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Abstract 

Currently, Indonesia's forest area reached 135 million, or 10 percent of the world's forests. Indonesia's 
forests can absorb carbon dioxide gas is about 2.5 kilograms of carbon per cubic meter of gas 
annually. On the other hand, every minute of Indonesian forest destruction forest area of six football 
fields. This is due to illegal logging, forest fires and over the functions of the forest. . In addition, 
deforestation is also caused by legal and illegal mining in forest areas. It has been threatening 
environmental sustainability and increase global warming. The Indonesian government has made 
prevention of the widespread destruction of forests to enhance monitoring to forest activity. However, 
these measures were not able to prevent the destruction of forests to the fullest. Forest damage caused 
disasters such as landslides, droughts, floods and so forth with the impact of huge losses. 

How to prevent damage to Indonesia's forests to fight global warming? This study presents the local 
wisdom held Bedouin Tribe in preserving forests. Wisdom Bedouin Tribe include a ban indiscriminate 
cutting down of trees, especially in protected forests, ban on use of chemicals in the agricultural sector, 
and housing and residential facilities must use environmentally friendly natural materials. With a 
system of beliefs, customs, and the intention to maintain the balance of nature, Bedouin tribes have 
been able to independently support themselves while preserving the natural surroundings. 
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A. Pendahuluan  

Global Warming telah menjadi isu dan permasalahan internasional. Tenaga, waktu dan 
biaya telah banyak dikeluarkan untuk membahas dan mencari solusi pemanasan global. 
Diskusi, seminar dan konferensi  telah banyak diselenggakan oleh perorangan, 
pemerhati lingkungan, organisasi pemerintah, organisasi dunia dan lainnya. Hal ini 
tentunya terkait dengan dampak negative telah ditimbulkan seperti perubahan iklim, 
cuaca extrim, meningkatnya permukaan air laut dan lain sebagainya. Penyebab Global 
warming antara lain meningkatkanya kabordioksida,  penggunaan bahan kimia, rumah 
kaca, rusaknya ekosistem dan lainnya. 

Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pemanasan global. 
Luas hutan Indonesia yang mencapai 135 juta hektar2 atau 10 persen hutan dunia3
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menjadi salah satu paru-paru dunia. Setiap meter kubik ( m³) hutan mampu menyerap 
sekitar 2,5 kilogam (Kg) karbon per tahun. Namun, Hutan Indonesia mengalami 
kerusakan yang semakin parah dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, Indonesia telah 
kehilangan hutan aslinya hingga mencapai 72 persen4. Menurut menteri lingkungan 
hidup, setiap tahun hutan Indonesia mengalami kerusakan seluas 1,1 juta hektare. 
Tetapi, kemampuan untuk mengembalikan lahan rusak dengan menanam pohon hanya 
sebesar 0,5 juta hektare.  “Kerusakan hutan dan perubahan fungsi lahan, menyumbang 
kontribusi yang besar dalam produksi emisi karbon sebesar 14 persen,”5

Selain sebagai dikenal sebagai paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal sebagai negara 
agraris. Hal ini tidak terlepas dari hasil pertanian seperti rempah-rempah, sayur-mayur, 
holtikultura dan hasil perkebunan. Saat ini kesuburan bumi indonesia sedang terancam 
menjadi rusak atau “banthet”. Dimana pertanian di indonesia sebagaian besar masih 
tergantung bahan kimia seperti urea, peptisida dan lain sebagainya. Pupuk kimia dapat 
meningkatkan hasil pertanian untuk  waktu temporer tetapi menurunkan hasil 
produksi pertanian dalam waktu lama. Dimana, penggunaan pupuk kimia pada lahan 
pertanian merusak Kandungan organik tanah. Sebagai contoh, lahan pertanian di 
Kabupaten Gresik, Jawa Timur seluas 37.647 hektare (ha) kondisinya semakin kritis. 
Kesuburan tanahnya  hanya sebesar 0,9 persen dari rata-rata normal 3 hingga 5 persen 
yang disebabkan pencemaran pupuk anorganik (kimia). Hal ini diperkuat data yang 
menyebutkan bahwa hampir seluruh petani di Gresik berjumlah 320 ribu orang di bawah 
naungan 387 gabungan kelompok tani (gapoktan) masih bergantung pada pemakaian 
pupuk kimia.

