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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktifitas keseharian

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta apa saja
bentuk tradisi dan praktek dalam pengelolaan sumberdaya berbasis kearifan
lokal dikampung kelian luar.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memberikan
suatu gambaran nyata dan benar atas dasar rumusan peristiwa yang dialami oleh
subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi. Teknik pengumpulan
data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumen, dokumentasi dan
kepustakaan.

Adapun kesimpulan penelitian adalah kearifan lokal dalam memanfaatkan
sumber daya alam yang ada dikampung kelian luar hingga saat ini masih
diterapkan. Dalam melestarikan kearifan lokal pemerintah desa, lembaga adat,
dan masyarakat kampung kelian luar sudah menjalankankan tugasnya masing-
masing dalam menjaga atau melestarikan kearifan lokal yang ada di kampung
kelian luar. Sehingga untuk melestarikan kearifan lokal, ketiga peran tersebut
sangat dibutuhkan. Jika salah satu peran tersebut tidak ada atau tidak berjalan
maka dalam mempertahankan kearifan lokal perlahan-lahan akan mengurang
atau menghilang.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan
Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam

kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan hutan secara
langsung dapat dilihat dengan bukti adanya keberadaan hutan sebagi sumber
pemenuhan bahan baku kayu serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang
dapat langsung dimanfaatkan. Sedangkan peranan hutan secara tidak langsung
dapat dirasakan dengan bukti bahwa hutan merupakan penyedia oksigen, pengatur
tata air, dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Hingga saat ini masih banyak
masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan seperti masyarakat terpencil
(pedalaman), pengusaha, bahkan masyarakat dunia. Namun jika memanfaatkan
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hutan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya juga dapat
merusakan hutan. Oleh sebab itu, ini menjadi permasalahan yang sangat
memprihatinkan dimana saat ini banyak hutan yang dikelola oleh beberapa
masyarakat egois tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi selanjutnya,
sehingga ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Tidak hanya manusia
yang terancam namun juga ekosistem makhluk hidup lain juga akan terancam.

Kearifan lokal adalah suatu produk budaya pada masa lalu merupakan salah
satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun
oleh kelompok masyarakat yang berkaitan. Lampe (2009), menjelaskan bahwa
dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat
menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam
memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan
masa kini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Prinsip
utama pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kualitas hidup semua orang
saat ini dan di masa depan dengan cara yang berkelanjutan. Pelaksanaan
pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam
dan dampak yang timbul bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah perusakan
lingkungan atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan
pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan secara
bijak, dan berbasis “good environmental governance”

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip “good environmental
governance” memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di
bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggaraan sedemikian rupa dengan
dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan
lokal yaitu nila-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara
lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31
menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang
secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan
hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,politik,sosial,
dan hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
yang mengatur di dalamnya tentang keberadaannya.

Berdasarakan Observasi di Lapangan, penulis menulis menemukan
Permasalahan ketika sebagian masyarakat tidak mempertimbangkan tentang
kelestarian hutan maka sebaliknya ada juga masyarakat yang mampu mengelola
atau memanfaatkan hutan dengan baik. Seperti salah satu contoh, sekelompok
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masyarakat yang masih memanfaatkan hutan dengan mempertimbangkan
kelestarian alamnya yaitu masyarakat suku dayak bahau yang ada di Kampung
Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan masyarakat kampung ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai
animisme yang sangat sakral dilakukan sehingga masyarakat memiliki aturan
seperti hukum adat yang berlaku dikehidupan masyarakat. Keyakinan masyarakat
terhadap nilai-nilai kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang tidak bisa
dihilangkan begitu saja, kegiatan seperti ini biasanya dilakukan ketika masyarakat
melakukan pengolahan sumber daya hutan untuk lahan pertanian. Adapun
kearifan lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di
kampung ini ialah berladang dan berkebun. Yang mana kampung ini
menggunakan sistem ladang berpindah (penanaman padi), yang dalam
pengelolaannya masih manual dan menggunakan tradisi turun temurun dari nenek
moyang masyarakat dayak bahau. Di kampung ini banyak sekali tradis serta
sanksi-sanksi yang masih diberlakukan mau itu bersangkutan terhadap alam
ataupun kegiatan lainnya.

