
�Kami. Masyarakat adat dataran Tinggi yang terletak di jantung 
Borneo yang memiliki kesamaan warisan suku budaya dan kesamaan 

tanah air seperti Lun Dayeh, Kelabit, Lun Bawang, dan penduduk 
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Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo untuk: meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman tentang masyarakat dataran tinggi, 

membangun kemampuan lokal, dan mendorong pembangunan yang 
berkesinambungan di jantung Borneo� 
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TANAH &
MASYARAKAT
di DATARAN TINGGI 

ataran tinggi Borneo terletak jauh di kedalaman pulau, yaitu di "jantung" 

Dpulau Borneo, dan terbagi di antara negara tetangga yang berdaulat yaitu 

Malaysia (Sarawak dan Sabah) dan Indonesia (Kalimantan Timur). 

Dataran tinggi ini termasuk di dalamnya, kecamatan Krayan dan Krayan Selatan 

(Kalimantan Timur); Bario, juga dikenal dengan nama Dataran Tinggi Kelabit; 

Ba’Kelalan dan Semadoh Panjang (Sarawak); dan Ulu Padas (Sabah).

Walaupun secara pemerintahan terbagi menjadi dua negara, namun penduduk di 

dataran tinggi tersebut memiliki kesamaan bahasa dan warisan budaya, dan juga asal 

usul tanah airnya. Hubungan dekat antar suku dan keterikatan yang erat antar 

keluarga para  penduduk yang tinggal di dataran tinggi ini merupakan  salah satu 

alasan utama terciptanya kekerabatan sosial dan interaksi ekonomi yang terjadi di 

dataran tinggi sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Komunitas-komunitas 

penduduk setempat dikenal sebagai Lun Dayeh/Lun Bawang, Kelabit dan Sa’ban.

Dataran tinggi yang berada di jantung Borneo ini termasuk sebagai salah satu lahan 

hutan terbesar dan lahan hasil perkebunan tradisional di pulau Borneo. Beberapa 

sungai utama di Borneo berasal dari tanggul2 utama (sumber air) di dataran ini  yang 

mengalir baik ke Malaysia dan Indonesia.Hutan-hutan menyelimuti kestabilan iklim 

pada level setempat dan mengurangi efek-efek negatif pada perubahan iklim.Dataran 

tinggi ini juga merupakan tempat yang kaya akan  monumen-monumen megalitikum 

dan sisa-sisa peninggalan arkeologi, saksi bisu sejarah panjang tentang  masyarakat 

yang pernah menghuni lahan ini.

Pemain musik tradisional dalam acara inagurasi Sekolah Kebudayaan 

di Terang Baru, Krayan. ( Kredit foto: Sandra Tagal)



TENTANG
FORMADAT

de untuk membentuk sebuah forum komunitas antar penduduk di dataran tinggi 

IMalaysia dan di Indonesia diprakarsai  oleh Datuk Dr Judson Sakai Tagal (alm), 

seorang mantan Asisten Menteri di Departemen Kepala Kementerian Sarawak., 

pada tahun 2003. Dia  ingin melihat dataran tinggi Borneo dibangun secara 

berkelanjutan, dengan tetap memelihara lingkungan dan melindungi adat istiadat dan 

budaya tradisional masyarakatnya.

Terinspirasi oleh ide tersebut, masyarakat Lun Dayeh/Lun Bawang, Kelabit, dan 

Penduduk asli Sa’aban dari Bario, Ba’Kelalan, Long Semandoh (Sarawak), Ulu Padas 

(Sabah), Krayan dan Krayan Selatan (Indonesia) berkumpul dan mendirikan Forum 

Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo atau FORMADAT di Long Bawan (Krayan) 

pada bulan Oktober 2004. Inisiatif ini menemukan legitimasinya dalam kepemimpinan 

tradisional di dataran tinggi. Kepala Adat Krayan Selatan, Lewi G, Paru, adalah Kepala 

Formadat Indonesia, dan kepala adat Ba'Kelalan, George Sigar Sultan, adalah Kepala 

Formadat Malaysia.

