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“DESA DI NEGERI INGKARI AGRARIA” 

(JIKA INISIATIF DESAJAWABNYA: LALU, APAPERTANYAANYA?



Mengapa, Desa?

“FRONTIER AREA” DALAM PUSARAN
PERTARUNGAN EKSPANSI MODAL 

GLOBAL NASIONAL (ERA NEOLIBERAL)

VERSUS

PERSPEKTIF “ROMANTIK”

Prioritas dan Gantungan

Sumber kehidupan Mayoritas Rakyat 
(Agriculture)

VERSUS

Desa Aset Ekonomi Pertumbuhan dan 
Pendukung/satelit Kota Besar (Agribisnis)

NEGARA AGRARIS, MASIH
INGKARI AGRARIA

VERSUS

POLITIK KOMUDITIFIKASI, 
EKSTRAKSI DAN EKSPLOITASI

AGRARIA DESA



APA YANG KITA SEBUT “MASALAH” 
PEDESAAN, KITA? 

SESAT PIKIR = SESATTINDAK



Problematisasi “Kacamata” (Perspektif)
Krisis Sosial-Ekologis -nya, siapa ? : 

Dua mazhab cara memahami krisis agraria dan ekologis:

1. Perspektif “Modernisasi Ekologi”

Akar masalah: perilaku manusia dan teknologi yang tidak ramah lingkungan.
Solusi: Ubah/adaptasi perilaku dan ubah teknologi lebih ramah lingkungan.

2. Perkspektif “Ekonomi-Politik Ekologi”    

Akar masalah:  Un-equal power relation (Local-Nasional-Global) bersifat struktural. 
Solusi: Perubahan dan perombakan ketimpangan struktural, transfromasi sosial-
ekonomi-politik. 



Pembangunan “Pedesaan” Berkelanjutan, yang 
Bagaimana?

Perspektif 1:



Pespektif 2:  
“Prinsip Pembangunan Pedesaan

Berkelanjutan”

(Cato, 2009)

“Berkelanjutan” tidak otomatis
“Berkeadilan”



Pedesaan yang Keberlanjutan Sosial- Ekologis, yang bagaimana?



State

Market Society

CSO

“Governan
ce”

“Governance” Agendanya siapa, Untuk apa? 

(Sustainibility sebagai salah satu unsur dan syarat pentingnya)

1. Jebakan “State Determination”
2. Antara Niat dan kenyataan:  mengubah dari dalam (?)
3. Governance atau Govermentality (?)
4. Perspektif “Fungsinalisme Struktural vs Struktural?
5. Perubahan Struktural Vs Conjungtural Posibility (Realisme

Sosial)
6. Bagaimana dengan isu turunan lainnya: (1) Social Capital, 

(2) Sustainibility? Dalam konteks ini? 



Krisis Global: Apa yang dihadirkan?

PERUBAHAN IKLIM PANDEMIK GLOBAL ANCAMAN RESESI DAN 
KRISIS MULTI DIMENSI

1. Tidak terprediksi secara pasti
2. Belum pernah dihadapi
3. Ketidakpastian yang tinggi
4. Menguji semua “resep” pembangunan global 

Apa yang diperlukan?

1. Evaluasi dan refleksi menyeluruh bangun susun sistem global
2. Kebijakan dan tindakan berbasis resiko
3. Strategi “survival” yang jitu



Kapan dan Bagaimana
“Krisis Sosial-Ekologis” itu terjadi?

