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SERI STUDI KASUS INISIATIF EKUATOR UNDP 
Masyarakat lokal dan pribumi di berbagai belahan dunia 
menciptakan solusi pembangunan berkelanjutan yang 
bermanfaat untuk masyarakat dan alam. Hanya sedikit 
publikasi atau studi kasus yang menceritakan perjalanan 
perkembangan inisiatif-inisiatif tersebut, seberapa luas 
dampaknya, atau perubahannya dari waktu ke waktu. 
Jarang sekali cerita tersebut dinarasikan oleh praktisi  
masyarakat. Inisiatif Ekuator berusaha menutup celah ini. 

Inisiative Ekuator, yang didukung oleh pendanaan 
dermawan dari Kementrian Federal Jerman untuk 
Pengembangan dan Kooperasi Ekonomi (BMZ) dan Agensi 
Kooperasi dan Pengembangan Norwegia (NORAD), 
menghadiahkan Penghargaan Ekuator 2019 kepada 22 
inisiatif terkemuka dari komunitas lokal dan masyarakat 
pribumi di 16 negara. Masing-masing dari kedua puluh dua 
pemenang mewakili inisiatif terkemuka dari komunitas 
lokal dan masyarakat pribumi yang memajukan solusi 

berbasis alam bagi perubahan iklim dan perkembangan 
berkelanjutan lokal. Terpilih dari 847 nominasi dari 127 
negara, para pemenang dirayakan pada sebuah acara gala 
di New York, bertepatan waktu dengan Minggu Iklim PBB 
dan Sesi Majelis Umum PBB ke-74. Para pemenang secara 
berkelanjutan melindungi, memulihkan, serta mengelola 
hutan, ladang, tanah basah, dan ekosistem kelautan untuk 
mengatasi emisi gas rumah kaca, membantu komunitas 
beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta menciptakan 
perekonomian baru dan hijau. 

Studi kasus berikut ini merupakan satu dari seri 
berkembang yang menggambarkan praktik terbaik 
yang telah dikaji dan ditinjau sejawat yang dimaksudkan 
untuk menginspirasi pembicaraan kebijakan yang 
diperlukan untuk memperluas solusi berbasis alam yang 
esensial dalam proses mencapai Tujuan Perkembangan 
Berkelanjutan. 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


FAKTA KUNCI 
Pemenang Penghargaan Ekuator  Didirikan pada

2019 1978

Lokasi 

Manua Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan 
Barat, Borneo, Republik Indonesia

Penerima manfaat

276 penerima langsung dari Sungai Utik; lebih dari 2.000 
penerima tidak langsung dari desa tetangga 

Topik 

Hak tanah dan keamanan lahan; konservasi hutan; 
pelestarian pengetahuan pribumi atau tradisional; 
konservasi air bersih; konservasi keanekaragaman 
hayati; pengaturan tanah yang berkesinambungan 

Ranah Kerja

pengaturan area yang dilindungi; konservasi atau 
pengembalian ekosistem; pengikatan karbon berbasis 
ekosistem; ekowisata; konservasi spesies genting/terancam 
punah; kebijakan, regulasi, atau advokasi hukum

Tujuan Pengembangan Bekelanjutan (SDG) yang disasar

FILM PEMENANG EQUATOR PRIZE 2019

RINGKASAN PROJEK 
Masyarakat Adat Rumah Panjang Dayak Iban Sungai 
Utik telah memimpin kampanye selama 40 tahun 
untuk mendapat pengakuan hukum, berupa hak 
tanah atas hutan adat mereka seluas 10.087 hektar 
di Kalimantan, Indonesia. Melalui perjuangan 
secara konsisten melawan pembalakan hutan liar, 
produksi minyak kelapa sawit, dan kepentingan 
korporat; kelompok ini telah melindungi sekitar 
1,31 juta ton metrik karbon hutan. Dikenal sebagai 
pelindung hutan Sungai Utik, kelompok ini tinggal di 
Kalimantan Barat dalam rumah panjang tradisional 
berukuran 216 meter yang dapat mengakomodasi 
276 orang. Warga Sunga Utik secara berkelanjutan 
mengatur hutan mereka menurut hukum adat, 
menyisihkan 6.000 hektar sebagai hutan lindung 
dan menggunakan 3.504 hektar untuk lahan 
bercocok tanam dengan sistem rotasi tradisional. 
Sistem pengaturan ini menghasilkan makanan, 
obat-obatan, dan air bersih untuk keperluan warga. 
Dengan menghargai alam dan adat istiadat lebih 
dari hasil sementara atas jual tanah, warga Dayak 
Iban menunjukkan kemampuan pengelolaan 
adat yang berkesinambungan dalam mengatasi 
perubahan iklim dan kesejahteraan manusia.