Salah satu tradisi masyarakat kampung kelian luar yang berkaitan dalam
pemanfaatan sumber daya alam, yaitu tarian hudoq. Tarian Hudoq adalah tarian
topeng yang dilakukan pada waktu pesta menabur (menanam padi) yang mana arti
dalam tradisi ini memohon kepada leluhur untuk menjaga padi dari hama serta
panen yang berlimpah. Secara langsung pemerintah kampung ini juga mendukung
kegiatan tersebut karena tradisi ini dapat menjadi terobosan yang baik agar
sumber daya alam yang di maanfatkan di kampung ini dapat digunakan terus-
menerus, dan sudah terbukti dari jaman dulu hingga saat ini hutan yang ada di
kampung ini masih lestari dan tidak memiliki dampak kerusakan yang parah.
Tidak hanya itu saja, selain menjaga tradisi (penanaman padi) yang digunakan
masyarakat tersebut, pemerintah kampung juga memanfaatkan sumber daya alam
mealui program-program kerja yang di buat oeh pemerintah kampung maupun
pemerintah daerah yang mana salah satu programnya ialah Kelompok Tani.
Dengan adanya aspek tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengangkat dalam suatu karya tulis tentang “Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long
Iram Kabupaten Kutai Barat"

Kerangka Dasar Teori
Kearifan Lokal

Menurut Sibarani (2012) dalam buku Hermanto Suaib berjudul "Nilai-nilai
kearifan local dan modal social dalam pemberdayaan masyarakat" menjelaskan
bahwa kearifan lokal adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat
yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan
masyarakat.
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Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang
dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat
diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk
perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2012).biaya
perbaikan sarana public dalam sekala kecil.

Klasifikasi kearifan lokal meliputi tata kelola, nilai-nilai adat, serta tata cara
dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat).

a. Tata Kelola, di setiap daerah pada umumnya terdapat suatu sistem
kemasyarakatan yang mengatur tentang struktur sosial dan keterkaitan
antara kelompok komunitas yang ada.

b. Sistem nilai merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh suatu
komunitas masyarakat tradisional yang mengatur tentang etika
penilaian baik-buruk serta benar atau salah.

c. Tata Cara atau Prosedur, Beberapa aturan adat di daerah memiliki
ketentuan mengenai waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta
sistem penanggalan tradisional yang dapat memperkirakan kesesuaian
musim untuk berbagai kegiatan pertanian.

Dalam kearifan lokal juga terdapat kearifan budaya lokal, dalam budaya lokal
itu sendiri merupakan kearifan lokal yang terintegrasi dengan adanya system
kepercayaan norma dan budaya yang diekspresikan dalam tradisi dan mitologi
yang telah di adaopsi sejak lama. Jadi, untuk melanjutkan pembanguan
berkelanjutan suatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja potensi yang
ada di daerah tersebut sehingga pemerintah tetap mempertahankan potensi
tersebut sehingga berkelanjutan.

Sumber Daya Alam
Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda

hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia(Abdullah, 2007: 3). Pengertian sumber daya alam juga ditentukan
oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Sumber daya alam adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan
nonhayati yang merupakan kesatuan ekosistem secara keseluruhan.

Sumber daya alam memiliki kekayaan alam yang berupa mahluk hidup atau
benda mati yang bisa memenuhi kebutuhan mahluk hidup, pemanfaatan SDA
merupakan prinsip yang dilakukan untuk menjaga kelestarian SDA di dalam
jangka yang panjang. Pemanfaatan SDA berkelanjutan dikembangkan dalam
kegiatan pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Kegiatan pertanian
adalah pemanfaatan dengan sumber daya yang tidak memiliki proses produksi
pertanian dengan menekankan dampak negatif terhadap lingkungan. Juga
menitikberatkan pada pengolahan SDA yang memanfaatkan produk hayati ramah
lingkungan, biasanya diaplikasikan dalam kegiatan pertanian manual.
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Pembangunan Berkelanjutan
Secara definitif pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ialah

pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap
menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Soemarwoto (2006,
h.29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif
sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana
masyarakat bergantung kepadanya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang
mengaharapkan adanya keseimbangan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat jangka
panjang antar generasi. Artinya tidak hanya mementingkan antar kelompok dalam
sebuah generasi, tapi harus ada pemerataan antar generasi. Hal ini,
mengisyaratkan bahwa suatu generasi tidak boleh menghabiskan sumberdaya
alam yang ada dan tidak menyisakan bagi kepentingan generasi yang akan datang
baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pembangunan harus berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka
waktu antar generasi dengan berupaya memanfaatkan sekaligus menyediakan
sumberdaya alam yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat
mendukung kehidupan.

