tanah airnya. Kedua, perjuangan “kategoris”. Studi 

ini hendak mendorong ada kategori ‘baru’ bernama “ekonomi nusantara” 

sebagai satu karakter khusus yang kedepan mesti menjadi alternatif konsep 

pembangunan kebijakan ekonomi nasional.  

Maka ujung gagasan yang ingin diarusutamakan melalui hasil studi ini 

bertujuan untuk memantik kembali beragam alternatif dan terobosan bagi 

kebijakan ekonomi-politik nasional yang menyelaraskan dengan warisan luhur 

di nusantara yang mendudukkan manusia, alam dan Penciptanya sebagai satu 

kesatuan kosmologi yang utuh. Bukan semata pertumbuhan ekonomi tanpa 

keadilan, tidak humanis dan merusak ekosistem seperti praktik sekarang. 

Ekonomi nusantara adalah ikhtiar menyusun alternatif diskursus tanding 

daulat ekonomi rakyat selaras keadilan sosial-ekologis.    

 

C. Metodologi Penelitian 

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan 

data adalah action research (kaji tindak). Kaji tindak adalah satu bentuk riset 
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yang tidak hanya untuk to understanding and analyzing, tapi juga sekaligus to 

social and economic changes. Artinya riset ini juga melekat di dalamnya agenda 

advokasi dan pengorganisasian rakyat untuk menuju tujuan perubahan yang 

diniatkan. Dalam tiga tipe bentuk riset (Wiradi, 2009: 28), kategori riset ini 

lebih dekat pada bentuk riset jenis partisipatoris (partisipatory research), 

daripada riset akademik atau riset kebijakan. Tujuan riset semacam ini bukan 

semata menjelaskan “misteri”, menemukan “kebaruan” (novelty) namun lebih 

untuk menunjukkan dan memperlihatkan (visibility) hal yang disembunyikan 

serta menyusun argumen tanding (counter discources) atas narasi kebijakan 

besar lain yang ditantang. Dalam konteks studi ini adalah paradigma kebijakan 

ekonomi negara yang masih developmentalistik dan serba pertumbuhan  

(growth), bersifat ekstraktif-eksploitatif tanpa keadilan, minus prinsip 

keberlanjutan dan keselamatan rakyat.  

Riset ini menggunakan metode riset aksi dengan tidak bebas nilai artinya 

memihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban 

sebagai konsekuensi dari bagaimana peneliti menggunakan sistem makna di 

dalam subyek penelitian (Bungin, 2003: 3-17). 

Riset ini masuk dalam kategori RAP Tematik yaitu menganalisis program 

aksi transformatif yang sudah berjalan yaitu ekonomi nusantara, sebagai alat 

evaluasi dan pengamatan (monitoring). Metode pengumpulan data primer yang 

dilakukan di 10 lokasi penelitian beragam yaitu FGD, wawancara mendalam, 

dan observasi, juga beberapa lokasi menggunakan metode survei untuk 

menghitung valuasi ekonomi di tiap lokasi secara purposive sampling artinya 

responden dipilih dengan kriteria warga dampingan WALHI yang memahami 

praktik ekonomi nusantara. 

Hasil pengumpulan data kualitatif kemudian diinterpretasi dengan 

mengkombinasikan hasil penghitungan valuasi ekonomi setiap lokasi penelitian, 

dan hasil temuan sementara akan diverifikasi kembali kepada informan kunci 

dalam bentuk FGD. Hasil verifikasi ini kemudian digunakan untuk melengkapi 

keseluruhan hasil analisis riset ini. Adapun pengumpulan data dilakukan 

selama delapan bulan, dari Desember 2018 s/ Juli 2019. Proses penyusunan 

hasil temuan riset dilakukan pada Agustus s/d Minggu II Oktober 2019. 

 

D. Ekonomi Nusantara dan Wilayah Kelola Rakyat 

Ekonomi nusantara yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan praktik 

ekonomi yang dijalankan oleh komunitas mayarakat adat maupun lokal yang 

terikat pada nilai dan prinsip tertentu, yaitu (1) pengembangan ekonomi lokal 

berbasis prinsip keadilan sosial-ekologis; (2) pengembangan ekonomi lokal 

dengan penghormatan tinggi pada khazanah pengetahuan dan kearifannya 

sendiri; (3) pengembangan ekonomi lokal yang menghormati keselarasan dan 

keberlanjutan ekosistem; (4) pengembangan ekonomi lokal yang 

mengedepankan jaminan keselamatan rakyat di atas orientasi keuntungan 

ekonomi; (5) Pengembangan ekonomi lokal yang menolak komoditifikasi 

sumberdaya alam semata demi tujuan dan kepentingan pasar; (6) 

pengembangan ekonomi lokal yang berbasis penegasan kompleksitas hubungan 

manusia dengan alam dan ruang hidupnya, bukan sekedar hubungan 
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ekonomistik; (7) pengembangan ekonomi lokal yang menegaskan prinsip 

keberlanjutan produktifitas rakyat dengan penegasan masyarakat sebagai 

subjek perubahan mereka sendiri; (8) pengembangan ekonomi lokal 

berlandaskan tujuan dan inisiatif pembalikan dan pemulihan krisis sosial-

ekologis. 

Wilayah Kelola Rakyat merupakan frasa yang dipergunakan untuk 

menggambarkan sistem pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan 

partisipatif baik dalam tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi 

melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi 

sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung kehidupan 

berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan 

antar seluruh komponen ekosistem dipertahankan dalam kondisi yang stabil 

dan seimbang. Secara ringkas wilayah kelola rakyat merupakan sistem yang 

terdiri dari komponen tata kuasa, tata kelola, tata konsumsi dan tata produksi. 

Masing-masing tata ini saling terkait dan menjadi satu kesatuan guna 

memastikan daulat rakyat terhadap sumber daya alam. Pada proses tata kuasa, 

rakyat memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui legalitas secara adil 

terhadap wilayah tertentu yang menjadi sumber penghidupannya. Selanjutnya, 

pada tata kelola digambarkan model kelola lestari yang dilakukan berbasis nilai 

dan kearifan tertentu. Adapun tata konsumsi, rakyat dalam melakukan 

aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam memperoleh 

konsumsi yang berkualitas, baik dari hasil kerja di wilayah yang dimaksud, 

maupun dari hasil tukar komoditas atau produk yang dihasilkan. Sedangkan, 

yang dimaksud tata produksi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam oleh rakyat tidak melulu menghasilkan komoditas, melainkan keluar 

dengan produk yang memberikan nilai lebih atau paling tidak ada relasi dan 

hubungan bisnis yang adil. Produksi yang dihasilkan juga tidak sekedar 

melayani kebutuhan pasar.  

Sebaran wilayah kelola rakyat di atas tentunya beragam dan menyebar di 

berbagai wilayah Indonesia. Keragaman tata kuasa, tata kelola, tata konsumsi 

dan tata produksi ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kekhasan dari  

masing-masing lokasi riset inilah yang akan disajikan dalam lembar Temuan 

Awal Riset. Terdapat enam lanskap ekologis yang dipotret, yaitu lanskap 

ekologis gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan sumatera, hutan dataran 

rendah, sabana, dan pesisir pulau kecil. Adapun lokasinya tersebar di 8 

provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa 

Tengga Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Maluku 

Utara. 

Keragaman temuan sebaran wilayah kelola rakyat ini selanjutnya dilihat 

dalam prinsip ekonomi nusantara. Dari pengambilan data di lokasi penelitian 

menurut WALHI terdapat empat indikator yang bisa menunjukkan relasi 

wilayah kelola rakyat dengan ekonomi nusantara, yakni (1) Ada warisan 

ketersambungan sejarah kejayaan masa lampau. Artinya semua lokasi studi 

dipilih karena ada tapak historis yang menunjukkan kekuatan ekonomi masa 

lampau saat Indonesia masih disebut nusantara; (2) Keragaman lanskap 
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ekologis. Semua lokasi studi merupakan bagian dari keragaman sumber 

ekonomi di nusantara dulu dan sekarang yang memiliki basis ragam lanskap 

ekologis mewakili karakteristik nusantara; (3) Pembuktian ekonomi lokal 

sebagai ekonomi nusantara. Artinya semua lokasi yang ditampilkan dalam studi 

ini juga menunjukkan bahwa jenis ekonomi yang dikelola masyarakat terbukti 

tidak merusak, manusiawi dan berbasis pengetahuan lokal dengan seluruh 

kearifannya; (4) Berdimensi pembalikan dan pemulihan krisis sosial-ekologis 

lokal.  Semua temuan ekonomi lokal di lokasi studi juga harus memiliki atau 

tersambung dalam upaya gerakan sosial yang lebih luas dalam upaya 

pemulihan dan pembalikan krisis sosial-ekologis yang dialami di tingkat lokal 

maupun daerah, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi gerakan ekonomi lokal 

lainnya di nusantara. Empat indikator inilah yang menjadi kerangka dari 

temuan utama studi ini tentang kualifikasi dan deskripsi apa dan bagaimana 

yang disebut sebagai ekonomi nusantara. 

 

E. Keragaman Temuan Ekonomi Nusantara 

Paparan temuan riset akan diurai berdasarkan 10  lokasi riset yang tersebar 

di 6 lanskap ekologis. Secara administratif lokasi riset berada di 8 provinsi, 

yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 

Jawa Timur, Bali, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Rincian lokasi riset 

tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini:  

a. Lanskap Ekologis Perbukitan Sumatera – Tanjung Aur dan Sinar Mulya, 

Bukit Kumbang Bengkulu; 

b. Lanskap Ekologis  Gambut – Lebak Belanti dan Lebak Rawang, Sumatera 

Selatan dan Bararawa Kalimantan Selatan; 

c. Lanskap Ekologis Hutan Dataran Rendah – Long Isun Kalimantan 

Timur; 

d. Lanskap Ekolologis Hutan Dataran Tinggi – Desa Adat Sendi Jawa 

Timur; 

e. Lanskap Ekologis Pesisir dan Pulau Kecil – Desa Adat Kedonganan Bali 

dan Kelurahan Kalaodi, Maluku Utara; 

f. Lanskap Ekologis Sabana – Desa Napu, Nusa Tenggara Timur. 

