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PENGANTAR

2020 adalah tahun penuh 
percobaan bagi masyarakat 
global. Kita diuji coba oleh 

bencana virus yang persebarannya 
melintasi batas-batas antar negara, 
agama, jenis kelamin, suku bangsa, 
kelas sosial, dll. Saat pengantar ini 
ditulis, total kasus positif di seluruh 
dunia mencapai 96.1 juta, dengan 
angka kematian sebesar 2,06 juta. 
Kurva memang belum melandai, 
Kita masih harus terus berjuang. Di 
berbagai belahan dunia, orang-orang 
menghadapi kecemasan akan masa 
depan, tentang kapan semua ini 
akan menemui titik henti. Beberapa 

membayangkan kapan normalitas 
lama seperti sebelum Covid akan 
kita temui kembali, beberapa lebih 
percaya bahwa normalitas baru 
adalah sebuah keniscayaan bahwa 
Kita harus berdamai dan menerima 
virus ini menjadi bagian dari 
peradaban umat manusia. Arundhati 
Roy, Aktivis Politik sekaligus 
seorang Esais terkenal dari India, 
menyebut ‘Pandemi sebagai Portal’. 
Selayaknya portal, Ia mengantarkan 
kita pada sebuah dunia yang baru, 
dan meninggalkan sama sekali 
dunia sebelumnya, seolah Ia tidak 
pernah ada. 
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Di Indonesia, Pandemi memukul 
secara dahsyat semua sendi 
kehidupan berbangsa bernegara; 
Korban berjatuhan, Fasili-
tas kesehatan ambruk, orang-
orang kehilangan pekerjaan dan 
sumber penghidupannya, Seko-
lah dihentikan, Mobilitas publik 
dibatasi, dan masih banyak dampak 
tak kasat mata lainnya. Di awal 
pandemi, Kita berharap sepenuhnya 
pada keseriusan negara dalam 
melindungi rakyatnya, namun 
yang kita terima justru potensi 
pemburukan bencana. Pada periode 
awal persebaran virus disuguhi 
banyak parodi, berupa tanggapan 
yang minim empati dan penuh olok-
olok dari pejabat publik. Tanggapan 
penuh lelucon ini lah yang 
membuat kita tidak begitu yakin 
jika bencana akan segera berakhir, 
kita dibuat kehilangan kepercayaan 
pada kapasitas dan kapabilitas 
para pemangku kebijakan dalam 

mengeluarkan kita semua secara 
selamat dari bencana pandemi. 

Kita juga menyaksikan sen-
diri bagaimana kecenderungan 
pemerintah hari ini untuk 
memprioritaskan ekonomi alih-
alih penanggulangan virus terlebih 
dahulu secara maksimal. Contoh 
yang paling kentara dari hal tersebut 
adalah pembahasan dan pengesahan 
RUU Cipta Kerja yang penuh dengan 
kritik dan kontroversi. Rakyat di 
seluruh Indonesia mau tak mau 
turun ke jalan dan membiarkan 
dirinya rentan terpapar virus untuk 
memprotes Undang-Undang bengis 
tersebut. Omnibus Law konon 
dimaksudkan untuk mencipta 
lapangan kerja dan mengundang 
investor sebanyak-banyaknya, 
dalam rangka mempercepat 
pemulihan ekonomi. Namun, 
Publik justru menilai bahwa UU 
ini hanya akan menguntungkan 
pihak pemodal, melucuti hak-hak 
buruh, dan mempercepat kerusakan 
lingkungan. Seolah dibutakan 
dan ditulikan mata dan telinga, 
Wakil Rakyat dan Pemerintah 
sama sekali tidak menggubris 
protes keras tersebut, yang terjadi 
justru penangkapan massal para 
demonstran yang sesungguhnya 
tengah berjuang untuk penegakkan 
demokrasi dan keadilan.  

Rakyat di seluruh 
Indonesia mau tak 

mau turun ke jalan dan 
membiarkan dirinya 

rentan terpapar virus 
untuk memprotes 

Undang-Undang bengis 
tersebut.
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Tidak cukup dengan Omnibus 
Law, Pandemi kembali dijadikan 
alasan untuk mendorong program 
Food Estate sebagai jawaban atas 
problem krisis pangan. Kalimantan 
Tengah kembali dipilih menjadi situs 
proyek lumbung pangan, setelah 
sebelumnya pada periode Orde Baru 
harus menelan pil pahit kegagalan 
program lahan gambut sejuta 
hektar. Begitu juga dengan Papua, 
khususnya Merauke, Boven Digoel 
dan Mappi, juga disasar sebagai 
wilayah lainnya dari program Food 
Estate. Padahal kita tahu bahwa 
sepuluh tahun sebelumnya MIFEE – 
Program serupa di Merauke – telah 
diperkirakan akan menciptakan 
perluasan marginalisasi ekonomi 
dan politik dan kesenjangan sosial 
di antara masyarakat adat itu 
sendiri, akibat dampak langsung 
dari perampasan tanah, alih-
alih mencapai tujuannya untuk 
melampaui krisis pangan. 

Kami menilai Pandemi tidak men-
jadi titik penting bagi Pemerin-
tah untuk menggeser paradigma 
pembangunan neoliberalistiknya. 
Mereka terus menjadi fasilitator 
bagi kelancaran arus modal deng-
an menciptakan instrument legal 
untuk memperkuat legitimasi. 
Mereka juga terus menekan 
serendah mungkin partisipasi 

publik dalam proses pembuatan 
kebijakan, Omnibus Law contohnya, 
dikritik keras oleh banyak ahli 
akibat minimnya partisipasi publik 
di dalamnya.  Program Food Estate 
juga bentuk dari abainya negara 
untuk menjawab problem akar dari 
krisis pangan. Kita dipaksa meyakini 
bahwa Lumbung Pangan menjadi 
satu-satunya solusi krisis sekaligus 
memberdayakan masyarakat lokal, 
namun kita semua tidak boleh lupa, 
bagaimana MIFEE justru dijadikan 
lahan basah bagi korporasi pangan 
untuk mendulang untung.

Catatan berikut ini lebih merupa-
kan refleksi kerja-kerja bersama 
masyarakat akar rumput di Kalteng 
dan Papua yang hari ini terus 
dihadapkan pada ragam investasi 
yang mengancam ruang hidupnya. 
Kami menyoroti beberapa isu 
penting selama Tahun Pandemi 
2020, yakni bagaimana potret 

Kami menilai Pandemi 
tidak menjadi titik 

penting bagi Pemerintah 
untuk menggeser 

paradigma pembangunan 
neoliberalistiknya.
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perjuangan HAM atas lingkungan 
di dua tempat ini berlangsung 
sepanjang tahun. Di Papua, terjadi 
eskalasi ancaman terhadap pembela 
HAM Lingkungan, di mana sektor 
korporasi menjadi menjadi aktor 
utama yang kerap melakukan 
ancaman terhadap pembela HAM, 
dibantu oleh aktor negara.  Kami ju-
ga mendokumentasikan setidaknya 
42 peristiwa pelanggaran HAM di 
Tanah Papua yang terjadi sepanjang 
Januari hingga Desember 2020, yang 
mencakup 5 (lima) jenis pelanggaran 
HAM, yakni: (1) Hak Atas Hidup; (2) 
Hak Atas Kebebasan Berekspresi 
Dan Berkumpul; (3) Hak Atas Rasa 
Aman; (4) Hak Atas Lingkungan 
Hidup Yang Baik Dan Sehat; (5) Hak 
Atas Pekerjaan Yang Layak. Kasus 
kejahatan kemanusiaan tertinggi 
di Papua adalah pelanggaran hak 
atas hidup sebanyak 16 kasus, 
yang ditandai dengan kekerasan, 
penyiksaan hingga pembunuhan, 
yang terduga pelakunya merupakan 
bagian dari aparatus negara, yakni 
TNI/Polri dan non militer, serta 
korporasi. Terdapat 14 warga sipil 
menjadi korban meninggal dunia, 
3 (tiga) orang di antaranya adalah 
pelayan agama, yakni: Pendeta 
Yeremias Zanambani (Intan Jaya, 19 
September 2020), Katekis Rufinus 
Tigau (Intan Jaya, 26 Oktober 
2020), Frater Silvester Hisagi alias 

Zhage Sil (Jayapura, 24 Desember 
2020).  Kami mencatat jenis usaha 
yang mengakibatkan terjadinya 
14 kasus kejahatan lingkungan 
dan kehutanan di Tanah Papua, 
yang terjadi sepanjang tahun 20-
20. Kasus-kasus ini berhubungan 
dengan pelanggaran UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan UU Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. Tidak 
hanya itu, Fenomena Deforestasi 
di Tanah Papua masih terus terjadi 
bahkan di tengah Pandemi. Hutan-
hutan digunduli dan dialihfungsi-
kan menjadi lahan perkebun-
an. Masyarakat Adat kehilang-
an sumber-sumber hidup dan 
penghidupannya. Hewan-hewan 
endemik terancam, sungai tercemar, 
hutan menghilang. 

Di Kalimantan Tengah, fenomena 
yang khusus kami soroti adalah 

Masyarakat Adat 
kehilangan sumber-
sumber hidup dan 

penghidupannya. Hewan-
hewan endemik terancam, 

sungai tercemar, hutan 
menghilang. 
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Kriminalisasi terhadap peladang 
tradisional. Banyaknya peladang 
yang dijebloskan ke dalam penjara 
mewakili sebuah potret suram 
perlindungan terhadap tradisi 
masyarakat adat, yang salah satu 
penyebabnya adalah kerumit-
an proses pengakuan terhad-
ap Masyarakat Hukum Adat dan 
abses nya aturan hukum yang 
mengatur secara keseluruhan. 
Saat ini organisasi masyarakat 
sipil di Kalteng tengah mendor-
ong hadirnya kebijakan untuk 
mengakui, menghormati dan melin-
dungi identitas serta keseluruhan 
tradisi dari Masyarakat Adat Dayak 
termasuk didalamnya sistem Slash-
Burn yang merupakan bagian dari 
kearifan lokal - sehingga poten-
si kriminalisasi  dapat ditekan 
sedemikian rupa. Tidak hanya 
berhadapan dengan ancaman 
kriminalisasi, Kalteng juga seda-
ng berhadapan dengan rencana 
implementasi Food Estate. Hal ini 
tentu menimbulkan kekhawatiran 
di akar rumput, mengingat Kal-
teng memiliki riwayat kegagalan 
program serupa bertahun-tahun 
silam- Program Lahan Gambut Satu 
Juta Hektar. Kami menampilkan 
beberapa argumentasi penolakan 
dari masyarakat atas rencana 
program tersebut. 

Namun dibalik itu semua, masih ada 
secercah harapan di ujung lorong 
panjang perjuangan lingkungan. 
Harapan itu muncul di Sorong 
tepatnya pada bulan Agustus 2020, 
Masyarakat Adat Lembah Klaso, 
berhasil menggerakkan Bupati untuk 
mencabut Izin Perusahan Kelapa 
Sawit, PT. Mega Mustika Plantation. 
MMP diminta angkat kaki dari ruang 
hidup Orang Moi. Harapan lainnya 
juga muncul di Boven Digoel, 
tepatnya di Kampung Subur dan 
Aiwat, yang hari ini berhadapan 
dengan rencana investasi PT. 
Merauke Rayon Jaya, milik 
konglomerat Sinivasan Marimutu. 
Masyarakat sedang menghimpun 
solidaritas sebesar-besarnya untuk 
menghalau rencana investasi Hutan 
Tanaman Industri di Wilayah Adat 
Mereka, Suku Wambon Kenemopte. 
Kami menampilkan cerita, bagai-
mana perempuan-perempuan adat 
memperjuangkan ruang hidup 
mereka, meski berhadapan dengan 
berbagai macam hambatan. 

Selamat Membaca. 
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DARURAT PEMBELA HAM LINGKUNGAN PAPUA

Tahun 2020 Yayasan 
Pusaka Bentala Rakyat 
melakukan pemantauan dan 

pendampingan kepada Pembela 
HAM Lingkungan yang memperoleh 
ancaman di Papua dan Papua Barat. 
Ancaman terhadap Pembela HAM 
Lingkungan ber-
kisar di antara 
konflik agraria 
dan lingkungan 
akibat masifnya 
investasi berbasis 
tanah dan sum-
berdaya alam 
skala luas yang 
m e n g a b a i k a n 
hak-hak orang 
asli Papua.

Yayasan Pusaka 
Bentala Rakyat 
mencatat hingga 
saat ini terdapat enam puluh (60) 
perusahaan yang telah dan akan 
melakukan pengusahan areal seluas 
1.080.1961, tersebar di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. Kondisi 
Pandemik Covid-19 tidak sama 

1 

sekali menyurutkan laju geliat 
modal, justru semakin dimanfaatkan 
untuk mempromosikan kebijakan 
berbasis tanah skala raksasa lainnya, 
seperti pada proyek food estate 
yang direncanakan akan dilakukan 
di atas 3.2 juta hektar wilayah adat 

di Kabupaten 
Merauke, Ka-
bupaten Boven 
Digoel dan Ka-
bupaten Mappi, 
dengan dalih 
m e nye l e s a i ka n 
ancaman kri-
sis pangan aki-
bat bencana 
virus.  Pembuat 
kebijakan, da-
lam hal ini, 
sepertinya tidak 
pernah memetik 
pelajaran dari 

proyek serupa 10 tahun silam; 
MIFEE (Merauke Integrated 
Food and Energy Estate), yang 
menyisakan banyak konflik agraria 
dan lingkungan. 
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Data berikut ini kami peroleh 
melalui pendampingan secara 
langsung kepada korban dan 
dokumentasi mandiri individu 
dan komunitas pembela HAM 
yang mengalami konflik agraria 
dan lingkungan akibat kebijakan 
investasi yang tidak berpihak 
terhadap hak-hak masyarakat lokal.  
Kami menyimpulkan bahwa pada 
Tahun 2020 adalah tahun yang 
buruk bagi perlindungan terhadap 
Pembela HAM Lingkungan.