Penggambaran, penggunaan batas-batas, dan informasi terkait 
yang ditunjukkan dalam peta atau disebutkan dalam teks dokumen 
ini tidak dijamin bebas dari kesalahan dan tidak menyiratkan 
penerimaan resmi atau pengakuan dari Persatuan Bangsa-Bangsa.  

https://www.youtube.com/watch?v=l-fsNiVjDHA
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Jauh di dalam hutan hujan yang beraneka ragam hayati 
di Kalimantan Barat, warga Sungai Utik terus berkembang 
menjadi salah satu masyarakat adat Dayak Iban terakhir 
yang masih mempraktekkan budaya tradisional mereka. 
Sebagai pelindung hutan yang bangga, warga Sungai 
Utik telah menghapus upaya pembalakan komersil, demi 
menjaga lahan mereka untuk generasi masa depan.

Warga komunitas Sungai Utik adalah pengelola lahan 
hutan seluas 10.087 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, 
Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Menjadi karakteristik 
bagi para warga ialah rumah panjang yang terbuat 
dari kayu, struktur sepanjang 216 meter yang dapat 
mengakomodasi 276 orang. Sejak pendiriannya pada 
1978, rumah panjang menjadi tempat pertemuan bersama 
dan kegiatan budaya tradisional, seperti menari, membuat 
kerajinan tangan, membuat tato, dan menenun. Beberapa 
bangunan tempat tinggal yang terpisah mengelilingi 
rumah panjang tersebut. Lebih jauh lagi, hutan hujan yang 
hijau dan lebat membentang sejauh ribuan hektar. Hutan 
hutan ini merupakan rumah dari burung bewarna cerah, 
termasuk di antaranya burung kuau raja (Argusianus 
argus), yang diklasifikasikan sebagai satwa hampir 
terancam dalam daftar merah oleh International Union 
for Conservation of Nature (IUCN); burung kucica hutan 
(Kittacincla malabarica); dan burung rangkong gading 
(Rhinoplax vigil), terdaftar sebagai satwa nyaris punah 
pada daftar merah IUCN. Pohon tengkawang (Shorea 
stenoptera) dikategorikan sebagai hampir terancam pada 
daftar merah IUCN, dan pohon aren (Arenga pinnata) 

tumbuh berdampingan dengan pohon berbuah lainnya. 
Warga komunitas menggunakan tanaman endemik 
lainnya, seperti pohon nyamplung (Calophyllum sp.) dan 
batang kayu raru (Shorea balanocarpoides), sebagai obat-
obatan. Keanekaragaman ekosistem ini adalah bagian 
dari Titik Panas Keanekaragaman Hayati Tanah Sunda 
yang ditentukan oleh Critical Ecosystem Partnership Fund 
(CEPF).

Perikanan dan pertanian merupakan pekerjaan utama 
warga Sungai Utik. Warga komunitas membudidayakan 
beras menggunakan metode rotasi tanam, menjadikan 
sebagian tanah kosong selama beberapa tahun. Makanan 
pokok ini tumbuh di tanah komunitas sendiri, sehingga 
memperkuat ketahanan pangan. Selama beberapa tahun 
terakhir, wisata botani juga menjadi pemasukan potensial 
untuk komunitas terpencil ini.

