Empowered lives.
Resilient nations.

KOMUNITAS ADAT
MUARA TAE

Indonesia

Studi Kasus Equator Initiative
Pengembangan solusi lokal berkelanjutan untuk manusia, alam, dan komunitas
tangguh

SERI STUDI KASUS UNDP EQUATOR INITIATIVE
Komunitas lokal dan adat di penjuru dunia menguasai
solusi pengembangan berkelanjutan yang inovatif dan
bekerja baik untuk manusia maupun untuk alam. Beberapa
publikasi atau studi kasus menceritakan kisah lengkap
bagaimana inisiatif tersebut berkembang, dampak yang
mereka hasilkan, atau bagaimana mereka berubah dari
waktu ke waktu. Namun, masih belum banyak yang
menyampaikan kisah-kisah ini dengan praktisi komunitas
yang memandu narasi. Equator initiative bertujuan untuk
mengisi kesenjangan tersebut.
Dengan bantuan dana dari Pemerintah Norwegia, Equator
Initiative menganugerahkan Equator Prize 2015 kepada
21 komunitas lokal dan masyarakat adat terkemuka yang
memiliki inisiatif untuk mengurangi kemiskinan, menjaga
alam, dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi
perubahan iklim. Dipilih dari 1.462 nominasi dari 126

negara, para pemenang diakui atas pencapaian mereka
melalui upacara penganugerahan yang diselenggarakan
bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim Persatuan
Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on Climate
Change (COP21)) di Paris. Penekanan khusus diberikan
pada perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan
berkelanjutan; penjaminan dan perlindungan hak atas
lahan, teritori, dan sumber daya alam yang bersifat komunal;
adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim; dan aktivisme
untuk keadilan lingkungan hidup.Studi kasus berikut adalah
salah satu dari sekian perkembangan yang menggambarkan
praktik terbaik yang telah ditelaah dan ditinjau, bertujuan
untuk mengilhami policy dialogue yang dibutuhkan untuk
membawa kesuksesan skala lokal menuju ke skala yang lebih
luas, untuk memperbaiki pengetahuan global berdasarkan
lingkungan tingkat lokal dan pengembangan solusinya,
serta berfungsi sebagai model replikasi.

RINGKASAN PROYEK

KATA KUNCI

Komunitas Adat Muara Tae adalah sebuah komunitas
dalam suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng
di Kalimantan, Indonesia, yang berjuang untuk
melindungi hutan mereka yang luas awalnya telah
berkurang dari 11.000 hektar menjadi 4.000 hektar.
Hal ini disebabkan karena penebangan ilegal oleh
perusahaan kelapa sawit, pertambangan, dan
perusahaan kayu. Melalui pemetaan komunitas,
perbatasan wilayah tradisional (Wilayah Adat)
mereka, serta advokasi dengan pemerintah dan
industry (Perusahaan) , kelompok ini bekerja untuk
memperoleh pengakuan hukum atas hak tanah
(Wilayah Adat) mereka. Komunitas ini telah melakukan
penanaman kembali di lebih dari 700 hektar hutan
dengan tanaman kayu dan buah tradisional yang
sempat menjadi sangat langka karena pembukaan
lahan untuk industri yang bersifat ekstraktif. Selain
bekerja untuk memulihkan dan menjaga sumber
daya alam mereka, inisiatif kolaboratif ini berupaya
untuk mempertahankan, menjaga, dan melestarikan
budaya mereka (Dayak Benuaq Benuaq Ohokng
Sangokng). Komunitas Adat Muara Tae adalah
sebuah model dari komunitas tangguh yang selaras,
bertujuan untuk melindungi hutan –satu komunitas
yang berjuang dengan harkat dan martabat untuk
kelangsungan hidup mereka.