Good Enivromental Governance
Pelaksanaan pembangunan sesungguhnya diarahkan pada upaya peningkatan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilepaskan
dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin meningkat
pelaksanaan pembangunan, maka semakin besar ruang lingkungan hidup yang
tergerus. Artinya, pembangunan pada akhirnya akan memberikan dampak
terhadap lingkungan, baik yang berupa perusakan lingkungan ataupun
pencemaran lingkungan. Niniek Suparni menyatakan bahwa pembangunan pada
hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan. Oleh karena
itu, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidupnya dan lingkungan harus dijaga atau dilestarikan agar tetap
mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi dan
berlanjut.

Good governance merupakan landasan dalam upaya mewujudkan misi
menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Prasyarat minimal untuk
mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik
harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisiensi,
serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Untuk itu sangat perlu, upaya
untuk memfokuskan pada pencapaian konsep good governance sebagai prasyarat
untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan
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lingkungan. Dalam hal ini, good governance dapat ditempatkan sebagai basis bagi
pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum
lingkungan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip
good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan
pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan
sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Ladang Berpindah
Perladangan berpindah (shifting cultivation), merupakan salah satu corak

usahatani primitif di mana hutan ditebang-bakar kemudian ditanami tanpa melalui
proses pengolahan tanah. Pada dasarnya ladang berpindah terdiri atas membuka
sebidang hutan, dan menanami lahan hutan yang telah dibuka ini selama satu atau
tiga tahun. Kemudian lahan itu ditinggalkan dan membuka lahan hutan baru di
tempat lain. Sistem pertanian ladang memiliki karakter khusus, yaitu menggarap
lahan pertanian secara berpindah-pindah di lahan hutan. Para peladang, menebang
hutan untuk ditanami tanaman padi dan tanaman lainnya secara singkat 1-3 tahun,
lalu lahan itu diistirahatkan atau diberakan dengan waktu cukup panjang, mulai 3
tahun sampai puluhan tahun. Pada saat lahan diistirahatkan, berlangsung proses
suksesi alami menuju terbentuknya hutan sekunder. Hutan sekunder tersebut
dapat dibuka kembali sebagai ladang, dan dengan demikian daur pemanfaatan
lahan untuk pertanian dimulai kembali.

Siklus dari sistem perladangan berpindah adalah sebagai berikut (Fox, 2000).
Sistem perladangan berpindah dimulai dengan melakukan penebangan di kawasan
hutan kemudian pada musim kemarau lahan dibakar dengan tujuan untuk
pembersihan lahan (1). Ketika musim hujan, lahan mulai ditanami dengan
tanaman semusim hingga dua kali musim tanam (2). Setelah itu lahan
diistirahatkan hingga waktu yang tak ditentukan (3). Pada saat diistirahatkan,
lahan ditumbuhi oleh semak belukar yang akan membentuk hutan sekunder (4)
dan dalam waktu yang sangat lama akan kembali membentuk hutan primer (5).
Seiring berjalannya waktu, petani akan mengelola ladang yang telah dimiliki
sebelumnya dengan menggunakan cara tebang bakar kembali (6). Pengelolaan
ladang lanjutan tersebut merupakan suatu lanjutan dari sistem perladang
berpindah yang mengubah fungsi lahan yang diberakan menjadi bentuk tutupan
lahan lainnya.

Tarian Hudoq
Tari Hudoq merupakan jenis tarian daerah untuk mengungkapkan rasa syukur

masyarakat Dayak setempat atas kesuburan dan panen yang berlimpah. Biasanya
Tari Hudoq ini akan ditampilkan saat akan pembukaan lahan, menabur benih dan
ketika panen karena memang mayoritas sub-etnis Dayak tersebut pekerjaan
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utamanya berladang. Tari Hudoq merupakan tarian yang berasal dari suku sub-
etnis Dayak provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan kehidupan
masyarakat setempat dengan konsep tripartrit dan dualismenya. Secara etimologi,
kata “Hudoq” memiliki makna “menjelma“. Maka dari itu para penari akan
mengenakan topeng burung yang melambangkan seolah-olah sedang menjelma
menjadi burung. Sedangkan menurut masyarakat setempat (orang Busang, Bahau,
Modang, Penihing dan Ao’heng), kata “hudoq” mengacu pada 13 hama yang
sering merusak tanamanan sawah dan ladang seperti gagak, tikus, belalang dan
lain sebagainya.