Wanita secara aktif terlibat dalam keputusan komunitas, 
memanen makanan, meningkatkan pendidikan, membuat 
peralatan dan selimut untuk komunitas, dan melindungi 
hutan. Dalam kearifan lokal Sungai Utik, peran dalam 
komunitas terbagi merata antara laki-laki dan perempuan, 
yang membantu menjaga keseimbangan pengetahuan 
dan spesialisasi keterampilan. Namun sejak dini, laki-laki 
dan perempuan bermain dan belajar bersama di alam 
bebas. Perlindungan hutan memerlukan keikutsertaan 
dari semua orang dalam komunitas, dan hal ini diajarkan 
pada anak muda Sungai Utik sejak dini.

Asal dan struktur (Origin and structure)

Warga Sungai Utik telah menjaga tanah mereka secara 
berkesinambungan selama lebih dari 130 tahun. Selama 
ini, mereka mengalami banyak gangguan yang tidak 
diiinginkan dari perusahaan swasta. Pada 1979, sebuah 
perusahaan bernama PT Benua Indah mendapat ijin 
untuk memanen kayu di tanah adat warga Sungai Utik, 
namun perusahaan menemui hambatan dari komunitas 
lokal. Kepala Rumah Panjang Apai Janggut, salah satu 

dari pelindung hutan pertama, memimpin perjuangan 
untuk melindungi hutan hujan mereka dari pembalakan. 
Lebih dari 40 tahun kemudian, Janggut masih memandu 
komunitas sebagai pemimpin, atau tuai rumah, dari 
Rumah Panjang Sungai Utik. “Tanah adalah ibu kami, 
hutan adalah ayah kami, dan air adalah darah kami,” kata 
Janggut, menjelaskan hubungan ketergantungan antara 
budaya mereka dan alam.
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Budaya dan bentuk pemerintahan Dayak Iban yang 
tradisional bersifat terbuka dan transparan. Proses 
pembuatan keputusan terbuka bagi seluruh komunitas, 
dan biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan 
di tengah rumah panjang. Siapa pun yang ingin 
berkontribusi diperbolehkan berbicara dalam pertemuan 
ini. Bentuk komunikasi ini mendukung keikutsertaan aktif 
dan seimbang bagi wanita dan pemuda.

Ketika membuat keputusan mengenai rencana 
pengembangan, warga Sungai Utik dipandu oleh nilai-nilai 
tradisional mereka, yang mencakup aksi melindungi tanah 
adat, memastikan hak untuk tanah adat mereka, melanjutkan 
hidup tradisional sebagai warga Dayak Iban, dan terus 
menumbuhkan padi sebagai bagian dari budaya mereka. 
Nilai-nilai ini juga menuntun warga untuk mengeksplorasi 
wisata alam sebagai sumber penghasilan.
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TANTANGAN LOKAL 

Pembalakan hutan dan kepentingan komersial

Selama separuh abad terakhir, hutan hujan Kalimantan 
sudah ditebang untuk kayu, ditambang untuk mineral 
yang menguntungkan, dan dialihfungsikan menjadi lahan 
penanaman kelapa sawit. Menurut Centre for International 
Forest Research (CIFOR), antara tahun 1973 dan 2010, 
lebih dari 10 juta hektar hutan di Kalimantan hilang. 
Gelombang berturutan pembalakan hutan menyebabkan 
gangguan habitat pada spesies endemik, termasuk orang 
utan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan burung rangkong 
gading (Rhinoplax vigil), yang keduanya terdaftar sebagai 
spesies sangat terancam punah pada daftar merah IUCN. 
Simpanan karbon natural Kalimantan juga menurun akibat 
pembalakan hutan. Keresahan mengenai lingkungan makin 
menumpuk setelah pemerintah Indonesia mengumumkan 
rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke 
Kalimantan Timur. Beberapa aktivis lingkungan khawatir 

bahwa pemindahan ibukota negara akan mengakibatkan 
kehancuran hutan hujan dan polusi yang lebih lanjut di 
Pulau Kalimantan, dan hanya akan diperparah dengan efek 
perubahan iklim.

Tidak seperti masyarakat adat lainnya, yang telah menjual 
tanah untuk dikembangkan atau dialihfungsikan dari hutan, 
warga Sungai Utik mempertahankan tanah dan hutan 
hujan mereka. Sebagai contoh, penebang komersial dari 
Sarawak, Malaysia, sudah kerapkali mendatangi komunitas 
untuk menawarkan sejumlah uang yang cukup besar untuk 
menebang hutan mereka, namun komunitas menolaknya. 
Walaupun warga Sungai Utik sudah bersumpah untuk 
melawan penebangan komersial apapun di masa depan, 
mereka memerlukan hak legal tanah mereka untuk 
memastikan ketahanan hutan jangka panjang.