Pemenang Equator Prize
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Penggambaran dan penggunaan batas-batas dan informasi terkait
yang ditunjukkan pada peta atau dimasukkan dalam dokumen
ini tidak dijamin bebas dari kesalahan, juga tidak menyiratkan
penerimaan atau pengakuan resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

FILM PEMENANG PENGHARGAAN EKUATOR 2015

LATAR BELAKANG DAN KONTEKS
Berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia,
Komunitas Dayak Benuaq Ohokng Sangokng dari Muara
Tae—dengan populasi kurang lebih 2.500 orang—
melakukan perlawanan terhadap perusahaan tambang
dan kelapa sawit yang melanggar batas wilayah adat
mereka. Masyarakat Dayak memiliki ketergantungan
kepada hutan dari segi sosial, kebudayaan, dan ekonomi
sebagai landasan material dan spiritual untuk keamanan
pangan, kesehatan, dan ketahanan budaya mereka.
Hutan alami Muara Tae yang padat dan beragam adalah
rumah dari berbagai spesies burung, termasuk beberapa
spesies Burung Rangkong yang dikenal memiliki makna
khusus dalam kultur dan kebudayaan Suku Dayak.
Kurang lebih dua puluh spesies reptil berhabitat di hutan
tersebut, begitu juga dengan Beruang Madu (Helarctos
malayanus) yang berstatus rentan, dan Bekantan (Nasalis
larvatus) yang berstatus terancam (red: IUCN Red List),
serta beragam tanaman herbal untuk obat dan ritual
tradisional, seperti kayu kuning (Arcangelisia flava) dan
tanaman kayu endemik bernilai tinggi seperti kayu ulin
borneo (Eusideroxylon zwageri), kayu gaharu yang rentan
(Aquilaria malaccensis), dan meranti (Shorea spp.). Spesies
di atas mendiami dataran, bukit terjal, serta hutan rawa
tanah adat (wilayah adat) Suku Dayak.
Populasi di Muara Tae diatur oleh hukum adat dari Dayak
Benuaq. Batasan tradisional dari wilayah adat mereka
adalah Sungai Nayan dan anak-anak sungainya, serta
Pegunungan Benuang, Menaliq, Tetabekng, Perduat,
dan Saikng Solai. Di dalam ekosistem yang beragam ini,

mayoritas dari populasi Dayak Benuaq bergantung pada
pertanian dan perkebunan, berburu, mengumpulkan
produk hutan seperti rotan dan buah, dan produksi
kerajinan tangan tradisional.
Konflik kepemilikan dan penggunaan lahan selama
berpuluh-puluh tahun dengan perusahaan swasta,
pemerintah, dan bahkan Desa Muara Ponak yang
berdekatan. Pada tahun 1971, pemerintah Indonesia
memberikan injin konsesi kepada perusahaan kayu PT.
Sumber Mas di Wilayah Adat Komunitas Muara Tae dan
menjadi awal mula dari banyaknya perusahaan yang masuk
dan akhirnya beraktivitas di area tersebut. Di beberapa
tahun terakhir, fokus perusahaan dalam membuka lahan
untuk produksi kelapa sawit sangat jelas terlihat. Konflik
dengan desa tetangga, Muara Ponak, dengan populasi
sekitar 300 orang, menambah konflik majemuk dengan
pemerintah dan pelaku-pelaku usaha. Masyarakat Muara
Tae merasa bahwa wilayah adat mereka telah secara ilegal
digunakan dan digarap oleh komunitas Muara Ponak, dan
dipindah tangan ke pelaku usaha tanpa pemberitahuan.
Saat ini, Komunitas adat Muara Tae berusaha melindungi
sisa lahan mereka, yaitu seluas 4.000 hektar dari yang
sebelumnya seluas 11.000 hektar, melawan pembukaan
lahan secara ilegal oleh perusahaan kelapa sawit melalui
pemetaan berbasis komunitas, memasang marka untuk
menandai wilayah adat mereka, dan berjuang untuk
mendapatkan pengakuan legal atas hak tanah adat
(wilayah adat) dari sektor pemerintah dan swasta.