1. Ketidakseimbangan
2. Ketidakselarasan
3. Ketidakmampuan (daya dukung dan 

daya tampung)









Desa Dalam Kepungan
Pertarungan Paradigma Kebijakan Pembangunan Global

EKONOMI
ANTROPOSENTRIS, 

MONODISIPLINER NEO KLASIK
EKONOMI, KAPITALISME, 

NEOLIBERALISME,

BIOSENTRIK
BIOTIC COMMUNITY,  EKOLOGI DANGKAL, ECO 

FRIENDLY POPULISME EKOLOGI, FASISME
EKOLOGI, MULTI/INTERDISIPLINER, 

SUSTAINABILITY,  GREEN DEVELOPMENT,/ 
ECONOMY 

EKOSISTEM
EKOSENTRIK, HOLISTIK, 
TRANSDISIPLINER, DEEP 

ECOLOGY/GREEN, SUSTAINABILTY
SCIENCE, FUTUROLOGIS SCIENCE



Pelanjutan
Rezim:

1. Tanah dan sumber-sumber  agraria bukan sepenuhnya barang dagangan 
(komoditas). Sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya 
ke mekanisme pasar (UUD 1945/Pasal 33, UUPA No. 5/1960). 

2. Warisan keilmuan “scientific forestry” atau “German Forestry School” dan 
doktrin2nya (abad 19).  Anti Sosial. Melanggengkan mitos; Tanah Tak
Bertuan dan Tak Berpenghuni.

3. Pelanjutan kebijakan pembangunan skala luas berwatak Land Grabbing
(perkebunan,  pertanian,  kehutanan) dan ekstraktif tidak bisa dilihat hanya
soal ekonomi-politik, tapi juga hilangnya tradisi, budaya, keyakinan (agama), 
ruang hidup dan peradaban. 

4. Tanah-air dan ruang hidup komunitas masyarakat adat belum dihormati
sunguh-sungguh sebagai kesatuan ekosistem alam dan manusianya.  
Komoditifikasi SDA memisahakn paksa relasi kompleksya.

5. Akibat hilirnya adalah meningkat-meluasnya konflik agraria struktural
bersumber kebijakan pembangunan berbasis infrastruktur,  properti,  
perkebunan skala luas, industri ekstraktif SDA yang mengabaikan
keberlanjutan ekologis dan prinsip keadilan sosial dan hak masy.adat

POLITIK KEBIJAKAN SDA 

BERWATAK KOMODITIFASI 

atas SUMBER-SUMBER 

AGRARIA dan SDA



Problematisasi Paradigmatik
dan Posisi Pengetahuan Kebijakan Politik SDA



Dominasi Pilihan Mazhab Paradigma Politik 
Agraria/SDA

1. Paradigma Konservasionistik
2. Paradigma Developmentalistik

3. Paradigma Eko-Populis

(Witter dan Bitmer, 2005)

“Kebijakan pembangunan nasional
masih dominan bercorak paradigma “developmentalistik” 

dan “developmentalis cum konservasionistik” (ex. Ekowisata)



Rezim Ekstraktif dan Eksploitatif Sebagai Babak Baru
Neo-Kolonisasi SDA dan Agraria

Tonggak Historis

▪ Babak 1.“Kolonialisme Ilmiah” dan tujuan “Pasar Dagang” ala Belanda berikut ragam
warisannya

▪ Babak 2. Kapitalisme Negara ala Orde Baru (Developmentalisme dan Pertumbuhan
Ekonomi): Tonggak “Negara Kapling”. 

▪ Babak 3. Kapitalisme Pasar dan Neo-Liberalisme Ekonomi Lanjut (esktraksi, eksploitasi
dan komuditifikasi/finansialisasi sumberdaya alam) berwatak Neo-Kolonial dengan
beragam modus-modus “mutakhirnya” dengan re-organisasi ruang kapital global: untuk
produksi, konsumsi dan distribusi, accumation by disposition, eksklusi atas nama
konservasi (green grabbing), finansialisasi alam, dst.



RENCANA PROYEK-PROYEK BESAR NASIONAL 
YANG MENAMBAH BEBAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGISNUSANTARA

1. Kuasa Sektoral: Pelanjutan Rezim Land Grabbing (perkebunan dan kehutanan) dan 

ekstraktif ( Pertambangan)

2. “New MP3EI”: Rezim Mega Infrastruktur dg Koridor Ekonomi (Ibukota Baru)

3. “New MIFEE”: Rezim Food Estate

4. Green Development: Rezim Industri Pariwisata

5. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rezim Pertumbuhan dan Liberalisasi Ekonomi.





1. Laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham dan Masyarakat Sipil dari 40 kasus konflik agraria
Masyarakat Adat di kawasan hutan (2013-2016) terjadi pelanggaran HAM berat,  sistematis dan 
kronis atas MHA di kawasan Hutan (Laki-laki dan Perempuan).  Melibatkan pihak Keamanan
Polri (Paling dominan kesatuan Brimob) dan TNI Angkatan Darat, Perusahaan (negara dan
swasta)  dan rezim sektoral:  Pertambangan (Emas, Batubara, Nikel), Perkebunan (Sawit, Tebu, 
Kakao, PTPN), Kehutanan (Konservasi, Hutan Lindung, HTI).  Lebih separoh MHA dalam
kasus ini masih mempertahankan agama leluhur (lokal) mereka.

2.    Temuan Pola konflik dan perampasan ruang hidup MHA di kawasan hutan:
a) Naturalisation Land Disposition (MIFFE, Konservasi di Lampung).
b) “Pembenturan” horizontal akibat “boneka MHA” (Sumbawa, Maluku)
c) Politik Pemekaran Wilayah  (Kasus Kepualuan Aru, Maluku)
d) Politik Konsesi dan Ekstraksi (Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan) 
e) Politik Otoda: Oligarkhi baru SDA-MHA (NTT, Kalimantan, Papua) 

Kuasa Sektoral: Rezim Land Grabbing (perkebunan dan kehutanan) 
dan ekstraktif (Pertambangan)



• Baik dari sumber data Media, CSO, Kampus/Lembaga Riset dan 
Komnas HAM, ada benang merah yang sejenis baik dari:  sebab, 
aktor, sektor/wilayah konflik agraria nasional.



Potret Pahit Masyarakat Pedesaan
Sekitar industri Tambang, Perkebunan dan Kehutanan

• Tanpa perlindungan hak dan “pengakuan” ruang hidup
• Eksklusi dan marginalisasi dg ragam “kuasa” (powers)
• Kriminalisasi, kekerasan, teror dan pelanggaran HAM (masyarakat dan aktivis)
• Pelanggaran atas keadilan gender
• Ecosida dan berujung ancaman etnogenosida
• Adu domba dan konflik sosial-agraria
• Kemiskinan struktural-relasional akibat hilangnya kemandirian dan kedaulatan pangan.
• Hancurnya pengetahuan hidup dan kearifan lokal (living knowledge)
• Hilangnya identitas, budaya, bahasa dan peradaban masyarakat.

“Paket Kuasa Eksklusi: Kolaborasi Oligarki Korporasi, Legitimasi Negara 
dan Otoritas Militer/Keamanan”

https://koran.tempo.co/rea
d/opini/457387/kuasa-
eksklusi-dan-krisis-agraria



Fokus Presiden Terhadap Pariwisata

“Saat pertumbuhan ekonomi
sedang turun, yang bisa memberikan devisa
dalam waktu singkat adalah sektor pariwisata”.

(Rapat terbatas, 24 Juni 2015)

Rp. 9,35 Triliun Bagi 5 
Destinasi Super Prioritas, 

Untuk Apa Saja? 

TEMPO.CO, Mataram -
Pemerintah menyiapkan
anggaran bagi pembangunan
infrastruktur dan utilitas untuk
lima destinasi super prioritas
(DSP) sebesar Rp9,35 triliun
…untukpengembangan unsur
atraksi, amenitas dan aksesbilitas
destinasi super prioritas, yaitu
Danau Toba, Borobudur,
Mandalika, Labuan Bajo, dan
Likupang yang diselesaikan pada
2020…Rp6,5 triliun untuk empat
destinasi super prioritas dengan
rincian; Danau Toba Rp2,2 triliun,
Borobudur Rp2,1 triliun, Labuan
Bajo Rp6,3 triliun, dan Mandalika
Rp1,9 triliun.