Kepemilikan tanah: Hambatan politik dan legal

Selama beberapa dekade, kepemilikan tanah sudah menjadi 
masalah bagi masyarakat adat di Indonesia, temasuk warga 
Sungai Utik, yang telah berupaya untuk mendapatkan 
pengakuan resmi. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia 
memberlakukan hukum hutan yang mendefinisikan hutan 
adat sebagai bagian dari ‘hutan negara’. Dengan adanya 
hukum ini, pemerintah dapat memberikan ijin pada 
perusahaan swasta untuk penebangan dan pengembangan, 
bahkan jika tanah tersebut secara adat telah dilindungi oleh 
kelompok pribumi atau komunitas lokal. Pada tahun 2013, 
putusan penting pengadilan hukum membatalkan definisi 
tahun 1999 tentang hutan adat sebagai hutan negara. Hal 

ini membuka jalan untuk mengembalikan hak hutan adat 
kepada komunitas pribumi dan lokal.

Pada tahun 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo 
meluncurkan program untuk mendistribusi ulang jutaan 
hektar tanah untuk komunitas seperti masyarakat adat Sungai 
Utik. Akan tetapi, ada banyak rintangan yang memperlambat 
proses; termasuk tekanan lobi dari perusahaaan kelapa sawit 
dan kertas, pendekatan yang berbeda antara pemerintahan 
daerah dan negara, konflik klaim tanah, dan kurangnya bukti 
tercatat. Proses akuisisi tanah yang kompleks menambah 
rumit upaya distribusi ulang.

“Saya membawa anak-anak ke hutan untuk mengajarkan mereka 
bagaimana cara melestarikan dan menjaga hutan.” 

Kristiana Banang, anggota komunitas Rumah Panjang Sungai Utik
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“Saya membawa anak-anak ke hutan untuk mengajarkan mereka 
bagaimana cara melestarikan dan menjaga hutan.” 

Kristiana Banang, anggota komunitas Rumah Panjang Sungai Utik

RESPON LOKAL 

Melindungi hutan adat  

Warga Sungai Utik telah melindungi hutan mereka dari 
pembalakan liar, penanaman kelapa sawit, dan kepentingan 
perusahaan selama puluhan tahun. Pada tahun 1998, 
warga sungai Utik beserta desa tetangga Pulan memetakan 
hutan mereka melalui proses pemetaan partisipatif. Mereka 
bersama-sama menggunakan kebijakan zonasi untuk 
menggambarkan daerah yang digunakan untuk pertanian 
dan daerah lainnya untuk dijaga sebagai hutan utama. Saat 
ini, warga Sungai Utik adalah pengelola 10.087 hektar hutan 
dengan mayoritasnya - 6.000 hektar - digunakan menurut 
hukum adat. Bagian tanah yang tersisa digunakan untuk 
tempat tinggal. Menurut hukum adat, lahan 6.000 hektar ini 
dibagi menjadi 3 area utama:

 ■ Kampung Taroh: area yang dilindungi ini tidak boleh 
digunakan sebagai lahan pertanian atau penebangan. 

Berlokasi di hulu rumah panjang, area ini adalah 
sumber air jernih dan juga lahan pembibitan ikan dan 
pakan hewan.

 ■ Kampung Galau: area hutan lindung adat ini 
digunakan untuk memanen tanaman obat-obatan, 
kayu bakar, dan kayu untuk membuat rumah 
dan perahu. Kayu hanya boleh diambil di bawah 
pengawalan adat yang ketat, dan hanya warga Sungai 
Utik yang boleh menggunakannya. 

 ■ Kampung Endor Kerja: area produksi ini digunakan 
untuk pertanian, perburuan, dan pengumpulan. 
Diatur berdasarkan hukum adat, dipandu oleh 
prinsip keadilan dan kesinambungan. Area pertanian 
untuk padi dan karet mengikuti sistem rotasi tanam. 
Agrohutan juga digunakan. 

