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SERI STUDI KASUS EQUATOR INITIATIVE PROGRAM PEMBANGUNAN 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 
Mayarakat lokal dan adat di seluruh dunia sedang 
mengembangkan solusi pembangunan berkelanjutan 
yang inovatif untuk manusia dan alam. Beberapa publikasi 
atau studi kasus menceritakan kisah lengkap bagaimana 
inisiatif tersebut berevolusi, seberapa dampak mereka, atau 
bagaimana mereka berubah seiring waktu. Namun hanya 
sedikit orang yang menarasikan kisah-kisah ini berdasarkan 
cerita  langsung dari masyarakat. Equator Initiative (Inisiatif 
Ekuator) bermaksdu untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Equator Initiative, didukung oleh dana berlimpah dari 
Pemerintah Norwegia, menganugerahkan Equator Prize 2015 
kepada 21 inisiatif masyarakat lokal dan masyarakat adat yang 
yang terbaik untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan 
alam, dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi 
perubahan iklim. Dipilih dari 1,461 nominasi dari 126 negara, 

pemenang mendapatkan recognisi atas prestasi mereka dalam 
upacara penganugerahan yang diselenggarakan bersamaan 
dengan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP21) di 
Paris. Perhatian khusus diarahkan pada perlindungan, restorasi, 
dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; memperoleh dan 
melindungi hak komunal atas tanah, wilayah, dan sumber 
daya alam; adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim; 
dan aktivisme untuk keadilan lingkungan. Studi kasus berikut 
adalah salah satu contoh dalam rangkaian berseri yang 
menggambarkan praktik terbaik yang telah ditinjau oleh 
rekan sejawat dan bermaksud untuk menginspirasi dialog 
kebijakan yang diperlukan untuk mereplikasikan contoh 
sukses di skala lokal, dan meningkatkan basis pengetahuan di 
tingkat global tentang  contoh solusi local untuk lingkungan 
dan pembangunan berkelanjutan 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858
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tenurial
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    I N D O N E S I A

RINGKASAN 
Aliansi masyarakat adat lintas batas ini terbentuk 
pada tahun 2004 untuk menguatkan  ikatan sejarah 
dan budaya antar masyarakat Dayak Lundayeh/
Lun Bawang, Kelabit, dan Sa’ban yang tinggal di 
dataran tinggi Heart of Borneo. Forum Masyarakat 
Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT, atau dalam 
bahasa Inggrisnya the Alliance of the Indigenous 
Peoples of the Highlands in the Heart of Borneo) 
bertujuan untuk mengintegrasikan konservasi dan 
pembangunan pada tingkat lanskap dan untuk 
menghasilkan  manfaat pada masyarakat adatdengan 
melestarikan kekayaan alam dan keberagaman budaya 
setempat. Dataran tinggi ini terdiri dari  kawasan hutan 
primer  dan daerah tangkapan  dan daerah pertanian 
tradisional yang terbesar di pulau Borneo. Para petani 
di daerah tersebut menggunakan sistem pertanian  
sawah tradisional sejak dulu dan merupakan keunikan 
di pedalaman Borneo di mana model pertanian 
tradisional paling umum adalah pertanian gilir balik 
di ladang. . Petani di dataran tinggi  memprioritaskan 
menanam varietas padi asli  dan buah-buahan, dan 
berhasil meningkatkan  nilai produk  di rantai pasokan 
yang inovatif melalui kerjasama dengan organisasi non 
pemerintah dan gerakan global  seperti Slow Food 
International. FORMADAT juga aktif  sebagai jaringan 
advokasi untuk keamanan tenurial , hak masyarakat 
adat, dan perlindungan hutan

Jabatan yang digunakan dan presentasi materi pada peta ini tidak 
mencerminkan pengeluaran pendapat apa pun dalam bagian dari 
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP sehubungan 
dengan status resmi negara, wilayah, kota atau area atau pihak 
berwenang manapun, atau sehubungan dengan penentuan garis 
perbatasan atau batasnya.

https://vimeo.com/154787026
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


4

LATAR BELAKANG DAN KONTEKS 

Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia. 
Pulau ini hanyalah satu persen dari seluruh daratan 
planet ini, namun mengandung lebih dari enam persen 
keanekaragaman hayati bumi. Diperkirakan sepertiga 
dari 15.000 tanaman di Borneo adalah endemik. Lebih 
dari empat dekade terjadi penebangan, kebakaran, dan 
konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit dan 
konsesi hutan tanaman  telah menghancurkan hutan 
dataran rendah Borneo. Saat ini, hanya 50 persen dari 
pulau ini masih  hutan dan berbagai jenis burung-burung, 
tumbuhan, serangga, reptil, ikan air tawar, dan amfibia 
di pulau itu terancam, termasuk spesies Borneo paling 
terkenal, orangutan  yang  terancam punah (Pongo 
pygmaeus). 

Dataran Tinggi Borneo, yang membentang sepanjang 
perbatasan Indonesia-Malaysia di pedalaman Borneo dan 
dikenal sebagai kawasan ‘Heart of Borneo’, bagian dari  
hutan primer  terbesar yang tersisa di pulau itu. Dataran 
Tinggi Borneo, bagian dari Heart of Borneo, mendukung 
salah satu ekosistem hutan pegunungan paling beragam 
di dunia, termasuk pohon damar, Agathis spp). Spesies lain 
di hutan pegunungan  tumbuhan  keluarga beech (ek dan 
chinquapin), keluarga murad, dan rhodies. Hutan kerangas 
berpohon rendah dan padang rumput alpin mendominasi 
daerah  yang lebih tinggi. Heart of Borneo juga terkenal 
akan keanekaragaman anggreknya. Lebih dari separuh 
dari 30 jenis tanaman pitcher Borneo (Nepenthes spp.) 
juga ditemukan di daerah tersebut.