Profil Korban 

Kategori pembela HAM Lingkungan 
yang kami maksud adalah indi-
vidu atau komunitas masya-
rakat yang melakukan aktivitas 
mempertahankan hak atas tanah 
adat dan lingkungan secara damai, 
berikut ini adalah data yang berhasil 
dihimpun:

 

No Korban Bentuk Ancaman Pelaku

1. Petrus Kinggo 1. Penyerangan fisik; 
2. Penyebaran Foto 

Pribadi;
3. Didatangi aparat 

kepolisian; 
4. Ancaman 

pemidanaan; 
5. Penghentian laporan 

pidana atas serangan 
fisik;

6. Tuduhan ilmu hitam. 

1. Pendukung 
perusahaan; 

2. Aparat kepolisian; 
3. Aparat TNI. 

2. Dua orang anak 
keluarga Wiro 
Gonekasan

Penyerangan fisik Pendukung perusahan

3. Bosco Nduga Pencabutan plang 
papan adat 

Pendukung 
perusahaan dan pihak 
perusahaan
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 Mayoritas korban yang secara 
langsung mengalami ancaman 
adalah laki-laki, hal ini disebabkan 
karena garis pewarisan patrilineal 
yang menempatkan mereka sebagai 
pemegang hak atas tanah. Namun 
bukan berarti kelompok Perempuan 
tidak mengalami hal yang 
serupa, Mereka juga mengalami 
tekanan psikis yang sumbernya 
dari kekhawatiran atas anggota 
keluarga lain (Bapak, Kakak, 
Suami, Anak) yang sedang berjuang 
mempertahankan hak. Beberapa 
pembela HAM menyampaikan 
bahwa isteri atau anak-anak 

mereka sering membujuk untuk 
menghentikan aktivitas pembelaan, 
dikarenakan kekhawatiran dan 
kecemasan atas keselamatan nyawa 
di kemudian hari. Kami mencatat, 
pernah terjadi ancaman kekerasan 
fisik menggunakan senjata tajam 
kepada 2 orang anak yang orang 
tuanya terlibat dalam upaya 
membela tanah dan lingkungan.

4. Onesimus 
Wetaku 
Yakob Sowe 

1. Penyerangan fisik; 
2. Penghentian laporan 

pidana atas serangan 
fisik;

3. Tuduhan Ilmu hitam. 

1. Pendukung 
perusahaan; 

2. Aparat kepolisian;

5. Komunitas 
Paralegal Cinta 
Tanah Adat 

1. Ancaman kekerasan 
dari pendukung 
perusahaan; 

2. Intimidasi 
pencabutan 
penolakan perusahan 
difasilitasi aparat 
kepolisian; 

1. Pendukung 
perusahaan; 

2. Aparat kepolisian; 
3. Pemerintah daerah; 
4. Lembaga Adat; 

6. Komunitas 
Masyarakat 
Adat Wambon 
Kenemopte

1. Intimidasi 
persetujuan 
pelepasan tanah 
adat;

2. Ancaman pelaporan 
pidana.

1. Perusahaan; 
2. Pendukung 

perusahan.
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Profil Pelaku 

Aktor pelaku ancaman kepada 
pembela HAM dapat dikategorikan 
menjadi aktor negara dan aktor non 
negara:

Kami memperhatikan dalam 
beberapa kasus terdapat kemiripan 
pola dalam melakukan ancaman 
terhadap pembela HAM, yakni 
kolaborasi antara aktor negara 
dan aktor non negara. Hal ini 
terjadi pada kasus Petrus Kinggo, 
Onesimus Wetaku, Yakob Sowe dan 
Komunitas Paralegal Cinta Tanah 
Adat Suku Awyu. Aparat kepolisian 
membantu pihak perusahaan untuk 
mempengaruhi pembela HAM 
lingkungan menghentikan aktivitas 
mempertahankan hak adat. Atau 

Aktor Negara Aktor non Negara

1. Aparat TNI; 

2. Aparat 
Kepolisian; 

3. Aparat 
pemerintah 
daerah 
(Satpol 
PP, Kepala 
Kampung, 
Kepala 
Distrik).

1. Perusahaan;

2. Pendukung 
perusahaan;

3. Pihak lain 
diluar 
perusahaan; 

4. Lembaga 
Adat.

dalam penanganan peristiwa pidana 
yang pelakunya aktor non negara, 
aparat tidak melanjutkan pengaduan 
pidana yang dilakukan oleh pembela 
HAM, justru pada kasus Petrus 
Kinggo aparat melakukan intimidasi 
ancaman pemidanaan kepada 
korban. 

Investor tentu saja tidak 
menginginkan pengusahanya 
dihambat oleh berbagai macam 
konflik dan protes dari masyarakat, 
sehingga menekan dan mengancam 
Pembela HAM menjadi prasyarat 
mutlak untuk memastikan ke-
lancaran arus kapital. Negara 
- yang hari ini berkiblat pada 
Neoliberalisme - pun harus 
memastikan tiadanya hambatan 
bagi sirkulasi modal dengan cara 
menyediakan perangkat kebijakan, 
sekaligus menjamin ‘kenyamanan 
investasi’. Dalam sebuah wawancara 
dengan BBC Kapolres Boven Digoel 
mengatakan dengan terbuka 
bahwa perkebunan kelapa sawit 
dikategorikan sebagai “objek 
vital” sehingga diperlukan adanya 
intervensi keamanan2 Pernyataan 
ini mewakili sebuah gambaran 
paripurna tentang kolaborasi Negara 
dan Korporasi dalam ekonomi pasar 
bebas.

2 https://www.bbc.com/indonesia/
indonesia-54720759
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Runtuhnya Kewajiban Negara

Negara menjamin setiap orang 
yang ingin mempertahankan 
Haknya, sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 
1945 yang berbunyi “Setiap orang 
berhak untuk memajukan dirinya 
dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk membangun 
masyarakat bangsa dan negara”, 
serta Pasal 100 Undang-undang No 
39 Tahun 1999 tentang HAM “setiap 
orang, kelompok, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, lembaga 
swadaya masyarakat atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya berhak 
berpartisipasi dalam perlindungan, 
penegakan dan pemajuan HAM”.  
Pasal 101, 102 dan 103 UU HAM 
mengatur lebih jelas ruang lingkup 
aktivitas pembela HAM dalam 
bentuk menyampaikan laporan 
pelanggaran HAM, penelitian, 
pendidikan dan penyebarluasan 
mengenai hak asasi Manusia. Di 
dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup 
(PPLH) Pasal 66 pun disebutkan 
“setiap orang yang memperjuangkan 
hak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat tidak dapat dituntut 
secara pidana maupun digugat 
secara perdata”.

Melihat kompilasi kasus di atas 
terlihat aktor-aktor negara terlibat 
melakukan pelanggaran HAM 
kepada Pembela Hak Lingkungan 
dalam bentuk acts of commissions 
(tindakan untuk melakukan) atau 
lewat acts of omissions (tindakan 
untuk tidak melakukan tindakan 
apapun). Hak-hak yang dilanggar 
oleh aktor negara berupa : 

1. Pelanggaran Hak atas kebebasan 
dan keamanan pribadi; 

2. Pelanggaran Hak untuk 
menentukan nasib sendiri; 

3. Hak atas kebebasan menyatakan 
pendapat atau berekspresi;

4. Hak atas pengakuan yang sama 
didepan hukum; 

5. Perlindungan dari kesewenang-
wenangan hukum;

6. Hak untuk menentukan proses 
pembangunan;

7. Hak atas lingkungan hidup; 

8. Hak pengakuan masyarakat adat; 

9. Hak atas tanah; 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 
mengesahkan prinsip-prinsip 
Panduan PBB tentang bisnis dan 
HAM UNGPs. Setelah pengesahan 
UNGPs  korporasi menjadi pihak yang 
bertanggung jawab memastikan 
pelaksanaan HAM melalui tanggung 
jawab menghormati HAM dan 
mengadopsi instrumen HAM dalam 
internal perusahaan. 

Dari data yang kami paparkan di atas, 
terlihat bahwa perusahaan menjadi 
aktor utama melakukan ancaman 
terhadap pembela HAM. Perusahaan 
melakukannya melalui dua cara; 
secara langsung, atau bekerjasama 
dengan aktor negara dan aktor 
non negara (di luar perusahaan). 
Cara yang kedua dilakukan untuk 
tujuan menghindari citra negatif 
pada perusahaannya yang akan 
berpotensi mempengaruhi persepsi 
publik, seperti konsumen produk, 

maupun konsorsium-konsorsium 
internasional yang mengikat mereka 
secara etik dan moral bisnis. 

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 
menyimpulkan bahwa Negara 
telah gagal dalam menjalankan 
fungsinya dalam memberikan 
penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan hak-hak kepada 
pembela HAM lingkungan di 
Papua. Negara terlibat secara aktif 
terlibat dalam pelanggaran hak bagi 
pembela HAM Lingkungan, bahkan 
kerap bahu membahu bersama 
aktor non negara dalam melaku-
kan tindakan-tindakan ancaman. 
Pengesahan RUU Cipta Kerja juga 
turut menambah preseden buruk 
kondisi pembela HAM lingkungan, 
ditambah minimnya instrumen 
perlindungan, pengakuan hak-hak 
masyarakat adat. Memperhatikan 
kondisi ini, kedepannya konflik 
antar masyarakat dan korporasi 
kemungkinan besar akan terus 
meroket tajam.  

Presiden pun, juga tidak kunjung 
menunjukkan keseriusannya dalam 
membentuk aturan pelaksana 
perlindungan kepada pembela 
HAM lingkungan sebagai mandat 
dari Pasal 66 UU No 32 Tahun 
2009. Absennya aturan pelaksana 
berdampak semakin banyak dan 

Dari data yang kami 
paparkan di atas, terlihat 

bahwa perusahaan 
menjadi aktor utama 
melakukan ancaman 

terhadap pembela HAM.
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mudahnya pembela ham mengalami 
intimidasi, kriminalisasi dan bentuk-
bentuk kekerasan lainnya.  Lembaga 
Independen negara seperti Komnas 
HAM dan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban belum secara 
aktif melakukan pemantauan dan 
memberikan perlindungan kepada 
pembela HAM Lingkungan meskipun 
telah memiliki mekanisme sendiri 
perlindungan pembela HAM. 

REKOMENDASI PENTING

1. Presiden berkomitmen 
melaksanakan mandat Pasal 
66 UU 32 Tahun 2009 dengan 
membentuk peraturan turunan 
yang mengakui pembela HAM 
dan melindungi pembela HAM;

2. Pemerintah Pusat dan 
daerah harus mengakui, 
memberdayakan dan melind-
ungi Pembela HAM, termasuk 
Pembela HAM Lingkungan dan 
pihak lain yang bekerja untuk 
kemajuan HAM di Papua, dengan 
melakukan langkah-langkah 
efektif dan mengembangkan 
kebijakan perlindungan Pembela 
HAM di Papua, menghentikan 
kriminalisasi terhadap Pembela 
HAM, menghentikan pendekatan 
keamanan dan operasi militer 
yang melanggar HAM di Papua, 

mengadili dan menghentikan 
investasi bisnis yang diduga 
dan terlibat dalam melanggar 
HAM dan melakukan kejahatan 
lingkungan; 

3. Pemerintah melakukan fungsi 
pengawasan dan penegakan 
hukum terhadap perizinan dan 
aktivitas perusahaan, serta 
mendesak pelaku bisnis untuk 
melaksanakan tanggung jawab 
penghormatan HAM melalui 
evaluasi kebijakan perusahaan, 
komitmen dan kegiatan 
bisnis untuk pencegahan dan 
penanganan kasus pelanggaran 
HAM dalam area bisnis, termasuk 
perlindungan Pembela HAM 
Lingkungan;

4. Komnas HAM dan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) harus bekerja secara 
aktif melakukan pemantauan 
dan perlindungan kepada 
Pembela HAM Lingkungan, 
aktivis pemuda dan mahasiswa, 
pengacara, jurnalis, pemuka 
agama dan pihak lain yang 
bekerja untuk kemajuan HAM di 
Papua.

(TH)
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PELANGGARAN HAM PAPUA - PEMBUNUHAN
DI LUAR HUKUM TERUS TERJADI

Pernyataan yang disampaikan 
oleh Presiden Joko Widodo 
kepada wartawan BBC 

pada Februari 2020 tersebut, 
mengartikulasikan secara lang-
sung paradigma kebijakan dan 
pandangan pemerintahan Jokowi 
yang tidak menempatkan Hak Asasi 
Manusia (HAM) dan lingkungan 
hidup sebagai fondasi pokok bagi 
kehidupan dan pembangunan. 
Cara pandang ini terlihat dengan 
jelas melalui legislasi UU Cipta 
Kerja, Program Strategis Nasional 
dan Program pemulihan ekonomi 
nasional, yang substansinya 
cenderung abai terhadap HAM dan 
menawar nilai-nilai pembangunan 
berkelanjutan.

