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PAPUA DAN PAPUA BARAT: REDD+
dan ancaman terhadap masyarakat adat
Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia me nempati

hutan rawa gambut di Papua digolongkan sebagai hutan

se tengah bagian barat dari pulau Nugini. Ke duanya me rupakan

konversi. Jika se luruh kawasan ini dikonve rsi me njadi lahan

provinsi yang paling banyak ditumbuhi hutan dan yang

pe rtanian, emisi CO 2 yang dihasilkan akan me ncapai le bih dari

me miliki ke ane karagaman budaya paling tinggi di se luruh

satu miliar ton.

Indonesia, dihuni ole h lebih dari 300 e thnolinguistik.
Me nurut sensus tahun 2010, jumlah pe nduduk di Provinsi Papua
dan Papua Barat masing-masing adalah 2.851.999 jiwa dan
760.855 jiwa.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik me ne mpatkan Papua dan
Papua Barat di urutan terbawah pada Inde ks Pe mbangunan
Manusia dibandingkan de ngan provinsi-provinsi lain di
Indonesia. Kese hatan, pe ndidikan, harapan hidup, keamanan,
pe ndapatan dan ke berlangsungan ke hidupan di ke dua provinsi
terse but le bih re ndah daripada provinsi lain di ne gara ini.
Proporsi pe nduduk miskin di Papua dan Papua Barat adalah
yang te rtinggi di negara ini, de ngan le bih dari 35% dari
populasinya tergolong miskin me nurut kriteria resmi.

Peta Papua

Hutan Papua me liputi kawasan se luas 405.443 km 2 yang terdiri

REDD+ di Papua

dari hutan lindung se luas 106.191 km , hutan konversi se luas

Se te lah puluhan tahun prakte k manajeme n operasi ke hutanan

80.258 km , hutan produksi te rbatas se luas 20.541 km , hutan

yang bersifat top-down ole h peme rintah, de ngan se dikit

produksi te tap se luas 105.832 km dan hutan produksi yang

konsultasi de ngan masyarakat yang te rke na dampak, banyak

dapat dikonve rsi se luas 92.621 km .

masyarakat adat di Papua dan Papua Barat yang tidak
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me nge tahui de ngan je las akan hak-hak legal me re ka atas tanah
Dinas Ke hutanan propinsi di Papua dan Papua Barat

dan sumber daya alam. Sebanyak 80% dari masyarakat adat

me mpe rkirakan tingkat de forestasi gabungan di dua provinsi

be rada di dae rah pe desaan dan 70% di antara mere ka secara

terse but se besar 130.000 ha pe r tahun. Hutan rawa gambut

re smi te rgolong miskin, de ngan hanya se dikit akses ke informasi

me liputi kawasan se luas de lapan juta he ktar, yang me wakili

te ntang re ncana pe merintah untuk sumbe r daya alam me re ka.

se pe rtiga dari se luruh hutan rawa gambut Indonesia. Se pe rempat

Dalam Green Governors Gala COP 13 (2007) di Bali, di de pan para

pe mimpin politik dan bisnis dunia, Gubernur Papua dan Papua

manapun yang me nge luarkan kebijakan atau program untuk

Barat menyatakan dukungan me re ka untuk me ngurangi e misi

me ngimpleme ntasikan regulasi te ntang hak-hak dan undang-

dari de forestasi dan de gradasi hutan, atau REDD+. Inisiatif untuk

undang adat masyarakat.

mitigasi pe rubahan iklim tersebut juga diharapkan dapat
me ningkatkan pe ndapatan dan kese ja hteraan masyarakat Papua .

Pada tingkat nasional, De parteme n Ke hutanan Indonesia pada

Be berapa

tahun 2009 menge luarkan se buah surat ke putusan te ntang Tata

inisiatif

REDD+

be rbasis

pasar

sukare la

te lah

teride ntifikasi di Papua, te tapi sampai saat ini, satu pun be lum

Cara Pe ngurangan Emisi dari De forestasi dan De gradasi Hutan.

me mbuat ke majuan me lampaui tahap pe re ncanaan awal.