(https://travel.tempo.co/read/1247180/rp935
-triliun-bagi-5-destinasi-super-prioritas-untuk-

apa-saja/full&view=ok)

KSPN sebagai Praktik Green Grabbing

https://terbitan.sajogyo-
institute.org/2017/08/04/pembangunan-kawasan-strategis-

pariwisata-nasional-kspn-antara-demi-pertumbuhan-
ekonomi-dan-praktik-green-grabbing/

Rezim Green Development
Green Grabbing “Bertopeng” Pembangunan Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional (?)

https://bisnis.tempo.co/read/1246550/dimodali-rp-93-t-destinasi-super-prioritas-harus-kelar-2020


PEN:  Pelanggengan Rezim Pertumbuhan dan Liberalisasi Ekonomi

1. Pemulihan Ekonomi tanpa koreksi akar ketimpangan ekonomi sendiri
2. Priporitas karpet merah investasi skala besar, minus keadilan dan pemerataan
3. Potensial mengokohkan gurita korporasi dan oligarki SDA
4. Meningkatnya penggunakan pendekatan kemanan bagi yang dianggap “penggangu” agenda
5. potensial meluasnya eksploitasi dan ekstrasi SDA untuk politik kebijakan ekport-import 



“Apa Masalahnya, kok Omnibuslaw (UUCK) Jawabnya? 

Salah menentukan masalah, adalah Awal dari lahirnya masalah
yang lebih besar..!” Sebab, “Sesat pikir (umumnya) akan

berlanjut dengan sesat tindak”

Pertaruhan Agenda Gerakan Rakyat, 
“Kita” ada dimana?



Tak ada Omnibuslaw saja demikian dalam jurang ketimpangan, kesenjangan, krisis sosial-
ekologis akibat gurita oligarki nasional dan trans nasional, apalagi jika diberi karpet merah
kemudahan investasi, perpanjangan ijin-konsesi, membuka potensi “otoriterisme baru” (terpusatnya
kekuasaan eksekutif), neo- domeinvarkleiring (kewenangan HP), neo-colonial agraria (HGU 90 th), dan
legitimasi payung hukum legal baru?

Niscaya, itu semua itu akan merobohkan pilar dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan nafas
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menajadi jiwa dari konstitusi, Pancasila dan
UUD 1945.

Lalu, Omnibuslaw, melayani kepentingan siapa? Pasti hanya untuk mereka yang punya kuasa “Politik
dan Ekonomi” istimewa di negeri ini. 

Omnibuslaw Karpet Merah Tsunami Investasi

untuk Oligarki SDA

https://nasional.sind
onews.com/berita/1
443735/18/kpk-
dalam-kuasa-negara-
dan-oligarki-korupsi

https://nasional.sindonews.com/berita/1443735/18/kpk-dalam-kuasa-negara-dan-oligarki-korupsi


Mengapa Ekonomi Ekstraktif dan Ekploitatif atas
SDA (masih) jadi pilihan?

1. Pelanjutan “recidual consequencies” Rezim “Pertumbuhan dan Ekonomi
Liberal” dari masa ke masa. 

2. Kemenangan dominasi mazhab paradigma pembangunan berwatak
kapitalis-neoliberalistik dalam kebijakan politik SDA

3. Gelombang baru reorganisasi ruang kapital global: produksi, konsumsi
dan distribusi anti keadilan sosial-ekologis.

4. Kuatnya oligarki Ekonomi -politik dan masih langgengnya gurita state 
chapter corruption atas SDA

5. Lemah dan un-visibilitas alternatif pembangunan non ekstraktif dan 
ekploitatif atas SDA. 



Reorganisasi Ruang dan Masifitas 
Ekpansi Kapital Global

Pasca runtuhnya kapitalisme negara menjadi pasar. 
Negara-negara dunia membentuk beragam koalisi-

koalisi dan kesatuan negara-negara berdasarkan
tujuan penguasaan ekonomi.  Mengatasi krisis

kapitalisme dengan “spacio temporal fix capital ”
(Harvey, 2010)

https://www.youtube.com
/watch?v=f9dLcGJ5NI0

https://www.youtube.com
/watch?v=M8b_A2JMFrc

https://www.youtube.com/watch?v=f9dLcGJ5NI0
https://www.youtube.com/watch?v=M8b_A2JMFrc