Karenanya, tahun 2020, daftar 
kejahatan kemanusiaan dan 
lingkungan tidak menunjukkan 
kecenderungan menurun sama 
sekali, Ia justru semakin menjadi-
jadi bahkan di tengah badai 
Pandemi Covid-19. Beberapa di 
antaranya yang kami catat adalah 
kasus pengrusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup, perampasan hak 
masyarakat dan pemindahan secara 
paksa, pelarangan, pembungkaman 
dan penangkapan aktivis, kekerasan, 
penyiksaan dan pembunuhan 
terhadap warga sipil. Sementara itu 
penegakan hukum terhadap pelaku 
yang diduga melanggar HAM justru 
belum tertangani dengan baik. 

“… prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu, tapi 
memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang 

dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu”.
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Di Tanah Papua khususnya, 
dengan dalil penegakan hukum 
dan pengendalian keamanan di 
daerah rawan konflik, Operasi 
Militer kerap dilakukan dan bahkan 
semakin meluas ke berbagai daerah. 
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 
mendokumentasikan peristiwa 
pelanggaran HAM di Tanah Papua 
yang terjadi sepanjang Januari hingga 
Desember 2020. Dokumentasi ini 
diolah dari laporan pemerintah 
dan organisasi masyarakat sipil, 
informasi media online dan media 
sosial.  Kami menemukan setidaknya 
42 kasus pelanggaran HAM di Tanah 
Papua terjadi dalam kurun satu 
tahun terakhir, yang mencakup 
5 (lima) jenis pelanggaran HAM, 
yakni: (1) Hak Atas Hidup; (2) Hak 
Atas Kebebasan Berekspresi Dan 
Berkumpul; (3) Hak Atas Rasa 
Aman; (4) Hak Atas Lingkungan 

Hidup Yang Baik Dan Sehat; (5) Hak 
Atas Pekerjaan Yang Layak.

Kasus kejahatan kemanusiaan 
tertinggi di Papua adalah pelanggaran 
hak atas hidup sebanyak 16 kasus, 
yang ditandai dengan kekerasan, 
penyiksaan hingga pembunuhan, 
yang terduga pelakunya merupakan 
bagian dari aparatus negara, yakni 
TNI/Polri dan non militer, serta 
korporasi. Terdapat 14 warga sipil 
menjadi korban meninggal dunia, 
3 (tiga) orang di antaranya adalah 
pelayan agama, yakni: Pendeta 
Yeremias Zanambani (Intan Jaya, 19 
September 2020), Katekis Rufinus 
Tigau (Intan Jaya, 26 Oktober 2020), 
Frater Silvester Hisagi alias Zhage 
Sil (Jayapura, 24 Desember 2020).

Kejahatan pembunuhan di luar 
proses hukum (extrajudicial killing) 

Pendeta Yeremias Zanambani
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dialami korban Luther Zanambani 
dan Apinus Zanambani pada 21 April 
2020.  Mereka ditangkap, diinterogasi 
dan disiksa di Koramil 1705-11/
Sugapa Kodim 1705/Paniai, hingga 
menyebabkan nyawa mereka tidak 
mampu lagi diselamatkan. Untuk 
menghilangkan jejak pembunuhan 
keji tersebut, kedua mayat korban 
dibakar dan abunya ditebar di 
sekejur Sungai Julai, Distrik Sugapa, 
Kabupaten Intan Jaya.  Penyidik telah 
menetapkan 9 (Sembilan) orang 
tersangka dalam kasus pembunuhan 
ini, keseluruhannya anggota TNI 
Kodim 1705 Paniai dan Yonif PR 
433/JS Kostrad.  Kosa Kata Brutal, 
rasa-rasanya, tidak cukup mampu 
mengakomodir parade kekerasan 
yang dilakukan oleh aparatus 
negara, yang mandatnya adalah 
melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia. 

Hak untuk hidup adalah hak 
asasi paling mendasar bagi setiap 
manusia, secara moral diyakini 
bahwa setiap individu memiliki 
hak hidup dan mempertahankan 
kehidupannya, tiada satupun di 
muka bumi ini yang diperbolehkan 
merampas atau menyerabut Hak 
Hidup manusia lainnya, apalagi 
melalui cara-cara yang keji dan 
tidak berprikemanusiaan. Negara 
wajib melindungi Hak Hidup warga 

negaranya. 

Kasus pelanggaran HAM yang juga 
cukup menonjol di tahun 2020 ini 
adalah pelanggaran hak atas rasa 
aman. Hak atas rasa aman ini tidak 
saja dalam terbatas pada pengertian 
fisik dan psikis tetapi juga hak atas 
keamanan harta benda. Secara 
konstitusional, Pasal 28G (1) UUD 
1945 menggariskan bahwa, “Setiap 
orang berhak atas perlindungan 
diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat dan harta benda yang di 
bawah kekuasaannya, serta berhak 
atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi.”Hak 
Atas Rasa Aman ini juga termaktub 
dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang HAM,  berbunyi: 
“Setiap orang berhak atas rasa aman 
dan tentram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu”,   dan Pasal  35 UU HAM: 
“Setiap orang berhak hidup di dalam 
tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman dan tentram 
yang menghormati, melindungi 
dan melaksanakan sepenuhnya hak 
asasi manusia dan kewajiban dasar 
manusia sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini”.
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Para Pembela HAM Lingkungan 
merupakan orang-orang terdepan 
yang menjaga dan memperjuangkan 
hak atas tanah dan lingkungan hidup 
yang mereka miliki. Hal ini kemudian 
menyebabkan mereka beserta 
keluarganya rentan terjebak pada 
situasi berbahaya akibat serangan 
dari kelompok pro-investasi 
serta  oknum aparat keamanan 
yang diduga sebagai pendukung 
dan pelancar kepentingan pihak 
perusahaan. 

Salah satu kasus yang kami catat 
dengan baik perihal bagaimana para 
Pembela HAM lingkungan ini kerap 
terancam hidupnya, adalah kasus 
Petrus Kinggo (PK), Warga Dusun 
Kali Kao, Distrik Jair, Kabupaten 
Boven Digoel. Ia mengalami rentetan 
situasi tidak menyenangkan, 
bahkan berbahaya,  akibat aktivitas 
pembelaannya terhadap Hak Atas 
Tanah, beberapa di antaranya adalah; 
PK menemukan foto dirinya diberi 
tanda lingkaran tanpa penjelasan, 

disebar melalui akun WhatsApp 
di areal perusahaan perkebunan 
kelapa sawit Camp 19 Korindo (11 
Juni 2020); PK dan keluarganya 
diserang orang-orang yang bekerja 
pada perusahaan Korindo dan 
merusak salah satu rumah warga 
di Kali Kao (21 Juni 2020); PK 
juga mendapatkan kunjungan dan 
interogasi dari anggota Polsek 
Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, 
PK lalu diminta melapor bertemu 
Kapolres (26 November 2020).  

Peningkatan kejadian pelanggaran 
HAM di Tanah Papua, semakin 
berkembang dalam hal jenis, motif, 
serta eskalasi kasusnya dari tahun ke 
tahun. Menurut Tim Kemanusiaan 
(2020), salah satu masalah pemicu 
terjadinya pelanggaran HAM adalah 
ketidakadilan dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Rencana 
penambangan emas Blok Wabu di 
Kabupaten Intan Jaya menunjukkan 
adanya hubungan kausalitas antara 
eksploitasi sumber daya alam, 

Hak Atas Rasa Aman (10)
Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul (13)
Hak Atas Pekerjaan (1)
Hak Atas Lingkungan Hidup (2)
Hak Atas Hidup (16)
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konflik bersenjata dan eskalasi 
kekerasan. Hal ini akan sangat 
mengkhawatirkan jika tidak 
ditangani dan diselesaikan dengan 
penuh komitmen,telaten dan sigap. 
Selain itu, Korporasi, sebagai salah 
satu pemicu utama dari banyaknya 
kasus pelanggaran HAM, harus 
dimintakan tanggung jawab untuk 
menghormati dan melindungi HAM, 
sebagaimana panduan PBB tentang 
Bisnis dan HAM, maupun standar 
terbaik pembangunan.  

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 
merekomendasikan kepada 
pemerintah dan aparat penegakan 
hukum segera menyelidiki dan 
mengadili aparat keamanan 
Indonesia dan pihak-pihak yang 
diduga terlibat dalam pelanggaran 

HAM melalui pengadilan 
sipil secara independen dan 
imparsial. Memastikan keluarga 
korban pelanggaran HAM 
untuk mendapatkan keadilan, 
perlindungan, pemulihan dan 
reparasi yang memadai. Pun, Negara 
harus tegas, mendorong pemenuhan 
tanggung jawab korporasi dalam 
perlindungan dan penghormatan 
HAM, dengan menjalankan uji 
tuntas HAM (human rights due 
diligence) secara terus menerus 
untuk mengidentifikasi, mencegah, 
mitigasi dan menghitung dampak 
HAM, serta remediasi dampak atas 
aktivitas bisnis.

(FS)
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Sepanjang 2019, 35 orang 
peladang dikriminalisasi atas 
tuduhan pembakaran lahan. 

Tuduhan tersebut bersumber dari 
tradisi lokal Suku Dayak yang salah 
satu corak subsitensinya adalah 
perladangan bergilir (Shifting 
Cultivation), di mana dalam proses 
penyiapan lahan diterapkan sebuah 
sistem bernama tebas-bakar (Slash-

Burn) untuk tujuan penyuburan dan 
penambahan nutrisi pada tanah. 
Sistem Tebas-Bakar inilah yang 
distigma sebagai penyebab dari 
kebakaran hutan di Kalimantan 
Tengah, Para Peladang tradisi-
onal Dayak berbondong-bondong 
dijebloskan ke dalam penjara hanya 
karena menjalankan tradisi arifnya.

MENYULUT API DI LADANG SENDIRI: POTRET 
KRIMINALISASI PELADANG DAN BURUH KELAPA 

SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH
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Kriminalisasi berlanjut hingga 
tahun pandemik 2020, peladang-
peladang tradisional terus digiring 
ke balik jeruji besi dengan tuduhan 
yang sama. Yayasan Pusaka bersama 
Organisasi Masyarakat Sipil di 
Kalteng diberikan kepercayaan 
untuk memberikan pendampingan 
hukum kepada dua orang terdakwa 
yang dijerat dengan pasal 
pembakaran hutan: Sapur dan 
Gembu. Dua kasus ini mewakili 
sebuah potret suram perlindungan 
terhadap tradisi masyarakat adat 
di Kalteng. Kami berargumentasi 
bahwa rumitnya pengakuan 
terhadap Masyarakat Hukum Adat 
di Kalteng menjadi salah satu 
penyebab masifnya kriminalisasi.  
Pencabutan Perda Kalimantan 
Tengah Nomor 5 Tahun 2003 yang 
kemudian diganti menjadi Perda 
Kalimantan Tengah Nomor 1 
tahun 2020 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan, berdampak 
serius bagi masyarakat adat Dayak. 
Mereka hanya dapat melakukan 
tradisi pembukaan ladang, hanya 
jika mampu membuktikan dirinya 
merupakan bagian dari masyarakat 
hukum adat. Dan tentu saja, proses 
pembuktian tersebut tidaklah 
gampang, ragam prosedur legal 
formal yang rumit harus ditempuh 
untuk mendapatkannya.

Kisah Sapur dan Gembu.

Saprudin alias Sapur, warga Desa 
Juking Panjang, Murung Raya 
ditangkap Kepolisian Murung 
Raya sebulan setelah melakukan 
pembukaan lahan untuk berladang, 
Ia disangkakan menyebabkan 
kebakaran lahan, yang disin-
yalir berpotensi menyebabkan 
bertambahnya asap di Kaliman-
tan Tengah. Padahal Sapur telah 
memiliki izin membuka lahan dengan 
membakar dari Kepala Desa Juking 
Panjang yang diketahui oleh mantir 
adat desa setempat. Izin tersebut 
juga diperkuat oleh pernyataan 
dari DAD Kabupaten Murung Raya 
yang membenarkan Sapur sebagai 
bagian dari masyarakat adat Dayak 
dan berladang dengan berdasarkan 
nilai kearifan lokal. Akan tetapi, 
Majelis Hakim Pengadilan Muara 
Teweh berpendapat lain, tidak ada 
bukti legalitas Sapur merupakan 
bagian masyarakat adat yang 
dikeluarkan oleh Gubernur maupun 
Bupati di Kalimantan Tengah. 
Atas perbuatannya, Majelis Hakim 
menyatakan Ia bersalah telah 
melakukan tindak pidana dalam 
Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) huruf 
h Undang-Undang No.32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Ia lalu dijatuhi ancaman penjara 
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selama 7 (tujuh) bulan dan pidana 
denda sebesar Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan jika pidana denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. 