Regulasi te ntang REDD+ ini be rpotensi mengizinkan hutan
masyarakat untuk dike lola sebagai lokasi REDD+, jika

Pada tahun 2008, Ne w Forest (Australia) dan PT. Eme rald Plane t

masyarakat me mperole h izin dari Me nteri Ke hutanan. Namun,

me nandatangani Nota Kese pahaman de ngan Gube rnur Papua

secara umum, re gulasi-regulasi REDD+ nasional gagal untuk

untuk me ngembangkan re ncana untuk me ngurangi e misi dari

se pe nuhnya me ngakui dan me lindungi tanah adat dan hak

de forestasi pada hutan se luas 265.000 ha di Mamberamo dan

masyarakat adat atas sumber daya.

Mimika. Namun, para pe ngembang proye k tidak mampu
me mpe role h semua izin yang dipe rlukan untuk

Se mentara itu, masyarakat adat di Papua be lum dibe ritahu

me ngembangkan proye k terse but. Gube rnur Papua Barat te lah

te ntang regulasi REDD+ nasional atau fakta bahwa proye k-

me nye tujui pe rjanjian layanan dengan pe ngembang proye k

proye k REDD+ mungkin akan dilaksanakan di wilayah adat

Carbon Strate gic Pty Ltd. (Australia), yang kini te ngah tidak

me re ka. Mere ka juga tidak aktif dilibatkan dalam penge mbangan

aktif. Saat ini, Asia Pacific Carbon yang berpusat di Australia

ke bijakan dan pe raturan yang mempe ngaruhi hutan dan ruang

se dang me lakukan pe nilaian dan surve i untuk te rlibat dalam

hidup me re ka. Sebaliknya, peme rintah nasional te lah

pe rdagangan karbon dan konservasi keane karagaman hayati

me ne tapkan bahwa hutan di mana masyarakat adat ini tinggal

hutan di Papua Barat. Ne w Forest te lah me ngajukan re ncananya

me rupakan “hutan ne gara” yang akan digunakan untuk

ke pada Satuan Tugas REDD+ di Papua Barat. Carbon

“ke pe ntingan pe mbangunan dan proye k pe rdaga ngan karbon”

Conse rvation dan be berapa NGO inte rnasional lainnya se pe rti

tanpa pe ngakuan terhadap hak-hak masyarakat. Be rdasarkan

Flora and Fauna International (FFI), Conse rvation Inte rnational

pada re gulasi nasional yang cacat ini, pembangunan REDD+ dan

(CI) dan World Wildlife Fund (WWF) juga me ndukung inisiatif

proye k perdagangan karbon akan te rancam atau harus

pe merintah Papua.

dilaksanakan secara paksa jika me re ka tidak me ngakui dan
me lindungi hak masyarakat adat Papua.

Sampai saat ini, be lum ada ke majuan signifikan yang te lah
dibuat pada tahap pe rsiapan proye k-proye k ini. Informasi,

“Negara tidak pernah membantu leluhur saya untuk

konse p dan isi kese pakatan be lum disosialisasikan ke pada publik

membuat kebun sagu kam i di luar sana. Bagaimana

ole h peme rintah provinsi, baik se cara resmi maupun tidak resmi.

mungkin semua tanah ini menjadi m ilik negara?”

Salah satu pe rke mbangan yang pe nting adalah te lah
Ege nius Be ljai dari Desa Kwee l, Ke camatan Eligobe l,

dite rbitkannya Surat Ke putusan ole h Gubernur Papua Barnabas
Sue bu pada bulan Oktobe r 2010, untuk Pe mbe ntukan Satuan

Kabupaten Merauke , Papua, Indonesia, pada bulan Juni 2011.

Tugas untuk Pe mbangunan Rendah Karbon. Salah satu pe ran
Satuan Tugas ini adalah untuk me njamin ke pastian hukum

Ancaman

untuk me lindungi hak masyarakat sesuai de ngan prinsip

Masyarakat di tiga lokasi yang dikunjungi ole h Pusaka dan

Pe rse tujuan Be bas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC).