 
Lokasi Riset Keadaan Umum Lanskap 

Tanjung Aur Desa Tanjung Aur berada di Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. Wilayah Tanjung Aur seluas 

4.000 hektar berada di kawasan hutan Bukit 

Kumbang. Desa Tanjung Aur memiliki penduduk 

sebanyak 325 KK 

Perbukitan 

Sumatera 

Sinar Mulya Desa Sinar Mulya berada di Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur dan berbatasan dengan Tanjung 

Aur. Kawasan Sinar Mulya masuk dalam 

ekosistem Bukit Kumbang. Sinar Mulya memiliki 

penduduk sebanyak 115 KK 

Perbukitan 

Sumatera 
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Lebak Belanti Lebak Belanti berada di Desa Belanti Kecamatan 

Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering 

Ilir. Lebak Belanti berada di kawasan DAS 

Komering. Belanti Memiliki luas 3.000 hektar 

dengan luas pertanian rawa gambut (lebak) 2.708 

hektar dan jumlah penduduk sebanyak 325 KK 

Gambut 

Lebak Rawang Lebak Rawang adalah sistem pertanian rawa 

gambut yang berada di lima desa meliputi 

Jerambah Rengas, Lebung Hitam, Riding, Tulung 

Seluang dan Penanggoan Duren. Kelima desa ini 

secara administratif berada di Kecamatan 

Pangkalan Lampam dan Tukung Selapan. Jumlah 

penduduk di Lebak Rawang sebanyak 14.226 jiwa  

Gambut 

Bararawa Desa Bararawa berada di Kecamatan Paminggir 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bararawa berada 

di kawasan ekosistem gambut yag terhubung 

dengan DAS Paminggir sebagai sub sistem DAS 

Barito. Bararawa memiliki luas 9.519 hektar 

dengan sebagian besar wilayahnya tergenang air 

Gambut 

Long Isun Desa Long Isun terletak di Kecamatan Long 

Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan 

Timur. Long Isun berada di kawasan ekosistem 

hutan dataran rendah DAS Mahakam dengan 

luas wilayah sebesar 80.433 hektar 

Hutan 

Dataran 

Rendah  

Sendi Sendi berada di lereng utara Gunung Welirang 

dengan ketinggian sekitar 1000 mdpl dan berada 

di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Sendi 

memiliki luas 250 hektar dengan jumlah 

penduduk sebesar 140 jiwa.  Sendi masuk dalam 

kawasan hutan dataran tinggi Gunung Welirang 

Hutan 

Dataran 

Tinggi 

Kedonganan Kedonganan merupakan daerah di ekosistem 

pesisir Pulau Bali yang masuk wilayah 

kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Memiliki 

luas wilayah sebesar 191 hektar dengan 

penduduk sebanyak 7.070 jiwa (1.657 KK). 

Kedonganan terbagi dalam 6 banjar 

Pesisir dan 

Pulau Kecil 

Kalaodi Kalaodi daerah perbukitan di kecamatan Tidore 

Kota Tidore yang terdiri dari kampung Dola, Koli, 

Suwom, dan Golili. Kalaodi memiliki wilayah 

seluas 2.000 hektar dan penduduk sebanyak 461 

jiwa (105 KK). Kalaodi berada di ketinggian 900 

mdpl dan masuk dalam lanskap ekologis pulau-

pulau kecil 

Pesisir dan 

Pulau Kecil 

Napu Napu berada di kecamatan Haharu Kabupaten 

Sumba Timur dengan wilayah seluas 400 hektar 

dan memiliki penduduk sebanyak 538 jiwa. Napu 

berada di kawasan lanskap sabana Pulau Sumba. 

Napu menjadi desa administratif pada tahun 2007 

Sabana 
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Selanjutnya, hasil temuan akan diurai berdasarkan 4 indikator yang 

menunjukkan relasi wilayah kelola rakyat yang masuk dalam kriteria ekonomi 

nusantara. Adapun detil temuan dapat dilihat di bawah.   

1. Lanskap Ekologis Rawa Gambut 

a. Lumbung Pangan yang Hilang di Ekossitem Rawa Gambut 

Ogan Komering Ilir 

Temuan dari lokasi riset Lebak Belanti, Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan yang berada di lanskap ekologis 

ekosistem gambut dapat dilihat dari tabel di bawah.  

 
Sejarah 

Kejayaan 
- Desa Belanti diketahui eksis sebagai sejak era Kresidenan 

Palembang (1879-1932) 

- Pernah menjadi lumbung pangan era Sriwijaya 

- 1965 masyarakat lokal (marga) dan pendatang memulai 

pertanian di lebak belanti 

- 1992 menjadi lumbung padi Ogan Komering Ilir 

- Daerah Penghasil buah terbesar di Ogan Komering Ilir dengan 

komoditas utama  
Ketergantunga

n terhadap 

Lanskap 

- Pertanian di lanskap rawa gambut (lebak) 

- Adanya penangkapan ikan di perairan rawa gambut 

memunculkan tradisi lelang lebung 
Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sebagai  

Ekonus 

-  Pertanian lebak dilakukan secara komunal (marga) 

- Pertanian alami dengan sedikit pirit karena suburnya lahan 

gambut 

- Penangkapan ikan dengan alat tradisional (bekarang) 

- Menolak menanam sawit dan memilih menanam buah 

- Adanya syarat usia pohon layak tebang, misalnya gelam (3-4 

tahun) 
Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 

- Masuknya perkebunan sawit PT. Waringin Agro Jaya seluas 

26.000 hektar 

- Terjadi kerusakan sistem hidrologi ekosistem gambut 

- 2006 produksi padi lebak rawang mengalami penurunan 

- 2007 lebak rawang tidak lagi menjadi lumbung padi  

- 2008 lebak rawang mengalami banjir rutin tahunan hingga 

sekarang 

- Lebak belanti seluas 2.708 hektar tergenang sepanjang tahun 

- Berkurangnya jumlah penduduk Lebak Belanti dari 3 kampung 

(RT)  menjadi 2 kampung (RT) 

Inisiatif Pemulihan 

- Munculnya penolakan terhadap masuknya perkebunan kelapa 

sawit 

- Munculnya upaya perbaikan tata kelola air dari lebak ke Danau 

Jungkal 

- Pergantian mata pencaharian ke sektor perikanan dan 

perkebunan 

 

Potensi ekonomi Desa Belanti didapatkan dari hasil pertanian, 

perikanan, peternakan dan perkebunan cukup tinggi. Nilai valuasi 
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ekonomi tahunan Desa Belanti dari hasil perikanan dan peternakan 

sebesar Rp4.979.270.000, perkebunan sebesar Rp674.665.000 dan 

pertanian sebesar Rp87.945.000. Keseluruhan valuasi ekonomi tersebut 

berdasarkan dengan hitungan harga terendah dari setiap komoditas. 

Nilai tersebut sebetulnya jauh menurun disebabkan oleh rusaknya 

ekosistem rawa gabut Lebak Belanti.  

Potensi ekonomi di Lebak Belanti yang begitu menakjubkan dan 

selaras dengan nilai alam merupakan bukti praktik ekonomi nusantara 

masih eksis di lokasi ini. Sayangnya, keberadaannya di ambang 

keruntuhan. Tidak ada lagi dua musim lokal, musim terendam dan 

musim kering. Musim terendam terjadi hampir sepanjang tahun karena 

investasi perkebunan kelapa sawit merusak sistem hidrologis gambut. 

Kerusakan ini telah mengakibatkan Lebak Belanti kehilangan satu 

praktik ekonomi lokalnya, yaitu bertani sawah. Untuk itu ekosistem rawa 

gambut Lebak Belanti harus diselamatkan sekaligus dipulihkan. 

Tentunya pemulihan tidak melulu bicara pemulihan ekonomi, tapi juga 

menyelamatkan warisan tradisi yang terancam hilang. Satu-satunya cara 

menyelamatkan lanskap ekologis ini adalah memulihkan hak atas tanah 

warga. Warga Belanti harus jadi melakukan inisiatif perlawanan agar 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kembali mencapai kejayaannya 

seperti di masa sebelumnya.   

 

b. Lumbung Pangan di Ekositem Rawa Gambut Ogan Komering 

Ilir 

Temuan dari lokasi riset Lebak Rawang, Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan yang berada di lanskap ekologis 

ekosistem gambut dapat dilihat dari tabel di bawah.  

 
Sejarah 

Kejayaan 
- Di masa lalu menjadi lumbung pangan era Sriwijaya 

- Saat ini menjadi daerah lumbung pangan Ogan Komering ilir 

- Menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat lima desa 
Ketergantungan 

terhadap 

Lanskap 

Ekologis 

- Ekonomi lebak di perairan rawa gambut terdiri dari perikanan, 

peternakan kerbau rawa, kayu terkubur 

- Ekonomi di ekosistem gambut darat terdiri dari perkebunan 

dan peternakan 
Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sebagai  

Ekonus 

-  Bekarang menangkap ikan dengan alat tradisional 

- Menabung dengan ngingun (beternak) 

- Adanya penanggalan kemunculan ikan 

- Adanya kalender musim tanam 

- Pertanian alami dengan sedikit pirit 
Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 

- Pelarangan praktik pertanian sonor di tahun 2015 

- Masuknya perkebunan tebu PT Bumi Sriwijaya Sentosa 2012 

- Masuknya konsesi sawit PT Bintang Harapan Palma 10.550 

hektar 

- Kebakaran hutan akibat perambatan kebakaran di konsesi PT 

Bumi Mekar Hijau tahun 2015 

- Produktifitas kebun karet menurun akibat kebakaran lahan 
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Inisiatif Pemulihan 

- Keberhasilan menolak perkebunan tebu PT BSS 

- Sedang dalam perjuangan menolak konsesi PT BHP 

 

Karakter ekonomi lebak rawang terdiri dari dua jenis. Pertama, 

ekonomi lebak di wilayah rawa gambut dengan sumber pendapatan dari 

perikanan, peternakan kerbau rawa, dan kayu terkubur. Kedua, ekonomi 

daratan dengan sumber pendapatan dari perkebunan dan peternakan. 

Berdasarkan hasil analisis sumber penghidupan masyarakat di Lebak 

Rawang. Didapatkan enam sumber penghidupan utama masyarakat 

Lebak Rawang dengan nilai ekonomi seperti berikut: 

 

Tabel Valuasi ekonomi dengan perhitungan harga terendah 

 

No Sumber Penghidupan Nilai Ekonomi Harga 

Normal per Tahun  

1 Komoditas dari ikan dan ternak Rp41.438.525.000  

2 Komoditas dari kayu terkubur Rp282.149.100.000  

3 Komoditas dari tumbuhan dan kayu Rp92.128.250.000  

4 Komoditas dari buah-buahan Rp12.181.029.000  

5 Komoditas dari kebun Rp11.791.166.000  

6 Komoditas dari pangan Rp8.491.654.400  

Total Rp448.179.724.400  

Tabel  Valuasi ekonomi dengan perhitungan harga normal 

 

Dari data tersebut diketahui nilai ekonomi Lebak Rawang sebesar 

Rp311.751.361.000 pada penghitungan harga terendah. Sedangkan 

dengan harga normal sebesar Rp448.179.724.400. Berdasarkan valuasi 

ekonomi terendah rata-rata penghasilan penduduk sebesar Rp21.914.196/ 

tahun. Adapun berdasar harga normal komoditas maka rata-rata 

penghasilan penduduk sebesar Rp31.504.264/ tahun.  

Valuasi ekonomi yang cukup besar, keragaman ekosistem dan adat 

isitiadat di Lebak Rawang membuktikan bahwa praktik ekonomi 

nusantara di lokasi ini masih eksis dan jaya. Sayangnya, masyarakat 

belum mendapat legalitas perlindungan dari negara. Terlebih ada 

ancaman investasi perkebunan kelapa sawit. Menyelamatkan praktik 

ekonomi nusantara di Lebak Rawang dari ancaman investasi sama 

artinya menyelamatkan nafkah hidup 14.000 jiwa di 5 Desa sekaligus 

No Sumber Penghidupan Nilai Ekonomi Harga 

Terendah per Tahun 

1 Komoditas dari ikan dan ternak Rp27.696.050.000  

2 Komoditas dari kayu terkubur Rp206.517.900.000  

3 Komoditas dari tumbuhan dan kayu Rp56.784.535.000  

4 Komoditas dari buah-buahan Rp6.627.156.000  

5 Komoditas dari kebun  Rp8.309.778.000  

6 Komoditas dari pangan Rp5.815.942.000  

Total  Rp311.751.361.000  
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menyelamatkan keragaman hayati dan kebudayaan yang ada di lokasi 

tersebut.  