Konon suku Dayak percaya bahwa saat musim tanam tiba, roh para leluhunya
(Jeliwan Tok Hudoq) akan turun berada di sekeliling mereka untuk mengawasi
dan membimbing anak cucunya. Adapun gerakannya dipercaya turun langsung
dari kayangan di alam nirwana. Namun karena wujud mereka yang menyeramkan
maka diperintahkan untuk mengenakan kostum samaran menjadi setengah burung.
Dari kisah itulah nama Hudoq sudah sangat melekat di suku Dayak Modang dan
Bahau yang mana tarian ini sangat erat hubungannya dengan upacara adat
setempat. Tari Hudoq memiliki makna atau simbol sebagai tarian upacara adat
untuk memohon pada Tuhan supaya hasil panen menjadi lebih berlimpah dan
bulirnya menjadi berlipat-lipat sehingga bisa membawa kemakmuran bagi warga
suku Dayak. Selain itu tarian ini juga memiliki fungsi lain seperti Sarana
komunikasi kepada roh leluhur, pengungkap rasa syukur masyarakat setempat,
memohon perlindungan, meningkatkan kekompakan dan solidaritas masyarakat,
sarana hiburan.

Tarian ini memang memiliki keunikan tersendiri yaitu ditampilkan ketika
akan mengadakan pembukaan lahan pertanian, ditampilkan dimalam ke sepuluh
sewaktu upacara Nabeeq Rau, masing-masing penari mengenakan topeng yang
berbeda-beda, baju hijau penari melambangkan kesejukan dan kesuburan, dan tari
Hudoq dilaksanakan setiap bulan September – Oktober

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memberikan
suatu gambaran nyata dan benar atas dasar rumusan peristiwa yang dialami oleh
subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi. Teknik
pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumen,
dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aktivitas Keseharian Masyarakat Kampung Kelian Luar dalam
Pemanfaatan SDA
1. Berladang
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Ladang dalam bahasa bahau yaitu Uma, dalam aktifitas sehari-hari
masyarakat Kampung Kelian Luar dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu
bercocok tanam atau bertani, masyarakat kampung memulai aktifitas ke ladang di
pagi hari hingga sore hari. Berladang merupakan kearifan lokal dalam upaya
melestarikan keanekaragaman hayati di Kampung Kelian Luar. Di ladang
masyarakat kampung menanam benih lokal seperti benih padi, sayur-sayuran,
pohon karet, dan lain-lain.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam masyarakat kampung memiliki
prinsip eko-efisien, yang artinya dalam menggunakan sumber daya alam tidak
boleh merusak ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut, selain itu juga harus
secara efektif mengeksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan yang
berkelanjutan bagi sumber daya manusia selanjutnya di kampung. Didalam
pemanfaatan hutan yang ada di kampung kelian luar, jika ada yang melanggar
atau merusak hutan apalagi menebang secara liar maka akan di denda oleh adat
dan diketahui kepala desa. Dengan adanya denda seperti itu penebang-penebang
liar yang pernah melakukan hal illegal dihutan Kampung Kelian Luar akan
merasa jera terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa ijin. Karena kegiatan
illegal ini dapat menganggu kesejahteraan dan kelestarian hutan yang ada di
Kampung Kelian Luar.

Melihat kearifan lokal masyarakat Kampung Kelian Luar tidak hanya menjadi
acuan tingkah laku seseorang namun lebih jauh, ini dapat mempersonalisasi
kehidupan yang beradab. Kearifan lokal bagi masyarakat Kampung Kelian Luar
menjadi kecenderungan umum bagi masyarakat kampung. Oleh karena itu
kearifan lokal yang terjadi di Kampung Kelian Luar tidak hanya terkait dengan
ilmu dan pengetahuan melainkan juga memahami pengetahuan masyarakat adat
tentang manusia, tradisi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Tidak hanya itu saja
hasil panen dari hutan adat yang dikelola masyarakat bersama-sama diberikan
kepada pemerintah kampung untuk di pasarkan. Kemudian hasil dari penjualan
tersebut diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk obat rumput
(Gramoxone Herbisida) dan pupuk TSP (Triple Super Fosfat) untuk memberikan
hasil panen yang lebih baik lagi.
2. Program Kelompok Tani