Fauna yang terkenal termasuk Pangola Sunda yang 
terancam punah (Manis javanica), yang endemik, Black 
Oriole (Oriolus hosii) yang hampir terancam punah, Hose’s 
Civet (Diplogale hosei) yang rentan, dan yang karismatik  
Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros) yang hampir 
terancam punah. Selain keanekaragaman hayati yang 
tinggi, hutan di Dataran Tinggi Borneo menyediakan jasa  
lingkungan yang penting, termasuk penyerapan karbon, 
mitigasi mikro-iklim, dan perlindungan daerah aliran 
sungai/DAS. Banyak dataran rendah baik di bagian timur 
laut dan timur Borneo tergantung pada  air  dari sungai 
yang berasal dari dataran tinggi, termasuk sungai Baram 

dan Trusan di Sarawak, Sungai Padas di Sabah, dan Sungai 
Mentarang di Kalimantan Utara. 

Heart of Borneo adalah kawasan asal usul  bagi sekitar 
15.000 suku Dayak dari sub kelompok Lundayeh/Lun 
Bawang, Kelabit, dan Sa’ban. Kelompok-kelompok ini 
telah hidup di daerah tersebut sejak dulu  - sebagaimana 
terbukti monumen megalitikum, dan peninggalan Kaman 
dulu seperti kuburan batu . -Warisan Bahasa  dan budaya 
yang sama adalah  dasar ikatan sosial dan ekonomi yang 
kuat. Mata pencaharian utama masyarakat  adat di Dataran 
Tinggi Borneo adalah pertanian, peternakan kerbau, dan 
budidaya tanaman lain seperti sorgum, nanas, milet, dan 
buah hutan lokal. Penduduk setempat juga memanfaatkan 
berbagai sumber daya alam lainnya termasuk tanaman 
obat, rempah-rempah, damar, dan bahan baku produksi 
kerajinan tangan tradisional. Keanekaragaman hayati 
(agrobiodiversity) yang tinggi adalah ciri khas  sistem 
pertanian tradisional. Hal ini juga berlaku di Dataran 
Tinggi di mana ada sekitar 40 varietas buah lokal dengan 
karakteristik fenotipe dan rasa  yang berbeda sehingga 
mempunyai  nama yang berbeda pula dalam bahasa lokal. 
Garam gunung yang diasapkan dihasilkan dari mata air 
asin yang mengalir dari lereng-lereng gunung  adalah 
produk  tradisional lain yang diperdagangkan. Rempah-
rempah, seperti kayu manis dan vanili, dan kerajinan 
tangan, termasuk keranjang, topi tikar, manik-manik dan 
alat musik, adalah sumber penghasilan tambahan.

Heart of Borneo pertama kali terbagi ke dalam dua 
negara oleh kekuasaan  kolonial Inggris dan Belanda, 
dan kemudian oleh perbatasan antara Indonesia-
Malaysia, namun perpisahan secara administrative tidak 
mengurangi semangat kesatuan masyarakat adat untuk 
tetap saling berkunjung dan berdagang lintas perbatasan. 

Pada tahun 2003, di sebuah lokakarya di Ba’ Kelalan, peserta 
dari beberapa komunitas dataran tinggi bertemu bersama 
untuk pertama kali untuk membahas arah  pembangunan 
di Kawasan dataran tinggi  dan mendengarkan cerita model  
pertanian intensif yang menggunakan banyak  input pupuk 
dan pestisida kimia yang tinggi yang akhirnya merusak  alam  
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dan merugikan ekonomi di suatu daerah di Sabah. Para peserta 
menyepakati  untuk mempromosikan model pembangunan 
ekonomi berkelanjutan di Kawasan Heart of Borneo  yang 
tidak mengakibatkan risiko degradasi sosial dan lingkungan 
alam.  Mereka juga membahas  kemungkinan terbentuknya  
Forum untuk mendorong  hubungan yang lebih kuat antar 
komunitas dan mengembangkan strategi kesejahteraan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kepentingan bersama

 Ide untuk membentuk forum komunitas pertama datang 
dari almarhum Datuk Dr Judson Sakai Tagal, mantan 
Menteri Sarawak dan Anggota Parlemen, pada lokakarya 
di Ba’Kelalan. Beliau bertekad untuk melihat Dataran 
Tinggi Borneo berkembang secara berkelanjutan di mana 
pada saat yang sama alam dilindungi dan budaya dan 
tradisi masyarakat adat dilestarikan. .

Terinspirasi dari ide tersebut, ketua adat dan pemimpin 
dari suku Lun Deyeh/Lun Bawang, Kelabit, dan Sa’aban 
masyarakat adat dari Bario, Ba’Kelalan, Long Semadoh 
(Serawak), Long Pasia dan Long Mio, Ulu Padas (Sabah); 
Krayan Darat dan Krayan Selatan, Kalimantan Utara 
Indonesia) mendirikan Forum Masyarakat Adat Dataran 
Tinggi Borneo (Alliance of the Indigenous Peoples of 
the Highlands in the Heart of Borneo) atau disingkat 
FORMADAT di Long Bawan (Krayan) pada Oktober 2004.