Forest Peoples Programme secara be rkala di Papua dan Papua

Se buah ke bijakan se rupa juga dike luarkan ole h Gubernur Papua

Barat be lum me mpertimbangkan implikasi dari usulan inisiatif

Barat, Abram Atururi, pada bulan Mare t 2011. Peraturan Daerah

mitigasi perubahan iklim te rhadap hak-hak mere ka atas tanah

Khusus (PERDASUS) Papua No. 23/2008 te ntang Hak

dan hutan. Ke tika proye k-proye k REDD+ dilaksanakan, akankah

Ulayat/Adat Masyarakat Hukum Adat dan PERDASUS No.

proye k-proye k te rsebut mempe ngaruhi akses masyarakat ke

21/2008 te ntang Pe nge lolaan Hutan Be rke lanjutan, yang

hutan-hutan mere ka? Te rle pas dari adanya norma-norma dan

ke duanya me ngakui hak-hak masyarakat Papua, dapat

standar-standar inte rnasional untuk REDD+ te ntang pe rlunya

me mpe rkuat posisi masyarakat yang te rke na dampak dari

me ngakui dan me lindungi hak-hak masyarakat adat di lokasi

re ncana REDD+. Sampai saat ini, ke ndati demikian, be lum ada

proye k, be lum ada ke je lasan informasi yang dibe rikan ole h

pe merintah kabupate n maupun instansi pe merintahan terkait

pe merintah nasional ataupun daerah ke pada masyarakat

me nge nai kebijakan-kebijakan atau prakte k-prakte k yang

Faktor lain yang me nyebabkan masyarakat adat me njadi

be rkaitan de ngan hak-hak masyarakat. Kurangnya ke je lasan

terpinggirkan dari sistem-siste m produksi pe rtanian atau

me nge nai hak-hak masyarakat ini dapat dilihat dalam Surat

ke hutanan mode rn adalah bahwa sistem-sistem ini me merlukan

Ke putusan Me nte ri Ke hutanan No. 30/2009 te ntang REDD+, yang

pe ke rja atau pe nge lola de ngan tingkat pe nge tahuan dan keahlian

me nyatakan bahwa hutan adat me rupakan salah satu kawasan di

terte ntu yang biasanya tidak dimiliki ole h anggota masyarakat

mana REDD+ dapat dilaksanakan. Namun, be lum ada undang-

pe desaan. Hal ini dipe rparah de ngan kurangnya pe ngakuan dan

undang yang dike luarkan atau regulasi yang dite tapkan pada

pe rtimbangan yang layak untuk sistem pe nge tahuan adat dan

tingkat nasional yang me mbe rikan pe ngakuan hukum secara

pe nggunaan sumbe r daya alam yang te lah ada sebe lumnya , yang

nyata bagi masyarakat adat dan hutan adat.

dike mbangkan ole h masyarakat adat secara turun te murun.

Investasi besar te rus antre untuk dike mbangkan di ke dua

Upaya Kecil bag i Masyarakat Adat Papua

provinsi te rsebut. CEVRON, se buah pe rusahaan tambang

Se jak tahun 2008, Pusaka dan Forest Pe oples Programme ,

misalnya, akan masuk di Fak-Fak. Se me ntara itu se ngke ta perihal

be rsama de ngan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), te lah

tanah antara masyarakat dan perusahaan maupun negara be lum

me ndampingi masyarakat adat di desa -desa di wilayah be rikut:

juga dise lesaikan de ngan me muaskan. Ganti rugi untuk tanah

suku Oadate di Oadate (Kabupaten Warope n), suku Bauzi di

bagi lokasi transmigrasi masih meninggalkan tuntutan yang

Kasonawe ja dan Mamberamo Hilir (Kabupate n Mamberamo

be lum dipe nuhi, se mentara akuisisi tanah masyarakat te rus

Raya), suku Kamoro di Iwaka dan Nayaro (Kabupaten Mimika)

be rlangsung. Di Fak-Fak misalnya, masyarakat me laporkan

dan suku Marind (Me rauke ), Provinsi Papua dan masyarakat

bahwa 200.000 ha tanah masyarakat te lah diakuisisi untuk

adat Wawiyai di Friwe n (Raja Ampat), Shywa (Maybrat), suku

be rbagai proye k te rmasuk agropolitan; se mentara pe le pasan

Mpur di Mubrani, Se nopi dan Ke bar (Manokwari) dan suku

500.000 ha untuk lahan bandara pun be lum be res

Arfak di Side y dan Prafi (Manokwari).