FORMADAT adalah sebuah lingkup antar batas, prakarsa mendasar yang bertujuan 

untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman tentang komunitas-komunitas di 

dataran tinggi, pelestarian tradisi budaya, membangun kemampuan masyarakat lokal, 

dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan di jantung Borneo tanpa 

mengurangi kualitas daripada sosial dan keaslian lingkungan. Tujuan FORMADAT 

adalah untuk mendorong pembangunan secara berkelanjutan melalui ekoturisme 

(ekowisata) yang berazaskan komunitas masyarakat, perkebunan organik dan hutan-agro, 

teknologi komunikasi dan informasi, dan pemeliharaan warisan dan budaya asli  dataran 

tinggi yang menguntungkan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.Organisasi 

FORMADAT terbagi  atas FORMADAT Indonesia yaitu wilayah di Kecamatan Krayan 

dan Krayan Selatan; dan FORMADAT Malaysia, yaitu wilayah Bario, Ba’Kelalan, Long 

Semadoh dan Ulu Padas.

FORMADAT sudah didaftarkan secara formal di Kecamatan Nunukan (Indonesia) dan 

Sarawak sebagai sebuah organisasi sosial, sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum 

yang berlaku.Jika proses pendaftaran mungkin selalu berbeda untuk menghormati 

kedaulatan negara, semangat, visi dan misi FORMADAT tetap satu dan sama, dan jelas 

diartikulasikan dalam piagam organisasi.

"FORMADAT yang didirikan pada tahun 2004 adalah sebuah forum di halaman kita 
sendiri untuk melayani kepentingan kita semua yang tinggal di sepanjang perbatasan 
dataran tinggi Borneo. Tempat ini kita sebut 'patar dita' Borneo adalah hanya tanah air 

kita Lundayeh, Kelabit, Lun Bawang and Sa'ban yang kita miliki. Sebelumnya, kita 
pergi dengan jalan yang saling terpisah: kita di Krayan menjaga untuk diri kita 

sendiri; kamu di Sarawak menjaga untuk dirimu sendiri; mereka di Sabah menjaga 
untuk diri mereka sendiri. Kita tida tidak memiliki persatuan untuk membawa kita 

bersama dalam satu pikiran, satu kekuatan, untuk mempertahankan tanah kita, 
lingkungan kita, budaya kita, kepentingan ekonomi kita." 

Lewi G. Paru, Kepala Adat Krayan Hulu, 2006.

Upacara penyambutan di Terang Baru, Krayan. ( Kredit foto: Formadat)



VISI & MISI
FORMADAT

“Kita tidak mempunyai tanah air yang lain, selamatkan ‘patar dita’ Borneo dimana kita 
telah hidup sejak turun temurun. Kita adalah satu akar rumpun, satu nenek moyang, 
satu tradisi. Kita terbagi menjadi dua kelompok, terpisah karena sebuah perbatasan 

yang memisahkan kita. Kami di Krayan, dan kalian berada di Sarawak dan Sabah. 
Walaupun sebuah perbatasan memisahkan kita, kita tetap satu akar, satu nenek moyang, 

satu budaya, satu kepercayaan. FORMADAT adalah sebuah forum yang menampung 
aspirasi kami semua yang hidup di sepanjang perbatasan di dataran tinggi Borneo. 

Sebuah forum yang begitu berguna. Yang menyatukan kita dalam sebuah persahabatan, 
satu pemikiran, satu perjalanan, untuk menjaga tanah air kami, hak-hak kami.”

Lewi G. Paru, Kepala Adat Krayan Hulu, 2006.

Visi :

Tanah air orang-orang Lundayeh/Lun Bawang, Kelabit dan Sa’ban di dataran tinggi 
Heart of Borneo dikembangkan dengan cara yang adil dan berkesinambungan 
untuk kebaikan masyarakat setempat dan generasi masa depan.

Misi :

Memelihara dan memperkuat tradisi budaya, bahasa, adat istiadat dan hubungan 
kekeluargaan antar masyarakat Lun Dayeh/Lun Bawang, Kelabit dan Sa’ban  
yang telah terjalin sepanjang sejarah di dataran tinggi Borneo.