 Dengan 
demikian, hutan belum dapat rehabilitasi setiap tahun seluas 0,6 juta hektare atau 
sekitar setengah jumlah saat ini akan rusak pada 100 tahun mendatang. Kerusakan 
hutan disebabkan antara lain ilegal logging, kebakaran hutan pembukaan lahan untuk 
pertanian maupun perkebunan, pengaruh alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan 
pertambangan di hutan yang meninggalkan kerusakan permanen. Kerusakan tersebut 
telah menyumbangkan karbon sekitar 22 ton setiap tahuan untuk pemanasan global. 

6

Indonesia menyumbangkan lebih dari 58 % dari 12% emisi gas rumah kaca yang 
diproduksi Kawasan Asia Tenggara di seluruh dunia pada tahun 2008.
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 Kontribusi 
Emisi gas rumah kaca Indonesia 75 % dari sector kehutanan dan 25% dari sektor 
energi, transportasi dan lainnya. Dan di sisi lain, Indonesia juga sebagai negara yang 
paling rentan terhadap global warming dan climate change. Berbagai bencana yang 
terkait dengan perubahan iklim telah terjadi hampir di seluruh wilayah negeri ini. Mulai 
dari banjir, kekeringan, tanah longsor, badai tropis, sampai meningkatnya prevalensi 
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penyakit-penyakit tropis yang yang terkait dengan perubahan iklim, seperti malaria, 
demam berdarah, dan diare. 

Pemerintah perlu segera mengambil langkah kongret dalam mengatasi global warming 
dan climate change. "Rencana aksi nasional untuk penurunan gas rumah kaca yang 
dirumuskan pemerintah menyebutkan komitemen Indonesia untuk menurunkan emisi 
gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 20208. Langkah pengurangan gas karbon itu 
salah satunya dengan pencanangan penanaman pohon 1 miliar dilahan-lahan kritis9

Langkah tersebut tentu akan mengurangi pendapatan Negara dari sektor tersebut. 
Namun demikian, resiko yang ditanggung oleh bangsa ini sangatlah besar bila 
dibandingkan dengan hasil ekploitasi tersebut. Resiko tersebut meliputi resiko 
langsung dan tidak langsung. Resiko langsung adalah hilangnya kekayaan ribuan 
spesies hewan dan tumbuhan. Resiko tidak langsungnya seperti bencana longsong, 
banjir, rob seperti terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan pulau-pulau Indonesia 
tenggelam. 

. 
Rencana tersebut perlu segera dilakukan dengan langkah-langkah seperti 
menghentikan penggundulan hutan besar-besaran yang terjadi di berbagai wilayah 
negeri ini, mulai dari Riau, Kalimantan dan Papua. hal lainnya yakni menghentikan 
ketergantungannya terhadap penggunaan batubara sebagai sumber energi.  

Bagaimana mengatasi global warming dan climate change di Indonesia ? Pemerintah 
telah banyak memiliki rencana dan konsep untuk mengatasi hal tersebut. Namun 
demikian, Kita perlu belajar dari kearifan local (Local Wisdom) dari bangsa kita dalam 
melestarikan lingkungan. Suku Badui merupakan salah satu suku di Indonesia yang 
sangat menghargai lingkungan. Tulisan ini menyajikan beberapa wisdom Suku Badui 
dalam menata dan melestarikan lingkungannya. 

B. Konsep Kearifan Lokal dan Global Warming 

Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat10
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. Nilai tersebut 
terbangun dalam periode yang sangat panjangan, berevolusi bersama masyarakat dan 
lingkungan dalam sisitem lokal. Proses tersebut melekat dalam kehidupan masyarakat 
dan menjadi pengetahuan kolektif masyarakat lokal. Sehingga nilai-nilai tersebut 
dinyakini oleh masyarakat setempat sebagai kebenaran dan menjadi pedoman dalam 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu juga, nilai-nilai tersebut 
memberikan perubahan-perubahan (dinamis) kehidupan masyarakat kearah yang 
beradab.  Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan 
lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam 
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komunitasnya. Bahkan, Teezzi, Marchettini, dan Rosini berpendapat bahwa akhir dari 
kearifan lokal ini akan menjadi tradisi atau agama11

Pemanasan global (Global Warming) adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata 
atmosfer, laut, dan daratan Bumi.

. 