Modus Baru Perampasan Sumber Agraria Atasnama
Serba “Hijau” (Green Project): Greennya Siapa?

“Green Economy”: (Asumsi dasar:  Kritik Ekonomi Neo-Klasik/Liberal)
▪ Kritik:  Green yang bagaimana? Menjawab masalah apa? Green-nya, Siapa? Siapa yang diuntungkan dan 

dirugikian? Dari proyek ini?
▪ Konsep2 kunci: “Akuntansi kapital alami” (natural capital accounting), “finansialisasi alam” (financialization of 

nature) yang merupakan bagian dari finansialisasi-segalanya (financialization of everything), “jasa-jasa ekosistem” 
(ecosystem services), dan “kompensasi hilangnya keanekaragaman hayati” (biodiversity offsets), Green Grabs 
(wujud terkini dari akumulasi primitive), dst.

Proyek Dagang Karbon, REDD + dan Perubahan Iklim :
▪ Modus baru koorporasi global tidak mau diganggu, untuk terus merusak alam, politik kompensasi/ganti rugi
▪ Skema pasar dan ekonomi sebagai panglima utama, mengabaikan kehati yang mensejarah
▪ Finansialisasi Alam: kelanjutan penciptaan nilai-tukar dari “barang” fiktif (M-C-M’ menjadi M-Ml’). 

Penciptaan rezim izin karbon (carbon permits) dan moneterisasi penyimpanan dan pengikatan karbon (carbon 
storage and sequestration). 

https://indoprogress.c
om/2014/12/apa-yang-
ada-di-langit-di-bumi-

dan-diantara-
keduanya-finansialisasi-

alam-sebagai-tahap-
paling-maju-dari-

imperialisme/



Menjadi Republik Investasi

Tsunami Investasi Dengan Jalan Koridor Ekonomi

Tiga Langkah Koridor Ekonomi:

1. Dengan Mekanisme Scientific: Susun Kategori Status ”Kemajuan” Suatu Negara
2. Menggambar Ulang Peta Dunia (Nasional) dan Daftar Kebutuhannya
3. Menyusun Paket Kebijakan dan Daftar Hambatannya

Hasil Studi awal Sajogyo Institute (2019) dan
Anggota ILC Asia Tenggara tentang Koridor

Ekonomi, dapat diunduh di link berikut: 
http://sajogyo-institute.org/beyond-asia-

economic-corridors/

https://kolom.tempo.co/read

/1309289/omnibus-law-dan-

tsunami-

investasi/full?view=ok

https://nasional.sindonews.co
m/berita/1496995/18/republi
k-investasi

http://sajogyo-institute.org/beyond-asia-economic-corridors/
https://kolom.tempo.co/read/1309289/omnibus-law-dan-tsunami-investasi/full?view=ok
https://nasional.sindonews.com/berita/1496995/18/republik-investasi


KORIDOR EKONOMI 
Integrasi dan Interkoneksi Empat Mega Proyek Pembangunan

(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia/ERIA, 
2017)

• Banjir RUU Pro Pasar-Modal 
di era Rezim Jokowi Jilid I 
dan lebih parah di Jilid II 
bukti pengamalan “Rukun
Iman” panduan mantra 
Koridor Ekonomi ini.

• Mari kita cek ulang; Siapa
Pemain utama infrastruktur? 
Industri Ekstraktif SDA?, 
Mafia Property? Rezim
Pembangunan Kawasan 
Ekonomi dan Industri
pernciptaan kota/ibu kota
baru? Masy.Adat sebagai
apa?