Muhammad Suanto Alias Gembu Bin 
Pernandi, pemuda Dayak berusia 
24 tahun yang bekerja sebagai 
buruh di perkebunan kelapa sawit 
PT. Kalimantan Lestari Mandiri 
(PT. KLM) Desa Mantangai Hulu, 
Kecamatan Mantangai, Kabupaten 
Kapuas, juga dituduh menyebabkan 
kebakaran lahan seluas kurang 
lebih 5.000 meter persegi akibat 
puntung rokok yang dibuangnya di 
lokasi tempat Ia bekerja. Puntung 
rokok tersebut menjadi petunjuk 
kuat bagi Pengadilan Negeri Kuala 
Kapuas untuk memutus Ia bersalah 
melakukan tindak pidana yang 
disebabkan oleh kelalaiannya. Ia 
dijatuhi pidana penjara selama 5 
bulan dan membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.000,-.

Mengapa Kriminalisasi Terus 
terjadi?

132 orang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kasus kebakaran 
hutan dan lahan di seluruh Indonesia 
per tanggal 6 September 2020. Dari 

132 orang tersebut; 130 orang di 
antaranya perorangan, dan 2 orang 
berasal dari korporasi. Tentu saja, 
ini menimbulkan tanda tanya besar 
di benak publik, mengapa tersangka 
Korporasi jumlahnya amat sangat 
sedikit jika dibandingkan dengan 
tersangka perseorangan? 

Data analisis hotspot per September 
2019 menunjukkan sekitar 80% 
lebih atau sekitar 19.853 Hotspot 
berada di Kawasan hutan dan APL3. 
Dari 19 Ribu Hotspot di Kawasan 
Hutan tersebut, 9.405 hotspot di 
antaranya berada di kawasan Hutan 
Tanaman Industri.  1.947 hotspot 
merupakan bagian dari konsesi 
HPH, dan 1.061 hotspot dibebani 
Izin Perkebunan. Provinsi Kalteng 
menduduki posisi provinsi tertinggi 
dengan total hotspot terbanyak, 
yakni 6.332 hotspot. Data ini 
seharusnya menjadi alarm bersama, 
bahwa pihak yang paling dianggap 
berpotensi menyebabkan kebakaran 
hutan adalah Sektor Korporasi 
sebagai pemegang konsesi investasi 
3 Data tersebut merupakan hasil overlay 

dari data hotspot dari NASA FIRMS (Fire 
Information for Resource Management 
System) dengan peta peruntukan dan 
penggunaan lahan, seperti kawasan hutan, 
non-kawasan hutan (Areal penggunaan lain), 
kesatuan hidrologis gambut (KHG), dan 
wilayah konsesi kehutanan dan perkebunan. 
Lihat http://pasopatiproject.id/analisis-hotspot-
1-agustus-s-d-28-september-2019-hotspot-
kebanyakan-dalam-kawasan-hutan-perlu-peta-
rawan-kebakaran-dan-saatnya-restrukturisasi-
klhk/
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hutan, dan Negara, dalam hal ini 
adalah Kementerian terkait, sebagai 
pemberi konsesi. Namun, Di Kalteng, 
Per September 2019, hanya dua 
korporasi yang ditetapkan sebagai 
tersangka oleh pihak Polda Kalteng 
yakni PT Gawi Bahandep Sawit 
Mekar (GBSM), dan PT Palmindo 
Gemilang Kencana (PGK), dan 65 
Orang tersangka perseorangan4. 
Tersangka perseorangan tersebut 
umumnya mewakili profil rakyat 
biasa, entah itu peladang tradisional 
maupun buruh di Industri berbasis 
tanah, seperti pada kasus Sapur dan 
Gembu. Uniknya stigma terhadap 
tradisi berladang masyarakat adat 
sebagai pemicu karhutla justru 
banyak dilekatkan oleh Negara 
yang diwakili oleh pejabat-pejabat 
setingkat Menteri, seperti yang 
diungkapkan oleh Wiranto, Menko 
Polhukkam, September 2019 lalu 
5. Alih-alih mengakui kegagalannya 
dalam menjaga hutan, Negara justru 
mengkambinghitamkan tradisi 
lokal milik masyarakat adat Dayak 
tersebut.

Kami melihat, tindakan 
mengkriminalisasikan tradisi 
lokal masyarakat adat dan 

4 https://www.liputan6.com/news/read/4064577/
polisi-tetapkan-218-tersangka-pelaku-keba-
karan-hutan-dan-lahan

5 https://tirto.id/peladang-yang-dituduh-wiranto-
biang-karhutla-dibebaskan-pengadilan-eD5a

menempatkannya sebagai pemantik 
kebakaran hutan bersumber 
dari lemahnya perlindungan, 
penghormatan dan pengakuan 
terhadap identitas dan seluruh 
atribut-atribut yang membentuk 
identitas tersebut; tradisi, bahasa, 
sistem tenurial, sistem berladang, 
nilai sosial budaya, dll. Tradisi 
pembukaan ladang dengan cara 
membakar merupakan bagian dari 
identitas dan nilai masyarakat adat 
Dayak yang sudah berlangsung 
turun temurun tanpa menyebabkan 
bencana besar sama sekali. 
Pengetahuan untuk mengendalikan 
api, serta pada periode apa dan kapan 
aktivitas tersebut boleh dilakukan, 
seharusnya menjadi pertimbangan 
penting untuk menilai seberapa 
signifikan aktivitas tersebut 
berkontribusi pada karhutla. 
Apalagi peladang-peladang ini 
pada umumnya membuka lahan 
untuk memenuhi kebutuhan 
subsistensi, dan sudah pasti 
memiliki keterbatasan jangkauan 
area pembakaran. Kejanggalan 
pun semakin terasa, ketika melihat 
bagaimana ‘tumpulnya’ Negara 
dalam menangani perilaku Korporasi 
berbasis tanah, yang sudah pasti 
mengusahakan bisnisnya dengan 
membuka lahan skala luas. 

Di Kalimantan Tengah kebijakan 
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untuk melindungi MHA masih belum 
maksimal, atau bahkan cenderung 
absen pada tataran implementasi.  
Di masa kepemimpinan Teras 
Narang sempat ada regulasi yang 
khusus melindungi masyarakat 
adat Dayak dalam menjalani 
tradisi berladang, yaitu Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 52 Tahun 2008 dan 
Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pembukaan Lahan 
dan Pekarangan Bagi Masyarakat 
Di Kalimantan Tengah. Pergub 
tersebut merupakan pedoman bagi 
masyarakat di Kalimantan Tengah 
yang ingin melakukan pembukaan 
lahan dan pekarangan dengan cara 
pembakaran terbatas dan terkendali, 
harus terlebih dahulu mendapatkan 
izin dari pejabat berwenang. 
Namun di masa kepemimpinan Pj. 
Gubernur, Hadi Prabowo kebijakan 
tersebut dicabut melalui Peraturan 
Gubernur Nomor 49 Tahun 2015, 
sehingga tidak ada produk hukum 
daerah yang memiliki kemampuan 
untuk melindungi, mengakui dan 
menghormati tradisi perladangan 
tebas-bakar miliki masyarakat 
adat Dayak di Kalimantan Tengah. 
Akan tetapi di penghujung periode 
pertama, pemerintahan Sugianto 
Sabran mengeluarkan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 

tentang pengendalian kebakaran 
lahan, yang mengatur bahwa 
siapapun yang membuka lahan 
dengan cara membakar harus dapat 
membuktikan dirinya merupakan 
bagian masyarakat hukum adat 
Dayak. 

Kedua kasus yang kami ilustrasikan 
di atas adalah gambaran kecil 
dari banyaknya kasus-kasus 
kriminalisasi terhadap masyarakat 
adat dan buruh dalam perjuangan 
mempertahankan tanah dan haknya 
di Kalimantan Tengah. Berikut ini 
kami merangkum Pasal-Pasal yang 
kerap digunakan untuk menjerat 
mereka:

1.  Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No.32 
Tahun 2009 tentang PPLH yang 
berbunyi ‘Setiap orang dilarang: 
melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar.” dan 
ayat (2) “Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h 
memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah 
masing-masing”.

2. Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 
berbunyi: “Setiap orang yang 
melakukan pembakaran lahan 
sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h 
dipidana penjara paling singkat 
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3 tahun dan paling lama 10 
tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).”

3. Pasal 107 huruf d dan 108 UU 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan, 
Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan 188 
KUHPidana serta 

4. Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat 
(1) Perda Kalimantan Tengah 
Nomor 5 Tahun 2003.  

Pasal-pasal tersebut menjadi 
problematis bagi masyarakat adat. 
Misalnya pada pasal-pasal 108 jo 
Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 
Tahun 2009, para penegak hukum 
seringkali membacanya secara 
terpisah secara gramatikal dan 
sistematis, dan melepaskannya dari 
Pasal 69 ayat (2). Padahal kedua 
ayat tersebut merupakan satu 
kesatuan yang berbentuk exception 
(pengecualian) dari Pasal 69 ayat 
(1). Namun, alih-alih melihat 
tindakan pembakaran lahan sebagai 
tradisi hidup masyarakat adat, yang 
umum terjadi adalah, para penegak 
hukum justru menafsirkan Pasal 69 
ayat (2) dengan mempertanyakan 
klaim legalitas sebagai bentuk 
pembuktiaan apakah seorang 

terdakwa memang betul merupakan 
bagian dari komunitas adat/
masyarakat hukum adat tertentu. 

Kami juga melihat adanya peran 
aktor-aktor negara dalam proses 
kriminalisasi. Pemerintah Desa dan 
Lembaga adat misalnya,  menjadi 
institusi yang dilematis karena 
di satu sisi diharapkan dapat 
menyampaikan aspirasi masyarakat, 
namun di sisi lainnya justru kerap 
menjadi perpanjang tanganan 
korporasi untuk memuluskan 
penetrasi modal ke pedesaan. Begitu 
juga pemerintahan daerah yang 
cenderung tidak bergerak secara 
aktif-progresif dalam mengakui 
keberadaan masyarakat hukum 
adat. Kami menilai, pengakuan, 
perlindungan dan pemenuhan hak 
warga negara dalam undang-undang 
sektoral belum terimplementasi dan 
semakin diperumit dengan urusan 
administrasi masyarakat adat 
dalam upaya penyelesaian konflik, 
sehingga terlihat jelas bahwa belum 
adanya upaya dari negara untuk 
menghilangkan akar konflik dan 
mengembalikan wilayah kelola 
kepada rakyat. 

(DW) 
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Di tengah kondisi wabah 
pandemi Covid 19 dan 
gelombang penolakan 

rakyat atas RUU Cipta Kerja, 
Pemerintah dan DPR RI tetap 
bersikeras melakukan pembahasan 
dan pengesahan RUU Cipta Kerja. 
Bersikap kurang serius mengatasi 
persebaran Covid 19, Pemerintah 
dan DPR RI justru menjadikan 
bencana pandemi sebagai salah 
satu argumentasi untuk melakukan 
percepatan terhadap pengesahan 
RUU Cipta kerja.  Pasca terpilih kedua 
kali sebagai Presiden, Ir Joko Widodo 
memperkenalkan istilah Omnibus 
Law sebagai konsep sinkronisasi 
berbagai regulasi, tujuannya 
menyederhanakan perizinan usaha 

guna mempermudah investasi, ada 
79 undang-undang yang mengalami 
perubahan, dan diringkus menjadi 
satu Undang-Undang.  

Terhadap RUU Cipta Kerja Yayasan 
Pusaka telah mengeluarkan  sebuah 
kajian dengan judul “Omnibus 
Law Menghancurkan Papua”, kami 
banyak mengkritisi posisi RUU Cipta 
Kerja yang menghapus pasal-pasal 
kunci yang mengatur perlindungan 
lingkungan, menghilangkan 
partisipatif masyarakat terlibat 
memutuskan pelaksanaan 
sebuah proyek, menghilangkan 
kewajiban usaha dalam pemenuhan 
standar lingkungan, memberikan 
keringanan sanksi bagi pelaku 

KITA MEMILIKI MUSUH YANG SAMA
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usaha yang melakukan perusakan 
lingkungan yang sebelumnya 
sanksinya berupa pidana menjadi 
sanksi administratif, mengurangi 
hak atas informasi,  menghapus 
kewenangan PTUN membatalkan 
perizinan, menghapus sanksi 
pembekuan dan pencabutan izin, 
menghapus prinsip tanggung jawab 
mutlak (strict liability) kepada 
pelaku pencemaran, menghilangkan 
pasal yang melindungi kearifan 
lokal, menghapus Izin lingkungan 
menjadi kelayakan usaha yang 
hanya didasarkan pada pernyataan 
kesanggupan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Di sektor perkebunan, RUU Cipta 
Kerja merubah atau menghapus 
pasal-pasal didalam UU No 38 
Tahun 2014. Hal yang diubah 
adalah pengaturan ulang penetapan 
batasan luas maksimum dan 
minimum penggunaan lahan usaha 
perkebunan, menghapus syarat-
syarat pertimbangan penetapan 
luas perkebunan yang ada didalam 
ayat 2 pasal 14, menghapus larangan 
pemindahan hak atas tanah 
usaha perkebunan, menghapus 
batasan jangka waktu kewajiban 
pengusahaan hak atas tanah 
sejak diperoleh, mempermudah 
peralihan perusahaan ke modal 
asing tanpa harus ada persetujuan 

menteri guna kepentingan 
nasional, menghapus kewajiban 
pelaku usaha memfasilitasi 
perkebunan masyarakat minimal 
20%, menghapus kewajiban 
pengusaha untuk melakukan 
pengelolaan amdal, analisis resiko 
dan pemantauan lingkungan. 
Termasuk semangat memfasilitasi 
perubahan fungsi hutan lindung 
dalam perizinan usaha di dalam UU 
Kehutanan.