Misi FORMADAT adalah untuk meningkatkan kepedulian dan 
pemahaman tentang komunitas dataran tinggi, membangun 
kapasitas lokal, dan mendorong pembangunan berkelanjutan 
di Heart of Borneo.

Moto dari FORMADAT adalah “Perurum, Selawai, Meruked” 
(satu persekutuan/bersama; satu perjalanan; sampai 
tujuan/hingga tercapai) 

Kepala Adat dan Ketua  FORMADAT (Lewi G Paru) menyatakan: 
“FORMADAT yang kami dirikan pada tahun 2004 adalah 
sebuah forum di halaman rumah kita  sendiri untuk melayani 
kepentingan kita semua yang tinggal di sepanjang perbatasan 
Dataran Tinggi Borneo. FORMADAT merupakan forum yang 

baik: forum ini menyatukan kita dalam satu kebersamaan, 
satu pemikiran, satu perjalanan, untuk menjaga tanah 
air dan memperjuangkan hak-hak kita Tempat ini kita  
sebut patar dita’ Borneo adalah satu-satunya tanah air kita 
masyarakat , Lundayeh, Kelabit, Lun Bawang dan Sa’ben miliki. 
Sebelumnya, kami terpisah, kami tidak memiliki asosiasi yang 
mempersatukan kami dalam satu pemikiran, satu kekuatan, 
untuk mempertahankan tanah kitai, lingkungan kita, budaya 
kita, kepentingan ekonomi kita. ”

Terdapat 2 area yang dilindungi di Heart of Borneo : 60.000 
hektar Taman Negara Pulong Tau di Serawak, Malaysia, 
dan 1,28 juta hektar Taman Nasional Kayan Mentarang 
di Kalimantan Utara, Indonesia yang berada sebagian 
Kawasan dataran tinggi di Krayan. . Di Taman Nasional 
Kayan Mentarang, model pengelolaan adalah pengelolaan 
kolaboratif yang melibatkan masyarakat  Baik di sebelah  
Malaysia maupun sebelah Indonesia,sejak tahun 1990-
an masyarakat melakukan pemetaan partisipatif untuk 
mengidentifikasi peninggalan sejarah dan  tanah leluhur. 
Tujuan di balik pemetaan ini adalah untuk memastikan  hak 
atas hutan dan daerah tangkapan air yang sangat berharga 
untuk pertanian sawah masyarakat ; dan untuk memastikan 
bahwa batas Taman Nasional Kayan Mentarang (Indonesia), 
dan zonasinya, menghormati hak masyarakat adat atas 
tanah , praktik pertanian dan sumber daya alam, dan hak 
mereka atas pangan  dan air; dan untuk menjadi bagian dari 
pengelolaan bersama di taman nasional. Peta yang dihasilkan 
masyarakat mengambarkan   sungai dan anak sungai, 
peninggalan sejarah, kuburan, megalit, mata air asin, jalur 
ekowisata, dan permukiman bersejarah. Pemetaan tersebut 
membantu  masyarakat untuk membuat zonasi Kawasan 
terbagi antar daerah hutan, pertanian, pemukiman, dan 
konservasi, dan telah menjadi bagian integral  perencanaan 
untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2007, setelah sebuah kampanye internasional 
yang dipimpin oleh WWF dan mitra, pemerintah Brunei, 
Indonesia dan Malaysia setuju untuk melestarikan dan 
mengelola secara berkelanjutan 22 juta hektar hutan yang 
tersisa di pedalaman Kalimantan  yang dinamakan Heart 
of Borneo. Melalui inisiatif ini, lebih dari 150 spesies reptil 
dan amfibi, 350 spesies burung, dan lebih dari 10.000 
spesies tumbuhanakan dilindungi, beserta ekosistem 
penting. Seluruh kawasan tanah air masyarakat adat yang 
tergabung dalam FORMADAT di Dataran Tinggi Borneo 
bagiam dari inisiatif Heart of Borneo.

FORMADAT telah secara aktif terlibat dalam Inisiatif 
Trilateral Heart of Borneo (Heart of Borneo Trilateral 
Initiative) dan diundang  di pertemuan dan acara yang 
diselenggarakan oleh ketiga negara.
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TANTANGAN LOKAL

Penebangan dan degradasi hutan

Di awal tahun 1970, hampir tiga perempat dari Kalimantan 
merupakan hutan (558.000 kilometer persegi). Sejak 
saat itu, penebangan, kebakaran, dan konversi hutan 
sudah menghancurkan banyak hutan di Kalimantan dan 
menyebabkan  penurunan 30 persen (168.500 kilometer 
persegi) luasnya hutan tersebut. Meskipun undang-undang 
perlindungan hutan telah diberlakukan di sebagian besar 
wilayah Borneo, korupsi dan penegakan hukum yang 
lemah  masih terjadi  dan deforestasi terus berlanjut.  Karena 
banyak hutan alam dataran rendah yang mudah diakses di 
Borneo telah terdegradasi atau dikonversi menjadi kawasan 
tanaman hutan dan perkebunan  kelapa sawit, perusahaan-
perusahaan kayu  semakin beralih ke hutan yang masih 
utuh di Heart of Borneo. Namun, banyak hutan di Dataran 
tinggi Borneo adalah jenis hutan yang rentan dan lambat 
pulih setelah dibuka, , khususnya hutan kerangas dataran 

tinggi dengan tanah asam  yang kurang subur  tetapi 
mendukung spesies penting dan langka. Kebanyakan hutan 
di sebelah  Indonesia termasuk dalam  Taman Nasional 
Kayan Mentarang, dan karenanya dilindungi, tetapi pada 
sebelah  Malaysia penebangan tetap merupakan ancaman, 
khususnya bagi pasokan air dan ekowisata untuk masyarakat 
setempat. Sebagai contoh, operasi penebangan di bagian 
selatan desa Bario di Sarawak, Malaysia, telah merusak 
bentang alam, dan membuat jalur  trek ‘Bario Loop’ yang dulu 
populer tidak cocok untuk ekowisata lagi.