12

Para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai dampak pemanasan global 
terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar dan 
kesehatan manusia. Prakiraan tersebut antara lain Iklim Tidak Stabil,  Peningkatan 
permukaan laut, Suhu global cenderung meningkat, Gangguan ekologis dan Dampak 
sosial dan politik. Iklim tidak stabil meliputi gunung-gunung es mencair dan 
mengecilkan daratan, meningkatnya suhu dingin pada malam hari, musim tanam lebih 
panjang dan berubahnya daerah hangan menjadi lebih lembab. Peningkatan permukaan 
laut disebabkan menghangatnya suhu permukaan laut sehingga volumenya akan 
membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut, selain dari pencairan gunung es 
Greenland. Suhu global cenderung meningkat yang akan memberikan dampak 
menurunnya hasil pangan (pertanian) di wilayah tropis. Gangguan ekologis adalah 
hilangnya beberapa spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan suhu yang semakin 
hangat. Sedangkan, dampak pemanasan global terhadap sosial antara lain munculnya 
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian, 
kelaparan dan malnutrisi. Munculnya  penyakit yang berhubungan dengan bencana 
alam seperti diare, malnutrisi, defisiensi mikronutrien, trauma psikologis, penyakit 
kulit, dan lain-lain. 

 Kondisi tersebut disebabkan antara lain Efek rumah 
kaca,  Efek umpan balik dan Variasi Matahari. Efek rumah kaca merupakan gas-gas di 
atmosfer yang muncul secara alami  dan juga akibat aktivitas manusia. Efek unpan balik 
merupakan berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya seperti penguapan air. 
Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia 
yang panjang di atmosfer. Sedangkan, variasi matahari merupakan peningkatan 
aktivitas matahari dalam pemanasan global akibat dari efek rumah kaca dan efek 
umpan balik. 

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka Kearifan lokal  dipahami sebagai  nilai yang 
menjadi tradisi dan menjadi pedoman dalam mencegah Global Warming. Pelaksanaan 
Nilai-nilai tersebut dapat disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung 
telah mencegah  Global Warming. Hal ini tentunya terkait dengan perbedaan 
pengetahuan yang kompleks dan pengetahuan yang sederhana. Pengetahuan yang 
kompleks dipahahami sebagai ilmu pengetahuan mutahir yang melibatkan disiplin 
ilmu. Sedangkan pemahaman pengetahuan sederhana dipahami sebagai sebab akibat.    

C. Deskripsi Suku Badui 

Suku Badui bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten 
Lebak, Propinsi Banten.  Secara geografis wilayah tersebut terletak pada 6°27’27” – 
6°30’0” Lintang Utara dan 108°3’9” – 106°4’55” Bujur Timur (Permana, 2001). Wilayah 
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ini merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 – 600 m di atas 
permukaan laut.  

"Badui" merupakan nama yang diberikan oleh penduduk luar kepada orang Desa 
Kanekes. Namun demikian, orang Desa Kanekes lebih suka disebut sebagai urang 
Kanekes atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama desa mereka (Garna, 1993)13. 
Banyak versi tentang asal usul Suku Badui antara lain orang-orang pelarian dari 
kerajaran pasundan pada abad 16 (Adimihardja, 2000)14, penduduk asli setempat yang 
dijadikan mandala' (kawasan suci) dan mendapat “titah raja” memelihara kabuyutan.15 
Dan, versi lainnya menyatakan suku Badui, dimulai ketika Kian Santang putra Prabu 
Siliwangi pulang dari arabia setelah berislam di tangan sayyidina Ali. Sang putra ingin 
mengislamkan sang prabu beserta para pengikutnya dan akhirnya tinggal di Badui 
dalam16

Masyarakat Badui menganut kepercayaan yang disebut sebagai ‘Sunda Wiwitan’. Inti 
kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya “pikukuh” atau ketentuan adat 
mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Badui (Garna, 1993). Konsep 
pikukuh adalah tanpa perubahan apapun, atau perubahan sesedikit mungkin. Sebagai 
contoh dalam bidang pertanian, mereka tidak banyak merubah bentuk kontur lahan 
bagi ladang. Begitu juga dalam membangun rumah, kontur tanah dibiarkan dengan 
kondisi ada, sehingga untuk membuat rata seringkali yang disesuaikan adalah tiang 
penyangga rumahnya. Hal tersebut juga di lakukan pada setiap perkataan dan tindakan 
mereka yang jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak 
melakukan tawar menawar. 

. 

Selanjutnya, Masyarakat Badui terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok Tangtu, 
Kelompok Panamping, dan Kelompok Dangka (Permana, 2001). Kelompok tangtu 
adalah yang dikenal sebagai Badui Dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga 
yang tinggal di 3 kampung (Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik). Sedangkan kelompok 
masyarakat panamping adalah yang dikenal sebagai Badui Luar yang tinggal di 
berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Badui Dalam, seperti Cikadu, 
Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Sedangkan,  Kelompok 
Badui Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung 
yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirah Dayeuh (Cihandam). Kampung 
Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar 
(Permana, 2001)17

D. Kearifan Lokal Suku Badui  

. 