EFEK KUNCI DARI  

Melindungi hutan adat 

 ■ Walaupun penghitungan karbon secara formal belum dilakukan, diperkirakan bahwa hutan Sungai 
Utik mengikat sebanyak 1,31 juta ton metrik karbon.

 ■ Enam ribu hektar hutan lindung berguna sebagai habitat spesies endemis, termasuk burung rangkong 
gading yang sangat terancam punah.

 ■ Komunitas telah melindungi kepulauan hutan yang sudah tua, termasuk dengan kepadatan tinggi 
spesies dipterocarp - ‘raksasa hutan’ yang dapat tumbuh dengan ketinggian lebih dari 40 meter.

 ■ Dengan melindungi hutan bagian hulu, warga Sungai Utik juga melindungi jalan air mereka. Air 
bersih Persediaan air tersedia sepanjang tahun untuk minum dan mandi.
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Berjuang untuk kepemilikan lahan 

Setelah kampanye selama 40 tahun, perjuangan panjang 
Sungai Utik untuk mendapatkan kepemilikan lahan 
akhirnya sukses. Pada bulan November 2019, Wakil Bupati 
Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan dekrit kepada 
Kepala Sungai Utik Apai Janggut yang meyetujui secara 
resmi ‘pengakuan dan perlindungan’ tanah mereka. 
Momen ini menjadi penanda pertama kalinya komunitas 
adat di Kabupaten Kapuas Hulu diakui oleh seorang 
bupati. Dengan adanya dekrit lokal ini, komunitas Sungai 

Utik terpacu untuk mengirimkan surat ke Kementrian 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menuntut hak resmi 
tanah mereka. Pada awal tahun 2020, Menteri Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup memberikan dekrit yang secara 
formal memberikan 9.480 hektar hutan adat kembali pada 
warga Sungai Utik, mengijinkan mereka menggunakan, 
mengatur, dan melindungi tanah secara permanen. Hal 
ini menandai tonggak sejarah besar dalam hak tanah 
masyarakat adat.

EFEK KUNCI DARI  

Memperjuangan kepemilikan lahan  

 ■ Sebagai hasil dari Dekrit Kepala Daerah No. 561/2019, warga Sungai Utik kini menjadi kelompok 
orang asli pertama di Kabupaten Kapuas Hulu yang hak tanahnya diakui dan dilindungi secara resmi. 

“Wilayah adat ini milik warga Sungai Utik, dan kami ingin 
semua orang mengakui hal itu, dan agar hal itu dapat dilegalkan.” 

Bandi (Apai Janggut), Kepala Adat Rumah Panjang Sungai Utik
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DATA, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN 

Praktek pengaturan tanah Sungai Utik memegang prinsip 
yang mendasari Konvensi Keanekaragaman Biologi  
(Convention on Biological Diversity, atau CBD), yang sudah 
ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Secara 
spesifik, warga Sungai Utik mendukung beberapa Target 
Nasional (National Target, atau NT) yang terdapat pada 
Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional 
(National Biodiversity Strategy and Action Plan, atau NBSAP), 
- yaitu aparatus kebijakan nasional yang mendukung 
implementasi dari CBD, serta Target Keanekaragaman Hayati 
Aichi (Aichi Biodiversity Targets, atau ABTs) yang berskala 
global. Upaya kelompok ini untuk mendokumentasikan 
dampak dari inisiatifnya melambangkan kontribusi yang 
kuat terhadap Artikel (7) CBD tentang Identifikasi dan 
Pengawasan. Dengan cara ini, hasil kerja komunitas Sungai 
Utik dapat diangkat untuk mendukung perkembangan pada 
laporan pelaksanaan nasional yang diminta secara berkala 
dari para partisipan CBD.

Sebagai contoh, dokumentasi komunitas Sungai Utik 
mengenai kontribusi Orang Asli dan Komunitas Lokal 
(Indigenous Peoples and Local Communities, atau IPLC) 
berpotensi memperkaya Laporan National Keenam (Sixth 
National Report, atau 6NR) yang paling baru, termasuk 
‘Bagian II: Target Nasional’ (NT 11, 12, 14, dan 18) dan ‘Bagian 
IV: Target Keanekaragaman Hayati Aichi’ (ABT 1, 4, 7, 14, 15, 
dan 18).