Jalan yang dibuat untuk  penebangan hutan di sebelah  
perbatasan Malaysia juga membuka  akses bagi imigran baru 
ke kawasan dataran tinggi, yang akibatnya adalah peningkatan 
kegiatan illegal  seperti pengumpulan gaharu (Aquilaria dan 
Gyrinops spp.) untuk industry  dupa dan parfum.

Ancaman bagi identitas budaya

Ketika kegiatan  pembangunan dari luar semakin menargetkan 
Dataran Tinggi Borneo, para ketua adat  FORMADAT khawatir 
bahwa tradisi dan budaya  terancam hilang. Hal yang menjadi 
perhatian khusus adalah hilangnya bahasa-bahasa asli , hukum 
adat dan praktik-praktik budaya. Risiko hilangnya bahasa asli  
(Kelabit, Lundayeh, Sa’ban) di Heart of Borneo merupakan 
ancaman serius bagi sistem kearifan  tradisional terkait 
dengan pengelolaan lahan berkelanjutan, seperti pertanian, 
pembuatan garam dan lain-lain. Adat atau hukum adat 
yang mengatur pemanfaatan  sumber daya alam dan tanah, 

berdasarkan nilai  konservasi yang kuat, masih dipraktikkan, 
namun ada  juga risiko bahwa sistim tradisional menjadi usang 
oleh karena perubahan  dalam penggunaan lahan dan proyek-
proyek pembangunan dari luar.

Inisiatif FORMADAT dibangun dengan semangat 
meningkatkan ketahanan masyarakat adat di dataran 
tinggi, memperkuat suara dan peran mereka dalam 
mengarahkan pembangunan masa depan di tanah air 
mereka.  FORMADAT bertujuan untuk mempertahankan 

“Saat ini tidak ada versi tertulis dari Bahasa Kelabit. Dan sebenarnya, beberapa dari 
generasi muda Kelabit tidak dapat berbicara bahasa Kelabit. Orang seperti saya, kami 
takut pada akhirnya budaya dan kelompok etnis kami akan punah melalui asimilasi. 

Harapan saya bahwa FORMADAT akan mengupaya  kelangsungan kehidupan  
tradisional demi anak cucu kami.” 

Gerawat Nulun, Ketua FORMADAT
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ikatan budaya dan keluarga, tradisi dan cara hidup 
masyarakat Dataran Tinggi. Sebagaimana yang disebutkan 
Lewi Gala Paru, Ketua Umum  FORMADAT: “Meskipun ada 

batas di antara kita, kita adalah satu akar, satu nenek 
moyang, satu budaya, satu keyakinan.”

Keterbatasan kesempatan ekonomi

Komunitas FORMADAT di sebelah  perbatasan Indonesia 
hanya dapat diakses dengan pesawat kecil. Di sebelah 
perbatasan Malaysia, jalan penebangan yang terjal 
menghubungkan dataran tinggi ke dataran rendah pesisir. 
Terlepas dari letaknya di daerah  terpencil, pembangunan 
Dataran Tinggi Borneo tampaknya akan segera terjadi. 
Tantangan terbesar FORMADAT adalah mengadvokasikan 
strategi pembangunan yang berbasis dan mendukung 
masyarakat lokal dan  berkelanjutan secara ekologi, sosial, 
dan budaya. Memperkuat mata pencaharian lokal dan 
memastikan pendapatan yang berkelanjutan dan adil 

adalah penting untuk mencapai tujuan ini. Jika tidak,  
pembangunan yang tidak berkelanjutan dan perubahan 
drastis dalam penggunaan lahan mungkin dapat 
menggoda  masyarakat lokal untuk menjual tanah dan 
sawah demi  pembangunan tersebut. Meskipun Dataran 
Tinggi Borneo menghasilkan surplus padi , buah-buahan, 
rempah-rempah, dan produk-produk  lainnya, isolasi dan 
biaya transportasi yang tinggi membatasi kemampuan 
anggota FORMADAT di sebelah Indonesia untuk menjual 
produk di luar daerah. .
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TANGGAPAN LOKAL

Pertanin  padi berkelanjutan

Petani di Dataran Tinggi Borneo telah mengembangkan 
sistem sawah  melalui budidaya padi yang mengandalkan 
air jernih  aliran sungai dari  gunung untuk irigasi. 
Setelah padi dipanen, kerbau dilepaskan ke sawah untuk 
membajak dan menyuburkan tanah. Lain daripada sistim  
perladangan gilir balik yang masih umum dilakukan di 
sebagian besar pedalaman Borneo, sistem pertanian 
ini adalah organik de facto dan  ramah lingkungan, 
danmenghasilkan surplus. Masyarakat adat tidak perlu 
mencemaskan tentang pangan dan daerah dataran tinggi 
adalah daerah aman dari segi ketahanan pangan. .  Banyak 
sungai yang berasal dari Dataran Tinggi Borneo tetap 
sangat murni di bagian hulu karena para petani tidak 
menggunakan pupuk atau pestisida kimia.