 
1. Melestarikan Hutan 
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Kearifan Lokal Suku Badui adalah tanpa perubahan apapun, atau perubahan sesedikit 
mungkin. Hal ini tercermin dalam mendayagunakan hutan dengan semangat 
melestarikan. Garna (1993) membedakan Hutan Suku Badui menjadi empat jenis 
meliputi : leuweung kolot (hutan tua), leuweung ngora (hutan muda), leuweung reuma 
(semak belukar lebat bekas huma), dan jami (semak belukar). Sedangkan, Adimihardja : 
2000 membaginya menjadi tiga zona yang meliputi : Zona I  terletak di kaki bukit 
umumnya digunakan sebagai daerah permukiman dan dukuh lembur. Zona II terletak 
di lereng-lereng yang digunakan sebagai wilayah pertanian atau huma. Sedangkan, 
Zona III terletak di puncak perbukitan atau disebut  hutan tua yang diperuntukan 
sebagai hutan suci atau hutan lindung.  

Suku Badui melarang warganya menebang pohon sembarangan. Hal tersebut berlaku di 
seluruh wilayah di Suku Badui, terutama untuk wilayah leuweung kolot (hutan suci). 
Penebangan pohon dilingkungan leuweung kolot dilarang dengan alasan apapun. 
Dimana, hutan suci atau hutan lindung dibutuhkan untuk menjada keseimbangan dan 
kejernihan sumber daya air.  Hal tersebut telah menjadi wisdom dan sangat dipahami 
oleh seluruh warga Suku Badui. Apabila, warga Suku Badui melakukan pelanggaran 
maka  akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai aturan Suku Badui. Sehingga dengan 
demikian, hutan lindung dilingkungan Suku Badui tidak akan pernah berubah fungsinya 
menjadi ladang, kebun sayur, kebun buah dan lainnya.  

Kelestarian hutan badui sangat tergantung oleh faktor eksternal dan internal. Faktor 
eksternal yakni masyarakat di luar wilayah badui, pemerintah daerah kabupaten dan 
pemerintah provinsi. Sedangkan, faktor internalnya adalah komitment masyarakat 
badui dalam melestarikan hutan. Ancaman faktor ekternal meliputi penyerobotan, 
penjarahan, dan penggundulan yang dilakukan oleh masyarakat diluar Suku Badui.  
Sedangkan ancaman internal antara lain pelanggaran masyarakat badui terhadap 
peraturan-peraturan adat dalam memelihara alam. 

Wilayah Suku Badui  berdasarkan hasil penelitian Purnomohadi, dalam Permana 
(2001), seluas  5.101 hektar. Wilayah tersebut terbagi untuk permukiman, lahan 
pertanian dan hutan lindung. Wilayah yang digunakan sebagai permukiman seluas 24,5 
ha atau 0,48 persen. Lahan pertanian seluas 2.585 ha atau 51persen  yang terbagi 709 
ha  sebagai lahan produktif  dan sisanya 1.876,25 ha sebagai lahan tidur (bera). 
Sedangkan, wilayah hutan lindung atau hutan suci seluas 2.492 ha atau 49 persen. 

Hutan lindung telah menyumbangkan pengurangan CO2 yang cukup besar.  Jika, setiap  
m³ hutan memproduksi sekitar 2,5 Kg karbon per tahun, maka minimal Hutan lindung 
2.630 sampai 186.900 Kg karbon per tahun. Sisi lain yang juga menyumbangkan karbon  
yakni pohon  bamboo diperkampungan Suku Badui yang cukup luas. Setiap satu juta are 
akan mengurangi hingga 4,8 juta ton emisi CO2 per tahun18

Kelestarian hutan Suku Badui perlu dipertahankan oleh pihak internal dan pihak 
eksternal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Badui. Hal 
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ini merupakan langkah penting   untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan terhadap wilayah Suku Badui. 

2. Pertanian Organik Ala Badui 

Pertanian merupakan sektor utama masyarakat Suku Badui. Hampir 100 persen 
masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sistem pertanian yang digunakan sampai saat 
ini masih mempertahankan pola pertanian tradisional. Dimana, mereka melakukan 
perpindahan wilayah pertanian dalam waktu tertentu. Pada umumnya ladang (huma) 
akan dikerjakan selama 1 sampai 2 tahun dan akan berpindah setelah produktifitas 
ladang telah menurun. Selanjutnya, mereka akan membuka ladang baru atau kembali 
pada ladang yang telah 7 sampai 10 tahun ditinggalkan.  