Masih Berlanjutnya Warisan
“Tiga Bentuk Krisis Agraria” Pedesaan



Krisis Tiga-”De-” di Pedesaan



Korupsi Struktural Akibat Gurita Oligarki SDA

(KPK GNPSDA- 2018)

Pergeseran dari “Korupsi Institusional ke Korupsi
Struktural” akibat kuatnya Gurita Oligarki SDA

https://www.kpk.go.id/i
mages/pdf/LITBANG/N
ota-Sintesis-Evaluasi-
GNPSDA-KPK-2018-
Final.pdf

http://kawalnkb.info/wp-
content/uploads/2017/02/KP
K-Inisiatif-Percepatan-
Pengukuhan-Kawasan-Hutan-
13-Des-2012.pdf

https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf


Korupsi SDA: terjadi akibat adanya “institusi alternatif”, beyond state, pencipta psudo legal. Institusi ini jaringan

dipelihara oleh kekuasaan, de facto lebih besar dari kuasa legal negara, tapi ironisnya sumberdaya sosialnya berasal aparat

negara. Pergeseran dari model “institusional corruption” menjadi “structural coruption” cara-cara lama tidak relevan

dipakai. (Evaluasi KPK GNPSDA, 2019)

Akar Masalah Korupsi SDA
STATE CAPTURE—Kebijakan, regulasi dan pengambil keputusan
dikooptasi oleh kepentingan sekelompok orang; Tiga jalan: (1) Politik
Pembiaran; (2) Membajak instrument negara; (3) Kerugian negara.

KONFLIK KEPENTINGAN—Banyak izin yang diterbitkan atas nama
kerabat, rekan bisnis, partai politik, dan kepentingan kelompoknya;

MINIM TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK—HGU tidak bisa
diakses meski sudah diputuskan oleh pengadilan dan dikuatkan oleh 
keputusan Mahkamah Agung;

PENEGAKAN HUKUM TIDAK EFEKTIF—Banyak kasus pelanggaran
yang dibiarkan dan tidak ada efek jera;

TATA KELOLA PERIZINAN BURUK—Sistem perizinan yang tidak
akuntabel, transparan dan sarat dengan korupsi.



Lalu, bagaimana

Gerakan Pedesaan

(dan Masyarakat Adat) 

ke depan di tengah

masalah struktural

berdimensi Global-

Nasional itu?



Menghindari “Jebakan” Memahami
Masy. Desa (dan Masy. Adat)

Nalar Glorifikasi

(Paling “Suci” dan Paling “Benar”)

Nalar Romantik

(Serba “masa lalu”, klangenan, egoistik) 

Pandangan Monoface
(Penunggalan)

(Kelas Sosial, Stratifikasi Sosial, 
Keturunan, Gender, dll )



Memperjelas Posisi “Kepemihakan”

1. Memperlihatkan (Visiblitas)  kondisi dan akar masalah nasib golongan 
paling lemah di pedesaan sebagai kepemihakan utama (termasuk
kelompok perempuan). Landasan kritis bagi pandu arah semua
kebijakan pembangunan nasional.

2. Memahami dan mencari solusi bagi lapis termiskin masyarakat 
pedesaan Indonesia (termasuk di dalamnya kelompok perempuan), 
yaitu mereka yang tidak bertanah, dengan berupaya menggali
“tenaga dalam” mereka sendiri.

“Industrialisasi Pedesaan” 
Yang bagaimana, untuk siapa dan menjawab masalah pedesaan yang mana?

1. Memindahkan “Industri dari Kota,  ke Desa?”
2. Membangun industri-indutsri baru di desa?

3. Mengembangkan relasi “Kota dan Desa” yang setara dan satu kesatuan sistem industri berbasis nilai-nilai
kolektif dan “gotong royong”?