Petani FORMADAT menanam lebih dari 40 varietas 
padi. Keanekaragaman pertanian tradisional  menjamin  
ketahanan komunitas yang lebih tinggi dan mendukung 
adaptasi terhadap  hama dan perubahan iklim. Padi 
paling terkenal di wilayah ini adalah padi Adan, yang 
terdapat dalam varietas hitam, merah, dan putih, 
dengan  butirannya yang kecil, teksturnya yang halus, 
dan kandungan mineral yang tinggi (varietas hitam). Padi  
Adan sering diberikan sebagai  hadiah baik  di Malaysia 

maupun di  Indonesia. Varietas hitam hampir punah  tetapi 
para petani terdorong untuk menanam kembali  setelah 
lonjakan permintaan pasar baru-baru ini. Pada tahun 
2015, petani FORMADAT menjual 600 kilogram beras 
Adan hitam di Malaysia dan Indonesia. Di Jakarta, varietas 
ini dijual seharga 50.000 rupiah (US$ 3,75) per kilo, lebih 
dari tiga kali lipat harga beras putih biasa. Namun, biaya 
transportasi tinggi dan volume beras untuk dipasarkan 
yang lebih besar diperlukan untuk menjadikan alternative  
ini sebagai kesuksesan ekonomi  jangka panjang.

FORMADAT mempromosikan  produk  organik dan adil 
sebagai cara untuk membedakan produk-produk Dataran 
Tinggi Borneo di pasar. Lebih dari 300 petani FORMADAT 
telah dilatih dalam sistem pengawasan mutu  internal 
(ICS), langkah yang penting untuk  memperoleh sertifikasi 
organik. FORMADAT juga mendorong para petani di 
sebelah  Malaysia untuk mematuhi Praktik Pertanian Baik 
Malaysia. Meskipun organisasi belum mampu membayar 
biaya sertifikasi, FORMADAT percaya bahwa branding 
produk hijau dan adil dengan pesan yang menekankan 
manajemen tradisional sumber daya dataran tinggi 
merupakan peluang yang menjanjikan untuk mencapai 
keberhasilan di pasar. .

DAMPAK UTAMA DARI 

Pertanian yang berkelanjutan

 ■ Mempertahankan praktik-praktik pertanian tradisional , bebas deforestasi, memiliki keanekaragam 
tinggi, organic,  menjamin ketahanan pangan lokal, kmelindungi keragaman kultivar tradisional dan 
daerah aliran sungai dataran tinggi yang kritis.

 ■ Melatih lebih dari 300 petani dalam sistem pengawasan  internal dengan tujuan memperoleh 
sertifikasi organik.
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Agroforestri berkelanjutan

Masyarakat adat di Heart of Borneo telah mengelola 
hutan mereka secara berkelanjutan dari generasi ke 
generasi.  Mosaik lahan persawahan tradisional, kebun 
dengan  hutan  melindungi salah satu daerah tangkapan 
air terbesar di pulau Borneo. Hutan juga menyediakan  
kayu, tanaman obat, pangan, pewarna alami, dan bahan 
baku untuk kerajinan tangan. Dari generasi ke generasi, 
penduduk setempat telah budidaya  banyak jenis buah 
hutan  yang sekarang tumbuh di kebun atau dikelola di tepi 
hutan. Varietas buah lokal ini adalah hasil  eksperimen dan 
pengetahuan tradisional. Banyak varietas telah beradaptasi 
pada  jenis tanah  dan iklim local sehingga menunjukkan 

warna, rasa, ukuran, dan tekstur yang unik. Seperti 
banyak varietas padi yang ditanam di Dataran Tinggi 
Borneo, kekayaan buah-buahan yang dibudidaya secara 
lokal memberi masyarakat sumber  nutrisi dan menjadi 
penyangga terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 
2015, FORMADAT meluncurkan Festival Buah Hutan Tropis 
pertama untuk memamerkan varietas buah lokal dan untuk 
meningkatkan kesadaran agrobiodiversitas tinggi yang ada 
di kawasan dataran tinggi . Festival ini membawa lebih 
dari 1.000 wisatawan ke wilayah tersebut dan mendorong 
gerakan  pembibitan oleh masyarakat untuk melestarikan  
banyaknya varietas buah local. .

DAMPAK UTAMA DARI 

Agroforestri berkelanjutan

 ■ Meluncurkan Festival Buah Hutan Tropis untuk menarik wisatawan dan membawa perhatian pada 
biodiversitas agro lokal.

 ■ Gerakan  pembibitan untuk melestarikan varietas varietas  khas buah-buahan lokal.

Melindungi pengetahuan tradisional dan praktik budaya

Pada tahun 2011, FORMADAT membangun Sekolah 
Lapangan Budaya di Dataran Tinggi Krayan di Indonesia. 
Sekolah Lapangan Budaya terdiri dari sebuah museum 
kecil, berfungsi sebagai objek wisata dan pusat pertemuan 
komunitas, dan menyediakan ruang di mana pemuda dan 
pemudi, dan anak-anak, dapat belajar  langsung bahasa 
lokal dan kesenian tradisional, termasuk musik, tari, dan 

ukiran kayu. FORMADAT juga telah melakukan dokumentasi 
dan memproduksi publikasi tentang  tradisi dan kearifan 
local. Pada tahun 2015, organisasi ini menerbitkan Cerita di 
Dataran Tinggi di Heart of Borneo, sebuah kompilasi cerita 
dan legenda lokal. Saat ini sedang dirancang publikasi 
baru tentangteknik pertanian tradisional.