Ladang pertanian masyarakat badui dibedakan menjadi enam jenis yakni  huma serang, 
huma puun, huma tangtu, huma tuladan, huma panamping, dan huma urang badui. 
Wilayah ladang pertanian berdasarkan struktur sosial masyarakat seperti  pada gambar 
1.   

 

 
 

Gambar 1 
Jenis Ladang Suku Badui 

 

a) Huma serang merupakan ladang yang dianggap suci yang ada di wilayah Badui 
dalam. Hasil pertanian pada huma ini hanya digunakan untuk kepentingan upacara 
adat. 

b) Huma puun merupakan ladang yang diperuntukan khusus milik puun Badui dalam. 
c) Huma tangtu adalah ladang yang dikelola oleh warga masyarakat Badui dalam. 



d) Huma tuladan adalah ladang komunal di Badui luar yang hasilnya untuk keperluan 
desa. 

e) Huma panamping adalah ladang yang dikelola oleh warga masyarakat Badui luar. 
f) Huma urang Badui, yaitu ladang di luar wilayah Badui yang dikerjakan orang Badui 

luar dan hasilnya diambil untuk kepentingan keluarga masing-masing. 

Pemilihan ladang pertanian ditentukan oleh adat termasuk dalam periode kerja dan  
cara pewarisannya. Sehingga  pada umumnya huma dan bakal huma telah dikerjakan 
dan menjadi garapan orang Badui. Khusus untuk tanah yang berada di kampung tangtu 
Badui Dalam, yang secara adat tidak diperkenankan bekerja di luar zona itu. Sedangkan 
orang Badui Luar dapat mengerjakan tanah di dalam dan di luar desa Kanekes. 

Hasil utama pertanian badui  setiap tahun adalah jenis padi yang meliputi beras putih, 
merah dan hitam. Disamping itu ditanam juga berbagai jenis sayuran seperti ketimun, 
kacang panjang, katuk, kelor, labuh, terong dan lainnya. Disisi lain, hasil pertanian juga 
di peroleh dari bekas huma yang telah berubah menjadi kebon yang ditumbuhi 
berbagai tanaman obat atau untuk keperluan upacara seperti: kunyit, honje, sirih, 
panglay dan tumbuhan lain.  

Konsep pikukuh diterapkan juga dalam sistem pertanian. Hal ini didasarkan atas 
pemahaman Suku Badui dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Atas pemahaman 
tersebut, Petani Suku Badui masih menggunakan peralatan pertanian yang sangat 
sederhana seperti parang, kujang, kored dan aseuk (tugal) yang dianggap hanya sedikit 
merusak tanah.  Sehingga sampai saat ini, Petani Suku Badui masih menolak alat 
pertanian yang dapat merusak tanah seperti cangkul atau bajak. Selain hal tersebut, 
Pertanian Suku Badui melarang menggunakan bahan-bahan kimia seperti urea, 
pestisida dan lain sebagainya. Penggunakan alat dan bahan tersebut dinyakini dapat 
merusak tanah yang akhirnya akan memberikan bencana kepada mereka.    

Pertanian Suku Badui merupakan pertanian organik murni. Pemupukan tanaman 
dilakukan dengan menggunakan kompos dan humus alami. Dalam menjaga tanaman 
dari hama mengunakan ramuan herbal yang  terbuat  dari campuran daun mengkudu 
(Morinda citrifolia), jeruk nipis, beuti lajo, karuhang, gembol, areuy beureum, hanjuang, 
dan kelapa muda. Semua bahan tersebut ditumbuk halus, dicampurkan dengan abu 
dapur, dan disebarkan ke seluruh lahan.  Pengelolaan Pertanian secara organik akan 
menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. 19

3. Rumah dan Fasilitasnya 

 

Permukinan Suku Badui merupakan perumahan yang ramah lingkungan. Rumah 
masyarakat suku badui dibangun dengan bentuk panggung yang terbuat dari bambu 
dan beratapkan daun rumbia atau kirey. Dalam membangun rumah, Suku Badui 
mengikuti kontur tanah dan untuk meratakan lantai bangunan dipasang tiang-tiang 
penyangga.  Rumah Suku Badui memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tinggi 
panggung rata-rata satu meteran, tidak berpagar, dan luasnya sekitar 10 x 15 meter, 
tidak terkecuali rumah ketua adat (puun). 
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Rumah-rumah masyarakat dibangun dan ditata dengan teratur. Pembangunan rumah 
dilakukan dengan dengan sistem gorong-royong. Rumah satu dengan lainnya memiliki 
jarak yang tidak berjauhan ataupun berhimpitan, rumah satu dengan lainnya berjarak 
tiga sampai lima meter.  