Kami telah membandingkan draft 
naskah dan dokumen UU Cipta 
Kerja yang telah disahkan DPR 
dan ditandatangani Presiden 
Ir Joko Widodo. Ada beberapa 
perubahan dari yang kami temui 
dari draft naskah hingga menjadi 
dokumen resmi UU Cipta Kerja.  
Beberapa pasal perlindungan 
lingkungan yang rencana akan 
dihilangkan dari regulasi asalnya 
tetap dipertahankan, sepertinya 
tekanan masyarakat sipil lah yang 
memungkinkan hal tersebut terjadi. 
Namun beberapa perubahan 
pasal-pasal yang mempermudah 
perizinan tetap hadir, termasuk 
pasal-pasal di dalam UU kehutanan 
yang mempermudah perubahan 
fungsi hutan yaitu perubahan 
kawasan hutan lindung dan 
menghilangkan 30% kewajiban 
minimal mempertahankan hutan 
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dari DAS. UU Cipta kerja juga 
menutup hak masyarakat luas dalam 
berpartisipasi dan memberikan 
masukan terhadap kegiatan 
investasi. 

Pada dasarnya apa yang diserukan 
rakyat sipil bukan semata 
mengkritik atau menentang isi pasal 
per pasal RUU Cipta Kerja, namun 
justru menentang paradigma 
pembangunan yang ditawarkan 
oleh Omnibus Law RUU Cipta 
kerja, yang cenderung berpihak 
pada kepentingan Oligarki, dan 
mendorong sebanyak-banyaknya 
Investasi pencipta krisis lingkungan. 
Gerakan masyarakat sipil juga 
mengutuk proses pembentukan 
dan pembahasan UU tersebut 
yang mengabaikan partisipasi 
rakyat. Dari sana, sebuah gugatan 
rakyat melawan Presiden Ir Joko 
Widodo atas diterbitkannya Surat 
Presiden (Surpres) pengusulan 
RUU Cipta Kerja dilayangkan 
kepada pada Pengadilan Tata Usaha 
Negara. Namun, Majelis hakim 
tidak menerima Gugatan tersebut 
dengan salah satu pertimbangan 
bahwa gugatan terhadap UU 
haruslah ditujukan pada Mahkamah 
Konstitusi. Saat ini gugatan tersebut 
telah berada pada tahap banding 
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintahan 
Joko Widodo memperlihatkan 
secara vulgar arah kebijakan yang 
akan Ia tempuh selama lima tahun ke 
depan, yakni peningkatan ekonomi 
melalui pengusahaan atas sumber 
daya alam. Hal ini selaras dengan 
semangat pada periode pertama; 
memuluskan proyek-proyek besar 
pembangunan infrastruktur jalan 
sebagai jalur distribusi ekonomi. 
Telah nyata di depan mata, bahwa 
melalui UU Cipta Kerja pemerintah 
tengah mempersiapkan bencana 
ekologis bagi kehidupan masa 
mendatang.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 
tengah aktif mendampingi hak-
hak masyarakat adat di Papua dan 
Kalimantan Tengah memandang 
UU Cipta Kerja bukan menjadi 
kebutuhan rakyat hari ini. Pada 
tataran akar rumput, rakyat 
justru harus berhadapan dengan 
berbagai macam problem menahun; 
ketimpangan penguasaan lahan, 
kriminalisasi terhadap petani, 
ancaman kekerasan terhadap 
masyarakat adat, pelanggaran 
hak-hak buruh di areal konsesi 
perkebunan dan berbagai kejahatan 
lingkungan lainnya. 

Potret vulgar ketimpangan 
penguasaan dapat kita saksikan 
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sendiri di Provinsi Papua dan 
Papua Barat. Korporasi raksasa 
yang melakukan bisnis berbasis 
tanah menguasai ratusan ribu 
hektar sumber daya alam milik 
masyarakat adat Papua. PT Menara 
Group misalnya, menguasai 
lahan seluas 270.095 hektar di 
Kabupaten Boven Digoel, lalu ada 
PT Korindo Group seluas 148.637 
hektar di Kabupaten Merauke dan 
Boven Digoel, Bumi Mitratrans 
Maju Group menguasai 115.540 
hektar di Kabupaten Boven Digoel, 
dan ANJ Group yang menguasai 
82.468 hektar di Kabupaten Sorong 
Selatan. Penguasaan lahan skala 
luas ini menimbulkan ketimpangan 
kesejahteraan bagi masyarakat 
adat sebagai pemilik hak ulayat, 
sementara Pembela HAM atas 
Lingkungan yang melakukan 
advokasi hak, juga mengalami 
berbagai ancaman psikologis 
hingga kekerasan fisik yang pelaku 
utamanya didominasi oleh korporasi 
dengan dukungan kuat dari 
aparat negara. Hal ini diperburuk 
dengan abainya  Pemerintah dalam 
menangani pengaduan kasus-kasus 
tersebut, serta bagaimana mereka 
terlibat dalam pemberian izin-izin 
yang diduga bermasalah. 

Presiden  seharusnya mengambil 
tindakan  memperkuat posisi 

rakyat sebagai aktor utama dalam 
pengelolaan sumber daya alam 
dengan membatasi penguasaan 
lahan oleh korporasi, memberikan 
pengakuan masyarakat adat dan 
wilayah adat, melakukan evaluasi 
praktek-praktek industri tanah 
skala luas, melakukan audit 
perizinan industri perkebunan skala 
luas, memperkuat pengawasan 
terhadap pemerintah daerah, dan 
melakukan pemantauan terhadap 
tindakan aparat yang abai terhadap 
perlindungan hak asasi manusia 
termasuk kepada pembela HAM 
atas lingkungan. 

Saat ini pemerintah sedang 
menyelesaikan berbagai Peraturan 
Pemerintah guna melaksanakan 
UU Cipta kerja, setali tiga uang 
pembahasannya mengabaikan 
kepentingan rakyat. Kami 
memprediksikan pada tahun – tahun 
ke depan tantangan besar akan 
dihadapi seluruh rakyat termasuk 
masyarakat adat saat UU Cipta kerja 
diimplementasikan,. Menghadapi 
hal ini rakyat harus kembali 
mempersiapkan diri memperkuat 
komunitas dan terus melakukan 
konsolidasi lintas sektor dalam 
mengadvokasi UU Cipta Kerja. 

(TH)
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Pandemi Covid-19 tidak 
menyurutkan sama sekali 
aktivitas penggundulan 

hutan oleh Industri Kelapa Sawit di 
Papua. Terhitung sejak Maret hingga 
Mei 2020, melalui citra satelit Kami 
memperkirakan terjadi deforestasi 
di lahan 1.488 hektar atau lebih 
dari 2084 kali luas lapangan bola. 
Deforestasi terluas terjadi pada 
areal perusahaan perkebunan 
kelapa sawit PT. Medco Papua Hijau 
Selaras di Kabupaten Manokwari, 
seluas 372 hektar; PT. Internusa 
Jaya Sejahtera di Distrik Ulilin dan 
Eligobel, Kabupaten Merauke, seluas 
372 hektar; PT. Megakarya Jaya Raya 
di Distrik Jair, Boven Digoel seluas 
222 hektar; dan PT. Subur Karunia 
Raya di Kabupaten Teluk Bintuni, 
seluas 110 hektar. 

Beberapa perusahaan tersebut 
tengah diawasi oleh Publik. aporan 

Gecko Project (2019)  Kesepakatan 
Rahasia Hancurkan Surga Papua, 
didapati fakta bahwa perusahaan 
dalam proses pemerolehan 
persetujuan Investasi, mereka 
melakukannya dengan cara-cara 
yang penuh selubung misteri, salah 
satunya adalah dengan melakukan 
pengaburan terhadap struktur 
kepemilikan perusahaan dan 
beneficial ownership. Pada kasus 
lainnya, lewat penelusuran lapangan, 
Yayasan Pusaka menemukan bahwa 
beberapa pemilik hak ulayat di 
konsesi PT. Internusa Jaya Sejahtera, 
tidak mendapatkan informasi 
utuh mengenai pengalihan hak 
atas tanah.  Mereka umumnya 
menyangka bahwa tanah adat 
mereka akan dikembalikan 
kepemilikannya kepada pemegang 
hak waris saat perjanjian/kontrak 
kerjasama berakhir. Padahal dalam 
Pasal 18 Ayat  PP No. 4/1996, 

WAJAH DEFORESTASI DAN KEJAHATAN LINGKUNGAN 
DI PAPUA SEPANJANG 2020
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tentang HGU, HGB dan Hak Atas 
Tanah, dinyatakan dengan jelas 
bahwa  “Apabila Hak Guna Usaha 
hapus dan tidak diperpanjang atau 
diperbaharui,bekas pemegang hak 
wajib membongkar bangunan-
bangunan dan benda-benda yang 
ada di atasnya dan menyerahkan 
tanah dan tanaman yang ada di 
atas tanah bekas Hak Guna Usaha 
tersebut kepada Negara dalam 
batas waktu yang ditetapkan oleh 
Menteri”, artinya Tanah eks HGU 
hanya akan diserahkan kembali 
pada Negara, bukan Masyarakat 
Adat, seperti informasi yang 
digembar-gemborkan perusahaan. 
Pola ini kami lihat sangat umum 
terjadi di Papua, yang sistem 
tenurial tanahnya didominasi oleh 
Tanah Ulayat. Perusahaan jarang 
sekali memberikan penjelasan yang 
utuh kepada pemilik hak, terkait 
prosedur memperoleh HGU, di 
mana salah satu syaratnya adalah 
terjadinya peralihan hak atas tanah. 
Masyarakat Adat mempercayai 
bahwa mereka masih memiliki 
dan menguasai tanah tersebut’, 
dan bahwa perusahaan hanya 
‘mengontrak’ atau ‘menyewa’ untuk 
jangka waktu tertentu. Mereka 
tidak menerima penjelasan di awal 
perihal bagaimana tanah tersebut 
bukan sekedar ‘disewa selama 35 
tahun dan setelahnya akan kembali 

kepada ahli waris’, melainkan akan 
berakhir di tangan Negara setelah 
waktu berakhir. Kami mengutuk 
tindakan pemberian informasi tak 
utuh dan kabur seperti yang kerap 
dipraktikkan korporasi di Papua.  Ini 
mengurangi hak masyarakat adat 
untuk mempertimbangkan dengan 
bijak apakah mereka menginginkan 
sebuah investasi atau bahkan tidak 
sama sekali di atas tanah mereka, 
seperti yang diatur dalam prinsip 
FPIC. 

Masifnya deforestasi pada periode 
Pandemi menunjukkan paradigma 
pembangunan yang berorientasi 
pada akumulasi kapital semata alih-
alih mengedepankan keselamatan 
rakyat. Industri perkebunan 
tidak juga menghentikan aksi 
penggundulan hutan bahkan pada 
saat momentum bencana nasional 
seperti yang tengah kita hadapi hari 
ini. Masyarakat Adat tidak hanya 
terancam ruang hidupnya akibat 
persebaran virus, tapi juga dihantui 
ketakutan akan kehilangan hutan. 

Hal ini juga menjadi bentuk 
pelanggaran terhadap komitmen 
dan kebijakan moratorium konsesi 
lahan sawit dan tambang pada 
April 2016, yang menjadi mandate 
Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Penundaan dan Penyempurnaan 
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Tata Kelola Pemberian Izin Baru 
Hutan Alam Primer dan Lahan 
Gambut. Moratorium harus 
digunakan sebagai momentum 
untuk melakukan tinjauan dan 
penatakelolaan ulang terhadap 
ijin-ijin pemanfaatan hasil hutan 
dan lahan yang tidak berpihak 
pada kepentingan masyarakat adat 
dan menjadi peluang terjadinya 
pelanggaran hak lebih parah. 

Tahun 2020 berakhir, kami melihat 
laju deforestasi masih tinggi 
sebagaimana sebelumnya. Berikut 
kami tampilkan beberapa potret 
penggundulan hutan di beberapa 
titik konsesi.

PT. INTERNUSA JAYA SEJAHTERA

PT. Internusa Jaya Sejahtera 
merupakan anak perusahaan dari 

Indonusa Agromulia Group. IJS telah 
melakukan deforestasi sejak 2015 
dan mencapai puncaknya pada 
tahun 2017. Pada periode 2019 
laju deforestasi mencapai 2.233  
hektar (angka diperoleh dengan 
menggunakan data Forest Loss 
Mark Hansen). Lalu sepanjang tahun 
2020, Kami mencatat penggundulan 
hutan terjadi di areal perkebunan 
sebelah selatan berdekatan dengan 
kampung Sipias distrik Bupul, yang 
luasnya mencapai 785 hektar. Lokasi 
konsesi IJS ini berada di ruang hidup 
Suku Yei, Suku yang dahulunya 
menggantungkan hidupnya pada 
aktivitas berburu, memancing 
dan meramu sagu. Keberadaan 
perkebunan kelapa sawit semakin 
menyempitkan ruang penghidupan 
mereka, dan memaksa mereka 
menjadi buruh upahan perkebunan. 