 

c. Hidup Bergantung dari Ekosistem Rawa Gambut 

Temuan dari lokasi riset di Desa Bararawa, Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di lanskap ekologis rawa 

gambut dapat dilihat dari tabel di bawah.  

 
Sejarah 

Kejayaan 
- Permukiman masyarakat Bararawa di kawasan rawa gambut 

telah muncul sejak lama 

- Peternakan kerbau rawa dan perikanan menopang 

keejahteraan Bararawa 

- Kebutuhan protein di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

didapatkan dari hasil perikanan dan peternakan Bararawa 
Ketergantungan 

terhadap 

Lanskap 

Ekologis 

- Masyarakat Bararawa bergantung pada transportasi sungai 

dari sistem hidrologi gambut Sungai Paminggir 

- Beternak kerbau rawa hadangan kalang 

- Sebagian besar masyarakat bekerja mencari ikan maiwak 

- Rumah didirikan dengan pondasi 2-4 meter dari kayu untuk 

menghindari banjir saat musim banyu dalam 

-  
Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sebagai  

Ekonus 

-  Memiliki kalender musim berdasar pergerakan air rawa 

gambut banyu dalam dan banyu pandit 

- Kepemilikan individu hanya pada rumah dan kadang, areal 

selain itu dapat dimanfaatkan bersama 

- Saling menjaga ternak kerbau rawa yang dilepaskan saat pagi 

dan kembali saat sore 
Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 

- Perubahan alat tangkap perikanan dari tradisional menjadi 

modern 

- Masuknya konsesi sawit PT Hasnur Jaya Lestari dan PT Sinar 

Surya Borneo seluas 10.079 hektar 

- Ditolaknya pengusulan Hutan Desa karena Bararawa 

dimasukkan dalam wilayah Peta indikatif Penundaan Izin 

Baru (PPIB) tahun 2018.  

Inisiatif Pemulihan 

- Pada tahun 2018, masyarakat berinisiatif untuk mengajukan 

wilayah Desa Bararawa menjadi Hutan Desa menggunakan 

mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan nomor 83 tahun 2016 

- Desa Bararawa mengusulkan wilayah seluas 4.970 Ha untuk 

kegiatan agroforestry, silvofishery, silvopasture dan wisata 

kerbau rawa.  

- Menurut SK 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 

tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian izin 

Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan 

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal 

Penggunaan Lain, Desa Bararawa masuk ke dalam wilayah 

Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB). 

- Dalam Inpres nomor 5 tahun 2019 tentang pemberian izin baru 
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dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan 

gambut juga masih memasukkan menggunakan PPIB tahun 

2018 sehingga proteksi melalui skema Hutan Desa belum bisa 

dicapai. 

 

Sebagai lanskap ekologis rawa gambut, siklus sungai dan musim 

sangat mempengaruhi kehidupan penduduk Bararawa. Saat musim 

penghujan (banyu dalam) bagian belakang pemukiman tenggelam. 

Mayoritas masyarakat Desa Bararawa hidup dari mengambil ikan 

(maiwak). Saat musim banyu dalam, pengambilan ikan dengan 

menggunakan perahu perahu bermesin kecil. Namun saat musim banyu 

pandit, perahu-perahu tidak bisa menjangkau areal yang sebelum dapat 

dijangkau saat musim banyu dalam. Aktifitas maiwak hanya dilakukan 

di Sungai Paminggir dan kanal-kanal. Rata-rata penghasilan dari 

perikanan tangkap sungai alam sebesar Rp2.650.000/ bulan. 

Selain perikanan, warga Bararawa juga memiliki kearifan dalam 

beternak hadangan kalang atau kerbau rawa. Kerbau rawa diternak 

secara bebas di rawa Desa Bararawa. Saat matahari terbit, pemilik atau 

penggembala bersiap melepaskan hadangan dari kalang (kandang) 

menuju rawa. Saat matahari tenggelam, kerbau digiring kembali ke 

kalangnya. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) terhadap 30 

orang sampel peternak kerbau rawa, diperoleh data kekayaan bersih 

terendah sebesar Rp90.000.000 dan kekayaan bersih tertinggi sebesar 

Rp1.490.000.000. Setiap peternak dapat menjual kerbau sebanyak 8 ekor 

per tahun. Jika rata-rata harga kerbau adalah Rp15.000.000, maka 

penghasilan per tahun tiap peternak adalah Rp120.000.000 atau 

Rp10.000.000/bulan. 

 

2. Lanskap Ekologis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

a. Ekonomi Nusantara Pariwisata di Bali 

Temuan dari lokasi riset di Desa Adat Kedonganan, Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali yang berada di lanskap ekologis pesisir dapat 

dilihat dari tabel di bawah.  
Sejarah Kejayaan - Krama Desa Adat mengalami masa kejayaan pertama pada 

masa nusantara dari sektor kelautan, khususnya bagi 

nelayan dan aktivitas perdagangan hasil laut (ikan dan 

lainnya). Masa ini krama membiayai kebutuhannya secara 

mandiri; 

- Masa kejayaan berikutnya dimulai pada 2006. Kejayaan ini 

dilalui setelah melalui dua masa krisis. Peralihan ekonomi 

tradisional sebagai nelayan berubah dengan mengandalkan 

sektor pariwisata modern; 

- Masa kejayaan ditandai dengan penerimaan keuntungan 

dari kepemilikan saham Desa Adat dan krama secara 

komunal; 

- Keuntungan terdistribusi secara pribadi dan komunal 

untuk kepentingan sosial budaya.  
Ketergantungan - Kelestarian Pantai Kedonganan berkontribusi pada 
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terhadap Lanskap 

Ekologis 
ketertarikan wisatawan berkunjung; 

- Akses pantai masih bisa dipergunakan sebagai ruang 

publik dan adanya upacara adat tetap bisa terlaksana; 

- Hasil ikan dan aktivitas penujang pariwisata lain 

(transportasi, homestay, penukaran uang) berelasi dengan 

kegiatan kafe makanan. 
Praktik 

Pengetahuan dan 

Kearifan lokal sbg 

Ekonus 

- Tidak merusak, aktivitas kafe makanan tunduk pada 

aturan adat, tidak boleh membuang limbah dan sampang 

sembarangan; 

- Dilakukan secara partisipatif dengan mengakomdir krama 

banjar sebagai pemilik secara komunal; 

- Pengelolaan kafe makanan tunduk pada aturan adat dan 

keuntungannya berkontribusi untuk melestarika adat 

istiadat; 

- Penghasilan rata-rata perbulan tiap kafe 500 – 700 juta.  
Inisiatif Pemulihan Situasi Krisis 

- Inisiatif pemulihan berangkat dari krisis pertama ketika 

hasil laut tidak lagi maksimal dan tidak mampu 

mencukupi kebutuhan Krama Desa Adat.  

- Fase krisis kedua, pada  1995 s/d 2006 ketika sektor  

pariwisata menjadi salah satu alternatif pilihan ekonomi. 

Berawal dari 5 kafe makanan menjadi 67. 

- Pegelolaan yang individualistik mengakibatkan kerusakan, 

pesisir pantai menjadi kotor, adanya ketimpangan sosial, 

kepemilikan kafe sebagian besar oleh investor atau 

segelintir krama Desa Adat  yang mempunyai modal besar; 

- Hilangnya ruang publik dan upacara adat terganggu;  

Inisiatif Pemulihan 

- Inisiatif berasal dari Desa Adat dengan melibatkan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Kedonganan, Sekolah Tinggi pariwisata (STP) Nusa Dua 

Bali dan STP Badung; 

- Konsesp pemulihan adalah penataan ulang lokasi dan 

kepemilikan kafe dengan skema community based tourism 

(CBT); 

- Mendapat dukungan Pemerintah Daerah melalui Surat 

Rekomendasi Nomor 603 Tahun 2006 yang diperkuat 

dengan Surat Keputusan Bupati Badung nomor 

1238/01/HK/ 2010 memberikan Desa Adat Kedonganan 

untuk melakukan Penataan Pantai Kedonganan dan kafe-

kafe; 

- Desa Adat Kedonganan menata 24 kafe, setiap banjar di 

wilayah Desa Adat Kedonganan sebagai institusi diberikan 

4 (empat) kafe untuk dikelola oleh Krama Banjar; 

- Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kedonganan 

menyalurkan kredit senilai total Rp 12.000.000.000 untuk 

investasi awal. Masing-masing kafe mendapat fasilitas 

kredit senilai Rp 500.000.000. Setiap krama diberikan 

fasilitas kredit tanpa agunan senilai Rp 5.000.000 – Rp 

10.000.000; 
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Pengaturan Adat terhadap aktivitas 24 kafe didasarkan pada Perarem 

yang ditetapkan sejak tahun 2012. Cakupan larangan dan kewajiban yang 

harus dipatuhi adalah: (1) dilarang melakukan cun timbangan terhadap 

materi/produk yang dijual kepada pelanggan, (2) dilarang membangun di 

luar alokasi tempat yang telah ditetapkan; (3) dilarang membuang limbah 

ke jalan (4) parkir harus di tempat yang ditentukan; (5) dilarang 

menampilkan hiburan yang bertentangan dengan norma kesopanan 

masyarakat Bali; (6) dilarang pedagang acung beroperasi di Pantai 

Kedonganan; (7) dilarang untuk menutup lorong di masing-masing kanan 

kiri kafe yang ditetapkan; (8) dilarang mengganti nama kafe tanpa seijin 

BPKP2K; (9) dilarang memberi komisi melebihi komisi yang ditetapkan 

(25%); dan (10) dilarang menerima penanaman modal dari pihak luar 

kecuali oleh krama banjar pada kelompok kafe yang bersangkutan. 

Adapun sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut 

adalah dilaporkan kepada pihak berwajib, penutupan kafe 1–7 hari yang 

disesuaikan dengan bobot ancamannya serta dikenakan sanksi yang 

tercantum dalam awig-awig (aturan) Desa Adat Kedonganan.   

Sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, keuntungan dari 

aktivitas kafe makanan lainnya diperoleh secara individual oleh krama 

Desa Adat dan secara komunal diperoleh melalui pengelolaan Desa Adat. 

Adapun rincian perolehan keuntungan secara komunal ini dapat dirinci 

sebagai berikut:   

1. Untuk keberlangsungan adat, budaya dan agama masyarakat adat, 

seperti pembangunan pura, pembiayaan yadnya, upacara di pura-

pura, piodalan atau saat ada karya di pura-pura, upacara ngaben 

dan nyekah masa yang dilaksanakan Desa Adat Kedonganan setiap 

tiga tahun sekali; 

2. Untuk dukungan fasilitas sosial. pendidikan, kesehatan, sosial 

budaya, penyediaan fasilitas umum dan penataan lingkungan 

ditanggung dari Desa Adat.  

3. Santunan atau bantuan kematian. Sejak 2002 hingga 1 Oktober 

2008 Desa Adat juga memberikan santunan kepada keluarga 

karama yang meninggal sebesar Rp1.000.000. Per 4 Oktober 2018, 

nilai santunan kematian ditingkatkan menjadi Rp2.000.000 

4. Santunan kepada masyarakat yang berkemampuan khusus, begitu 

juga mantan prajuru dan pengurus desa ikut diberikan punia. 