Perabotan rumah tangga suku badui dalam relatif hampir sama antara satu dengan 
lainnya. Masyarakat suku badui memiliki larangan kepada masyarakat dan pendatang 
menggunakan benda-benda elektronik, seperti radio, tape, telepon genggam, kamera, 
dan lain-lain. Selain itu, larangan lainnya adalah menggunakan bahan-bahan yang 
dianggap menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya, sabun mandi, pasta gigi, 
sampo, dan sebagainya. Tetapi, Suku badui luar telah memiliki aturan yang lebih longar 
sehingga mereka dapat memiliki barang-barang tersebut. 

4. Kemandirian Ekonomi 

Suku Badui memiliki aturan dalam menjaga kestabilan pangan masyarakatnya. Dengan 
sistem  pembagian pengelolaan huma, saat panen ,masyarakat menyimpan dalam 
lumbung-lumbung padi (leuit). Hal ini sama seperti BULOG yang memiliki peran 
menyimpan dan menjaga  kestabilan pangan. Jika terdapat masyarakat kehabisan 
tabungan padinya, maka warga lainnya akan memberikan secara gratis atau 
menggambil dari leuit. Sehingga dengan demikian ketahanan pangan Suku Badui tetap 
terjaga dan stabil. 

Kearifan dan komitmen Suku Badui dalam melestarikan lingkungan pada  tahun 2004 
telah mendapatkan anugerah Kalpataru dan Kehati Award. Anugrah dan Award 
tersebut merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pemeliharaan lingkungan.  
Dengan penghargaan tersebut, Suku Badui menjadi lebih terkenal secara regional, 
nasional bahkan internasional dalam bidang pemeliharaan lingkungan. Bahkan, 
Sebagian pihak menyebut Suku Badui sebagai museum linkungan hidup dengan 
keanekaragaman hanyatinya.  

Saat ini, Provinsi Banten gencar mempromosikan eksotisme Suku Badui. Hal ini 
tentunya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Suku Badui. Salah satunya 
sektor Usaha kecil seperti kerajinan tangan dan gula kawung (gula aren). Selain dikenal 
dengan hutan lestarinya, Gula kawung juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Suku Badui. Hal ini terkait dengan kualitas gula kawung yang sangat baik. Produksi gula 
kawung diperkirakan mencapai 25.000 ton per tahun. Sehingga hal ini tentunya akan 
meningkatkan ekonomi wilayah Desa Kanekes. 

E. Pembelajaran dari Lokal Wisdom Suku Badui 

Sejak abad 16, Suku Badui telah menghargai dan melestarikan hutan.  Hutan dan 
lingkugannya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tatanan 
keseimbangan kehidupan. Sedangkan, Kita baru menyadari bahwa pembangunan harus 
berdasarkan pada keseimbangan lingkungan. Kesadaran tersebut meningkat setelah 
munculnya berbagai bencana yang terus  mengancam kehidupan masyarakat, longsor, 
banjir bandang, kota-kota tenggelam, rob, kelaparan, munculnya berbagai penyakit dan 



lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, PEmerintah telah membuat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014, Bidang prioritas 
pembangunan lingkungan hidup antar lain peningkatan konservasi dan rehabilitasi 
sumber daya hutan. Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan. Pembahasan selanjutnya yakni beberapa kebijakan yang perlu 
ditempuh dengan memperhatikan Lokal Wisdon Suku Badui dalam melestarikan 
lingkungan. 

1. Melestarikan Hutan 

Indonesia telah mencanangkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen 
pada 2020. Langkah pengurangan gas karbon itu antara lain dengan penanaman pohon 
1 miliar dilahan-lahan kritis, dan penghentian penebangan hutan konservasi di seluruh  
wilayah negeri ini. Berdasarkan RPJMN tahun 2010 – 2014, pemerintah telah 
menyiapkan rencana dalam melesetarikan hutan antara lain : 

• Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan taman nasional dan 
kawasan konservasi lainnya; 

• Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 
perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, penambangan ilegal); 

• Menekan praktek pencurian dan perdagangan kayu serta produk hutan lainnya 
secara ilegal; 

• Mempertahankan atau membudidayakan populasi spesies kunci yang terancam 
punah sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia; 

• Penanaman areal rehabilitasi hutan dan lahan serta fasilitasi penanaman lahan 
kritis; 

• Tersedianya areal pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta ha; 
• Pembangunan penyedia bibit di tiap regional. 
• penurunan jumlah hot spot di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; 

Sedangkan faktor eksternal yang akan mendukung komitmen tersebut yakni "Letter of 
Intent" (LOI) Indonesia-Norwegia yang mulai ditindaklanjuti pada 2011. 