Mendorong pembangunan  ekonomi alternatif yang berkesinambungan seperti 
perkebunan organik dan ekoturisme berazaskan masyarakat, dan membangun 
jaringan perdagangan yang adil di sepanjang dataran tinggi.

Mendorong konser vasi dan pembangunan di dataran tinggi yang 
berkesinambungan, dan menjamin peran serta dan partisipasi masyarakat adat 
dalam segala aspek.

Memelihara sumber air, muara sungai ,komunitas di hutan, menjaga situs-situs 
sejarah dan budaya dan melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat adat di 
dataran tinggi.

1.

2.

3.

4.

‘

Dataran Tinggi Heart of Borneo

Legenda:
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas HoB
Kecamatan & Ibukota Provinsi

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH



Batu ukiran di ‘paru ating’ antara Pa’Upan dan Long Rungan, Krayan Selatan. ( Kredit foto: Andy Paul)



DATARAN TINGGI
umlah populasi penduduk Bakalan dan Long Semadoh adalah 2.914 orang. JSebagian besar adalah orang-orang Lun Bawang, suku terbesar di wilayah 

tersebut. Wilayah ini terletak pada ketinggian 3000 kaki di atas permukaan laut di 

bagian dataran tinggi bernama Maligan. Wilayah ini berbatasan dengan Krayan 

(Indonesia), Bario dan Ulu Padas. Ba’Kelalan merupakan akses masuk terdekat dan 

termudah untuk menuju Krayan dari Malaysia. Aktifitas perekonomian utama yaitu 

budidaya padi dengan sistem irigasi (beras adan dan jenis lainnya) dan pemeliharaan 

kerbau. Area ini juga dikenal akan perkebunan apelnya, hanya satu jenis di Malaysia, 

tambak garam dan hutan padang rumput dengan ciri khas tanamannya seperti 

anggrek,“rhododendron“, dan tanaman “pitcher“. Ba’Kelalan merupakan tujuan 

ekowisata yang telah cukup maju di Sarawak.

Pematang sawah di Ba’ Kelalan. ( Kredit foto: Dora Jok)

Panen padi di Long Rusu, Ba’ Kelalan. ( Kredit foto: Dora Jok)



Bario terdiri atas 14 desa dengan jumlah penduduk sekitar 1200 orang, sebagian 

besar orang-orang Kelabit, suku terbesar di daerah ini. Dataran tinggi Kelabit terletak 

pada ketinggian 3200 kaki di atas permukaan laut, di mata air yang menjadi sumber 

sungai Baram. Area ini berbatasan dengan Krayan dan Krayan Selatan (Indonesia) 

dan Ba’Kelalan. Aktivitas perekonomian utama adalah budidaya padi dengan sistem 

irigasi dan ekowisata. Beras adan dari Bario sudah menjadi sebuah produk yang 

populer. Disamping itu, Bario terkenal dengan buat nenas yang manis, kayu manis, 

dan garam yang berasal dari sumber alami di daerah tersebut. Di daerah ini masih 

banyak terdapat hutan padang rumput yang kaya akan tanaman-tanaman unik nya 

seperti anggrek, ”rhododendrons“, dan tanaman pitcher.

Ulu Padas meliputi desa Long Pasia dan Long Mio, di sisi Barat Daya Sabah. Sekitar 

800 penduduk Lun Dayah tinggal di Ulu Padas, kelompok suku terbesar di daerah 

tersebut. Ulu Padas terletak pada ketinggian  3000 kaki di atas permukaan laut di 

dataran tinggi Maligan dan berbatasan dengan Krayan (Indonesia) dan Long 

Semadoh. Aktivitas perekonomian utama adalah budidaya padi dengan sistem irigasi 

dan ekowisata. Area ini dikenal akan keanekaragaman tanaman anggrek, 

rhododendrons dan pitcher, yang dapat dengan mudah diamati di Taman Botani 

Hutan Ladang di Long Pasia.

Para pemimpin Bario dalam suatu rapat forum. 