DAMPAK UTAMA DARI 

Pelindungan pengetahuan tradisional dan praktik kebudayaan

 ■ Mendirikan Sekolah Lapangan Budaya di Krayan untuk melestarikan bahasa asli, tradisi budaya, dan 
seni lokal.

 ■ Menerbitkan buku sejarah bergambar masyarakat Kelabit dan Lun Bawang, termasuk kisah, legenda, 
dan cerita rakyat.

 ■ Identifikasi situs budaya dan sejarah yang penting, dan memetakan wilayahnya.
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Ekowisata berkelanjutan

The Heart of Borneo adalah landskap  yang indah, dengan 
areal pedesaan, gunung dan bukit  berhutan, sungai dan 
sungai kecil. Dengan suhu yang nyaman sepanjang tahun, 
area ini ideal untuk trekking dan ekowisata. Selama lebih 
dari satu dekade, FORMADAT telah membangun berbagai 
inisitiatif  untuk mendukung pengembangan ekowisata 
di Dataran Tinggi Borneo. Organisasi telah mengawasi 
pembuatan jalur  dan bekerja dengan agen pariwisata 
untuk mempromosikan daerah tersebut. Dataran tinggi 
juga merupakan bagian dari kampanye baru multi-tahun 
Mengunjungi Heart of Borneo (Visit the Heart of Borneo), 
diluncurkan oleh Inisiatif Trilateral Heart of Borneo pada 
bulan Oktober 2017. 

Saat ini hanya ada satu pos imigrasi resmi di perbatasan 
internasional antara Malaysia dan Indonesia di Dataran 
Tinggi Borneo, di sebelah Malaysia. Terlepas dari hambatan 
ini, FORMADAT telah bekerjasama dengan pemerintah 
lokal dan aparat keamanan untuk memastikan perjalanan 
yang aman bagi wisatawan yang melakukan perjalanan 
dari Malaysia ke Dataran Tinggi Krayan di Indonesia dan 
kembali lagi. Inisiatif ekowisata FORMADAT diharapkan 
menjadi sebuah peluang bekerja baru  bagi pemandu lokal 

dan pemilik homestay, dan menghasilkan pendapatan 
tambahan bagi masyarakat melalui penjualan makanan 
dan kerajinan tangan. Pada tahun 2015, FORMADAT 
meluncurkan Heart of Borneo Eco-Challenge, serangkaian 
perjalanan sepanjang lima hingga sepuluh hari yang 
mengikuti rute migrasi tradisional di wilayah tersebut. 
Para peserta dapat mengunjungi pedesaan, menikmati 
masakan lokal dan pertunjukan budaya, dan mengunjungi 
situs kuburan  kuno, anggrek langka, dan tanaman 
kantong semar.  

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 
infrastruktur lokal dan komunikasi global, FORMADAT 
telah mendorong pendirian pusat internet di kedua 
wilayah  perbatasan. Pusat Tele-Center  ini memungkinkan 
anggota FORMADAT untuk berkomunikasi dengan teman 
dan kerabat di seberang perbatasan, serta dengan dunia 
luar. Hal ini telah meningkatkan strategi perencanaan 
organisasi dan upaya pemasaran. Hal ini juga memperkuat 
inisiatif ekowisata FORMADAT karena memungkinkan 
wisatawan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan 
menyediakan komunikasi langsung dengan layanan 
darurat jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat medis.

DAMPAK UTAMA 

Ekowisata berkelanjutan

 ■ Mengaktifkan jalur perjalanan lintas batas yang aman antara Malaysia dan Indonesia dalam kemitraan 
dengan pihak berwenang.

 ■ Meluncurkan Heart of Borneo Highlands Eco-Challenge tahunan, serangkaian perjalanan ekowisata 
yang menyoroti keragaman budaya dan biologis yang kaya di daerah tersebut.

 ■ Mendirikan tele-center yang memfasilitasi komunikasi di antara komunitas FORMADAT serta dengan 
dunia luar.

“FORMADAT yang kita dirikan pada th 2004 adalah sebuah forum di tempat 
kita untuk mendukung kepentingan kita semua yang tinggal sepanjang perbatasan 

Indonesia-Malaysia di dataran tinggi Borneo. Ini Forum yang bagus: mempersatukan 
kita dalam persaudaraan, pemikiran dan perjalanan dengan tujuan memelihara dan 

melindungi tanah kita, alam kita, ekonomi kita, budaya dan hak kita.” 

Lewi G. Paru, Kepada Adat dan Ketua Umum FORMADAT Indonesia
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Membina hubungan pasar untuk produk komunitas FORMADAT

Para ketua  FORMADAT berupaya bersama untuk 
mempromosikan hubungan pasar untuk produk khas 
dataran tinggi  melalui pameran,  penjualan dan cara  
lainnya. Misalnya, FORMADAT berpartisipasi dalam  
Festival Dunia Musik Hutan Tropis  (Rainforest World Music 
Festival) di Sarawak (Malaysia) selama beberapa tahun, 
menghasilkan  penjualan instrumen music tradisional 
dan produk lokal, dan memungkinkan ada inisiasi kontak 
dagang dengan pembeli alat musik di India dan Thailand. 
Produk-produk Dataran Tinggi juga dipromosikan melalui 
festival nasional PARARA (Panen Raya Nusantara) yang 

diadakan  oleh consortium organisasi non pemerintah 
setiap dua tahun di Jakarta. Perwakilan FORMADAT juga 
telah menghadiri acara Slow Food International di Italia 
dan Korea untuk mempromosikan beras Adan dan garam 
gunung. Hasilnya, baik beras Adan hitam dan garam 
gunung sekarang terdaftar dalam ‘Bahtera Rasa’ (Ark of 
Taste) di Slow Food International, katalog internasional 
makanan warisan yang terancam punah; beras Adan 
Krayan putih juga telah menerima sertifikat indikasi 
geografis oleh pemerintah Indonesia.