pe nye lesaiannya sampai saat ini.
Ke rjasama de ngan masyarakat-masyarakat ini be rtujuan untuk
Proye k-proye k di bidang ke hutanan pun masih te rus

me mpe rkuat kapasitas mere ka untuk me mahami dan

me nimbulkan pe rtanyaan dari masyrakat. Reboisasi di Ransisi,

me lindungi hak-hak mere ka. Ke giatannya me liputi diskusi hak-

Papua Barat misalnya dipe rtanyakan masyarakat me ngapa

hak atas tanah be rdasarkan hukum daerah, provinsi, nasional

dilakukan terutama se panjang pinggir jalan dan bukannya di

dan inte rnasional; peme taan partisipatif; dialog de ngan pe jabat

tempat-te mpat yang keadaannya kritis?

pe merintah dan pe ngambil ke bijakan dae rah serta provinsi, dan
diskusi de ngan NGO Papua dan pe nge mbang proye k REDD+.

Di sisi lain, masyarakat adat Papua yang tinggal di pe desaan

Ke giatan-ke giatan utamanya be rhubungan de ngan pe rmasalahan

masih te rgantung pada perburuan, pe ngumpulan dan

se kitar hak-hak masyarakat atas tanah, FPIC, dan re ncana

pe manenan tanaman obat. Makanan pokok me re ka, yaitu sagu,

inisiatif mitigasi perubahan iklim. Tujuan ke rja lapangan yang

biasanya diperole h dari hutan rawa sagu yang banyak

dilakukan ole h Pusaka dan FPP adalah untuk mempe rkuat

dite mukan di wilayah-wilayah adat. Sama halnya, ke butuhan

kapasitas masyarakat untuk memahami dan me negaskan hak-

lain se pe rti prote in he wani dipe role h dari be rburu dan

hak me re ka dan mempe ngaruhi para pengambil ke bijakan dan

me nangkap ikan di hutan dan pe rairan di dalam wilayah adat.

pe rencana pembangunan, berdasarkan kesadaran me re ka akan

Konse p lokal hak-hak atas tanah umumnya didasarkan pada

hak-hak mere ka sebagaimana dite tapkan dalam hukum nasional

hak-hak marga atau hak pe tuanan. Di bawah hak marga, yang

maupun inte rnasional. Hak masyarakat a tas FPIC dan hukum

biasanya dipegang ole h ke pala marga, hak-hak masyarakat

yang berkaitan de ngan hak-hak asasi manusia me rupakan topik

me njadi re ntan te rhadap manipulasi me lalui sistem pe rwakilan

utama yang dibahas di dalam pe latihan, perte muan desa dan

me re ka, kare na para ke pala marga tidak se lalu te rlibat de ngan

lokakarya yang dise le nggarakan ole h Pusaka dan FPP. Kami juga

masyarakat me re ka untuk memberitahu te ntang re ncana

be ke rjasama de ngan organisasi-organisasi lokal, te rmasuk:

pe mbangunan dan proye k yang te ngah dibahas de ngan

YPLHPMSP (Yayasan Pe nge mbangan Lingkungan Hidup dan

ke pe ntingan luar. Hak-hak suatu ke lompok adat atas tanah

Pe layanan Masyarakat Sipil Papua ), JASOIL (Jaringan Advokasi

le luhur me re ka dapat diperole h di atas kertas ole h orang luar

Sosial dan Lingkungan), YALI Papua, FOKER-LSM Papua,

hanya me lalui tanda tangan atau cap jempol sang ke pala marga.