Dinas Kehutanan memiliki program tentang kelompok tani yang telah
dibicarakan kepadanya sejak bulan Mei 2020. Untuk mencapai kesejahteraan
petani, maka dibuat program Kelompok Tani agar aktifitas masyarakat Kampung
Kelian Luar lebih spesifik misalnya upaya untuk memfasilitasi peningkatan
pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap
sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan dengan adanya
program tersebut masyarakat semakin bisa mengelola hutan secara baik untuk
kesejahteraan masyarakat di kemudian hari dengan menggunakan sistem
bercocok tanam.
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Dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat kampung dalam
mensejahterakan pendapatan masyarakat jika tanaman-tanaman tersebut sudah di
tanam dan di rawat dengan baik serta dapat menghasilkan, maka program ini
berhasil dan sangat membantu dalam penghasilan masyarakat khususnya
masyarakat kampung kelian luar. Kelompok tani juga sebagai wahana belajar dan
berorganisasi merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan
berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya
meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera

Tradisi dan Praktek Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal Kampung Kelian

Luar

1. Tradisi Penanaman Padi Setiap Setahun Sekali Beserta Kebudayaan Tarian
Hudoq

Di Kampung Kelian Luar memiliki tradisi penanaman padi setiap setahun
sekali dibulan Oktober, padi ladang menggunakan sistem tebang, bakar, dan nugal
(penanaman padi) yang merupakan ciri khas masyarakat Kampung Kelian Luar
atau di sebut Umaq Luhat. Dalam kegiatan penanaman padi masyarakat kampung
saling bergotong royong membantu salah satu masyarakat yang melakukan
kegiatan nugal tersebut. Sebelum penanaman padi masyarakat kampung memilik
tradisi adat yaitu pemangku laliq atau orang yang membuat adat tersebut
membuat pu’un tebing atau kayu bulat yang di buat berupa kandang untuk
diletakannya benih padi di dalam kandang tersebut setelah itu di pinggir kandang
benih di taburkannya bunga adat yang merupakan syarat dari penanaman padi
tersebut.

Setiap setahun sekali Tarian Hudoq di adakan dan di lakukan setelah
penanaman padi/menugal yang memiliki tujuan agar di berkahi rahmat Tuhan
agar padi yang di tanam bisa dipanen dan membawa kesejahteraan bagi
masyarakat. Tarian hudoq memiliki makna ritual untuk meminta kekuatan dalam
mengatasi masalah hama perusak tanaman sehingga bisa terbasmi dan tanaman
padi bisa subur serta hasil panen berhasil. Ciri khas pada kesenian tarian hudoq
secara umum berada pada bentuk topeng hudoq yang memilik bermacam-macam
bentuk seperti babi, burung (tingang), manusia. Penari hudoq secara umum
mengenakan pakaian berwarna hijau dimana baju ini ditempelkan pada penari
seperti sehelai daun lebih tepatnya daun pohon pinang yang telah disusun dan bisa
di bentuk di badan penari, pada saat pemangku adat membersihkan lahan ladang
yang ingin diolah, maka baju tersebut benar-benar melambangkan daun yang akan
tetap hijau.

Dalam memulai tradisi hudoq Kampung Kelian Luar memiliki pantangan
yang wajib dijalankan masyarakat Kampung Kelian Luar selama satu bulan
sebelum hudoq yaitu:
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a. Dilarang menggunakan bahan kayu sejenis ulin di kawasan kampung
yang artinya masyarakat kampung tetap harus menjaga hutan dan
menghargai alam yang berada disekitar masyarakat kampung.

b. Di larang mengikir besi atau mengasah besi menggunakan kikir di
kawasan kampung yang artinya kikir biasanya digunakan pada rantai
mesin sinso sehingga kembali kepernyataan pertama yaitu tetap
mengharagai alam disekitar dan menggunakan alam sesuai dengan
kebutuhan tanpa adanya keegoisan dalam diri.

c. Di larang membawa daging apapun itu jenisnya yang artinya di dalam
hutan mempunyai bermacam-macam hewan sehingga masyarakat
kampung tidak boleh berlebihan dalam berburu dan tetap menjaga
hewan yang ada didalam hutan tersebut.