Pada 6NR ‘Bagian III: Penilaian dari Proses menuju 
Tiap Target Nasional’ (NT 18), pemerintah Indonesia 
mencanangkan peninjauan bagaimana kearifan 
lokal digunakan untuk mendukung pengaturan dan 
pemanenan keanekaragaman hayati berkesinambungan. 
Praktek tercatat dari pengaturan lahan Sungai Utik secara 
tradisional sejajar dengan studi kasus kesuksesan kearifan 
lokal yang dimaksudkan pada 6NR.

Sebagai contoh, kebijakan zonasi Sungai Utik melindungi 
pertumbuhan hutan tua, melestarikan spesies sangat 
terancam punah, dan membantu menyimpan karbon 
di hutan hujan. Walaupun komunitas tidak melakukan 
penghitungan karbon secara mendetail, diperkirakan 
bahawa hutan adat Sungai Utik mengikat 1,31 juta ton 
metrik karbon. Hutan utama 6.000 hektar mengikat rata-
rata 960.000 ton metrik karbon, sementara hutan 3.504 
hektar mengikat sekitar 350.400 ton metrik karbon.

Pada 6NR bagian II, pada NT 12, pemerintah Indonesia 
membuat daftar 25 satwa terancam punah untuk 
target program populasi. Praktek pengaturan lahan 
berkesinambungan Sungai Utik menjaga habitat burung 
rangkong gading, yang walaupun tidak terdapat pada 
daftar 25 satwa terancam punah yang dimonitor NT 12, 
terdaftar sebagai satwa terancam punah pada daftar 
merah IUCN. 

“Desa kami masih dikelilingi oleh hutan. Kami tinggal di rumah 
panjang di samping Sungai Utik. Dalam bahasa kami, kata ‘Utik’ 

berarti bersih atau jernih, yang mengacu pada air yang bersih jernih 
di sungai kami. Sungai kami jernih karena kami hidup menurut 

pengetahuan adat kami tentang alam. Kami telah melindungi tanah 
kami dari pembalakan hutan selama ratusan tahun.” 

Kynan Tegar, anggota komunitas Sungai Utik

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-v3-en.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=248211
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=248211
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EFEK KEBIJAKAN 

Efek kebijakan nasional  

Warga Sungai Utik telah mengajukan hak kepemilikan 
lahan di tingkat regional, nasional, dan internasional; 
walaupun hanya sebuah kelompok kecil dengan kurang 
dari 300 anggota. Warga sungai Utik telah menyampaikan 
praktek terbaiknya dengan Kementrian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup Indonesia, yang sebagai balasannya 
memberi penghargaan atas kinerja mereka di panggung 
nasional, seperti ‘Pojok Iklim’. Pada tahun 2019, komunitas 
ini memenangkan Penghargaan Kalpataru, sebuah 
penghargaan lingkungan tingkat nasional di Indonesia.

Selain menunjukkan potensi langsung dalam pelaporan 
informasi, aktivitas Sungai Utik berkontribusi pada 
pelaksanaan NBSAP Indonesia. Sebagai contoh, nilai-nilai 
tradisional menjadi panduan bagi pendekatan pengaturan 
lahan Sungai Utik. Hal ini mencakup pembagian tanah 

adat menjadi Kampung Taroh, Kampung Galau, dan 
Kampung Endor Kerja. Pendekatan pengaturan lahan 
berkelanjutan ini memajukan Indonesia menuju NBSAP 
NT 18: “Pengembangan budaya lokal dan inovasi serta 
pembangunan kapasitas bioprospek untuk pelestarian dan 
penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan”. 
Kebijakan pengaturan zonasi lahan komunitas melindungi 
hutan hujan, tempat pembibitan ikan, dan lahan pakan 
untuk hewan. Karena ekosistem yang terlindungi ini, 
komunitas dapat menikmati layanan paling mendasar, 
seperti air minum bersih dan peningkatan minat dari turis 
lingkungan hidup. Hal ini secara langsung mendukung NT 
14: “Fungsi ekosistem terintegrasi yang telah berkembang 
untuk memastikan perkembangan layanan terdasar (air, 
kesehatan, kehidupan layak, wisata)”.