Jaringan Pe rempuan Mimika, SKP Mimika dan SKP Merauke dan
KOMALI. Lokakarya dan pe latihan juga me libatkan pe jabat
pe merintah daerah se bagai narasumbe r atau peserta.

Desa di Merauke
Tanggapan dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah

sebidang tanah adat di sana, yang akan terke na dampak dari

Contoh hasil lokakarya dan pe latihan yang te lah diadakan ole h

re ncana terse but. Disebutkan bahwa jalan terse but akan

Pusaka dan FPP adalah be rupa tanggapan-tanggapan dari

me miliki le bar lima be las me te r. Bupati me ngatakan bahwa

anggota masyarakat di Warope n dan pe rwakilan Dinas

tanah di sana me rupakan tanah adat. Saya meminta agar

Ke hutanan Warope n yang me nghadiri lokakarya de ngan Pusaka

De parteme n Ke hutanan me nge luarkan peraturan yang

di Warope n pada tanggal 11-12 Nove mber 2009 berikut ini.

me ngacu pada pe ngaturan adat yang berlaku di Papua.

Masyarakat Adat:

• Ada kese pakatan tentang pe nge lolaan hutan dan REDD+ di
Papua; kami be rharap kese pakatan terse but akan

• Kami ingin meme takan wilayah adat kami. Tolong,

dilaksanakan, terutama di Papua Barat. Provinsi ini me miliki

sampaikan pe rmintaan ini ke pada Me nteri, De parteme n

banyak pote nsi sumber daya alam, te tapi izin se lalu be rasal

Ke hutanan. Cabut izin pe nebangan yang dibe rikan ke pada

dari Gube rnur, bukan dari masyarakat adat se laku pe milik

PT. IRMA SULINDO, yang me langgar batas ke dalam hutan

sah sumber daya alam te rsebut. Batas-batas tanah marga te lah

lindung Kabupate n Warope n, dan PT. WAPOGA MUTIARA

dite mpatkan, tetapi batas -batas te rsebut tidak diakui ole h

TIMBER, yang me lakukan pe ne bangan di de kat mata air

pe merintah. Apakah dipe rlukan suatu surat ke putusan untuk

kami. Di Papua (Amberbake n), ada dua proye k cagar alam,

me mpe rje las prosesnya? Me nurut kami, adalah pe nting bagi

satu ole h WWF dan satu lagi ole h peme rintah (Dinas

pe merintah nasional dan daerah untuk me ngakui hak-hak

Ke hutanan), yang saling tumpang tindih de ngan hutan dan

masyarakat adat secara jujur dan adil.

lahan kami.
Perwakilan Dinas Kehutanan Waropen::
• Me nge nai pe nebangan di kawasan Raja Ampat, te rutama di
Waigeo Se latan, ada re ncana untuk membuka sebagian

• Saya pikir slogan “tidak ada REDD tanpa (pe me nuhan) hak”

dae rah hutan untuk jalan lingkar Waige o. Ada empat suku

semestinya diganti de ngan “tidak ada REDD tanpa

yang tinggal di bagian hutan te rsebut dan saya juga memiliki

we we nang masyarakat adat”. Undang-undang Otonomi

Khusus Papua te ntang Hukum Adat me nyatakan bahwa

me nghargai pe ran masyarakat dalam me lindungi hutan-

pe nebangan liar me rupakan suatu ke jahatan hutan dan dapat

hutan ini. De parteme n Ke hutanan se ndiri tidak me nye tujui

dike nai sanksi adat, tapi pe negakannya tidak ada.

pe mbukaan hutan skala besar sebagai pe nde katan
pe mbangunan. Pe merintah te ngah mengalami pe rubahan

• Kami semua mempe rtimbangkan status adat dan ke lestarian

besar karena ke we nangan tidak lagi te rpusat.

hutan dan lingkungan di Papua. Sengke ta adat pada
ke nyataannya sulit untuk dise lesaikan dan te lah me njadi
suatu unsur yang berke lanjutan dalam sejarah pe nge lolaan
hutan. De parteme n Ke hutanan te lah be lajar dari pe ngalaman-