5. Untuk pendidikan, melalui LPD Desa Adat Kedonganan, anak-anak 

memperoleh Tabungan Beasiswa (TaBe) Plus yang dirancang 

sebagai persiapan dana pendidikan bagi anak-anak Desa Adat 

Kedonganan sehingga tidak ada lagi angka putus sekolah karena 

kekurangan biaya. Beberapa anak juga mendapatkan beasiswa 

prestasi dan beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Setiap Hari 

Ulang Tahun (HUT) LPD Desa Adat Kedonganan memberikan 

beasiswa melalui lomba cerdas cermat dan sejak tahun 2009, 

dilaksanakan workshop dan lomba menulis bagi siswa dan guru. 
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Selain itu, untuk memajukan pendidikan, LPD Desa Adat 

Kedonganan juga membentuk Taman Kanan-kanak 

Pengelolaan kafe oleh masyarakat adat Desa Adat Kedonganan 

merupakan bukti bahwa bicara ekonomi pariwisata tidak melulu soal 

harus bergantung pada investasi swasta. Community Based Tourism yang 

dipraktikkan Desa Adat Kedonganan telah membuktikannya. Dari 

kepemilikan, pengelolaan sampai kontrol dilakukan bersama-sama oleh 

masyarakat adat pun manfaatnya dirasakan bersama-sama. Setiap 

lapisan masyarakat memiliki porsinya masing-masing. Menjadi pengurus 

owner, pengelola, maupun owner itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap 

masyarakat adat Kedonganan adalah pemiliknya.  

 

b. Rempah di Dataran Tinggi Pulau Tidore 

Temuan dari lokasi riset di Kelurahan Kalaodi, Kota Tidore 

Kepulauan, Provinsi Maluku Utara yang berada di dataran tinggi lanskap 

ekologis pulau kecil. Lokasi ini sering juga dikenal sebagai kampung di 

atas awan. Detil temuannya akan diawali dari uraian tabel di bawah.  

 
Sejarah Kejayaan - Kepulauan Maluku sejak abad 3 SM telah disinggahi 

pedagang dari Cina untuk membeli cengkih 

- Pada abad 8  cengkih Maluku mulai popular di Eropa 

- Pada abad 16 Komoditas Pala dan Kayu manis ikut 

terdongkrak  

- .Bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memburu 

rempah ke Maluku 

- Belanda melakukan bumi hangus kebun cengkih dan pala 

- Terjadi kolonialisasi yang kemudian diikuti menurunnya 

kejayaan rempah 

- Budidaya rempah terus berlangsung hingga sekarang 
Ketergantungan 

terhadap Lanskap 

Ekologis 

- Tanaman rempah subur di tanah perbukitan pulau-pulau 

Maluku 

- Kalaodi menjadi penopang wilayah pesisir pulau Tidore 

- Tanaman buah musiman juga subur di lanskap pulau-

pulau kecil Maluku 
Praktik 

Pengetahuan dan 

Kearifan lokal sbg 

Ekonus 

- .Tradisi menanam rempah diwariskan turun temurun 

- Menjalankan praktek kabata ekologi hidup  selaras dengan 

alam  

- Bobeto pantangan menebang pohon secara serampangan 

-  Kebun komunal yang spesifik alokasi manfaatnya (PKK, 

Masjid, Pemuda) 

- Prinsip merusak alam sama juga mencelakai diri sendiri 

- Terdapat tradisi Bari (gotong royong umum) dan Galasi 

(gotong royong buka lahan) 
Inisiatif Pemulihan Situasi Krisis 

- Kalaodi berada di perbukitan dengan kontur curam dan 

rawan longsor 

- Pertambahan jumlah populasi dan minimnya ketersediaan 

lahan 

- Tahun 1982, Kalaodi dimasukkan dalam wilayah Hutan 
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Lindung Tagafura seluas 2.517 hektar 

- Legalisasi penetapan kawasan hutan lindung tersebut 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 

SK.302/Menhut-II/2013 

Inisiatif Pemulihan 

- Mewajibkan penanaman bambu untuk mencegah 

terjadinya longsor 

- Sejak tahun 1960, terdapat kesepakatan antar marga 

untuk melakukan perpindahan ke wilayah pesisir dan 

pulau lain demi perlindungan ekosistem hutan di 

perbukitan kalaodi 

- Melakukan pemetaan partisipatif dan menyusun rencana 

aksi untuk mengeluarkan Kalaodi dari kawasan hutan 

lindung Tagafura 

 

Masyarakat Kalaodi umumnya bekerja sebagai petani kebun. Potensi 

pertanian didominasi oleh tanaman cengkih dan pala dengan luas lahan 

perkebunan 350 hektar untuk kebun cengkih dan 286 hektar untuk kebun 

pala. Setiap panen, kebun warga menghasilkan ratusan ton pala dan 

cengkih. Adapun hasil pertanian lainnya terdiri dari tanaman buah 

seperti durian, pisang, rambutan dan alpukat. Selain itu warga juga 

menanam tanaman obat atau rempah seperti kunyit dan lengkuas.  

Saat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan, warga 

diwajibkan untuk terlebih dahulu menanam tanaman tahunan seperti 

pala, cengkih, durian, atau kayu manis, baru kemudian diikuti dengan 

menanam tanaman bulanan. Artinya, warga Kalaodi menanam cengkih, 

pala, dan komoditas lain bukan hanya karena nilai ekonomi semata, 

melainkan juga karena adanya asas manfaat dari tanaman tersebut 

dalam menjaga ekosistem hutan dan pencegahan tanah longsor.  

Selain ancaman tanah longsor. Kalodi juga terancam oleh kebijakan 

negara yang bernama kawasan hutan lindung. Pada tahun 1982, 

Pemerintah menetapkan wilayah Kalaodi sebagai Kawasan Hutan 

Lindung Tagafura dengan luas mencapai 2.513,08 hektar. Kalaodi adalah 

salah satu desa yang masuk dalam kawasan tersebut. Penetapan 

kawasan hutan lindung tersebut berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan RI Nomor SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang 

Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara, yang menetapkan wilayah 

Kalaodi sebagai Kawasan Hutan Lindung Tagafura.  

Kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan perkampungan warga 

yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak ditetapkan sebagai 

Kawasan Hutan Lindung Tagafura, warga tidak dapat lagi melakukan 

pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Warga hanya memanfaatkan 

lahan-lahan yang sudah dikelola sejak dulu secara turun temurun. Meski 

demikian, warga Kalaodi sendiri menyebut bahwa tanpa status hutan 

lindung, mereka sejak dulu sebelum ada negara, telah menjaga dan 

melindungi hutan dan pegunungan Tidore dari kerusakan ekosistem. 
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3. Lansekap Ekologis Hutan Adat di Sungai Dataran Rendah 

Kalimantan 

Temuan dari lokasi riset di Kampung Long Isun, Kabupaten Mahakam 

Ulu, Provinsi Kalimantan Timur yang berada di lanskap ekologis hutan adat 

di dataran rendah Kalimantan Timur dapat dilihat dari tabel di bawah.  

 
Sejarah Kejayaan - Berdasarkan tutur leluhur kampung Long Isun berada di 

sungai Melaseh disebut “Surga Dunia.” Penyebutan ini 

merujuk pada kekayaan alam yang berada di lanskap ini; 

- Sungai dan hutan Long Isun memberikan kecukupan kepada 

seluruh penduduknya. Tidak hanya secara ekonomi, tapi 

juga untuk kepentingan ritual adat, kebutuhan medis dan 

lainnya; 

- Kejayaan masih eksis.  
Ketergantungan 

terhadap Lanskap 

Ekologis 

- Kelestarian tanah, hutan adat dan sungai di Kampung Long 

Isun memastikan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat 

dan keberlanjutan adat istiadat; 

- Tanah adalah Jantung karena tanpa tanah masyarakat 

Dayak tidak bisa hidup, juga dimaknai sebagai tempat 

kehidupan, tempat untuk meninggal dunia, bahkan di tanah 

itu pula di yakini bersemayam para dewa-dewa pelindung 

dan roh para leluhur. Sungai adalah darah bagi 

masyarakat adalah darah karena merupakan sarana lalu 

lintas untuk menghubungkan hulu dan hilir, ladang dan 

kampung, juga di manfaatkan sebagai makan-minum, 

mencari lauk-pauk dan lainnya. Hutan adalah Tubuh 

karena hutan segalanya, tempat mencari obat-obatan, kayu 

bangunan, binatang serta sumber penghidupan lainnya. 
Praktik 

Pengetahuan dan 

Kearifan lokal sbg 

Ekonus 

- Pemanfaatan kekayan alam dilakukan dengan arif dan 

bijaksana. Bagi mereka Tanah, Sungai dan Hutan adalah 

satu-kesatuan yang tidak bisa terpisahkan,saling 

mendukung dan berhubungan dengan tata nilai, ritual, serta 

kehidupan; 

- Ekonomi lokal awalnya mengambil sumber protein dari babi 

dan ikan. Untuk makanan pokok dari beras ladang; 

- Kebutuhan perumahan dan transportasi diambil dari hasil 

kayu di hutan adat. Zonasi pengambilan kayu berdasar adat; 

- Limpahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Teridentifikasi 

kurang lebih 134 hasil HHBK yang berada di wilayah hutan 

Long Isun. HHBK tersebut dikelompokkan berdasarkan 

manfaat menjadi 5 kelompok: (1) HHBK dengan manfaat 

makanan/minuman dan bumbu (38 jenis); (2) HHBK dengan 

manfaat obat-obatan (41 jenis); (3) HHBK dengan manfaat 

bahan kerajinan dan pewarna alam (18 jenis); (4) HHBK 

dengan manfaat bahan perawatan tubuh (28 jenis);  (5) 

HHBK dengan manfaat menghasilkan aroma–kayu 

beraroma (9 jenis); 

- Kelapa, Tebu, Karet, Tembakau, Kapuk dan Kopi 

- Pengembangan perkebunan coklat, tidak tanaman asli tapi 

cocok dengan kondisi lanskap kampung. 



 

17 
Ekonomi Nusantara  
Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat  
Atas Sumber Daya Alam di Indonesia 
 

- Masyarakat Kampung Long Isun tidak mengenal praktik 

jual beli, terhadap orang luar yang mau membuat ladang 

atau melakukan usaha di wilayah adat harus mendapat izin 

Hipui (saat ini Kepala Adat) yang menentukan berapa 

besarnya sewa yang harus diberikan kepada kampung. 
Inisiatif Pemulihan Situasi Krisis 

- Ancaman bermula dari aktivitas illegal logging akibat 

intervensi luar kampung, ada intervensi perubahan perilaku 

dari pemodal dan oknum penegak hukum. Keuntungannya 

utama bukan diperoleh masyarakat tap orang luar; 

- Ancaman perizinan perusahaan logging dan kelapa sawit.  

- PT Roda Mas (RM), PT. Kalimantan Persada dan PT. KBT; 

- Mengakibatkan kriminalisasi pada 2014 dan konflik 

horizontal, sebagian kecil warga pendukung perusahan tidak 

tegur sapa dengan 90% masyarakat yang menolak kehadiran 

perusahaan 

-  Inisiatif Pemulihan 

- Inisiatif pemulihan dilakukan dengan menghentikan 

aktivitas merusak perusahaan, sejak 2016, perusahaan tidak 

lagi bekerja di kampung Long Isun; 

- Perjuangan mendapatkan legalitas entitas masyarakat 

hukum adat dan skema hutan adat.  

- Pada 6 Februari 2018, resolusi konflik yang difasilitasi 

Direktorat PKTHA KLHK, dihasilkan 4 (point) kesepakatan. 