DAMPAK UTAMA DARI 

Membina hubungan pasar untuk produk komunitas FORMADAT

 ■ Menggunakan acara Festival Musik Dunia Hutan Hujan, PARARA dan Slow Food International untuk 
mengekspos produk Heart of Borneo ke pasar yang lebih luas.



12

DAMPAK KEBIJAKAN 

Dampak kebijakan nasional

FORMADAT adalah pembawa standar internasional untuk 
masalah adat di wilayah lintas batas. Pada tahun 2012, 
organisasi menyusun memorandum kepada pemerintah 
Indonesia dan Malaysia yang menguraikan visi FORMADAT 
untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan di Heart 
of Borneo. Sejak saat itu, FORMADAT telah bekerja dengan 
pemerintah tingkat kabupaten untuk memberlakukan 
ketentuan yang diuraikan dalam memorandum tersebut. 
Di tingkat nasional, FORMADAT bekerja sama dengan 
kantor keamanan dan imigrasi untuk memfasilitasi 
ekowisata lintas batas. Pada tahun 2014, pemerintah 
Indonesia menyoroti pencapaian FORMADAT pada 
pertemuan Inisiatif Heart of Borneo dan mencatat bahwa 

organisasi tersebut telah menyediakan model baru 
untuk melibatkan masyarakat sipil di Kalimantan. Sejak 
tahun 2015, FORMADAT telah mendapatkan tempat 
dalam berbagai acara dan pertemuan Initiatif Trilateral 
Heart of Borneo di mana mereka telah mengadvokasi 
konsultasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dalam 
inisiatif Trilateral . FORMADAT juga telah menjamin 
pertanian tradisional dan organik serta ekowisata 
berbasis masyarakat sebagai strategi pembangunan 
untuk kawasan tersebut. FORMADAT saat ini sedang 
membangun jaringan para pemimpin komunitas adat di 
Borneo untuk meningkatkan perwakilan masyarakat adat 
dan lokal dalam Inisiatif Heart of Borneo.

Kontribusi ke agenda global

Di seluruh dunia, perbatasan internasional antara negara 
telah memisahkan anggota masyarakat adat dan suku  
yang sama, dengan konsekuensi pada warisan ekologi, 
budaya, dan spiritual mereka. Perjanjian internasional seperti 
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) semakin mengakui 
pentingnya pengetahuan tradisional untuk mengelola  
warisan alam dunia secara berkelanjutan. Anggota 
FORMADAT telah menghadiri berbagai acara nasional dan 
internasional untuk membahas misi dan pencapaian  mereka 
dalam mempromosikan hak-hak adat dan kerjasama lintas 
batas, termasuk side meeting  di Pertemuan Kesepuluh 
Konferensi Para Pihak CBD (COP10) di Nagoya, Jepang pada 
tahun 2010, Kongres Dunia Kawasan Konservasi    di Sydney, 
Australia, pada tahun 2014, dan Pertemuan Kedua Puluh Satu 
Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP21) 
di Paris, Perancis, pada tahun 2015. Selain kontribusi global 
mereka mengenai hak-hak adat, FORMADAT juga merupakan  
model untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya 
lintas batas yang cenderung meningkat ketika perubahan 
iklim menjadi lebih serius. Percontohan  FORMADAT bekerja 
dengan pemerintah untuk menangani pengelolaan sumber 
daya melintasi batas internasional menjadi preseden 
penting dalam mengelola jenis konflik sumber daya alam 
ini. Jenis pekerjaan lintas batas  akan sangat penting untuk 
disampaikan dalam tiga Konvensi Rio (CBD, UNFCCC, dan 
Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi – United 
Nations Convention to Combat Desertification) serta untuk 
mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
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REPLIKASI, SKALABILITAS, DAN KEBERLANJUTAN 

Replikasi dan skalabilitas

Pekerjaan FORMADAT menunjukkan potensi besar untuk 
direplikasi di Heart of Borneo. Perbatasan internasional 
antara Indonesia dan Malaysia memisahkan  sejumlah 
kelompok masyarakat adat yang mempunyai  budaya dan 
sejarah yang sama , termasuk tetapi tidak terbatas pada 
masyarakat adat yang bekerja langsung dengan FORMADAT. 
Kelompok masyarakat adat  lain di wilayah perbatasan 
termasuk komunitas  Iban  Kalimantan Barat, Indonesia, 
dan di Sarawak, Malaysia. Belajar dari kisah  FORMADAT,  
komunitas Iban telah menciptakan Forum IBAN dengan 
tujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antara 
komunitas Iban di Malaysia dan di Indonesia.. Perwakilan 
dari FORMADAT telah melakukan perjalanan ke Kabupaten 
Kapuas Hulu di Kalimantan Barat untuk berbagi pengalaman 
mereka dengan Forum IBAN berkaitan dengan pelestarian 
budaya, pertanian dan advokasi. 