Mosaic Planet Labs 2019 Mosaic Planet Labs 2020

Gambar Deforestasi PT. Internusa Jaya Sejahtera di bagian selatan Periode 2020 seluas 
695,7 hektar
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PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

PT. Megakarya Jaya Raya terletak 
di kabupaten Boven Digoel, Papua. 
PT. MJR merupakan salah satu dari 
tujuh anak perusahaan Menara 
Group.  Tercatat deforestasi pada 
periode 2014 - 2019 berlangsung 
sangat masif, yakni mencapai 5.039 
hektar. Pada Periode 2019 terjadi 
deforestasi seluas 735 ha (dihitung 
dengan menggunakan data Forest 
Loss Mark Hansen), dan pada 2020 
periode januari hingga 15 Juli 
terdapat penambahan deforestasi 
di sebelah barat areal perkebunan 
seluas 183 ha. MJR melakukan 
aktivitas perkebunannya di atas 

tanah Suku Awyu, yang dalam 
banyak catatan Antropolog Belanda, 
mendiami wilayah barat Kali Digoel, 
juga beberapa terpencar di sekitaran 
Sungai Mappi hingga ke hulu Sungai 
Gondu. Mereka dulunya hidup secara 
komunal dan nomaden; tersebar di 
dalam hutan, bertahan hidup dengan 
berburu dan meramu. Berdasarkan 
penelitian Yayasan Pusaka pada 
tahun 2019, masuknya investasi MJR 
menciptakan ketegangan horizontal 
di internal marga-marga, serta 
memberi dampak ekologis bagi 
sumber-sumber vital penghidupan, 
seperti Kali Kiusang dan Kali Kiobo 
akibat aktivitas perkebunan.

Gbr. Deforestasi PT. Internusa jaya Sejahtera dekat Kampung Sipias Periode 2020 
seluas 95,42 hektar.
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Citra Sentinel 2 (17 Des 2019) Mosaic Planet Labs Desember 2020

Gbr. Deforestasi PT. Merauke Rayon Jaya sebelah barat Periode 2020 seluas 183 hektar

PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS

PT. Medco Papua Hijau Selaras 
terletak di kabupaten Manokwari, 
Papua Barat. Tercatat deforestasi 
pada periode 2014 – 2019 seluas 
2.469 ha (dihitung dengan 
menggunakan data Forest Loss 

Mark Hansen). Pada akhir periode 
2019 PT. Medco Papua Hijau Selaras 
telah membuka kebun seluas 20.868 
hektar, dan Pada 2020 periode 
januari hingga desember terjadi 
deforestasi seluas 689 hektar. 
Pembukaan lahan baru ini terjadi di 
dekat kampung Singgimeba.

Mosaic Planet Labs Desember 2019 Citra Sentinel 2 (26 Oktober 2020)

Gbr. Deforestasi PT. Medco Papua Hijau Selaras Periode 2020 seluas 689 hektar
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PT. RIMBUN SAWIT PAPUA

PT. Rimbun Sawit Papua yang 
terletak di kabupaten Fak-fak, Papua 
Barat, merupakan anak perusahaan 
dari SALIM Group. Kami mencatat 
pada periode 2014-2019, total 
deforestasi yang dilakukan oleh RSP 
mencapai 4.553 hektar. Di akhir 

periode 2019 PT. RSP membuka 
kebun seluas 17.289 hektar dan 
pada 2020 kembali perusahaan 
melakukan deforestasi di wilayah 
seluas 903 hektar, tercatat pada 
salah satu blok PT. RSP pembukaan 
lahan seluas 724 hektar namun 
hanya 434 hektar yang merupakan 
deforestasi.

Dokumentasi Pembukaan Lahan Lahan Juni 2020 (DS)

Citra Sentinel 2 (31 Desember 2019) Mosaic Planet Labs Desember 2020

Gbr. Deforestasi PT. Rimbun Sawit Papua Periode 2020 seluas 434 hektar dihitung 
berdasarkan tutupan hutannya.
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PT. SUBUR KARUNIA RAYA

PT. Subur Karunia Raya terletak di 
kabupaten Teluk Bintuni, Papua 
Barat. PT. SKR merupakan anak 
perusahaan dari SALIM Group. 
Tercatat deforestasi pada periode 

2014-2019 seluas 1.443 hektar. Di 
akhir periode 2019 PT. SKR memiliki 
kebun seluas 1.504 hektar yang 
telah dibuka dan ditanami. Pada 
tahun 2020 kembali perusahaan 
melakukan deforestasi seluas 110 
hektar.

Citra Sentinel 2 (31 Desember 2010) Mosaic Planet Labs Desember 2020

Gbr. Deforestasi PT. Rimbun Sawit Papua Periode 2020 seluas 469 hektar.

Citra Sentinel 2 (26 Desember 2019 ) Mosaic Planet Labs Desember 2020

Gbr. Deforestasi PT. Subur Karunia Raya Periode 2020 seluas 110 hektar.
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Tidak cukup deforestasi menjadi 
ancaman langganan bagi Pulau 
Papua, kami juga mencatat beragam 
kejahatan lingkungan yang terjadi 
selama Tahun Pandemi 2020. 
Terdapat dua  kasus kejahatan 
lingkungan yang kami soroti,  
yakni kasus tindak pidana usaha 
perkebunan kelapa sawit milik 
perusahaan PT. Mitra Silva Lestari 
(MSL), anak perusahaan Capitol 
Group, yang beroperasi tanpa izin 
lingkungan, dan kasus dugaan tindak 
pidana pembalakan kayu tanpa 
izin oleh PT. Bangun Cipta Mandiri 
(BCM), milik Felix Wiliyanto. 

Majelis Hakim PN Manokwari 
membebaskan tersangka Jantino 
Bunardi (77 thn) sebagai tersangka 
dalam kasus PT. MSL dan Majelis 
Hakim PN Sorong memvonis bebas 
Felix Wiliyanto. Ada dugaan yang 
beredar bahwa jaksa penuntut 
dan majelis hakim melakukan 
kongkalikong dengan perusahaan 
besar tersebut. Ini merupakan potret 
suram penegakan hukum kejahatan 
lingkungan di Papua, ketidakadilan 
dan pembiaran atas kerusakan 
lingkungan. Masa depan seperti ini 
yang akan ditanggung oleh generasi 
Papua mendatang, mereka akan 
hidup di atas puing-puing artefak 
kehancuran sosial-ekologis. 

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 
mendokumentasikan jenis usaha 
yang mengakibatkan terjadinya 14 
kasus kejahatan lingkungan dan 
kehutanan di Tanah Papua, yang 
terjadi sepanjang tahun 2020. 
Kasus-kasus ini berhubungan 
dengan pelanggaran UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan UU Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan. 

Kasus kejahatan lingkungan yang 
paling dominan adalah dalam 
bentuk pertambangan tanpa izin 
yang berlangsung di kawasan hutan 
lindung dan kawasan konservasi, 
dengan pelakunya melibatkan 
pemilik modal dan penambang dari 
luar Pulau Papua. Di Kota Sorong, 
penambangan Galian C tanpa 
izin pada kawasan hutan lindung 
berakibat terjadinya kerusakan 
lingkungan yang berujung pada 
hilangnya daerah resapan air 
dan sumber air bersih, terjadinya 
bencana banjir dan meninggal 
3 (tiga) orang. Penegak hukum 
(Gakkum) KLHK hanya sampai pada 
tindakan menghentikan aktivitas 
perusahaan. 

Demikian pula, perusahaan 
tambang raksasa PT Freeport 
Indonesia yang beroperasi di 
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wilayah Kab. Mimika, diduga 
melakukan pengolahan limba 
yang tidak tepat guna, sehingga 
mengakibatkan kerusakan eko-
sistem. Limbah yang mengandung 
logam berbahaya dialirkan 
ke sungai hingga ke laut yang 
menyebabkan organisme di dalam 
dan sekitarnya mati. Masyarakat 
lokal yang menggantungkan 
hidup dan penghidupannya pada 
sungai terancam dengan adanya 
kandungan logam tersebut; Ikan-
Ikan Mati dan Air Tercemar.  

Usaha perkebunan kelapa sawit  
(PKS) di Manokwari, Jayapura 
dan Timika, berdampak pada 
pencemaran lingkungan dan 
perubahan bentang alam yang 
berujung pada kerusakan 
lingkungan, banjir dan longsor. 
Limbah pabrik PT. Medco Papua 
Hijau Selaras, mengotori sungai, 
sumber air bersih menjadi keruh, 
berbau dan merusak lahan pangan 
masyarakat. Kehadiran PT. Rimba 
Matoa Lestari juga membawa 
dampak bagi keseimbangan 
ekosistem di Jayapura, yakni 
semakin sulitnya menemukan fauna 
asli sungai seperti buaya, ikan, dan 
udang. 

Kerusakan lingkungan terjadi 
pula di perairan laut. Kami 

mendokumentasikan kematian 
ikan-ikan di wilayah Piaynemo, 
Kabupaten Raja Ampat pada 
Desember 2020. Diduga penyebab 
kematian ikan secara mendadak  
tersebut adalah blooming algae 
yang disebabkan oleh aktivitas 
eksesif pembuangan sampah 
manusia. Raja Ampat merupakan 
salah satu wilayah pariwisata 
andalan yang kemahsyurannya 
mendunia, banyak turis asing 
yang rela merogoh kocek tidak 
sedikit hanya untuk menyaksikan 
keindahan Pulau ini. Namun hari ini, 
sektor pariwisata tersebut tengah 
terancam, Raja Ampat berhadapan 
dengan permasalahan yang paling 
mendasar dari banyaknya aktivitas 
manusia, yakni sampah. Hal ini 
disebabkan oleh penanggulangan 
dan manajemen yang tidak 
tepat dan kecenderungan untuk 
menjadikan laut sebagai tempat 
akhir pembuangan. Pengembangan 
sektor pariwisata sudah seharusnya 
diikuti dengan kemampuan 
memitigasi dampak yang muncul, 
seperti akumulasi sampah 
tersebut.  Pemerintah dalam hal ini 
mengemban tanggung jawab besar 
untuk memilah intervensi yang 
tepat. 

Permasalahan sampah di laut juga 
menjadi masalah yang mengancam 



Catatan Akhir Tahun34

wilayah utara Jayapura yakni hutan 
mangrove Teluk Youtefa yang 
saat ini mengalami penumpukan 
sampah akibat pembangunan 
jembatan merah dan venue PON 
XX. Pembangunan infrastruktur 
yang kurang berpihak kepada 
masyarakat di sekitar Teluk Youtefa 
menyebabkan permasalahan 
sampah, penyempitan wilayah 
tangkapan ikan di kawasan 
mangrove dan perubahan arah 
angin yang berakibat pada membuat 
masyarakat harus memperluas 
jangkauan pencariannya ke arah 
laut lepas. Kami melihat bahwa 
Perubahan lanskap dan ekosistem 

menyebabkan terganggunya 
ekosistem dan merugikan 
masyarakat yang hidup di wilayah 
Teluk Youtefa. 

Sejauh pengamatan kami kasus-
kasus kejahatan lingkungan tersebut 
belum mendapat penanganan serius 
dari aparat penegak hukum, begitu 
juga dengan deforestasi masif di 
hutan Papua.  Jika hal ini terus 
dibiarkan, maka dapat dipastikan 
bahwa kita akan menyongsong 
masa depan ekologis yang suram 
dan penuh kehancuran.

(AM, AR, FYL) 

Perkebunan 
Kelapa Sawit

Pembalakan 
Kayu

Pertambangan

Pariwisata

Infrastruktur

3
1

1
0

5
2

1
0

0
0

Papua
Papua Barat

Data Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup Yang Terjadi di Papua dan Papua Barat
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Dalam presentasi Kajian 
Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) oleh 

Direktorat Pencegahan Dampak 
dan Lingkungan Kebijakan 
Wilayah dan Sektor KLHK pada 15 
Desember 2020, disebutkan bahwa 
terdapat setidaknya enam latar 
belakang masalah yang mendorong 
lahirnya kebijakan Food Estate dan 
pengembangan kawasan industri 
yakni ;  menurunnya produksi gabah  
dan beras nasional, keinginan 

pemerintah untuk mengurangi 
ketergantungan impor pangan, 
ketergantungan yang besar pada 
Pulau Jawa sebagai sentra produsen 
pangan Indonesia, ketergantungan 
pada petani kecil yang rentan 
melakukan konversi pangan, mandat 
pemerintah pusat dalam UU No. 
18/20 perihal ketersediaan pangan,  
dan yang paling kiwari adalah 
kekhawatiran akan ancaman krisis 
pangan akibat pandemi, perubahan 
iklim dan bencana lainnya. 

JIKA FOOD ESTATE ADALAH JAWABAN,
MAKA APA PERTANYAANNYA?

Sebuah Tinjauan Rencana Food Estate di Papua dan Kalimantan Tengah
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Kebijakan Food Estate sebagai solusi 
problem pangan bukan menjadi 
yang pertama dan satu-satunya,  
Kita bisa menelusuri jejaknya dari 
rezim orde baru melalui program 
Pengembangan Lahan Gambut 
Satu Juta Hektar di Kalimantan 
Tengah pada tahun 1995. PLG 
dianggap sebagai jalan keluar bagi 
menurunnya tingkat produksi beras 
setelah 10 tahun swasembada 
beras. Kemarau berkepanjangan 
dan menyusutnya lahan pertanian 
di Jawa mendorong pemerintah 
orba mencari situs baru bagi 
pengembangan kawasan pertanian, 
terpilihlah Kalimantan Tengah 
sebagai wilayah proyek tersebut. 
Singkat cerita PLG - yang telah 
menuai kritik habis-habisan di awal 
oleh publik - gagal dan tidak berhasil 
mencapai tujuan normatifnya untuk 

mengamankan pangan nasional,  
bahkan justru membawa dampak 
yang tidak main-main utamanya 
dalam aspek lingkungan dan sosial. 
Artefak kegagalan proyek tersebut 
pun masih dapat kita ditemukan di 
Kalimantan Tengah; Lahan Gambut 
yang telah dikeringkan terus 
mengalami oksidasi, hidrofobikasi, 
pemadatan, dan subsidensi. 
Terdegradasinya fungsi gambut 
sebagai emitter juga menyebabkan, 
fluktuasi tingkat air tanah tinggi 
menyebabkan sering banjir pada 
musim hujan dan kebakaran hebat 
saat kemarau (Mongabay, 2020).  