 Dengan prioritas RPJMN dan faktor eksternal tersebut diatas, maka optimis komitmen 
memelihara kelestarian hutan akan berhasil. Bila dilihat dari RPJMN maka terdapat 
pembagian fungsi dari setiap hutan sebagai mana dilakukan oleh Suku Badui. Beberapa 
hal tersebut antara lain pembagian peran dan fungsi hutan (hutan lindung dan hutan 
produksi), larangan penebangan hutan lindung dan penegakan hukum. Hal lainnya 
adalah dukungan dari faktor eksternal. 

Namun demikian, Potensi keberhasilan melestarikan hutan indonesia akan 
mendapatkan hambatan dari dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah dan LOI 
akan menjadi dilema karena berpotensi menurunkan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
dari sektor hutan. Masyarakat Indonesia yang hiterogen dan  banyaknya pihak dengan  
kepentingan yang berbeda-beda. Penegakan hukum yang masih sepenuh hati, 
partisipasi masyrakat yang masih rendah. Dengan melihat pada Local wisdom Suku 
Badui maka ada dua hal yang paling penting yakni penerapan hokum secara tegas dan 
pemahaman nilai-nilai kelestarian hutan dan lingkungan.   



2. Ketahanan Pangan Berkualitas 

Indonesia mengalami peningkatan dalam ketahanan pangan, salah satunya ditunjukan 
dengan peningkatan produksi pangan. Tahun 2005–2008, produksi komoditas pangan 
penting mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan dapat memperkuat aspek 
ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi padi, jagung, kedele, dan gula, masing-
masing meningkat ratarata 2,8 persen, 10,4 persen, 3,6 persen, dan 4,4 persen per 
tahun. Pada tahun 2009, produksi padi diperkirakan akan mencapai 62,6 juta ton gabah 
kering giling (GKG), jagung sekitar 17,0 juta ton, dan kedele sebesar 924,5 ribu ton. 
Dalam periode waktu tersebut, produksi pangan sumber protein hewani juga 
meningkat, yaitu daging 2,2 persen per tahun, telur 7,5 persen per tahun, dan susu 1,4 
persen per tahun. Produksi perikanan sebagai sumber protein hewani lainnya dalam 
kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang 
mencapai rata-rata 8,24 persen per tahun.  

Namun demikian, Produksi pangan masih mengutamakan kuantitas dan belum kualitas. 
Hal ini dilihat dari pertanian indonesia yang sebagaian besar masih tergantung bahan 
kimia kimia seperti urea, peptisida dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia akan 
menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah tersebut akan memberikan 
dampak terhadap kerusakan ekosistem. Hal ini ditunjukan dengan beberapa kasus 
seperti Menurunnya tingkat kesuburan tanah di kabupaten gresik yang  hanya sebesar 
0,9 persen dari rata-rata normal 3 hingga 5 persen yang disebabkan pencemaran pupuk 
anorganik (kimia). Selain merusak tanah dan ekosistem, hasil produk pertanian dengan bahan 
kimia memberikan resiko terhadap kesehatan manusia seperti keracunan hati, kerusakan 
otak, serta kerusakan ginjal dan bahkan dapat menyebabkan kematian/kepunahan 
populasi. 

Kearifan Suku Badui dengan melarang menggunakan bahan kimia mempertahankan 
kualitas produksi pertanian. Pertanian model tersebut saat ini dikenal dengan 
pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik 
dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara 
alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan 
berkelanjutan. 20

• Menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga meningkatkan 
kesehatan masyarakat. 

 Manfaat pertanian organik antara lain : 

• Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani 
• Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. 
• Menjaga sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang baik merupakan hal yang penting 

dalam pertanian organik. 
• Pertanian organik lebih hemat dalam menggunakan energy antara 20 – 50 persen. 
• Menjaga kualitas air dari polusi yang disebabkan Residu pupuk dan pestisida 

sintetis. 
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• Pertanian organik terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global, dimana 
tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis yang menghasilkan emisi nitrogen 
oksida. 