Pengakuan Kompleksitas dan Berlapisnya
Hubungan MA dg Tanah-Air nya

1. Tanah dan sumber-sumber agraria bukan

sepenuhnya barang dagangan (komoditas).

Sehingga pengelolaannya tidak boleh

diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar

dan hanya demi tujuan komoditifikasi.

2. Hubungan manusia dengan tanah dan

sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan

berlapis (Sosial, Budaya, Ekonomi, Ekologi,

dan Spiritual). Sehingga dalam praktriknya

tidak dapat boleh disederhanakan hanya pada

satu dimensi saja. Pemisahan kompleksitas

dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara

terus menerus akan dapat menggoncangkan

sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan

keberlanjutan ekologis.

3. Pengakuan atas MA secara utuh mensyaratkan

pemahaman holistic atas manusia dan ruang

hidup MA. Sebab masalah yang dihadapi MA

yang hadir sekarang ini adalah (sebagian atau

keseluruhan) adalah endapan dan akumulasi

(residual consequency) dari persoalan panjang

pengabaian eksistensi MA dan ruang

hidupnya. Pentig segera pengesahan UU

Masyarakat Adat.



Visibilitas “Tenaga Dalam” 
Masyarakat Desa (dan Masyarakat Adat)

1. Visibilitas “Praktik luhur” perspektif holistic, harmoni/ selaras alam sebagai
inspirasi tindakan pemulihan krisis sosial-ekologis nasional-global.

2. Visibilitas potensi tata kelola kekayaan ekonomi, sosial-budaya dan 
ekologi untuk kedaulatan: Pangan, Energi dan Air tanpa ciptakan krisis sosial-
ekologis

3. Visibiitas sumber pengetahuan-kearifan lokal, berwatak deep ecology untuk
menjaga keberlanjutan alam dan manusia

4. Visibilitas “Daya Lenting” (Resiliensi) menghadapi gempuran gelombang
krisis sosial-ekologi, ekonomi dan pandemic global.   

5. Visibilitas peran penjaga kelestarian dan penyelamatan biodeversitas langka
di dunia.

6. Visibillitas integrasi antara tujuan “benefit dan value”. Praktik ekonomi
dapat diselaraskan dengan tujuan-tujuan ekonomi, tanpa negasi satu dengan
lainnya. (Kasus-kasus di gambar)

https://www.mongabay.co.id/2020/06/21/equator-prize-2020-penghargaan-
untuk-kegigihan-masyarakat-adat-kayan-mentarang/

https://mediaindonesia.com/nusantara/152166/penglipuran-desa-wisata-terbersih-yang-diakui-
dunia



Belajar dari 5 Kasus Hasil Action Research Untuk Alternatif
Kedaulatan Agraria

1. EKONOMI NUSANTARA (EKONUS) ala Eknas WALHI, 2019-2020 (Kasus 10 komunitas dg 6 landsekap
Ekologis). Merumuskan : 9 Indikator Ekonomi Nusantara (ala WALHI). (https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-

jalan-jitu-pemulihan-lingkungan-hidup-dan-daulat-rakyat-atas-sumber-daya-alam-di-Indonesia dan https://www.walhi.or.id/ekonomi-
nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated)

2. Hutan dan Manusia di Bio Region Papua (Aru, Papua dan Papua Barat), FWI-SAINS, 2019. Masih hidupnya
inisiatif, perlawanan dan pemulihan atas krisis social-ekologis. (http://fwi.or.id/publikasi/peluncuran-buku-potret-kondisi-

hutan-papua/)

3. Pra dan Pasca Pengakuan Hutan Adat (Kasus di 7 Komunitas MA), RMI-2018. Pengakuan atas “status” hutan
adat, tapi mengingkari “pengetahuan lokal” adat tentang hutan dan alamnya. (http://rmibogor.id/wp-

content/uploads/2019/01/Layout-Ringkasan-Eksekutif-Riset-Pra-dan-Pasca.pdf)