( Kredit foto: Rahimatshah Amat)

Pemandangan Long Pasia, Ulu Pedas, Sabah. 

( Kredit foto: Rashidah Maqbool)



Kecamatan Krayan terdiri atas dua lahan adat, Krayan Hilir dan Krayan Darat. Krayan 

adalah bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Lebih dari 

7000 orang tinggal di lahan yang terbagi dalam 18 wilayah hunian (setiap wilayah 

terdiri dari 2 desa  atau lebih ). Area ini terletak pada ketinggian 3000 kaki diatas 

permukaan laut. Gunung dan bukit memisahkan lembah-lembah yang besar dimana 

dibangun disana lahan persawahan. Aktifitas utama perekonomian adalah 

penanaman lahan padi, terutama beras adan yang terkenal di dataran tinggi. 

Penduduk lokal juga memelihara kerbau, memproduksi garam dan perdaganan antar 

perbatasan dengan Ba’Kelalan. Daerah ini juga dikenal dengan hasil kerajinan tangan 

yang unik dan berkualitas yang dibuat dari berbagai bahan alami (bambu, rotan, 

alang, etc). Sebuah sekolah teologi yang terkenal berada di Kampung Baru.

Kecamatan Krayan Selatan terdiri atas 2 lahan adat, Krayan Hulu dan Krayan Tengah. 

Terdapat 24 desa dan 6 wilayah hunian di daerah yang berbatasan dengan Bario 

(Sarawak) ini. Sekitar 2400 penduduk  dari suku Lun Dayeh dan Sa’ban hidup di 

sekitarnya, dan sebagian kecil kelompok suku Punan. Ketinggian rata-rata di daerah 

ini adalah 3000 kaki di atas permukaan laut. Kegiatan perekonomian utama adalah 

irigasi dan sawah terasering, dan peternakan kerbau. Penanaman vanila pada awalnya 

juga bermula di daerah ini. Krayan Selatan terkenal dengan hasil buah-buahannya 

yang berlimpah (duren, maritam, mata kucing dan lainnya) dan bisnis ekowisata yang 

dikelola oleh penduduk lokal yang juga berkembang. Sepanjang sungai Krayan, juga 

masih terdapat habitat hutan dataran rendah. Hutan padang rumput dapat ditemukan 

di Paye Rungan dan Paye Milau, keduanya kaya akan kenekaragaman sumber daya 

alam.

Daan dan Lepo, bangunan tradisional di camp Sekolah Kebudayaan 

dekat Terang Baru, Krayan . ( Kredit foto: Formadat)

Para wanita selepas kembali dari ladang di Pa’Upan, Krayan Selatan. 

( Kredit foto: Cristina Eghenter)



Jaringan lokal dan global untuk 
melestarikan budaya di Dataran Tinggi

FORMADAT
KEGIATAN

1. FORMADAT percaya bahwa ekonomi  Produk hijau dari dataran tinggi. 

berkelanjutan yang bergantung pada manajemen yang bijaksana dari sumber lokal 

dan aset alami merupakan kunci untuk membantu perkembangan dan 

kesejahteraan masyarakat di dataran tinggi Borneo. FORMADAT mempromosikan 

pertanian organik dan berkelanjutan, pemasaran produk premium seperti beras 

lokal (beras adan Krayan, beras Borneo), buah lokal, kayu manis, kerajinan tangan, 

garam pegunungan.

2. Dengan beroperasinya tiga telecenter   Telecenter E-Bario, E-Ba’Kelalan, E-Krayan. 

di dataran tinggi, teknologi digital dapat secara efektif menjembatani pembagian 

informasi dan memfasilitasi jaringan komunikasi dengan dataran tinggi dan dunia 

luar.

3. Komunitas dan tour  Ekowisata lintas batas berbasis masyarakat di dataran tinggi. 

operator, dengan dukungan pemerintah lokal, bekerja sama untuk 

mengembangkan usaha ekowisata dan mempromosikan area ini di jantung Borneo 

untuk aktivitas trekking hutan, budaya tradisional dan kehidupan pedesaan, 

biodiversitas yang khas, dan arkeologi dataran tinggi.