Asal dan struktur
Komunitas ini didirikan pada tahun 1993 untuk membina
kerjasama antar kelompok masyarakat tradisional yang
berjuang untuk mempertahankan, melindungi, dan
melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan di dalam
wilayah hutan adat Muara Tae. Pergerakan ini dibangun
atas dasar keinginan masyarakat untuk menjaga tanah adat
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mereka dari perebutan secara paksa. Selama bertahuntahun, komunitas ini telah berevolusi, berfokus juga
pada peningkatan standar hidup kelompok masyarakat
tradisional dan mempertahankan nilai-nilai adat, budaya,
dan sumber daya alam. Komunitas Adat Muara Tae bukan
merupakan organisasi non-pemerintah yang secara

resmi terakreditasi, melainkan sebuah komunitas yang
terbentuk atas dasar tujuan dan keinginan serupa melalui
usaha bersama.

■

■

Struktur pemerintahan desa meliputi:
■

Kepala Desa (Petinggi), dibantu oleh empat anggota
tim–juru tulis, kepala hubungan masyarakat, kepala
urusan pemerintah dan kepala pengembangan
bisnis–dan empat ketua rukun tetangga.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terdiri
atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan dua anggota
umum.
Dewan Adat, terdiri atas kepala adat, sekretaris, dan
tiga anggota staf.

Perempuan memiliki keikutsertaan dalam pelaksanaan
program dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.
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LOCAL TANTANGAN-TANTANGAN LOKAL
Kurangnya pengakuan atas tanah ulayat
Selama sebagian besar masa penjajahan, Belanda
menetap di tanah Jawa yang subur, pulau yang dikenal
dengan rempah-rempah, bagian dari pesisir Sumatera,
tanpa memberikan efek yang signifikan di bagian lain
Kepulauan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia,
rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto berfokus
pada eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang luas,
dan bukannya menetapkan kepemilikan lahan secara
formal. Sejak tahun 1980-an, Kementerian Kehutanan
dibebankan tantangan untuk secara formal menetapkan
kepemilikan lahan di sebanyak tiga perempat dari wilayah
Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, dalam
suatu proses yang dikenal sebagai gazetting. Artinya,
dalam banyak kasus, pengendalian SDA terjadi di tingkat
pemerintah daerah, yang mana banyak memberikan
konsesi kepada perusahaan kayu, kelapa sawit, dan
pertambangan. Sejak tahun 2005, lebih dari setengah
pejabat pemerintah terhubung dengan skandal korupsi,
kerap kali memperdagangkan izin sebagai ganti uang
suap untuk membiayai kampanye politik mereka.
Hukum Indonesia menyatakan bahwa dalam memberikan
konsesi, pemerintah harus menghormati hak kepemilikan
ulayat. Namun, dalam praktiknya, pemerintah
mensyaratkan bahwa kepemilikan lahan perlu disertai
bukti berupa sertifikat atau surat kepemilikan tanah.
Hal ini menjadi suatu kesulitan bagi masyarakat adat,
sebab kepemilikan tanah ulayat mencerminkan hak
komunal, bukan kepemilikan individu, dan umumnya,
masyarakat adat tidak memiliki surat-surat resmi untuk

menunjukkan kepemilikan yang sudah turun temurun.
Sebagai tambahan, pemerintah tidak memiliki peta
tunggal dari lahan-lahan yang diklaim. Selain itu, referensi
dari masing-masing kantor pemerintahan yang berbeda
pun bertentangan. Dalam kasus perselisihan perbatasan
tanah Muara Tae dengan komunitas adat Muara Ponak,
pemerintah secara sepihak memutuskan untuk membuat
garis yang membagi wilayah menjadi dua. Kasus ini
berujung pada penjualan tanah adat oleh warga Muara
Ponak, yang di lain sisi, diklaim Komunitas Muara Tae
sebagai milik mereka.
Faktor-faktor ini merugikan komunitas Muara Tae,
memungkinkan perambahan oleh pelaku-pelaku
usaha yang menyusutkan area hutan mereka yang
sesungguhnya. Belum lagi dampak dari aktivitas ilegal
perusahaan. Sebagai contoh, Group Perusahaan Sawit First
Resources. menyerahkan dokumen palsu yang mengklaim
bahwa anak perusahaannya PT Borneo Surya Mining Jaya
telah memperoleh persetujuan dan izin dari komunitas
Muara Tae untuk perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat
mereka. Selanjutnya, pihak tersebut menghancurkan
lahan pertanian dan hutan milik Komunitas Adat Muara
Tae, dikawal oleh polisi bersenjata yang berpihak kepada
perusahaan, tanpa mendapatkan persetujuan apa pun.
Bahkan, belum lama ini pemerintah, dalam tujuannya
membangun pangkalan militer, mengambil alih sebuah
tambang komersial terlantar di tanah Muara Tae alih-alih
mengembalikan tanah itu kepada komunitas pemiliknya.