Kontribusi terhadap Agenda Global 

Pada tingkat global, hasil kerja komunitas Sungai Utik 
mendukung pelaksanaan beberapa perjanjian multilateral 
yang penting, termasuk CBD dan Agenda 2030 untuk 
Pengembangan Berkelanjutan.

Terkait dengan CBD, negara-negara berkontribusi untuk 
mencapai ABT - kunci prioritas keanekaragaman hayati 
global untuk tahun 2011-2020 - melalui rancangan dan 
implementasi dari NT yang tertera pada NBSAP mereka. 
Aksi Sungai Utik secara langsung berkontribusi pada 
beberapa ABT global. Sebagai contoh, praktek pengaturan 
hutan komunitas - yang mencakup kebijakan zonasi dan 
sistem panen rotasi - memajukan ABT 7, yang menyatakan: 
“Hingga 2020, area pertanian, pertanian air, dan hutan 
diatur secara berkesinambungan, memastikan konservasi 
dari keanekaragaman hayati”. Dengan penekanan pada 
kesetaraan gender dalam keikutsertaan komunitas, 
mereka juga mendukung ABT 14, yang membahas 
pengembalian ekosistem dengan cara yang menyasar 
pada kepentingan perempuan, pribumi dan komunitas 

lokal. Pengakuan terbaru hak tanah oleh pemerintah 
daerah mendukung ABT 18; yang menegaskan pentingnya 
pengetahuan tradisional, inovasi, serta praktek pribumi 
dan komunitas lokal dalam pelestarian dan penggunaan 
berkesinambungan atas keanekaragaman hayati, serta 
menghormati penggunaan adat atas sumber hayati 
melalui hukum nasional.

Sebagai pelindung hutan, warga Sungai Utik menjadi 
contoh global dari mitigasi iklim berbasis komunitas, yang 
berarti mendukung pelaksanaan Agenda 2030 dan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Namun, insiatif 
mereka berkembang jauh melebihi target aksi iklim (SDG 
13). Pengaturan hutan berkesinambungan berkontribusi 
pada target mengakhiri kemiskinan (SDG 1), mengakhiri 
kelaparan (SDG 2), akses air bersih dan sanitasi (SDG 6), 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta 
pelestarian ekosistem darat (SDG 15). Praktek budaya 
adat secara langsung memenuhi beberapa SDG lainnya. 
Sebagai contoh, ketika komunitas secara keseluruhan 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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menghasilkan uang, mereka membagi keuntungan 
antar keluarga atau berinvestasi pada sumber daya yang 
menguntungkan seluruh komunitas. Selain memajukan 
SDG 1 dan 2, pendekatan komunal tentang penghasilan 

ini mendukung tujuan pengurangan kesenjangan hidup 
(SDG 10). Dari pengamatan kearifan lokal Sungai Utik, 
peran di masyarakat dibagi merata antara pria dan wanita, 
yang berarti mendukung kesetaraan gender (SDG 5).
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REPLIKASI, SKALABILITAS, DAN KESINAMBUNGAN 

Replikasi  

Sungai Utik telah memberikan contoh nyata bagaimana 
komunitas adat dapat melindungi hutan, mengajukan 
hak kepemilikan tanah, dan memastikan ketersediaan 
air bersih; sementara pada waktu yang sama masih 
menjaga cara hidup tradisional mereka. Kendati warisan 
unik budaya Sungai Utik tidak dapat ditiru secara 
langsung, nilai-nilai yang mendasari komunitas dalam 

menjaga alam dapat digunakan sebagai contoh inspiratif 
bagi komunitas lainnya di Indonesia dan dunia. Pada 
lingkungan yang lebih sempit, hasil kerja komunitas 
Sungai Utik telah menginsiprasi komunitas Dayak lainya 
untuk mempertimbangkan agar mulai memperjuangkan 
hak milik hutan adat mereka.