4. Sekolah budaya di Terang Baru Kebangkitan budaya dan pelestarian tradisi. 

(Krayan) dibangun dengan gaya tradisional dan menjadi pusat pelatihan dan 

pembelajaran mengenai budaya dan tradisi artistik dari dataran tinggi. 

FORMADAT pernah dua kali berpartisipasi dalam Rainforest World Music 

Festival (RWMF) di Kuching, Sarawak.

5. FORMADAT berpartisipasi dalam CBD  Membangun kepedulian. Perwakilan 

COP X di Nagoya (2010), dan di beberapa konferensi internasional di Malaysia 

dan Indonesia.

1. Upacara adat di Terang Baru, Krayan. | 2. Ketua FORMADAT - Indonesia memberi ucapan selamat dan 

perwakilan dalam rapat peran serta IP's dalam pembangunan berkelanjutan di dataran tinggi , Long Bawan 

(Krayan). | 3. Rapat antara masyarakat adat, para pemimpin FORMADAT dan beberapa perwakilan pemerintah 

di Long Bawan (Krayan). | 4. Sebuah improvisasi musik tradisional di acara RWMF bersama para anggota 

FORMADAT dan Kementerian Pariwisata Malaysia di Kuching, Sarawak. | 5. Telecenter di Long Bawan, Krayan. | 

6. Para anggota perempuan FORMADAT memamerkan beberapa jenis produk dari dataran tinggi dalam acara 

Rainforest Music Festival di Kuching (Sarawak).  



Sungai Krayan, Krayan Selatan. ( Kredit foto: Andy Paul)



PARA MITRA
FORMADAT &

ORMADAT sedang membangun sebuah jaringan kemitraan, para kerabat 

Fdan rekan untuk bekerja sama dalam mendukung aktifitas ini. 

FORMADAT bekerja dengan beberapa organisasi lokal seperti LSM Tana 

Tam Krayan Hulu, E-Bario, yang merupakan forum penggagas teknologi digital 

pertama di pedalaman dataran tinggi Borneo, dan E-Ba’Kelalan. FORMADAT 

bekerjasama erat dengan berbagai lembaga pemerintah, LSM nasional dan 

internasional, dan sektor-sektor swasta. 

WWF-Indonesia dan WWF –Malaysia merupakan rekanan dalam pelestarian alam 

dan pengembangan misi FORMADAT yang berkelanjutan sedari awal. Rekan 

penting FORMADAT lainnya adalah Borneo Jungle Safari (BJS)untuk promosi 

dan pengembangan ekowisata di dataran tinggi, di kedua Negara. Organisasi lain 

yang bekerja bersama FORMADAT termasuk: ITTO (International Timber 

Trade Organization), Rurum Kelabit Sarawak, Persatuan Lun Bawang, dan 

Persatuan Dayak Lundayeh Kalimantan Timur (PLDKT)

Kemitraan dengan organisasi dan institusi lain yang juga memliliki kesamaan visi 

merupakan salah satu cara bagi FORMADAT untuk bisa tumbuh lebih kuat dan 

terjalin dukungan guna terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan 

kesejahteraan di dataran tinggi di jantung Borneo.

Guru ritual tradisional dalam acara upacara ‘pelanggaran’ tanah 

CFS, Terang Baru, Krayan. ( Kredit foto: Formadat)



STRUKTUR
FORMADAT 

PENASIHAT

KETUA
Indonesia | Malaysia 

KETUA WILAYAH
Krayan/Indonesia  

Ba’Kelalan/Long Semadoh/Malaysia
Krayan Selatan/Indonesia  

Long Pasia/Malaysia
Bario/Malaysia

KOMITE
Pertanian Organik

Hukum Adat & Praktek
Konservasi
Ekowisata

Seni & Budaya
Kewanitaan

Komunikasi dan Informasi  

Para ketua FORMADAT, Indonesia dan Malaysia, dalam acara RWMF di Kuching. ( Kredit foto: Formadat)



HUBUNGI KAMI

Pusaka Lundayeh, Terang Baru, Krayan. (Kredit foto: Formadat)