Bencana ekologi yang diciptakan 
oleh PLG nyatanya tidak juga 
menjadi pelajaran penting bagi 
Pemerintahan Pasca Orba,  Food 
Estate tetap menjadi kebijakan 
favorit untuk mengatasi ragam 
problem pangan. Pada tahun 2008 
misalnya, di saat Harga pangan 
pokok global melambung hebat; 
Gandum meningkat hingga 127 
persen, Beras 170 Persen dan Jagung 
melonjak mencapai tiga kali lipat 
harga semula (Mittal,2009), Food 
Estate kembali dipilih sebagai salah 
satu strategi untuk mengamankan 
pangan Indonesia dari krisis global 
sekaligus di saat yang bersamaan 
menjadi peluang  untuk mengundang 
investasi sebanyak-banyaknya. 

Terdegradasinya fungsi 
gambut sebagai emitter 

juga menyebabkan, 
fluktuasi tingkat air tanah 

tinggi menyebabkan sering 
banjir pada musim hujan 
dan kebakaran hebat saat 

kemarau
(Mongabay, 2020). 
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Papua khususnya Merauke -yang 
dianggap masih memiliki cadangan 
ketersediaan lahan dalam skala 
besar - menjadi salah satu koridor 
atau kawasan yang ditentukan 
untuk pelaksanaan program MIFEE 
– Merauke Integrated Food and 
Energy Estate. Tidak jauh berbeda 
dari Proyek PLG di Kalteng, MIFEE 
juga berpotensi membawa dampak 
yang serupa, Penelitian Savitri 
(2013), Muntaza (2014), Zakaria 
(2011) menunjukkan bagaimana 
Proyek MIFEE yang berada di atas 
tanah adat Orang Malind Anim 
diperkirakan akan menciptakan 
perluasan marginalisasi ekonomi 
dan politik, kesenjangan sosial 
di antara masyarakat adat itu 
sendiri, akibat dampak langsung 
dari perampasan tanah, alih-
alih mencapai tujuannya untuk 
melampaui krisis pangan. Belum 
lagi dampak ekologi yang menanti di 
depan mata akibat alih fungsi lahan 
menjadi situs monokultur.

Moda Operasi Lumbung Pangan 
dalam bingkai negara neoliberal 
seperti Indonesia, menyaratkan 
pelibatan secara nasif korporasi 
pangan nasional. Proyek MIFEE di 
Merauke, mencatat bahwa ada 46 
perusahaan yang didominasi oleh 
grup raksasa dan BUMN ternama, 
seperti Medco Group, Rajawali 

Group, Korindo Group, Wilmar 
International, dll - menginvestasikan 
modalnya di proyek lumbung 
pangan tersebut dengan rencana 
penggarapan lahan  seluas 2,5 juta 
hektar di hampir semua distrik 
di Kabupaten Merauke (Data 
Badan Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten Merauke). Philip 
McMichael dengan analisis korporasi 
rezim pangannya membantu kita 
melihat apa yang berada di balik 
kebijakan pengembangan lumbung 
pangan; dominasi produksi, 
distribusi dan perdagangan pangan 
yang dikuasai oleh korporasi 
pangan, dan menyingkirkan para 
produsen subsistensi (Masyarakat 
Adat) dan petani kecil.

Lumbung Pangan belum lagi mampu 
membuktikan dirinya mampu 
menyelesaikan problem pangan, 
Pemerintahan Jokowi kembali 
berambisi menduplikasi hal yang 
serupa  persis di tempat yang sama ; 
Papua dan Kalimantan Tengah.  Kali 
ini tidak sekedar mengulang narasi 
lama krisis pangan global, terdapat 
konteks tambahan yang mendesak; 
Pandemi Covid-19.  Adakah yang 
berubah dari kebijakan ini untuk 
memastikan Ia mampu mencapai 
tujuannya sebagai Pereda krisis 
pangan? Atau justru tidak ada yang 
berubah sama sekali dari bagaimana 
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Ia dioperasikan? Bagaimana 
pengaruhnya terhadap kedaulatan 
pangan komunitas?

Food Estate Di Kalteng: Napak 
Tilas Monumen Kegagalan

Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat kembali 
membahas rencana program food 
estate di Kalimantan Tengah sejak 
awal Februari 2020 dengan harapan 
dapat program tersebut mampu 
mendorong penciptaan lapangan 
pekerjaan, memberdayakan petani 
lokal menjadi petani modern dan 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Lokasi program 
food estate ini berada di Kabupaten 
Kapuas dan Kabupaten Pulang 
Pisau, yang direncanakan akan 
kembali menggarap lahan ex-PLG – 

sebuah situs monumen kegagalan 
kegagalan program lumbung pangan 
orde baru

Pemerintah Pusat menyampaikan 
bahwa lumbung padi yang dibangun 
tahun ini memiliki luas lahan 30.000 
hektar. Luas ini akan ditambah lagi 
148.000 hektare hingga dua tahun 
ke depan. Terdapat 30 ribu hektar 
lahan akan dikelola terlebih dahulu, 
kemudian pada tahun-tahun 
berikutnya (1,5 sampai maksimal 2 
tahun) akan ditambah lagi 148.000 
hektare baik itu di Kabupaten Pulang 
Pisau maupun Kabupaten Kapuas. 
Dengan pengembangan lumbung 
pangan baru ini, pemerintah 
berharap cadangan pangan nasional 
dapat terpenuhi dan terkelola 
dengan manajemen yang baik, serta 
mampu memenuhi permintaan 
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ekspor dari Negara-Negara lain.

Dalam pertemuan yang diadakan 
di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 
Desa Mampai, Kecamatan Kapuas 
Murung pada 2 September 2020 , 
hadirlah kelompok tani, perangkat 
desa dan BPP Kecamatan dari 5 desa 
di 3 Kecamatan, yaitu Desa Muara 
Dadahup, Desa Talekung Punei, Desa 
Mampai, Desa Tajepan dan Desa 
Mantangai Hulu. Para perwakilan 
ini menyampaikan kekhawatiran 
mereka soal rencana hadirnya  
program Food Estate. Salah satunya 
disampaikan oleh perwakilan 
Gapoktan Desa Mampai,  Ia menaruh 
keresahannya pada problem Hak 
Atas Tanah, di mana selama ini 
sistem pertanian kontrak yang  
mereka lakoni adalah “mangarun” 
(bagi hasil). Ia mengkhawatirkan 
bagaimana Food Estate akan semakin 
memberikan ketidakpastian akan 
statusnya sebagai petani kontrak.  
Kegelisahaan lain juga disampaikan 
dari masyarakat transmigrasi di 
wilayah eks PLG dari perwakilan 
5 desa, yaitu Desa Sumber Alaska, 
Desa Bina Jaya, Desa Harapan baru, 
Desa Saka Binjai, Desa Petak Batuah, 
Desa Bentuk Jaya dan Desa Dadahup 
yang menjadi sasaran program 
food estate. Mereka mengeluhkan 
beberapa problem lapangan yang 
tidak pernah diselesaikan dengan 

cara yang baik ; Permasalahan air, 
irigasi, kanal, banjir dan karhutla 
serta tingkat keasaman tanah. 
Mereka merasa bahwa FE kali ini 
berpotensi mengulang sejarah pahit 
masa lampau.

Pengembangan program food 
estate di Kalteng juga terus menuai 
penolakan dari masyarakat 
lokal, salah satunya berasal dari 
Masyarakat di sekitar wilayah 
Sepang Kota,  Kabupaten Gunung 
Mas. Mereka memblokir jalan 
dan menjaga tanah miliknya, 
sebagai bentuk protes terhadap 
rencana akuisisi oleh Pemerintah 
untuk program Lumbung Pangan. 
Namun, penolakan tersebut tidak 
menghentikan pembangunan 
pabrik singkong di wilayah tersebut 
pada bulan November 2020.  Salah 
seorang warga Kabupaten Pulang 
Pisau, Pak Edy, dari Desa Jabiren, 
juga menyatakan keberatan 
terhadap rencana FE tersebut. Ia 
lebih mendorong – jika pemerintah 
memang bermaksud untuk 
memberdayakan masyarakat lokal – 
optimalisasi lahan-lahan yang telah 
ada hari ini, dan pengembangan 
pertanian rakyat.6 Keberatan 
tersebut sangat berdasar, mengingat 
moda operasi lumbung pangan 
6 [1]https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/

proyek-food-estate-di-kalimanten-tengah-un-
tuk-siapa/
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cenderung melibatkan korporasi 
pangan raksasa dan abai terhadap 
petani-petani lokal.

Kami melihat Proyek food estate ini 
berpotensi mengulang kegagalan 
sejarah masa lalu kegagalan tersebut 
dilatarbelakangi ketidakpahaman 
dan kurangnya kajian sosio-ekologis 
pada ekosistem gambut, dan 
masih meninggalkan banyaknya 
pekerjaan rumah yang cukup besar, 
salah satunya adalah pemulihan 
atas eks-lahan.  Pasca gagalnya 
proyek ini setidaknya ada dua 
kebijakan penting untuk melakukan 
rehabilitasi ; Keppres No 80 Tahun 
1999  yang telah mengalokasikan 
dana untuk pembayaran ganti rugi 
kepada masyarakat yang terdampak 
dan Inpres No. 2 Tahun 2007 
untuk melakukan Revitalisasi dan 
rehabilitasi lahan gambut 1 juta 
hektar.  Namun, alih-alih mendorong 
proses menyeluruh pemulihan, 
sebagian besar eks- PLG justru telah 
diberikan izin untuk perkebunan 
kelapa sawit. Diserahkannya eks-
PLG pada korporasi Sawit, justru 
semakin memperkuat ancaman 
baru bagi sistem pertanian dan 
perikanan tradisional seperti beje 
dan sistem handil dan kearifan lokal 
lainnya.

Kami menilai Program Food Estate 

bukan merupakan jawaban atas 
problem pokok di Kalimantan 
Tengah; konflik agraria, ketimpangan 
atas penguasaan tanah, kriminalisasi 
peladang, problem pengakuan 
masyarakat adat, kebakaran hutan, 
kemiskinan dan masih banyak lagi. 
Ia telah gagal menjadi jawaban, 
karena pertanyaan yang diajukan 
pun kerap meleset dan luput.  Food 
Estate selalu dianggap sebagai 
jawaban atas krisis pangan, karena 
pertanyaan yang selalu diajukan 
selama ini adalah ‘Bagaimana 
menjawab problem krisis pangan 
di Indonesia, di Kalteng’. Padahal 
jauh sebelum melompat kepada 
pertanyaan tersebut, kita harus 
menjawab pertanyaan pokok 
lainnya yang kami pikir jauh lebih 
penting, yakni ‘Bagaimana krisis 
pangan dapat terjadi di Indonesia, 
di Kalteng’.  Di Kalimantan Tengah, 
bukankah lebih penting untuk 
melihat bagaimana sumber-
sumber agraria terkonsentrasi 
oleh segelintir pihak, dalam hal 
ini adalah sektor korporasi, dan 
semakin menyempitkan wilayah 
kelola rakyat. Bukankah juga 
lebih penting terlebih dahulu 
membereskan PR besar kebakaran 
hutan sembari mengubah stigma 
terhadap peladang tradisional, atau 
bagaimana menemukan Ekonomi 
Pangan yang didasarkan pada 
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kebutuhan lokal. Serta Bagaimana 
Masyarakat Adat sebagai garda 
terdepan penjaga lingkungan, 
diberikan pengakuan atas identitas 
dan seluruh atribusi yang melekat 
padanya, termasuk di dalamnya 
perlindungan terhadap  tradisi 
pertanian lokal.

Food Estate di Papua: Sepuluh 
Tahun MIFEE, Kita Belajar Apa?

Menjawab pertanyaan tersebut, 
berbagai catatan kritik Yayasan 
Pusaka memperlihatkan MIFEE 
mengajarkan multidegradasi 
kehidupan (lingkungan, sosial, 
budaya, pendidikan, konflik, hak 
adat). Seperti melukis diatas 
langit, impian pemerintah tentang 
swasemba pangan dan energi 
justu meninggalkan banyak luka 
bagi masyarakat adat Kabupaten 
Mereauke. Masyarakat diabiarkan 
berhadapan dengan korporasi 
besar yang memiliki seluruh 
akses kebijakan dan modal, 
tanpa sama sekali Negara ikut 
terlibat di dalamnya – sebuah ciri 
khas bagaimana Neoliberalisme 
dioperasikan. Kegagalan MIFEE 
menuju puncaknya, Tahun 2020 
petani padi Merauke yang terlibat 
proyek MIFFE melakukan unjuk 
rasa, panen tidak terserap pasar, 
Bulog tidak menyerap hasil panen, 

petani mengalami kerugian. 