Satu poin utamanya adalah menyiapkan lokasi yang 

berkonflik sebagai hutan adat. Saat ini perjuangan 

memperoleh daulat melalui legalitas hutan adat diawali 

dengan perjuangan mendapatkan Perda Kabupaten 

Mahakam Ulu tentag Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun 

 

Untuk valuasi ekonomi hasil pertanian, peternakan, buru, hasil hutan 

dan lainnya dari Kampung Long Isun dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah. 

 
No. Sektor Nilai Ekonomi/ tahun 

(Rp)  

1 Pertanian 9.493.710.714 

2 Daging Hewan Buruan, Hewan Ternak dan Ikan 983.160.000 

3 Olahan Bahan Kayu Bangunan 195.500.000 

4 Kayu Bahan Bangunan  1.178.000.000 

5 Kerajinan Rotan  

6 Kerajinan Tangan Bahan Manik dan sejenis 10.930.000 

Total 11.861.300.714 

 

Kekayan luar biasa yang disediakan alam Long Isun sebagaimana disebut 

di atas tentunya bisa jauh lebih besar apabila diperhitungkan dari kebutuhan 

air dan hasil hutan bukan kayu yang secara ekonomis belum dihitung. 

Kekayan ini sudah terbukti menyelamatkan masyarakat dari krisis. Ketika 

krisis moneter 1998 terjadi, hal ini sama sekali tidak berdampak pada 
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masyarakat. Masyarakat tetap melakukan aktivitas secara normal. Hal ini 

tidak terlepas dari kekayaan dan kelestarian alam Long Isun. Selain itu, 

menyelamatkan Long Isun dari ancaman investasi sama artinya 

menyelamatkan kekayaan adat istiadat Nusantara. Menyelamatkan Long 

Isun diyakini masyarakat dapat mempertahankan kelestarian kawasan hulu 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam yang menjadi jantung kehidupan 

sebagian besar penduduk di Kalimantan Timur.  

 

4. Lanskap Ekologis Hutan Adat Dataran Tinggi, Pengunungan Jawa  

Bagian ini akan memaparkan temuan dari Desa Adat Sendi, Kabupaten 

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur . Lokasi ini berada di lanskap ekologis hutan 

adat di dataran tinggi Jawa. Secara administrasi, Sendi bukanlah sebuah 

Desa Adat, ia hanya sebuah Dusun yang berada di wilayah Desa Pacet, 

Kecamatan Pacet. Penamaan Desa Adat merupakan bentuk perjuangan 

mereka untuk mendapatkan legalitas pengakuan sebagai masyarakat hukum 

adat. Detil temuan dapat dilihat pada bagian di bawah. 

 
Sejarah Kejayaan - Merupakan kelanjutan dari desa perdikan pemberian 

penguasa era Majapahit yang diyakini eksis sejak 1486 

masehi berdasar prasasti Trailokyaputri 

- Bagian dari perkebunan kopi di era pra kemerdekaan 

- Ditinggalkan karena perang kemerdekaan 

- Dibangkitkan kembali dengan tata kelola ekonomi 

nusantara berkelanjutan melalui sektor pariwisata, 

pertanian dan perkebunan 
Ketergantungan 

terhadap Lanskap 

Ekologis 

- Komoditas tanaman menyesuaikan dengan karakter 

lanskap pegunungan yaitu sayuran dan tanaman buah 

- Tata guna lahan ditujukan untuk perlindungan ekosistem 

dan usaha mencegah banjir 

- Lanskap pegunungan sendi menjadi potensi wisata yang 

dikembangan warga seperti untuk camping ground, rest 

area, dll 

- Sumber air sangat dijaga karena menjadi sumber irigasi 

pertanian dan PLTMH 
Praktik Pengetahuan 

dan Kearifan lokal 

sbg Ekonus 

- Adanya perangkat adat khusus bertugas menjaga hutan 

dan air (jogowono dan jogotirto) 

- Memiliki falsafah perlindungan ekosistem “Ibu Pertiwi, 

Bopo Angkoso” bermakna tanah adalah ibu dan langit 

adalah bapak 

- Menyusun kalender musim tanam 

- Mempraktikkan wisata alam  yang berkelanjutan 

- Menjadikan warisan sejarah bendawi dan non bendawi 

sebagai potensi wisata budaya 

- Larangan memperjual belikan lahan untuk orang luar 

desa 

- Kewajiban menanam tanaman keras 

- Larangan pemanfaatan lahan berjarak radius 200 meter 

dari sumber 

- Penggunaan PLTMH sebagai sumber energi Desa 
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- Konservasi sumber air dengan penanaman bambu sebagai 

sabuk gunung 
Inisiatif Pemulihan Situasi Krisis 

- Penghapusan sendi sebagai desa administratif pada tahun 

1989 

- Adanya upaya kriminalisasi oleh Perum Perhutani pada 

tahun 2006—2007 

- Kegagalan sendi mendapatkan legalitas sebagai Desa 

adat karena tidak memenuhi syarat pembentukan desa 

sesuai UU Desa 

Inisiatif Pemulihan 

- Penelusuran sejarah Desa oleh keturunan warga Sendi 

dilakukan pada tahun 1999-2000 

- Pada tahun 2001 dibentuk Forum Perjuangan Rakyat 

sebagai sarana perjuangan pemulihan hak asal usul Desa 

Sendi 

- Pada tahun 2005, mulai dilakukan pembangunan kembali 

permukiman Desa Sendi disertai pembagian lahan secara 

adat 

- Pembentukan pansus DPRD Kabupaten Mojokerto 

tentang pemulihan Sendi sebagai Desa administratif 

disertai pengembalian hak asal usul 

- Dikeluarkannya Perbub nomor 47 tahun 2017 tentang 

pembentukan desa persiapan 

- Sedang mengupayakan pengakuan sebagai masyarakat 

hukum adat dan hutan adat melalui Peraturan Daerah 

 

Masyarakat Sendi meyakini 

kelestarian lingkungan, ekonomi 

komunal dan kreatifitas menjadikan 

mereka hidup secara berkecukupan 

tanpa harus melakukan eksploitasi 

terhadap alam. Nilai ekonomi dari 

potensi Desa Sendi pada sektor 

konservasi alam, pertanian dan wisata 

terbilang cukup signifikan yakni 

mencapai 15 milyar rupiah per tahun. 

Hanya dalam kurun waktu 15 tahun, 

masyarakat Sendi berhasil 

mengembangkan potensi ekonomi lokal 

tanpa mengesampingkan kelestarian 

ekosistem di lereng Gunung Welirang. 

  

Sektor Nilai(Rupiah) 

Tanaman Pokok 630.000.000,- 

Umbi-umbian 173.650.000,- 

Sayur 1.049.200.000,- 

Bambu & Buah 2.082.000.000,- 

Aneka Pisang 65.500.000,- 

Wisata Alam 243.900.000,- 

Warung Kuliner 38.400.000,- 

Kelola Parkir 95.400.000,- 

Retribusi Air 6.000.000,- 

Iuran Warung  13.500.000,- 

Kotak Amal  31.200.000,- 

Potensi Bambu 1.740.000.000,- 

Potensi Aset Air 9.434.880.000,- 

Total 15.603.630.000,- 
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5. Perlindungan Ekosisten Hutan di Lanskap Ekologis Bukit Barisan 

Sumatera 

Temuan dari lokasi riset ini berasa dari dua desa yang berada di kawasan 

Bukit Kumbang,  yaitu Desa Tanjung Aur dan Desa Sinar Mulya, Kabupaten 

Kaur, Provinsi Bengkulu. Bukit Kumbang merupakan representasi dari 

lanskap ekologis Bukit Barisan, Sumatera. Detil temuannya dapat dilihat 

pada tabel di bawah.   

 

a. Desa Tanjung Aur 

 
Sejarah 

Kejayaan 
- Mempunyai jejak perekonomian lintas benua dari sebelum 

abad pertengahan; 

- Kejayaannya bisa dilihat dari perdagangan damar dan 

kemenyan ke Timur Tengah dan Shun Lu ke daratan China 

- Jejak ekonomi berupa perkebunan lada, kopi dan cengkeh. 

Budidaya kopi, cengkeh dan lada; 

- Kejaannya masih eksis hingga saat ini.  
Ketergantungan 

terhadap 

Lanskap 

Ekologis 

- Kelestarian hutan menjaga habitat harimau sumatera, 

sehingga meminimalkan konflik masyarakat dengan dengan 

satwa langka tersebut; 

- Lokasi ini menjadi pelindung untuk lokasi pesisir; 

- Kelestarian hutan mencegah banjir besar seperti tahun 1987 

kembali terulang. 
Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sbg Ekonus 

- Aktivitas pertanian dan perkebunan tidak merusak hutan; 

- Jenis komodotitas bercampur antara tanman hutan dan 

tanaman buah; 

- Luas kepemilikan maksimal 8 hektar, minimal 2 hektar, 

dengan rata-rata kepemilikan 2,9 hektar; 

- Pendapatan rata-rata penduduk dengan harga komoditas 

terendah 6,12 juta per bulan dan dengan harga maksimal bisa 

mecapai 18.03 juta; 

- Tradisi tanam campur merupakan kebiasaan yang 

diwariskan. 
Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 

- Pernah terjadi banjir besar pada 1987 karena aktivitas HPH 

PT. Bengkulu Raya Timber; 

- Sempat beraktivitas tanpa legalitas. 

Inisiatif Pemulihan 

- Kesepakatan warga menjaga kawasan hutan seluas 3000 

hektar menjadi kawasan penyangga; 

- Mempergunakan pengakuan pengelolaan dan pemanfaatan 

kawasan hutan melalui skema HKm.  

 

Mayoritas masyarakat Tanjung Aur menanam tanaman pokok seperti 

cengkeh, kopi dan lada. Tanaman pokok tersebut dicampur tanaman berkayu 

sebagai selingan berupa durian, jengkol, petai dan alpukat. tanaman sela ini 

merupakan jenis tanaman buah musiman yang juga memberikan nilai 

ekonomi yang signifikan bagi petani dan Desa. Selama setahun (Per 
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Agustus 2018), Perkebunan Tanjung Aur menghasilkan Cengkeh sebesar 

27,587 Ton, lada 160,625 ton, kopi 590,325 ton, karet 233,7 ton, durian 82,232 

ton, jengkol 428,8 ton, petai 92,485 ton, pinang 29,79 ton, alpukat 8,03 ton 

dan cabe 26 ton. Total pendapatan ekonomi yang masuk ke Desa Tanjung Aur 

dari hasil perkebunan sebesar 33,05 Miliar (harga terendah) dan sebesar 

71,13 Miliar (harga tertinggi). Rara-rata pendapatan keluarga dari hasil 

berkebun adalah 6,12 juta/bulan (minimal) dan 18,03 juta/bulan (maksimal).  

Berdasarkan temuan di lokasi riset diketahui bahwa praktik ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aur merupakan bentuk 

praktik ekonomi nusantara. Inisiatif warga untuk menjaga hutan dan 

menggunakan skema legalitas perhutanan sosial membuat praktik ekonomi 

nusantara mereka masih eksis hingga sekarang.  
 

b. Desa Sinar Mulya 

 

Desa Sinar Mulya yang berbatasan dengan Desa Tanjung Aur merupakan 

bagian dari kawasan ekosistem Bukit Kumbang. Masyarakat Sinar Mulya 

mengusahakan hutan dalam bentuk perkebunan tanaman kayu seperti 

cengkih, lada, kopi, durian, dll. Pengusahaan hutan masyarakat Sinar Mulya 

dan Tanjung Aur relatif sama karena berada di lanskap yang sama. Namun 

Sinar Mulya belum mendapatkan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan 

(HKm) seperti yang diterima masyarakat Tanjung Aur. Kejayaan dari praktik 

ekonomi nusantara di Sinar Mulya mulai muncul sejak tahun 2000an. Secara 

perlahan masyarakat mulai mandiri dalam tata kelola ekonomi 

berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan listik misalnya, masyarakat 

memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin PLTMH (Microhydro).  