2. Tradisi Menggunakan Sistem Ladang Berpindah
Masyarakat Kampung Kelian Luar masih menggunakan sistem pedalaman

yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan
menggunakan lahan dan hutan sebagai sumber kehidupannya, seperti berburu di
hutan, bercocok tanam, dan berladang. Kegiatan masyarakat kampung sangat erat
kaitannya dengan nilai-nilai animisme dan bersatu dalam budaya yang sakral
sehingga masyarakat kampung memiliki hukum adat yang berpengaruh besar bagi
masyarakat hingga pada saat ini. Keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai
budaya yang diturun kan dari nenek moyang di gunankan dalam kegiatan
pengolahan sumber daya seperti pertanian sehingga masyarakat memanfaat hutan
sebagai lahan pertanian yang menggunakan sistem ladang berpindah. Masyarakat
kampung kelian luar melakukan gotong royong dalam aktivitas pertanian di
ladang berpindah, dimulai dari pembukaan lahan, pengolahan dan pengelolaan
masyarakat melakukan secara bersama-sama sehingga telah menjadi kebiasaan
masyarakat terkhususnya dalam mencari mata pencaharian dalam bentuk
kelompok.

Sistem ladang berpindah ini sudah menjadi turun temurun dari zaman nenek
moyang Kampung Kelian Luar dan sistem ini memiliki sisi yang sangat positif
dari tahun ke tahun sebagai berikut :

a. Masyarakat bisa menikmati sumber daya alam yang ada di kampung
kelian luar.

b. Sampai saat ini tidak ada hutan di kampung kelian luar yang memiliki
dampak negatif yang sangat besar dalam arti betul-betul merugikan
alam dan makhluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut.

c. Terakhir sampe sekarang pemanfaatan sumber daya alam khususnya
di bidang bercocok tanam mampu mensejahterakan masyarakat
kampung kelian luar tanpa terkecuali.
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Banyak sekali orang berpersepsi bahwa ladang berpindah merupakan hal yang
sangat berdampak negatif dalam kerusakan alam padahal kenyataannya sistem
ladang berpindah ini sesungguhnya menciptakan ekosistem alami dengan
keanekaragaman hayati tinggi, kaya akan cadangan karbon dan resiko tanah yang
rendah. Buktinya masyarakat Kampung Kelian Luar menggunakan sistem ladang
berpindah dimana hutan bekas ladang yang digunakan tidak digunakan kembali
dan masyarakat membuat ladang ketempat yang lain, agar ladang bisa digunakan
lagi setelah istirahat selama 4 tahun bahkan ada yang sampai 7 tahun sehingga
hutan bekas ladang yang sudah digunakan bisa tumbuh alami lagi tanpa adanya
kerusakan yang fatal.

Kesimpulan
Dari penelitian ini ditemukan bahwa kearifan lokal adalah sebuah tradisi

yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ladang berpindah, penanaman padi,
dan kebudayaan. Kearifan lokal yang ada dikampung kelian luar tidak hanya
menciptakan kelestarian lingkungannya agar tetap berlanjut, tetapi menciptakan
kesinambungan perekonomiannya juga. Yang mana hasil panen sendiri dapat
memenuhi kebutuhan hidup mereka dan hasil panen dapat dijual ke luar daerah
demi peningkatan ekonomi.

Saran
Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang diatas, maka ada beberapa saran yang

dapat diajukan diantaranya:
1. Kepada pemerintah daerah Kab.Kutai Barat dan para aparat desa yang ada

dikampung kelian luar agar meningkatkan pembentukan kelompok usaha
masyarakat, yang mengarah ke opsi mata pencaharian berkelanjutan dan
mengurangi deforestasi dari perambahan di kawasan hutan.

2. Untuk para petani/masyarakatagar dapat mempelajari dalam merespons
kebakaran hutan dan mengurangi insiden kebakaran hutan dan lahan serta
dapat menjaga kearifan lokal yang sudah dimiliki.

3. Untuk peneliti lainnya agar dapat dijadikan sebagai rujukan maupun
kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga
dapat menyempurnakan atau memudahkan hasil skripsi yang sudah
penulis teliti mengenai kearifan local dalam pemanfaatan sumber daya
alam berkelanjutan.
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