4. Etnografi Dampak Korupsi Ekspansi Industri Sawit di Papua – Papua Barat (Kasus krisis sosial-ekologis 3
komunitas MA akibat perkebunan sawit koruptif), Greenpeace Indonesia: 2019-2020. Menunjukkan dampak
etnografis yang tak “ter-valuasi ekonomi” dan skema ganti rugi. (Modus Tipu-Tipu Perusahaan Ekspansi Perkebunan Sawit

di Tanah Masyarakat Adat Papua dapat diunduh disini https://act.gp/30ybUI0)

5. Kedaulatan pangan masyarakat adat (AMAN, 2020). Pembelajaran dari 6 tipologi wilayah ruang hidup
Masyarakat Adat. Masih kaya, berubah, rusak dan terancam punah (proses finalisasi laporan)

https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-jalan-jitu-pemulihan-lingkungan-hidup-dan-daulat-rakyat-atas-sumber-daya-alam-di-Indonesia
http://fwi.or.id/publikasi/peluncuran-buku-potret-kondisi-hutan-papua/
http://rmibogor.id/wp-content/uploads/2019/01/Layout-Ringkasan-Eksekutif-Riset-Pra-dan-Pasca.pdf
https://act.gp/30ybUI0


“Family Farming” sebagai Gerakan Tanding

https://familyfarming.id/



4 TAWARAN GERAKANPEDESAAN UNTUK
“PEMULIHAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS”

1. Gerakan Koreksi “Paradigmatik” Desa Membangun dan Membangun Desa yang 

berwatak ekstraktif dan ekploitatif atas kekayaan pedesaan.  

2. Gerakan Politik “Pengakuan” dan “Penghormatan” Penuh atas Hak, Pengetahuan dan  

Ruang Hidup Masyarakat Desa berserta seluruh keragaman dan otonominya. 

3. Gerakan bersama menggali “Tenaga Dalam” pedesaan sebagai jawab Krisis Sosial-

Ekologis Global-Nasional. 

4. Gerakan kebudayaan pedesaaan berbasis sejarah nusantara sebagai negara tropis.   



Pandangan dunia dan paradigma
mekanistik-linier Cartesian  dan 
epistemologynya akar penyebab
kemunduran peradaban. Yakni ketika
terjadinya pemisahan antara jiwa dan 
raga (ruh dan materi) dari suatu
pengetahuan serta ketika diyakini
bahwa kehidupan di bumi (dunia) ini
seperti seonggok mesin.

Benang Merah Pemikiran:
(1) Undangan mengingkari kemolekan “modernitas dan modernisme”

(2) Membalik/mempertanayakan ulang dasar-dasar dan pendulum sejarah “paradaban”
(3) Mengajak refleksi “tenaga dalam sendiri” .

Matahari dan esensi kehidupan. Pertanyaannya:  
(1) Mengapa daerah yang benar-benar subur (yang disebut
sebagai surga) disimpulkan sebagai awal dan pusat
peradaban manusia;

2) Mengapa masyarakat yang teritori geografisnya
berkelimpahan (subur dan kaya sumberdaya
energi/pangan), kehidupannya justru tidak sejahtera, 
sementara masyarakat yang teritorinya “miskin” (non –
tropis) justru hidup lebih sejahtera.

Kembali ke perdaban negara Tropis!

Arus Balik, mengisahkan tentang sebuah arus yang berbalik. 
Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit (1478 M) membuat arus
Nusantara yang dahulunya merupakan mercusuar dari Selatan 
(Asia) yang selalu mendominasi Utara, akhirnya harus
menerima kenyataaan bahwa arus yang selama ini berjalan, 
telah berbalik. Hingga pada akhirnya Indonesia dan sekitarnya
(Nusantara saat itu) harus menerima kenyataan sekian abad
lamanya terjajah (oleh negara Utara).

“Jalan Peradaban Baru” 
berbasis legacy negara 
tropis dan agromaritim
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