Sejarah 

Kejayaan 
- Masa kejayaan periode Nusantara belum diketahui 

- Kejayaan ekonomi baru di mulai sekitar awal tahun 2000 

Ketergantungan 

terhadap 

Lanskap 

Ekologis 

- Menjadi habitat harimau sumatera, menyelamatkan 

hutan berarti menghindari konflik dengan satwa langka 

ini; 

- Lokasi ini menjadi pelindung untuk lokasi pesisir;  

- Ketergantungan terhadap sumber air dari sungai untuk 

energi 

Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sbg Ekonus 

- Adanya pemanfaatan aliran sungai untuk pembangkit 

listrik skala kecil (microhydro) merupakan wujud dari 

kedaulatan energi 

- Pemenuhan kebutuhan energi dilakukan secara komunal 

- Aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak merusak karena 

memakai sistem tanaman campur  antara tanaman asli 

hutan dan komoditas lain (musiman dan tahunan) 

- Praktik kearifan belum diketahui 

- Penghargaan terhadap kemanusiaan belum 

teridentifikasi 

Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 
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Keberhasilan tata kelola ekonomi Sinar Mulya dapat kita lihat dari cukup 

tingginya nilai ekonomi lokal yang didapatkan dari hasil perkebunan. 

Komoditas perkebunan yang terdiri dari cengkeh, pala, petai, dan aneka 

buah-buahan pada musim panen tahun 2018 mampu menghasilkan 

Rp8.480.400.000/tahun. Rata-rata pendapatan setiap keluarga di Sinar Mulya 

setiap tahun sebesar Rp73.742.608 atau Rp6.145.217/ bulan. Penghasilan 

yang didapatkan masyarakat Sinar Mulya hampir sama dengan Tanjung Aur. 

Hal tersebut membuktikan bahwa praktik ekonomi nusantara dari lanskap 

perbukitan yang hanya bergantung pada sektor perkebunan sudah mampu 

membawa kesejahteraan. 
 

6. Lanskap Ekologis Sabana Napu Pulau Sumba 

Temuan dari lokasi riset di Desa Napu, Kabupaten Sumba Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan potret pernah eksis dan 

berjayanya ekonomi nusantara di lanskap ekologis sabana. Hanya saja, pasca 

tahun 2000  kejayaan di lokasi ini mengalami kemunduran hingga terancam 

punah. Ancaman ini bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi juga dari aspek 

kebudayaan. Detail temuan akan dimulai dari uraian tabel di  bawah. 
Sejarah 

Kejayaan 
- Napu adalah peninggalan dari sejarah kerajaan-kerajaan 

kecil di Sumba 

- Dikenal sebagai daerah permulaan peradaban orang humba 

(sumba) 

- Dikategorikan sebagai Desa paraingu (adat) 

- Sempat mengalami kejayaan dengan hasil tenun (1970an) 

- Penghasil alang-alang untuk rumah khas humba (1980an) 

- Sebelum tahun 2000an merupakan penghasil ternak paling 

banyak di utara Pulau Sumba 

- Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa bentuk 

keterancaman di kawasan HPT Bukit Kumbang adalah 

adanya HGU PT. Ciptamas Bumi Selaras (CBS) yang 

berada di Afdeling Sepuluh Site Nasal 

- Dikeluarkannya izin HTR untuk Koperasi Usaha Kaur 

Sejahtera dan Koperasi Kaur Sumber Rezeki seluas 18 

ribu hektar dimana ada 2.500 hektar lahan HTR yang 

masuk HPT Bukit Kumbang 

- Terjadi kerusakan ekosistem akibat izin pemanfaatan 

hutan oleh PT Bengkulu Raya Timber yang beroperasi 

tahun 1987-2000an 

- Tertutupnya akses terhadap pengeloaan dan pemanfaat 

hutan 

- Inisiatif Pemulihan 

-  Adanya inisiatif masyarakat untuk mengajuka izin kelola 

dengan model Hutan Kemasyarakatan (Hkm) 
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Ketergantungan 

terhadap 

Lanskap 

Ekologis 

- Penggembalaan ternak dan pertanian dilakukan di padang 

sabana 

- Kambing, kuda, kerbau dan sapi adalah jenis ternak di 

lahan sebelah utara 
Praktik 

Pengetahuan 

dan Kearifan 

lokal sbg Ekonus 

- Tradisi mandara berupa barter kebutuhan sehari-hari 

diantara sanak saudara 

- Relasi antar desa sekitar sangat kuat karena disatukan 

ikatan historis 

-  Pasar mingguan menghubungan ekonomi antar desa 

dengan komoditas yang masig-masing berbeda 

- Produksi pupuk organik dari kotoran ternak dan rumput 

- Penggunaan pewarna alami untuk tenun 
Inisiatif 

Pemulihan 
Situasi Krisis 

- Konflik horizontal dengan kampung lain terkait batas desa 

- Kehilangan tradisi menenun dan memainkan alat musik 

tradisional 

- Mengalami krisis air sejak tahun 1970an 

- Mulai kehilangan sistem budidaya tanaman lokal 

- Terjadi urbanisasi pada generasi muda Napu mulai tahun 

1996 

- Rencana masuknya perusahaan migas dan peternakan besar 

pada 2013-2014 

- Berpoperasinya PT Palma Asri Sejahtera yang bergerak di 

budidaya jarak dan tembakau pada tahun 2015 

- Hilangnya tradisi pawandangu (gotong royong)  

Inisiatif Pemulihan 

- Pembentukan kelompok tani, kelompok hamparan, dan 

kelompok simpan pinjam 

- Penetapan Napu sebagai desa rawan bencana kekeringan 

dan krisis pangan 

- Program Kampung iklim (Proklim) 

- Usulan penetapan Napu sebagai cagar budaya tempat 

bersejarah orang sumba 

- Pengembangan tanaman pangan lokal (sorgum, lipu, 

kapapangu) 

- Inisiasi kelompok pemuda dengan pertanian komunal di 

sekitar sumber air 

 

Cerita kejayaan ekonomi lokal Napu hanyalah tinggal sejarah. Perlu 

insentif khusus agar memulihkan Napu dan kembali berjaya seperti pada 

masa nusantara. Berbagai kondisi krisis bukan saja membahayakan Napu 

secara ekonomi. Hilangnya praktik kearifan dan pengetahuan lokal juga 

berpotensi menghilangkan sejarah Napu sebagai tempat yang diyakini 

permulaan peradaban orang Humba.  

 

F. Analisis Singkat dan Refleksi 

1. Visibilitas Ekonomi Nusantara  

Berdasarkan hasil temuan dari 10 lokasi riset yang tersebar di 8 provinsi 

diketahui visibilitas ekonomi nusantara masih eksis di Indonesia. Hanya saja 
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keberadaannya terancam dengan model kebijakan dan praktik ekonomi 

kapitalistik berwatak ekstraktif dan eksploitatif atas sumber daya alam. 

Menguatnya kebijakan dan praktik ekonomi sering tidak terdeteksi niat 

jahatnya, karena dikedokkan dengan janji kesejahteraan, baik melalui 

serapan tenaga kerja, skema bagi hasil, ganti rugi dan lainnya. Untuk 

melihat visibilitas ekonomi nusantara yang tidak merusak dan menghormati 

relasi harmoni manusia dan alamnya sekaligus mandiri dan berdaulat atas 

tanah-airnya akan coba dianalisis berdasarkan kondisi eksistensi ekonomi 

nusantara. Tujuannya agar diketahui sejauh mana visibilitas tiap lokasi riset 

memenuhi kategori ekonomi nusantara yang dimaksud.  

a. Ekonomi Nusantara Masih Berdiri Kokoh 

Lokasi riset yang masuk pada pengelompokan Gradasi I didasarkan 

pada pemenuhan empat kategori ekonomi nusantara. Terpenuhinya 

empat kategori ini didasarkan pada kondisi eksistensi aspek kejayaan 

sejarah; keragaman ekonomi lokal di suatu lanskap ekologis; praktik 

ekonomi berbasis kearifan/ pengetahuan lokal yang tidak merusak dan 

menghargai apsek kemanusiaan; dan adanya upaya atau inisiatif 

pemulihan dari krisis. Lokasi riset di Desa Adat Kedonganan, Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali yang berada di lanskap ekologis pesisir dan Desa 

Tanjung Aur Bukit Kumbang di lanskap ekologis Perbukitan Sumatera 

dapat dimasukkan pada kelompok Gradasi I.  

Secara historis dua lokasi riset pernah mengalami kejayaan dan 

kejayaan tersebut masih eksis hingga saat ini. Hanya saja dua lokasi ini 

mempunya perbedaan mendasar terkait kejayaan yang masih terjadi 

hingga saat ini. Untuk Desa Adat Kedonganan, gerusan bisnis pariwisata 

Bali dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan 

sehari-hari maupun mempertahankan kebudayaan lokal mengakibatkan 

adanya perubahan struktur nafkah hidup krama atau masyarakat Desa 

Adat Kedonganan. Dominasi aktivitas ekonomi berubah menjadi 

ketergantungan dari aktivitas bisnis pariwisata modern. Hanya saja 

praktik bisnis pariwisata dikelola secara komunal di bawah garis 

koordinasi Desa Adat. Pengembangan pariwisata Kedonganan tidak 

mengandalkan investasi dari luar, karena investor utamanya adalah Desa 

Adat dan seluruh krama Desa Adat. Secara valuasi ekonomi, pendapatan 

tiap kafe yang berjumlah 24 secara normal bisa mencapai 500 s/d 700 juta 

tiap bulannya. Pendapatan ini berkontribusi kepada Desa Adat dan 

krama-nya. Ia juga bersumbangsih memberikan insentif khusus untuk 

aktivitas sosial, budaya dan pendidikan.  

Terkait dengan keragaman ekonomi kafe dan penunjang aktivitas 

pariwisata lainnya bergantung pada kelestarian Pantai Kedonganan. 

Selain itu, aktivitas kemaritiman melalui nelayan berkontribusi untuk 

menyuplai kebutuhan bahan makanan kafe seperti ikan, udang, cumi-

cumi dan hasil laut lainnya. Sedangkan, model budidaya yang tidak 

monokultur berbasis tanaman hutan menjadi contoh yang baik dari 

Tanjung Aur. Dari aspek pengelolaan berbasis kearifan lokal, bisnis 

modern yang dikembangkan Desa Adat bersama krama-nya masih terikat 
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pada nilai lokal. Di Kedonganan ditemukan pengaturan praktik ekonomi 

nusantara, Dimana model bisnis modern diatur melalui perkembangan 

hukum adat dalam perarem dan awig-awig yang memberikan aturan 

tidak diperkenankan aktivitas yang bertentangan dengan norma 

kesopanan Bali, tidak membatasi ruang publik sepanjang pantai dan 

aktivitasnya tidak boleh mengganggu kegiatan upacara adat. Model tata 

ruang pemanfaatan pantai diatur sedemikian rupa dan model pengelolaan 

limbah dan lainnya diatur secara rinci melalui perarem dan awig-awig. 

