
PROGRAM KERJA 

BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA 

 

 

 KAMPUNG 

(Menggerakan Generasi Muda di Kampung) 

Pengembangan ekonomi, seni, sosial dan budaya:  

1. Penamaan Sanggar sesuai dengan sejarah lokal 

2. Penggalian sejarah asal-usul melalui tetua-tetua adat dikampung 

3. Membentuk sanggar di setiap kampung 

4. Menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada 

5. Pemberdayaan Ekonomi 

6. Wisata kelola aset Masyarakat Adat 

7. Pendokumentasian artikel-artikel tentang masyarakat adat 

8. Pagelaran kesenian khas tradisional, busana adat, permainan tradisional, olahraga 

tradisional 

9. Menginisiasi pekan olahraga pemuda pemudi adat 

10. Melestarikan cara-cara pengobatan tradisional 

11. Mengidentifikasikan dan membuat kamus bahasa daerah masing-masing 

12. Mengadakan Expo dan pentas seni periodik 

 

Penguatan wilayah adat: 

1. Pembibitan tanaman lokal 

2. Mempertahankan dan melestarikan hutan adat 

3. Mempercepat pemetaan partisipatif  

4. Memperbaiki infrastruktur jalan kampung 

5. Identifikasi potensi dan pemanfaatan energi terbarukan yang ada di komunitas 

masyarakat adat 

 

 

 POLITIK DAN ADVOKASI 

Pendidikan dan Partisipasi Politik: 

1. Peningkatan kapasitas kader politik pemuda pemudi adat 

Advokasi: 

1. Pemuda pemudi adat terlibat aktif mengawal proses inisiasi PERDA Adat 

2. Mendorong kerja-kerja advokasi masyarakat adat 

Propaganda Media: 

1. Memaksimalkan media sosial sebagai media kampanye hak-hak masyarakat adat 

2. Mengkampanyekan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat ke publik 

3. Membuat film dokumenter  di masing-masing komunitas adat 

4. Memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye pemuda pemudi adat 



5. Memaksimalkan pemanfaatan media sosial, email dan website untuk menunjang 

pengorganisasian 

 

 PARTISIPASI 

(Partisipasi aktif dalam pembangunan, pelibatan pemudi adat di semua kegiatan 

kepemudaan, bekerjasama dengan tetua adat, terlibat aktif dalam advokasi 

masyarakat adat, terlibat dalam ritual-ritual adat, terlibat dalam semua proses 

pengambilan keputusan) 

Petualangan Adat: 

1. Kemping adat (outbond, Retreat, dll) 

2. Penggalangan dana bencana alam di komunitas masyarakat adat 

3. Indigenous Youth Go Green  

4. Membangun jaringan dengan organisasi kepemudaan lainnya 

Pengambilan Keputusan: 

1. Pelibatan bagi pemuda pemudi adat dalam setiap proses pengambilan keputusan 

 

 

 PENDIDIKAN 

Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan: 

 

1. Menginisiasi sekolah adat sebagai sekolah alternatif 

2. Mendorong berdirinya Universitas Masyarakat Adat 

3. Memaksimalkan peran bidang keilmuan 

4. Pelatihan penulisan untuk pemuda pemudi adat 

5. Pelatihan paralegal kampung bagi pemuda pemudi adat 

6. Pelatihan investigasi bagi pemuda pemudi adat  

7. Pertukaran belajar pemuda pemudi adat 

8. Pelatihan fotografi untuk pemuda pemudi adat 

9. Peningkatan kapasitas pemuda pemudi adat di bidang jurnalistik 

10. Membuat sekolah-sekolah adat sebagai sekolah alternatif 

 

 

 PENGORGANISASIAN 

(Bergerak, Bersatu, Kaderisasi, Kepemimpinan, Solidaritas, Penggerak di komunitas) 

Pengorganisasian dan Kaderisasi:  

1. Memulai gerakan dari kampung untuk membangun semangat kolektif 

2. Menguatkan barisan pemuda pemudi di komunitas 

3. Membangun diskusi dengan memanfaatkan media sosial 

4. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan sesama pemuda pemudi adat 

dikampung 

5. Berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama pemuda pemudi dikampung 



6. Melakukan sosialisasi keberadaan BPAN kepada pemuda pemudi adat 

dikampung sebagai upaya perekrutan kader 

7. Memperkuat komunikasi dengan sesama pemuda pemudi adat 

8. Membangun jaringan dengan organisasi lain yang sama visi 

9. Melakukan konsolidasi pemuda pemudi adat nusantara 

10. Memanfaatkan aktifitas/ritual-ritual adat sebagai  upaya memperkuat komunikasi 

11. Melakukan pemutaran-pemutaran film secara reguler di komunitas sebagai wadah 

komunikasi 

12. Melakukan pertemuan wajib bulanan dan tahunan di semua tingkatan 

kepengurusan 

 

 

 IDENTITAS 

(Menghargai budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai adat, kreatif, inovatif) 

Penguatan identitas pemuda adat: 

1. Pendokumentasian tutur para tetua di kampong 

2. Membangkitkankesadarandankebanggaanbahasadaerah 

 