“Merupakan hal yang baik jika adat dapat membentuk akar
FPIC, karena adat merupakan landasan pertama
komunikasi di dalam suatu masyarakat.”

pe ngalamannya dan terle pas dari ke le mahan-ke le mahan
yang te rus mene rus, kami me lihat bahwa kami be bas untuk
be rbicara dan ge rakan-ge rakan masyarakat te ngah
me ndorong pe merintah untuk be rubah. De parteme n
Ke hutanan bukan hanya mulai me nghargai hutan, tetapi juga

Hutan di Merauke

Masyarakat pe serta lokakarya Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang dise le nggarakan ole h Pusaka dan Huma di
Me rauke , Papua, pada bulan Juni 2011.

Hasil dari Upaya Advokasi

Rekomendasi

Rangkaian ke giatan yang dilakukan, antara lain ole h Pusaka dan

Upaya mitigasi pe rubahan iklim di Papua pe rlu memberikan

FPP, te lah mempe role h dukungan dari Organisasi Masyarakat

pe rhatian khusus pada hak-hak dan ke butuhan masyarakat adat

Sipil lo kal se rta peme rintah daerah, dan te rutama dari

yang akan terke na dampak dari upaya te rsebut. Langkah-

masyarakat adat yang te lah be ke rjasama de ngan kami:

langkah untuk me mbe ritahu dan be ke rjasama de ngan
masyarakat lokal harus menghormati hak-hak masyarakat atas

• Di Mambe ramo dan Warope n, Bupati me nghadiri lokakarya

FPIC dan harus dilakukan de ngan pere ncanaan partisipatif yang

dan me ngungkapkan komitmen pe merintah kabupaten

secara e fe ktif me libatkan se luruh masyarakat adat yang akan

me re ka untuk me ndukung pe ngakuan hak-hak masyarakat

terke na dampak.

adat.
Ke te rlibatan te rsebut dapat dilakukan me lalui:
• Anggota masyarakat adat yang me nghadiri pe latihan FPIC,
dan hukum dan hak-hak asasi manusia te lah meningkatkan

• Pe rtemuan desa yang me libatkan se luruh masyarakat yang

ke te rlibatan mere ka dalam proses-proses di tingkat desa,

be rpote nsi te rke na dampak, de ngan me nggunakan proses

ke camatan dan kabupate n se hubungan de ngan pe rumusan

yang me nghormati hak masyarakat untuk me mberikan atau

ke bijakan dan pe ngembangan re ncana pe mantauan proye k.

tidak membe rikan FPIC mere ka.

Julianus Kowe la, seorang tokoh adat Warope n, misalnya,
te lah mulai terlibat secara aktif dalam kegiatan-ke giatan ini
hingga ke tingkat nasional.

• Pe jabat pe merintah dae rah da n kabupaten yang
me nsosialisasikan rencana pembangunan ke pada masyarakat
adat se be lum rencana terse but difinalisasi, sehingga

• Masyarakat adat te lah mulai me re ncanakan dan me nawarkan
ke rjasama de ngan NGO untuk me ndukung re ncana mere ka

masyarakat dapat memilih apakah dan bagaimana mere ka
ingin te rlibat.

untuk me me takan wilayah adat.
• Masyarakat adat te lah mulai me ngumumkan dan me nyiarkan
ce rita-cerita dan laporan-laporan tentang masalah mere ka

• Pe metaan partisipatif terhadap wilayah adat di se luruh
Papua.

me lalui me dia cetak dan e le ktronik lokal.
• Pe merintah kabupate n di Papua dan Papua Barat harus
me ne rbitkan ke bijakan-ke bijakan afirmatif dan programprogram yang me ndorong pe ngakuan dan pe rlindungan
terhadap hak-hak masyarakat adat di pe desaan.
• Pe ningkatan kapasitas untuk tokoh-tokoh masyarakat dan
le mbaga-le mbaga adat di tingkat kecamatan dan kabupate n.
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