Perlu dicatat keberhasilan praktik ekonomi nusantara yang dilakukan 

Desa Adat Kedonganan juga berasal dari inisiatif pemulihan krisis sosial-

ekologis. Pada fase I bisnis kafe di 1995 s/d 2006 telah mengakibatkan 

adanya ketimpangan, persoalan lingkungan, sosial dan kebudayaan. 

Persoalan ini dijawab Desa Adat dengan melalukan pemulihan. 

Keberhasilan Desa Adat menggandeng dan mengkonsolidasi Pemerintah 

Daerah Badung, Kelurahan dan Institusi Pendidikan Tinggi mampu 

menata ulang pemanfaatan kawasan pesisir pantai Kedonganan. Kondisi 

kembali pulih, modelnya cenderung adil dan memperhatikan aspek 

kelestarian.  

Untuk lokasi Tanjung Aur, kejayaan ekonomi yang ada saat ini 

memang mengalami penurunan, karena transaksi perdagangan 

internasional tidak lagi berlangsung. Hanya saja masyarakat masih 

mampu hidup sejahtera dengan kondisi lingkungan hidup yang baik. 

Pendapatan penduduk diperkirakan sekitar 6,12 juta/bulan (minimal) dan 

18,03 juta/bulan.. Penguasaan ruangnya juga relatif merata. Luas 

kepemilikan maksimal 8 hektar, minimal 2 hektar, dengan rata-rata 

kepemilikan 2,9 hektar. Model budidaya yang dilakukan merupakan 

model yang diwariskan secara turun temurun. Pentingnya lanskap hutan 

yang berada di Bukit Barisan bagi warga guna mencegah mereka dari 

ancaman bencana ekologis. Selain itu, masyarakat Desa Tanjung Aur 

sadar, bahwa hutan yang berada di wilayah mereka juga berfungsi 

melindungi lanskap pesisir yang berada di bawah mereka.  

Terlepas masih ada sisi minusnya, praktik yang dilakukan di Desa 

Adat Kedonganan dan Tanjug Aur patut untuk direplikasi. Praktik di 

Kedonganan bisa jadi contoh baik bagi negara untuk menerapkan model 

pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Sedangkan lokasi Tanjung 

Aur bisa direplikasi untuk model pengelolaan kawasan hutan yang 

berkontribusi baik secara ekonomi, dengan tetap menjaga hutan sebagai 

pelindung keberlanjutan nafkah hidup. Selain itu, praktik di Tanjug Aur 

juga memperlihatkan bagaimana masyarakat bisa memitigasi atau 

mencegah terjadi konflik dengan satwa langka, harimau sumatera.  

b. Ekonomi Nusantara diancam Keberpihakan Negara pada Investasi 

Lokasi riset yang dikategorikan masuk pada Gradasi II tersebar di 

Lebak Rawang, Sumatera Selatan; Desa Sinar Mulia, Bukit Kumbang, 

Bengkulu, Desa Adat Sendi di Jawa Timur;  Kampung Long Isun, 

Kalimantan Timur; dan Desa Bararawa, Kalimantan Selatan. Seluruh 

lokasi yang masuk dalam Gradasi ini memenuhi empat kategori. 
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Keseluruhannya mempunyai sejarah kejayaan dan masih eksis hingga 

sekarang. Selanjutnya, ia mempunyai keragaman ekonomi yang 

bergantung pada kelestarian ekosistem lanskap ekologisnya. Ikatan nilai 

berbasis kearifan lokal dalam praktik ekonomi nusantara dilakukan 

dengan tidak merusak dan menghargai nilai kemanusiaan. Bahkan 

aktivitas ekonomi tradisionalnya juga sudah berkembang, berbaur dengan 

modernisasi tapi tetap melihat aspek adil dan lestari menjadi poin 

kuncinya. Sayangnya pada kategori keempat, inisiatif lokal belum 

melepaskan mereka dari kondisi krisis dan ancaman. Ketiadaan 

pengakuan dan perlindungan oleh negara membuat kondisi atau potensi 

krisis bisa membesar. Kampung Long Isun dan Desa Adat Sendi masih 

dalam posisi terancam oleh investasi sektor kehutanan dan perkebunan. 

Legalitas investasi membuat kedua desa terancam kehilangan 

identitasnya sebagai masyarakat hukum adat. Bahkan Desa Adat Sendi 

secara de jure sudah dihapus secara dihapus sebagai desa administratif 

sejak tahun 1989 dan kini dimasukkan ke Desa Pacet. Apabila investasi 

terus menggerus keberadaan dua lokasi ini, maka potensi rusaknya 

ekosistem hutan dataran tinggi Sendi dan hutan dataran rendah Long 

sun akan dilakukan oleh Perhutani dan PT KBT. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya konflik, meningkatkan potensi bencana 

ekologis dan hilangnya struktur nilai yang dipertahankan masyarakat. 

Tidak menutup kemungkinan kedua entitas masyarakat adat ini akan 

hilang.  

Untuk lokasi Sinar Mulya, ketiadaan legalitas terhadap wilayah 

kelola rakyat, mengakibatkan mereka terancam kehilangan daulat 

terhadap wilayahnya. Saat ini, ancaman terhadap lokasi ini tidak sekedar 

investasi kehutanan dan perkebunan, tetapi juga dari proyek 

infrastruktur proyek permukiman Angkatan Laut (Prokimal).   

Sedangkan di lokasi Lebak Rawang dan Bararawa juga tidak memiliki 

legalitas terhadap wilayah kelola rakyat. Inisiatif pemulihan lanskap 

ekologis gambut di dua lokasi terancam investasi kelapa sawit dan 

perkebunan kayu.  Model-model perkebunan monokultur yang 

menggunakan kanal-kanal mengancam terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan (karhutla), dan hal ini masih mengancam Lebak Rawang. Pasca 

kebakarang 2015 yang berasal dari areal konsesi mengakibatkan 

penurunan produktivitas karet warga. Sedangkan di Bararawa, potensi 

krisis dan penurunan priduktivitas tidak sekedar berasal dari perizinan, 

namun juga dari faktor internal masyarakat sendiri yang dalam beberapa 

tahun terakhir mulai melakukan aktivitas tangkap ikan menggunakan 

alat modern. Penggunaan alat tangkap modern seperti setrum 

menurunkan tingkat produktivitas ikan di ekosistem rawa gambut 

Bararawa. Ketiadan pengakuan dan pendampingan oleh negara, 

berpotensi mengantarkan dua lokasi riset ini pada kerusakan lanskap 

ekosistem gambut.  

c. Ekonomi Nusantara Terancam Punah 

Untuk Gradasi III sebarannya berada di lokasi riset Desa Belanti, 
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Sumatera Selatan dan Desa Napu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua 

lokasi riset di Sumatera Selatan dan NTT secara kategori pernah 

mengalami sejarah kejayaan. Sayangnya, kejayaan ini sudah tidak lagi 

eksis. Kerusakan ekosistem memaksa masyarakat mengubah struktur 

mata pencahariannya. Bahkan dalam kasus di Napu terjadi migrasi 

kelompok pemuda ke Waingapu dan Bali karena sulitnya bertahan hidup 

di kampung. Praktik kearifan lokal di kedua lokasi juga tergerus karena 

krisis ekonomi yang dialami warga. Apabila dibandingkan antara Lebak 

Balanti dan Napu, posisi Lebak Belanti masih lebih baik, karena ada 

inisiatif warga untuk merubah mata pencaharian menyesuaikan kondisi 

ekosistem yang rusak. Masih ada beberapa lokasi atau hasil alam yang 

bisa dimanfaatkan dan secara valuasi ekonomi, pendapatan rata-rata 

setiap bulan yang diperoleh warga masih dalam kategori cukup. 

Sedangkan di Napu, lokasi ini mengalami kondisi krisis yang luar biasa, 

antara lain krisis air, krisis pangan dan kebakaran lahan. Hal ini yang 

menyebabkan sulit menemukan anak muda yang masih mau bertahan di 

Napu.   

Keberpihakan pemerintah terhadap investasi dan tidak adanya 

insentif khusus untuk mempertahankan kelestarian ekosistem telah 

meluluhlantangkan lanskap ekologis yang menjadi pusat pengetahuan/ 

kearifan lokal. Terkait dengan inisiatif lokal untuk lepas dari krisis 

sangat sulit berhasil apabila tidak ada intervensi dan keberpihakan 

negara secara serius.  

 

2. Pembangunan yang Ahistoris dan Lupa Rakyat  

Paparan hasil temuan di atas memperlihatkan praktik ahistoris dan abai 

terhadap hak dasar rakyat. Dari 10 lokasi riset yang tersebar di 8 provinsi 

diketahui, praktik ahistoris mencakup minimnya atau tidak adanya 

pengakuan dan perlindungan terhadap entitas masyarakat adat dan lokal. 

Hanya Desa Pakraman (Adat) Kedonganan di Bali yang mendapatkan 

pengakuan entitasnya sebagai masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap 

Desa Kedonganan tidak terlepas dari adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali  

tentang Desa Adat di Bali. Secara rinci, peraturan ini sudah mulai eksis 

mengakui keberadaan desa adat di Bali sejak 1986. Bermula dari Peraturan 

Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa 

Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah 

Tingkat I Bali. Selanjutnya, digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Desa Pakraman.  Untuk saat ini melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Desa Adat di Bali. Selanjutnya, ada satu 

lokasi lain yang sudah memperoleh legalitas pengakuan wilayah, yaitu Desa 

Tanjur Aur yang berada di lanskap ekologis Bukit Kumbang, Bengkulu. 

Untuk daerah lainnya, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal 

masih belum mendapatkan legalitas pengakuan entitas sebagai masyarakat 
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No. Jenis izin Penguasaan Ruang (Ha2)

1 Sektor Kehutanan

IUPHHK-HT 11.171.934,00

IUPHHK-HA 18.430.242,00

IUPHHK-RE 623.075,00

IUP-Jasa Lingkungan 48.080,00

IUPHHBK 301.227,00

IPPKH 428.321,37

IUPK Sylvopastura 616,00

Perhutani Jawa + Madura 2.445.006,00

33.448.501,37

2 Perkebunan Kelapa Sawit (HGU)

Perkebunan Swasta 10.700.000,00

Perkebunan BUMN 493.000,00

11.193.000,00

3 Pertambangan

IUP 28.541.745,92

Kontrak Karya 2.210.698,00

PKP2B 1.956.194,00

32.708.637,92

4 Pertambangan Migas

83.500.000,00

TOTAL 160.850.139,29

hukum adat, maupun terhadap wilayahnya.  

Temuan ini bagi WALHI merupakan kondisi yang abai terhadap sejarah 

terintegrasinya nusantara menjadi Indonesia. Negara abai secara historis 

terhadap tonggak pentingnya terbentuknya Indonesia dalam Putusan 

Kongres II Pemuda Indonesia di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Kongres 

ini secara de facto melahirkan tiga putusan dengan lima dasar persatuan 

Indonesia. Tiga putusan tersebut menegaskan adanya cita-cita, yaitu  (1) 

bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia; (2) berbangsa yang satu 

bangsa Indonesia; dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, lima dasar persatuan Indonesia terhadap tiga ikrar tersebut 

adalah kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat serta pendidikan dan 

kepanduan. Hukum adat sebagai salah satu prinsip persatuan dalam kongres 

pemuda memperlihatkan peran penting masyarakat hukum adat dalam cita-

cita pembentukan Indonesia. Sayangnya, secara historis peran penting 

masyarakat hukum adat tidak mendapat perhatian yang cukup baik dari 

Negara.  