Penggundulan hutan
Pada awal abad ke-20, lebih dari empat per lima
Kepulauan Indonesia ditutupi oleh hutan belantara. Hari
ini, bahkan wilayah taman nasional berada di bawah
tekanan, menyebabkan spesies ikonik seperti Harimau
Jawa (Panthera tigris sondaica) berada dalam ancaman
kepunahan. Kecenderungan yang bersifat nasional
6

ini terefleksikan dalam skala yang lebih kecil, yaitu di
sepanjang Kalimantan Timur, khususnya pada tanah adat
Komunitas Adat Muara Tae. Di tempat ini, kayu, tambang,
dan perkebunan kelapa sawit telah menghancurkan dan
mengurangi area hutan alami yang sebelumnya dikelola
secara berkelanjutan oleh kelompok adat selama beratus-

ratus tahun. Perkebunan kelapa sawit merupakan kekuatan
utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan di
Kalimantan Timur dan menjadi isu di seluruh Indonesia,
merusak hutan pedalaman dan menjadikan Indonesia
sebagai penghasil emisi gas rumah kaca keenam terbesar
di dunia. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit
terbesar di dunia. Industri ini berada dalam pengawasan
lebih lanjut mengenai peranannya dalam menyebabkan
kebakaran pertanian yang tidak terkendali, hingga kabut
asap menutupi Indonesia dan negara-negara tetangga.
Selama 20 tahun terakhir, komunitas Muara Tae telah
kehilangan lebih dari setengah hutan dan lahan
terbuka mereka akibat diambil alih oleh perusahaan

pertambangan, kayu, dan minyak kelapa sawit, yang
mana berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat.
Semenjak kedatangan mereka, perusahaan telah
mencemari sungai dan memecah lahan menjadi jalur-jalur
sempit. Hal ini semakin dibuat parah akibat penggundulan
hutan, menyebabkan sumber air mengering. Masyarakat
diharuskan berjalan sejauh satu kilometer untuk
mendapatkan air bersih, selain itu tidak memungkinkan
juga bagi mereka untuk menangkap ikan dari saluran
air yang dulunya merupakan sumber makanan utama.
Akibatnya, banyak orang Maura Tae terpaksa menjadi
buruh di perusahaan terdekat, meskipun mereka tidak
memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di
luar hutan.

Perubahan iklim
Masyarakat Muara Tae telah mengalami perubahan
iklim. Ketidakpastian curah hujan menyebabkan sering
terjadinya gagal panen dan kekeringan pada musim
panas. Banjir tidak lagi umum dan terjadi hanya dua kali
dalam setahun.
Masyarakat adat Muara Tae percaya pada keberadaan roh
penjaga, roh pencipta langit dan bumi, dan kekuatan alam
semesta. Dalam pandangan ini, perubahan iklim dilihat