Model FORMADAT juga dapat direplikasi di wilayah lain 
di dunia di mana kelompok-kelompok masyarakat adat  
telah dipisahkan oleh perbatasan internasional (misalnya, 
Amazon, pulau Papua New Guinea, dan perbatasan Cina/
Myanmar). Inisiatif FORMADAT untuk mempertahankan 
praktik pertanian dan budaya tradisional sambil 
meningkatkan komunikasi antara masyarakat yang dipisah 
oleh perbatasan internasional memakan biaya yang relatif 
rendah; namun skalabilitas di Borneo dan secara global 
mungkin terhambat oleh akses pasar, dan infrastruktur 
yang terbatas.  Kemampuan untuk mereplikasi model 
pertanian dan ekowisata tradisional lintas batas ke wilayah 
lain di dunia juga akan sangat tergantung pada kesediaan 
pemerintah negara tetangga untuk bekerja sama demi 
kepentingan masyarakat perbatasan setempat.

Keberlanjutan

Selama dekade terakhir, FORMADAT telah 
mengembangkan jaringan dukungan yang mencakup 
pemerintah, LSM, organisasi masyarakat adat, perusahaan 
media, dan donor. Jaringan ini telah membantu 
FORMADAT melaksanakan visinya untuk Dataran Tinggi 
Borneo yang berkelanjutan. Namun, sebagian besar 
program organisasi bergantung pada sumber pendanaan 
eksternal dan keahlian teknis. Pusat tele-center FORMADAT 
sedang dalam proses pengembangan rencana bisnis 
untuk mencapai pembiayaan mandiri untuk ke depannya. 

Inisiatif ekowisata dan pertanian dari organisasi saat ini 
menghasilkan keuntungan kecil, sebagian diinvestasikan 
kembali ke dalam biaya operasi inti dan masyarakat. 
Tantangan ke depan untuk keberlanjutan FORMADAT 
termasuk  pelestarian kawasan hutan lokal, distribusi 
manfaat ekowisata secara adil bagi seluruh masyarakat, 
mempertahankan  identitas etnis budaya melawan risiko 
kehilangan  budaya, dan tantangan migrasi kaum muda 
keluar dari kawasan dataran tinggi.
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RENCANA MASA DEPAN 
 ■ Meningkatkan infrastruktur ekowisata dan kapasitas lokal, dan memperkuat jangkauan pemasaran 

ekowisata.
 ■ Mendapatkan sertifikasi organik untuk Beras Adan yang diproduksi oleh semua anggota FORMADAT.
 ■ Menindaklanjuti deklarasi untuk pertanian tradisional dan organik di dataran tinggi sisi Indonesia
 ■ Terapkan Praktik Pertanian Baik Malaysia (MyGap) untuk petani FORMADAT yang tinggal di perbatasan 

sisi Malaysia.

MITRA
 ■ WWF: WWF Indonesia dan WWF Malaysia 

mendukung  FORMADAT dengan bantuan finansial 
dan teknis, termasuk pengembangan kapasitas, 
bantuan pemasaran, pelatihan dalam penggunaan 
unit GPS, dan pemetaan.

 ■ Lundayeh Ethnic Association (Asosiasi Etnik 
Lundayeh): Asosiasi menyediakan dukungan 
finansial untuk pembangunan Sekolah Lapangan 
Budaya FORMADAT.

 ■ Indonesian Department of Education (Departemen 
Pendidikan Indonesia): Departemen Pendidikan 
juga memberikan hibah untuk mendukung Sekolah 
Lapangan Budaya.

 ■ Sarawak Forestry Department (Departemen 
Kehutanan Sarawak): Departemen Kehutanan 
bekerja dengan FORMADAT untuk mendukung 
ekowisata dan pembangunan berkelanjutan di Heart 
of Borneo.

 ■ Borneo Jungle Safari Sdn Bhd, Borneo EcoTour Sdn 
Bhd: Operator tur ini bekerja dengan FORMADAT 
untuk mempromosikan ekowisata

 ■ E-Bario, E-Ba’Kelalan, dan, E-Krayan: Penyedia 
layanan internet lokal berbasis komunitas ini 
memfasilitasi kemampuan FORMADAT untuk 
berkomunikasi di antara masyarakat dataran tinggi 
dan dengan dunia luar.

 ■ International Tropical Timber Organization 
(Organisasi Kayu Tropis Internasional /ITTO): 
ITTO bekerja dengan pemerintah Malaysia dan 
FORMADAT untuk menciptakan kawasan konservasi 
lintas batas di Dataran Tinggi Borneo dan telah 
memberikan dukungan finansial untuk kegiatan 
ekowisata di kawasan tersebut, termasuk pelatihan 
pemandu wisata, perbaikan jalur wisata, dan 
pelestarian daerah megalitikum.

 ■ Organic Association of Indonesia (Asosiasi Organik 
Indonesia): Asosiasi memberikan dukungan teknis 
untuk penanaman padi organik.

 ■ Slow Food International: FORMADAT adalah 
anggota komunitas Slow Food  dan baru-baru ini 
mengajukan lamaran untuk menjadi  Presidium Slow 
Food (pihak Indonesia).

 ■ University of Sarawak (Universitas Sarawak): 
Universitas menyediakan dukungan untuk inisiatif 
teknologi informasi seperti E-Borneo Knowledge Fair.

 ■ Malaysian Global Innovation and Creativity Centre 
(Pusat Inovasi dan Kreativitas Global Malaysia/
MaGIC): MaGIC melatih anggota FORMADAT 
dalam kewirausahaan dan praktik bisnis yang 
berkelanjutan.
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