Rakusnya investasi mendominasi ruang Indonesia sebenarnya disadari 

pasca reformasi. Hal ini dapat dilihat melalui penerbitan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsideran TAP MPR IX/ 2001 secara 

tepat menggambarkan persoalan ketimpangan di Indonesia. Pertama, pada 

konsideran menimbang ia menggambarkan persoalan agraria dan sumber 

daya alam yang tdk adil mengakibatkan kemiskinan, ketimpangan, 

ketidakadilan sosial, konflik dan kerusakan SDA. Selanjutnya, ditegaskan 

penyebabnya adalah tumpang tindih wilayah rakyat dengan perizinan dan 

pertentangan perundang-undangan. Selanjutnya, pembentukan TAP MPR 

ditegaskan guna mewujudkan cita pembukaan UUD NRI, mensejahterakan 

dan perlindungan bagi Rakyat Indonesia.  

Lahirnya TAP MPR ini 

dianggap menjadi tonggak awal 

pembaruan agraria dan 

pengelolaan sumber daya alam. 

Sayangnya, hampir 18 tahun 

berselang kembali tidak ada 

kemajuan signifikan. Hal ini 

dapat dilihat dari kondisi 

penguasaan ruang Indonesia. 

Kondisi ini dapat dilihat dari 

catatan WALHI tentang luas 

perizinan. Saat ini, data 

Pemerintah secara nasional 

memperlihatkan terdapat 

160.850.139 hektar luas 

perizinan di Indonesia, 

sebarannya berada di 61,07% 

wilayah darat dan 13,57% di 
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wilayah laut. Bahkan sebagian besar perizinan yang eksis saat ini merupakan 

perizinan yang diterbitkan pasca reformasi dan sebagian merupakan 

perpanjangan dari era Orde Baru. Kondisi ini semakin diperparah dengan 

temuan bahwa 42,79% perizinan sektor kehutanan malah terbit pada masa 

transisi atau enam bulan pasca Pemilu. Bahkan perizinan ini diterbitkan 

berdasarkan deregulasi yang memberikan kemudahan bagi investasi untuk 

menguasai kawasan hutan dan daratan Indonesia. Hal ini tentu bertentangan 

dengan perintah TAP MPR yang memerintahkan Presiden bersama DPR 

untuk melakukan evaluasi keseluruhan peraturan perundangan yang tidak 

merefleksikan semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam.  

Berdasarkan hasil temuan riset diketahui bahwa dominasi investasi di 10  

lokasi riset, selain di Bali dan Tanjung Aur telah mengakibatkan konflik 

agraria dan sumberdaya alam. Konflik dengan korporasi terjadi di  2 lokasi 

Sumatera Selatan, 1 lokasi Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Selatan. Selanjutnya, konflik antar masyarakat dengan negara 

terjadi di Desa Kalaodi terkait dengan penetapan Kawasan Hutan Lindung 

Tagafura. Dominasi investasi juga mengakibatkan adanya konflik horizontal 

di Long Isun, Kalimantan Timur. Selain konflik, dominasi investasi di lokasi 

riset juga mengakibatkan kerusakan bahkan krisis ekologis. Negara 

berkontribusi besar terkait krisis, karena legalitas perizinan investasi 

diperoleh secara legal tapi tidak legitimate dari negara. Potret krisis karena 

investasi bisa dilihat di Lebak Belanti, Sumatera Selatan. Bahkan di lokasi 

ini, krisis ekologis berdampak pada kemiskinan massal karena masyarakat 

kehilangan mata pencahariaannya. Di lokasi lain yang berkonflik dengan 

perusahaan, sudah ada penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini 

sebenarnya bisa dihindari apabila negara memberikan kedaulatan pada 

rakyat untuk mempertahankan praktik baiknya. Praktik yang tidak merusak 

dan berkontribusi terhadap nafkah hidup mereka, seperti praktik kearifan 

lokal melindungi hutan berdasarkan adat istiadat di Desa Sendi, Jawa Timur 

dan Kampung Long Isun, Kalimantan Timur.  

Ketiadaan pengakuan, perlindungan dan penghargaan daulat 

mengakibatkan praktik baik di Lebak Belanti kehilangan kejayaannya. 

Untuk lokasi riset lainnya, kecuali Bali, masih mendapat ancaman dari 

perilaku buruk korporasi yang dilegalkan negara. Hal ini memperlihatkan 

bahwa penghancuran ekonomi nusantara sebenarnya merupakan akibat dari 

kolaborasi negara dan korporasi. Negara harusnya menyadari jika corak 

pembangunan yang mengandalkan investasi ini ahistoris, karena bukannya 

melahirkan kesejahteraan dan perlindungan maksimal kepada masyarakat 

hukum adat maupun masyarakat lokal, justru yang terjadi meninggalkan 

banyak masalah, baik konflik agraria dan sumber daya alam maupun krisis 

ekologis. Selain krisis ekologis dan ekonomi, dominasi investasi juga 

mengancam hilangnya beragam identitas lokal, pengetahuan lokal dan adat 

istiadat. Lebak Belanti  misalnya telah kehilangan tradisi ngantip menjelang 

panen padi karena lokasi tanam padi rawa lebak telah hilang terendam air 

sepanjang tahun. Sedangkan, di Desa Napu, Provinsi NTT sudah memasuki 
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fase krisis. Desa ini telah kehilangan sebagian tradisi lokal seperti 

memainkan alat musik tradisinal dan menenun yang menjadi identitas diri 

orang sumba. Apabila tidak ada insentif khusus dari negara, desa yang 

dikenal sebagai permulaan kebudayaan orang Humba ini terancam hilang 

karena krisis sosial-ekologis.  

 

3. Melampaui ‘romantisme’, Menemukan kembali ‘tenaga dalam” 

Nusantara  

Uraian ringkasan temuan hasil studi di 10 lokasi di atas, hanyalah 

sebagian wajah baik dari jejak tersisa dari  sejarah warisan kekuatan 

ekonomi nusantara terbentang panjang dari ekonomi kemaritiman era 

kerajaan, pra kolonial, paska kolonial, terus sambung menyambung dalam 

babakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, seluruh 

tapak panjang sejarah itu masih harus terus diuji dalam dinamika politik-

ekonomi ruang waktu zamannya, sehingga jauh dari sekedar romantisme. 

Pembacaan kritis atas sejarah lampau adalah keniscyaan untuk menemukan 

ulang bahan baku dasar atau ‘api’ keunggulan yang melekat dalam historis 

bangsa sendiri guna menyusun arah panduan dan kompas masa depan, 

dengan kesadaran penuh atas batas-batas, kurang dan lebihnya.  

Singkatnya, tiga jebakan warisan paradigma dan praktik kebijakan 

periode Kolonial, orde baru dan neoliberal inilah yang harus dihindari dan 

diperiksa ulang agar mampu diputus dengan menghadirkan model kategori 

ekonomi nusantara. Penjelesan dan pertimbangan di atas nyata bahwa 

kondisi ragam krisis sosial-ekologis, pemburukan kualitas ruang hidup 

rakyat, penyingkiran dan pengabaikan hak kelola rakyat, berikut gugus-

gagas pengetahuan lokalnya mesti dilihat secara historis sebagai konsekuensi 

residual yang panjang dan kompleks. Dibutuhkan upaya serius untuk 

membongkarnya bukan semata residu kebijakan politik sesaat, namun bagian 

dari rentang panjang proses terus menerus “Menjadi Indonesia” yang belum 

selesai.   

 

4. Ekonomi Nusantara sebagai Pemantik Diskursif 

Temuan studi Ekonomi Nusantara ini hanyalah sebagai langkah awal dan 

semacam “trigger discource” atau pemantik diskursif untuk mendudukkan 

ulang (re-positioning) daulat ekonomi rakyat berbasis pengetahuan, kearifan 

dan potensi ekonomi lokalnya sendiri sebagai soko guru ekonomi nasional. 

Dengan dasar ini setidaknya ada 4 tujuan yang ingin ditunjukkan: (1) 

Visibilitas ragam ekonomi berbasis kerakyatan nusantara yang selaras 

prinsip social-ecological justice. (2) Mendorong pengarusutamaan alternatif 

ekonomi nusantara di ranah kebijakan negara sebagai koreksi atas model 

ekonomi growth yang gagal. (3) Penyelamatan dan pemulihan ragam ruang 

hidup dan hak kelola rakyat akibat warisan krisis ekosistem nasional yang 

mensejarah. (4) Menunjukkan bukti-bukti empirik praktik masyarakat (base 

practices) dengan kelola ekonomi lokal mereka yang mampu menyeiringkan 

tujuan keuntungan ekonomi (benefit) dengan berlandaskan nilai-nilai luhur 

yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis. 
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G. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil temuan dan analis awal diketahui visibilitas ekonomi 

nusantara di 10 lokasi riset di 6 masih eksis. Sayangnya, praktik baik ekonomi 

nusantara yang secara valuasi ekonomi mempunyai nilai ekonomi signifikan 

yang dilakukan selaras dengan kelestarian lanskap ekologis, tidak merusak 

serta berdasar kearifan/ pengetahuan lokal dan kemanusiaan ternyata tidak 

mendapat legalitas pengakuan dan perlindungan oleh negara. Bahkan inisiatif 

pemulihan yang digagas untuk mencegah atau melawan krisis tidak diakomodir 

serta atau direspon secara serius. Menghadirkan ekonomi nusantara sebagai 

bagian dari perjuangan kategoris sebagai alternatif konsep pembangunan 

merupakan sebuah pekerjaan rumah yang berat. Ia harus terus disuarakan di 

ruang publik agar menjadi diskursus yang mendapat dukungan sehingga 

mampu secara perlahan meruntuhkan kepercayaan negara terhadap model 

pembangunan yang kapitalistik berwatak ekstraktif dan eksploitatif. Terkait 

dengan hasil temuan awal ini, WALHI memberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Negara dalam hal ini, Presiden, DPR, Pemerintah Daerah serta K/L 

terkait harus memberikan: 

a. pengakuan dan perlindungan secara legal dan maksimal terhadap 

entitas masyarakat termasuk wilayah kelola serta praktik ekonomi 

nusantara. Pengakuan dan perlindungan ini juga mencakup 

pemulihan terhadap praktik yang telah hilang karena praktik buruk 

investasi yang dilegalkan negara; 

b. melakukan perubahan model dan arah pembangunan yang 

menjadikan investasi sektor sumber daya alam sebagai sumber utama 

pembangunan; 

c. melakukan pengkajian terhadap praktik ekonomi nusantara dan 

menjadikannya sebagai model alternatif pembangunan yang bernilai 

ekonomi, tidak merusak, tunduk pada nilai kemanusiaan dan 

menghargai nilai kearifan/ pengetahuan lokal; 

2. Kelompok masyarakat sipil termasuk kalangan akademisi harus terus 

menerus menggali praktik ekonomi nusantara yang bernilai ekonomis, 

tidak merusak, tunduk pada nilai kemanusiaan dan menghargai nilai 

kearifan/ pengetahuan lokal. Praktik-praktik ini harus dijadikan 

diskurus sehingga diyakini menjadi konsep/ model alternatif 

pembangunan yang benar-benar mencirikan Indonesia sesungguhnya. 
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