sebagai fakta bahwa Ibu Pertiwi tak lagi bersahabat.
Komunitas Muara Tae menganggap perubahan
ini disebabkan manusia yang menjadi tamak, dan
berkeinginan memiliki dan merusak segala hal. Dalam
upaya mengatasi kerusakan ini, pada September 2014,
komunitas Muara Tae mengadakan Upacara Adat Gugug
Tautn, untuk menenangkan leluhur mereka dan berdamai
dengan alam.
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RESPON-RESPON LOKAL
Pembatasan dan pemetaan lahan
Sejak tahun 1993, komunitas Muara Tae telah bergerak
untuk melindungi lahan dan hutan adat mereka melalui
berbagai inisiatif. Untuk menandai batas hutan mereka
yang luasnya telah berkurang dari 11.000 hektar menjadi
4.000 hektar, komunitas Muara Tae ikut ambil bagian dalam
pemetaan partisipatif menggunakan GPS, didukung oleh
Telapak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan
Forest Watch Indonesia (FWI). Organisasi-organisasi ini
menyediakan peralatan GPS, melatih anggota komunitas
lokal, serta menyiapkan peta final. Komunitas Adat Muara
Tae juga memasang papan petunjuk dan plat nama yang
menandai batas-batas lahan mereka. Selain itu, masyarakat
juga melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati untuk
mendokumentasikan informasi mengenai ekosistem lokal.
Sebagai tambahan, masyarakat setempat mencegah
pengusiran paksa dari lahan mereka dengan meletakkan pos

patroli (pondok jaga) dalam hutan dan pengawasan melalui
patroli rutin. Pada tahun 2013, upaya sejalan dilakukan oleh
Komunitas Muara Tae, yaitu melalui kerjasama dengan
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang kemudian
mengirimkan surat pengaduan kepada perusahaan minyak
sawit untuk menghentikan semua kegiatan pada wilayah
adat yang masih dalam persengketaan.
Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, Komunitas
Adat Muara Tae juga memberikan dukungan bagi
kelompok petani lokal, mengelola pertanian tradisional,
serta melakukan pembangunan rumah adat. Seluruh
upaya ini dilakukan untuk membantu memelihara
dan memulihkan tanah adat, membangun kapasitas
masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat, dan
meningkatkan dukungan pemerintah.

DAMPAK UTAMA DARI
Penandaan batas hutan dan pemetaan
lahan
■
■

Tiga pos patroli telah dibangun di daerah tempat masyarakat tinggal sembari menjaga hutan adat
Kurang lebih 4.000 hektar lahan telah dipetakan dan ditandai

Restorasi hutan
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Orang Dayak Benuaq Ohokng Sangokng telah turuntemurun memberdayakan hutan dan melalui Komunitas
Muara Tae, berharap agar dapat mempertahankan hal
tersebut. Untuk mengatasi dampak buruk dari meluasnya
penggundulan hutan mereka selama 40 tahun terakhir,
komunitas tersebut berupaya memulihkan 700 hektar
lahan. Tujuan mereka sederhana: untuk memastikan bahwa

hutan, area tradisional, dan kearifan lokal tidak hilang.
Terlepas dari kenyataan bahwa dampaknya tidak dapat
mereka nikmati dalam waktu yang singkat, masyarakat
tahu bahwa keturunan mereka akan menuai hasilnya. Bagi
mereka, hutan bukan hanya sekedar ekosistem, melainkan
bagian dari tradisi dan simbol keberadaan mereka.

Untuk memulihkan lahan yang mengalami degradasi,
Komunitas Adat Muara Tae menumbuhkan benih-benih
pohon penghasil kayu dan buah-buahan endemik yang
terancam punah. Bibitnya digunakan untuk restorasi,
juga dijual untuk menghasilkan keuntungan. Untuk
mengurangi tekanan terhadap hutan dan berkontribusi
pada upaya restorasi, masyarakat juga mengembangkan
briket arang sebagai sumber bahan bakar alternatif dan

sumber pupuk untuk pembibitan. Diproduksi dari sekam
padi, serbuk gergaji, serta ranting-rantingan, briket ini
adalah sumber energi alternatif yang ramah lingkungan
dan dapat dengan mudah digunakan dalam tungku,
mengurangi paparan asap bagi wanita dan anak-anak.
Selain digunakan dalam sehari-hari, masyarakat dalam
komunitas Muara Tae juga berencana menjual briket
untuk meningkatkan pilihan mata pencaharian.