• Praktek pertanian organik mengurangi jumlah limbah melalui daur ulang limbah 
menjadi pupuk organik. 

• Menciptakan dan menjaga keanekaragaman hayati. 

Selain pertanian organik, Suku Badui juga memberikan pelajaran dalam menjamin 
ketahanan pangan. Sebagaimana dijelaskan diatas, Suku Badui memiliki leuit berguna 
untuk menyimpan bahan makanan pokok. Bahan makanan di Leuit akan digunakan 
pada masa “paceklik” atau diberikan warga yang sudah kehabisan bahan makanan. Hal 
ini tentunya akan menjamin ketahanan pangan masyarakat Suku Badui.  Model Leuit 
Suku Badui telah terbukti menjamin ketahanan pangan, hal ini tentunya dapat dijadikan 
model dalam ketahanan pangan Indonesia. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan sebagai berikut :  

• Ketersediaan pemasokan bahan makanan pokok  dengan mempertahankan daerah-
daerah yang menjadi produksi baham makanan pokok. 

• Kemampuan pemerintah menyerap produksi bahan makanan pokok (memutus 
tengkulang) 

• Penyebaran lumbung-lumbung makanan pokok di seluruh Indonesia. 
• Proses distribusi yang cepat, murah dan mudah 

 
3. Tata Ruang dan Tata Wilayah 

Suku Badui merupakan suku yang tidak mengenal baca dan tulis. Namun demikian, 
Mereka memiliki kearifan dan kecerdasan yang dapat menjadi berckmarking dalam 
menata wilayahnya. Dengan kearifan mereka telah tertata ruang wilayah terlarang 
(hutan lestari), wilayah pertanian dan wilayah permukiman. Wilayah hutan juga tertata 
sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Wilayah pertanian juga tertata pertanian 
personal dan pertanian umum (untuk masyarakat). Sedangkan wilayah permukiman 
juga tertata dengan baik dan ramah lingkungan. Penataan tersebut menakjubkan, 
dimana penataan yang dilakukan oleh Suku Badui mirip dengan penataan ruang yang 
dilakukan oleh Negara-negara maju yang ramah lingkungan. Tata Ruang dan Tata 
Wilayah (RTRW) diperlukan pada dasarnya untuk menciptakan wilayah yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan.  Keharmonisan antara lingkungan alam dan 
buatan, ketersesuaian antara penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan 
dan mencegah dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Dalam penataan ruang, Indonesia telah memiliki UU No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. UU telah 
mengamanatkan pemerintah daerah untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah 
(Perda) RTRW Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan batas waktu 2 tahun (untuk 
Provinsi) dan 3 tahun (untuk Kabupaten dan Kota) sejak UU tersebut diterbitkan. 
Selanjuntya dalam RPJMN tahun 2010 – 2014 memprioritaskan pada kegiatan 
pembuatan jaringan data dan informasi spasial, penataan ulang RTRW pemerintah 
daerah, sertifikasi kepemilikan pertanahan, pemetaan perkotaan dan perdesaan, 



pengembangan kompetensi inti industri daerah, membangun kawasan strategis,  
pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal,  pemetaan kawasan rawan 
bencana, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi 
dan otonomi daerah, dan meningkatkan  tata kelola dan kapasitas pemerintahan 
daerah.  

Sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia(NKRI), tata ruang 
dan tata wilayah harus mampu memberikan arah dan harmonisasi serta saling 
melengkapi antar daerah. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan peran dan fungsi 
dari setiap daerah di NKRI. Sehingga dengan demikian, setiap daerah tidak akan 
berjalan dan membangun dengan semangat saling berkompetisi tanpa memperhatikan 
daerah lainnya. Untuk itu  menjaga tercapainya hal tersebut dibutuhkan norma, 
standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dalam menyusun RTRW Daerah. 

F. Penutup 

Indonesia adalah negeri yang kaya dengan local wisdom. Salah satunya, Kearifan lokal 
Suku Badui telah terbukti dalam melestarikan lingkungannya. Penataan lingkungan dan 
permukiman yang ramah lingkungan dengan mendasarkan pada pikukuh telah 
memberikan kehidupan yang harmonis. Selain itu, Kearifannya telah memberikan 
sumbangan yang sangat besar dalam mencegah bencana Global Warming. Kearifan ini 
tentunya dapat menjadi contoh untuk bangsa kita dalam melakukan penataan dan 
pembangunan yang berbasis lingkungan.  
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