Skalabilitas

Untuk memperluas perjuangan warga Sungai Utik 
akan cukup susah namun bukan tidak mungkin, karena 
kegiatan berkelanjutan mereka berkaitan erat dengan cara 
hidup mereka. Perluasan perjuangan ini membutuhkan 
pengakuan pemerintah secara luas atas tanah adat 

lainnya, serta penerusan nilai-nilai budaya mereka. 
Seiring dengan tersebarnya cerita sukses Sungai Utik, 
ada harapan bahwa komunitas Daya Iban lainnya akan 
menggunakan pengetahuan adat mereka tentang alam 
untuk memperjuangkan perlindungan hutan mereka.

Kesinambungan

Dengan adanya pengakuan legal hak tanah mereka yang 
terkonfirmasi, warga Sungai Utik telah berhasil menjaga 
kepemilikan lahan yang akan berdampak pada generasi 
masa depan. Terkait keberlangsungan finansial, warga 
Sungai Utik telah memilih untuk melakukan strategi 
hidup dengan ekowisata edukasional, untuk membangun 
dukungan jangka panjang baik bagi alam maupun adat 

budaya. Komunitas ini mengedepankan tujuan jangka 
panjang untuk mengajarkan generasi muda kemampuan 
dan pengetahuan tradisional, daripada membuka lahan 
pertanian. Sebagai komunitas yang terisolasi, mata 
pencaharian berfokus pada usaha menumbuhkan bahan 
pangan, membuat peralatan, dan menenun pakaian. 
Barang-barang jadi ini disalurkan secara komunal.

RENCANA MASA DEPAN 
Warga Sungai Utik telah memimpin usaha konservasi alami berbasis komunitas yang memiliki potensi 
jangka panjang dan turun-temurun. Melihat ke depan, komunitas ini memiliki beragam inisiatif yang 
diharapkan dapat terlaksana nantinya. Menyadari pentingnya pendidikan, mereka bercita-cita untuk 
membangun sekolah adat, dimana budaya tradisional dapat diwariskan turun-temurun. Komunitas juga 
berharap dapat memasang panel surya di sekolah dan mengembangkan perpustakaan umum.
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Komunitas Sungai Utik mulai mengekplorasi ekowisata sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan. 
Telah menyebarkan budayanya yang hidup serta etos pelestarian lingkungan dengan pengunjung 
tahun belakangan ini, warga Sungai Utik berharap dapat memperluas cakupan alternatif pekerjaan ini. 
Penghasilan yang didapat dari ekowisata akan dibagikan secara merata antar warga. Selain ekowisata, 
komunitas juga berkomitmen untuk terus menumbuhkan sawah sebagai bagian dari kebudayaan 
mereka. Komunitas juga berencana untuk bereksperimen dengan memanen hasil hutan non-kayu secara 
berkelanjutan, yang dapat dijual ke pasar untuk penghasilan yang lebih besar.

Setelah warga Sungai Utik memiliki hak legal resmi atas hutan mereka, mereka menargetkan untuk 
memperkuat lembaga adat, baik dalam pengaturan, operasi, keuangan, maupun administrasi.

PARTNER  
 ■ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
 ■ Asian Development Bank (ADB)
 ■ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) – Ancestral 

Domain Registration Body
 ■ BNWR 
 ■ CU Keling Kumang 
 ■ Ford Foundation
 ■ Green Indonesia
 ■ Greenpeace
 ■ If Not Us Then Who
 ■ Indonesia Nature Film Society 
 ■ Jaring Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
 ■ KEHATI Foundation – Indonesian Biodiversity 

Foundation 
 ■ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) – Indonesian Ministry of Environment and 
Forestry

 ■ Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) – Institute for 

Community Legal Resources Empowerment
 ■ Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
 ■ Life Mosaic
 ■ MCA Indonesia 
 ■ Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Kerakyatan (PPSDAK)
 ■ Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan 

(PSHK)
 ■ Rangkong Indonesia
 ■ Rekam Nusantara
 ■ Samdhana Institute
 ■ Sekar Kawung
 ■ Serakop Iban Perbatasan (SIPAT) 
 ■ Tropical Forest Conservation Action (TFCA)
 ■ World Wildlife Fund (WWF) Indonesia
 ■ Yayasan Rumah Asuh
 ■ Yayasan Widya Cahaya Nusantara
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