DAMPAK UTAMA DARI
Restorasi hutan
■

Total lahan seluas 700 hektar telah direstorasi dengan 1.000 spesies pohon endemik

Pembiakan sarang burung walet yang dapat dikonsumsi untuk konservasi dan mata
pencaharian berkelanjutan
Untuk mendukung konservasi spesies endemik yang
unik dan meningkatkan pilihan mata pencaharian lokal,
Komunitas Adat Muara Tae membiakkan sarang burung
walet (Aerodramus fuciphagus) yang dapat dikonsumsi.
Spesies ini terancam punah akibat pembukaan lahan dalam
skala besar yang menghancurkan habitat tempat mereka
bereproduksi. Burung walet membuat sarang dengan
menggunakan protein dalam air liur mereka yang disebut
mucilage, yang kemudian memadat membentuk sarang.
Burung walet meletakkan sarang mereka yang putih dan
lengket di dinding dalam dan langit-langit gua, tertanam
pada bebatuan di hutan. Burung walet termasuk spesies
hewan yang mampu terbang dengan sangat cepat, mampu
melesat keluar dan masuk gua untuk mencari makanan
dengan kemampuan ekolokasi layaknya kelelawar.
Penjualan sarang burung, yang oleh sebagian orang dipercaya
sebagai zat perangsang nafsu birahi, adalah bisnis yang

menguntungkan di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara.
Dengan meningkatnya permintaan pasar global dan
menyusutnya pasokan akibat perambahan habitat, sarang
burung walet memiliki nilai yang tinggi. Hal ini menyebabkan
laju panen yang tidak berkesinambungan, dimana masyarakat
memanen sarang burung lebih cepat dibanding kemampuan
burung walet untuk membuat kembali sarang mereka.
Pada tahun 2015, komunitas Muara Tae membangun
dua rumah burung walet yang merupakan cerminan
dari habitat alami mereka. Dengan menggunakan sistem
pengeras suara yang memutar suara panggilan burung,
masyarakat berhasil menarik burung walet untuk membuat
sarang mereka di dalam rumah perlindungan tersebut.
Saat ini, rumah ketiga sedang dalam tahap pembangunan.
Rumah-rumah ini tidak hanya menyediakan habitat bagi
burung walet, tetapi juga memungkinkan panen sarang
yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan lokal.

DAMPAK UTAMA DARI
Pembiakan sarang burung
walet yang dapat dikonsumsi
■

Dua rumah dibangun sebagai sarang burung walet dan rumah ketiga dalam tahap pembangunan
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DAMPAK KEBIJAKAN
Dampak kebijakan nasional
Melalui keterlibatan dan usaha mereka dalam melobi,
Komunitas Adat Muara Tae telah mempengaruhi
penyusunan RUU Peraturan Daerah tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Tradisional di Provinsi
Kalimantan Timur, Indonesia. Peraturan daerah ini
diprakarsai oleh LSM lokal dan CSO yang memiliki
keprihatinan mengenai perlakuan pemerintah dan

perusahaan terhadap masyarakat tradisional. Tujuan
utama dari RUU ini adalah untuk memperoleh deklarasi
dari pemerintah daerah yang mengakui legalitas
pengelolaan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk
mencapai pengakuan resmi atas RUU tersebut, koalisi
perlu memfasilitasi pembentukan komite pemerintah dan
perundang-undangan resmi.

Kontribusi terhadap agenda global
Pada skala global, masyarakat adat menunjukkan
kontribusi besar terhadap konservasi global dan
perubahan iklim, melalui konservasi dan pengelolaan
sumber daya yang berkelanjutan. Namun, seringkali
masyarakat adat terancam karena tidak memiliki bukti
kepemilikan tanah yang diakui oleh pemerintah. Upaya
Komunitas Adat Muara Tae mencerminkan perjuangan
kelompok adat di seluruh dunia untuk mendapatkan
pengakuan hak tanah ulayat dan pengelolaannya.
Kelompok-kelompok masyarakat adat menghadapi
struktur politik yang berbeda di setiap negara, oleh karena
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itu sangat penting bahwa kampanye kepemilikan lahan
mencerminkan realitas politik yang sebenarnya.
Sebagai tambahan terhadap pekerjaan penting mereka atas
hak kepemilikan lahan di Indonesia, usaha Komunitas Adat
Muara Tae mendukung beberapa tujuan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yaitu
menghapus kemiskinan (SDG 1), mengakhiri kelaparan
(SDG2), kesetaraan gender (SDG 5), konsumsi dan produksi
yang bertanggungjawab (SDG 12), penanganan perubahan
iklim (SDG 13), dan menjaga ekosistem daratan (SDG 15).

REPLIKASI, SKALABILITAS, DAN KEBERLANJUTAN
Replikasi
Komunitas Adat Muara Tae telah berbagi pengalaman dan
pengajaran secara luas melalui organisasi AMAN untuk
berkoneksi dengan sesama masyarakat adat di seluruh

Indonesia, yang menghadapi masalah serupa. Secara
khusus, proyek pembibitan dan restorasi sangat diminati
dan menunjukkan potensi tinggi untuk direplikasi.

Skalabilitas
Walau usaha yang dilakukan spesifik pada suatu konteks,
Komunitas Adat Muara Tae mengangkat isu-isu umum
yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak
negara di Asia Tenggara yang dihadapkan dengan
produksi minyak kelapa sawit dan penggundulan hutan.
Jika komunitas ini dapat menarik perhatian pemerintah
Indonesia, pendekatan yang mereka lakukan dapat

ditingkatkan untuk digunakan lintas negara. Demikian
pula, pendekatan mereka terhadap restorasi dan
pemuliaan sarang walet yang dapat dikonsumsi berpotensi
ditingkatkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM)
yang bekerja dengan masyarakat di seluruh wilayah
tersebut.

Keberlanjutan
Komunitas Adat Muara Tae belum sepenuhnya
berkelanjutan karena kurangnya dana dan pengakuan
hukum atas lahan mereka. Mereka berencana untuk
membangun usaha bersama untuk mengelola sumber
daya lokal yang berkelanjutan dan memberikan peluang

mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Namun,
terlepas dari upaya FWI untuk menemukan penderma, ini
bukan tugas yang mudah. Namun, orang-orang Muara Tae
bertahan dalam inisiatif mereka untuk menyelamatkan
hutan leluhur yang tersisa.

RENCANA MASA DEPAN
■

■
■

Komunitas Adat Muara Tae berencana untuk terus memperjuangkan perlindungan dan pengakuan
hukum atas tanah mereka. Mereka telah mengatur pertemuan dengan pemerintah untuk membahas
beberapa opsi dan berusaha untuk menghentikan intimidasi oleh polisi.
Komunitas Adat Muara Tae akan terus melakukan reboisasi dengan tanaman yang tumbuh di tempat
pembibitan mereka.
Komunitas Adat Muara Tae akan melanjutkan upaya untuk memperoleh dana guna mempromosikan
pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan untuk mendanai kegiatan konservasi
lainnya.
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MITRA
■

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN):
Dukungan berupa advokasi, pemetaan partisipatif,
dan pemberdayaan masyarakat. Komunitas Adat
Muara Tae merupakan anggota dari AMAN.

■

Telapak: Menyediakan peralatan GPS dalam upaya
pemetaan partisipatif.

■

Environmental Investigation Agency (EIA
International): Menyediakan bantuan berupa
kampanye di tingkat internasional.

■

Forest Watch Indonesia (FWI): Mendukung persiapan
peta final berdasarkan pemetaan partisipatif tanah
ulayat yang dilakukan oleh komunitas.

■

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF):
Dukungan memperkuat ekonomi lokal dengan jalan
mendukung upaya reboisasi.
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