Tidak belajar dari skandal MIFEE, 
pemerintah kembali menggali 
kesalahan yang sama, tanggal 29 
Juli 2020 didalam RATAS, Presiden 
memilih Kabupaten Merauke, 
Mappi, Boven Digoel, Asmat 
sebagai perkembangan Food Estate 
dengan luas areal persiapan lahan 
3,2 juta hektar. Seperti mengejar 
sesuatu, KLHK mengubah kebijakan 
perlindungan lingkungan dengan 
mengeluarkan Permen LHK 24 / 
2000 tentang penyediaan Kawasan 
hutan untuk pembangunan 
kawasan food estate. Kebijakan ini 
mempermudah pengalihan kawasan 
hutan menjadi areal pangan dan 
memperkenalkan istilah Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis Cepat 
(KLHS Cepat) yang mengabaikan 
partisipasi masyarakat. Data 
dinas lingkungan hidup Provinsi 
Papua, rencana food estate akan 
mengancam 972 ribu hektar hutan 
alam primer dan lahan gambut 
yang di moratorium dari pemberian 
izin baru. Kebijakan politik 
hukum dalam food estate adalah 
mengambil untung dari bencana 
pandemi dengan memberikan 
pelayanan kepada industri untuk 
mengekstaksi semaksimal mungkin 
sumber daya alam Papua. Seperti 
proyek-proyek ambisius lainnya, 
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terjadi ketidakterbukaan informasi 
atas rencana proyek ini, Yayasan 
Pusaka telah mengirimkan surat 
permohonan informasi atas rencana 
FE di Papua, namun hingga saat ini 
permohonan tidak berbalas. 

Dalam diskusi webinar yang 
diadakan Yayasan Pusaka 
tanggal 23 Desember 2020, 
Laksmi Savitri merefleksikan 
pengelolaan food estate oleh 
korporasi akan menyingkirkan 
kehidupan ekonomi masyarakat, 
menimbulkan persoalan ekologis 
yang menghilangkan pangan 
lokal, memperbesar ketimpangan 
sosial dan konflik yang meluas dan 
pengeloaan pangan yang justru 
merugikan negara dengan beban 
lingkungan yang besar.  

Seperti Kalteng, Yayasan Pusaka 
Bentala Rakyat menilai program-
program pemerintah seperti MIFEE 
dan rencana Food Estate adalah 
kamuflase dari penguasaan sumber 
daya alam Papua. Luasan 3,2 juta 
hektar merupakan bencana ekologis 
bagi orang Papua, adalah proses 
ekosida perlahan-lahan terhadap 
alam Papua dan bahkan mungkin 
genosida terhadap manusianya –  
akibat terhajadinya penyempitan 
ruang hidup. Pengelolaan berbasis 
korporasi cenderung menyingkirkan 

masyarakat asli. Daya ledak 
pembangunan melalui pembukaan 
investasi tidak menjamin 
kesejahteraan masyarakat lokal. 
Apabila persoalan utama adalah 
ketakutan akan ketersedian 
pangan negara yang terbatas maka 
sebaiknya pemerintah memikirkan 
menghentikan pembangunan 
infrastruktur yang menggusur lahan 
produktif dan pengelolaan pangan 
lokal. Papua,kita tahu, memiliki 
pangan lokal potensial  ; Sagu, Kasbi, 
Kumbili, Ubi-Ubian, Pisang, dll yang 
sudah mereka konsumsi selama 
bergenerasi. 

Berdasarkan hal diatas Yayasan 
Pusaka Bentala Rakyat mengambil 
sikap agar pemerintah menghentikan 
seluruh proses Food Estate yang 
menyingkirkan masyarakat, segera 
mengakui hak-hak masyarakat adat 
khususnya, memulihkan hak-hak 
masyarakat yang terdampak proyek-
proyek penyediaan lahan bagi 
korporasi,  melakukan pengawasan 
dan penegakkan hukum terhadap 
investasi yang melakukan 
pelanggaran dan memulihkan 
lingkungan hidup yang mengalami 
degradasi sebagai bagian dari 
pemulihan pangan. 

(RM, TH, DW)
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Agustus 2020, perjuangan 
melelahkan Masyarakat 
Adat Moi menuai hasilnya, 

Bupati Sorong mengeluarkan 
keputusan resmi untuk mencabut 
Izin Usaha Perkebunan dan Izin 
Lingkungan PT. Mega Mustika 
Plantation (MMP). Ini tentu 
menjadi momentum yang menguras 
emosi, dalam proses serah terima 
dokumen tersebut, Bupati menitip 
pesan bahwa Masyarakat Moi dapat 
kembali mempertahankan hutan 
dan tanahnya. Tentu perjuangan 
ini bukan semata disebabkan oleh 
kemurahan hati Pemerintah belaka, 
Masyarakat Moi telah melewati 
tahapan demi tahapan untuk 

merebut kembali hak kelolanya, 
terhitung sembilan tahun lamanya. 
Dari periode panjang tersebut, tidak 
sekali mereka berhadapan dengan 
‘acuh tak acuhnya’ pemerintah. 
Puncaknya ketika mereka secara 
serentak berunjuk rasa di depan 
Kantor Bupati tepat pada Hari 
Masyarakat Adat Internasional, 
8 Agustus 2020, Mereka kembali 
menumpahkan protes dengan 
meminta Bupati segera mengambil 
tindakan. Terhitung sejak Januari-
Februari, beberapa perwakilan terus 
melobi untuk mencabut Izin MMP, 
namun pemerintah tidak bergeming. 
Aksi tersebut adalah titik kulminasi 
kemarahan masyarakat.

SETITIK CERAH DI TANAH KLASO;
APA YANG BISA KITA PELAJARI?

Bupati Sorong serahkan Sk Pencabutan Izin PT. MMP
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PT. MMP mendapatkan Izin Lokasi 
dari Bupati Kabupaten Sorong, 
Nomor 221/2011 tanggal 23 
Desember 2011 dengan luasan 
areal konsesi mencakup 9.835 
hektar. Namun , terhitung pada pada 
tanggal 1 April 2014, Izin tersebut 
kembali diperpanjang melalui SK 
Bupati, Nomor : 660.1/127 Tahun 
2014.  Mereka juga memperoleh 
Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup 
– Kehutanan No 5/1/PP/LKH/K 
2015 tanggal 23 April 2015 untuk 
perkebunan kelapa sawit seluas 
9168 hektar. Rencanya, aktivitas 
MMP akan berada  berada di 
kampung Saengkeduk, Selekobo, 
Klamugun, Miskum, Siwis, Distrik 
Klaso dan Moraid, Kabupaten 
Sorong, Papua Barat. Wilayah 
konsesi MMP berada di ruang hidup 
Suku Moi – Suku asli pemilik hak 
ulayat.  

Rencana pembukaan kelapa 
sawit tersebut sampai di telinga 
orang Moi di Distrik Klasi. Mereka 
kemudian melakukan protes keras 
pada tahun 2012. Mereka telah 
mengirimkan secara resmi sikap 
penolakan tersebut kepada Dinas 
Kehutanan Kabupaten Sorong, 
namun nihil tanggapan sama sekali.  
Jika ditinjau dari sisi Dokumen 
ANDAL (2012) PT MMP, rencana 

perkebunan kelapa sawit beserta 
pabriknya akan berada kawasan 
hutan primer/rimba, di mana 
banyak terdapat ekosistem yang 
tidak hanya bernilai ekologi penting, 
tapi juga ekonomi – menjadi sumber 
penghidupan bagi orang Moi, 
seperti: kayu besi merbau, benuang, 
nyatoh, mangga hutan, keruing, dan 
pala Papua, Matoa, Dll.  Juga menjadi 
ruang hidup bagi hewan buruan dan 
endemic lainnya. Orang Moi juga 
sangat bergantung pada hutan dan 
alam, di sana terdapat lokus-lokus 
memori kesejarahan hidup, beserta 
tempat di mana ritual penting di 
tradisi mereka terjadi.

Kami menilai, sejak awal proses 
masuknya MMP di Tanah Adat Orang 
Moi, sudah memiliki banyak potensi 
pelanggaran aturan, salah satunya 
adalah tidak adanya musyawarah 
yang melibatkan pemilik hak ulayat, 
yang notabene melanggar substansi 
rekognisi dalam Pasal 43, ayat 4, 
UU Otsus Papua.  Serta bagaimana 
masyarakat adat di sekitar lokasi 
di Distrik Klasou tidak pernah 
dalam proses penyusunan dokumen 
lingkungan hidup dimaksud. Ini 
tentu saja bertentangan secara 
langsung dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan, Pasal 9.  
Hal ini juga kemudian dipertegas 
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oleh perwakilan masyarakat yang 
menandatangani berita acara 
penolakan MMP, marga-marga 
yang terlibat seperti marga Ulimpa 
Emes Pele, Ulimpa Ames Kiyem 
Malak Kulung, dan Malak Klayilik 
menyampaikan beberapa poin 
utama penolakan; bahwa Pertama 
tanah adat merupakan ruang 
pendidikan bagi suku Moi dan Abun; 
Kedua,  para pemilik tanah adat 
tidak bersedia hutannya ditebang. 
Hutan merupakan bagian penting 
bagi hidup mereka, seumpama 
Mama, mereka dirawat, tumbuh dan 
berkembang dengan baik. Maka, 
sangat dipahami ketika argumentasi 
utama penolakan mereka terhadap 
investasi kelapa sawit tersebut 
adalah ketidakinginan melihat 
hutannya habis. Mereka tahu 
persis bahwa hal itu hanya akan 
membawa kepunahan bagi Identitas 
mereka sebagai masyarakat adat, 
namun tidak hanya terhenti pada 
masalah identitas belaka, mereka 
juga mempertaruhkan subsistensi 
hidupnya di dalam hutan.

Pencabutan Izin tersebut 
kemenangan mutlak masyarakat 
adat akan ruang hidupnya dan akan 
menjadi inspirasi bagi Gerakan adat 
lainnya di Indonesia atau bahkan 
dunia. Di Boven Digoel misalnya, 
perlawanan serupa sedang terjadi, 

tepatnya di Kampung Aiwat dan 
Subur. Mereka sedang berhadapan 
dengan ancaman pembukaan Hutan 
Tanaman Industri oleh PT. Merauke 
Rayon Jaya, yang rencananya akan 
beraktivitas di atas wilayah adat Suku 
Wambon Tekamerop. Masyarakat 
saat ini sedang menempuh berbagai 
upaya untuk menghentikan rencana 
tersebut, seperti melakukan lobi 
dengan pemerintah kabupaten 
bahkan pemerintah provinsi. Mereka 
menggunakan hak atas informasi 
untuk mendapatkan penjelasan 
utuh mengenai keberadaan 
perusahaan HTI tersebut, dari 
hasil lobi tersebut didapati fakta 
bahwa Izin MRJ tidak terdaftar di 
Dinas Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Boven Digoel. Berbekal 

Mereka tahu persis 
bahwa hal itu hanya akan 

membawa kepunahan 
bagi Identitas mereka 
sebagai masyarakat 

adat, namun tidak hanya 
terhenti pada masalah 

identitas belaka, mereka 
juga mempertaruhkan 
subsistensi hidupnya di 

dalam hutan.
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sekumpulan informasi tersebut, 
mereka lalu membangun solidaritas 
dengan berbagai pihak; berkontak 
dengan warga perlawanan lain di 
kampung-kampung sekitar yang 
juga berhadapan dengan ancaman 
investasi, dan menggandeng Ikatan 
Mahasiswa Boven Digoel untuk 
sama-sama memperjuangkan 
haknya. Tidak lupa, bersama Yayasan 
Pusaka, SKP Kame dan ElAdpper, 
mereka melakukan pemetaan ruang 
hidup secara partisipatif, untuk 
memperkuat bukti bahwa PT. MRJ 
memiliki konsesi di atas wilayah adat 
mereka, sesuatu yang sesungguhnya 
melanggar aturan adat. Meskipun 
hari ini , mereka belum mencapai 
fase yang sama seperti apa yang 
dicapai oleh Masyarakat Adat Moi 
di Sorong, namun harapan itu masih 
ada, sepanjang api perlawanan tidak 
padam.

Tinjau Ulang Semua Perizinan 
Bermasalah

Setelah pencabutan Izin MMP 
tersebut, Pemerintah Papua 
Barat, sedang gencar-gencarnya 
melakukan evaluasi dan kaji ulang 
izin kebun sawit. Tercatat hingga 
2019, ada 18 perusahaan yang 
sudah mendapat IUP di Papua Barat 
dengan luas 490.191 hektar. Tiga 
perusahaan di Kabupaten Sorong 
sedang dievaluasi antara lain PT. 
Cipta Papua Plantation seluas 
15.671 hektar, PT. Inti Kebun Lestari 
34.400 hektar, dan PT. Sorong Agro 
Sawitindo seluas 40.000 hektar7 
Langkah tersebut merupakan angin 
segar bagi tata kelola perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia, yang juga 
merupakan mandat dari Inpres 
Moratorium. Pemerintah Pusat dan 
Daerah harus didorong dan didesak 
untuk terus melakukan tinjauan 
terhadap perizinan bermasalah, 
entah dikarenakan adanya aturan 
formal yang dilanggar maupun 
akibat proses sosial pemerolehan 
izin dari masyarakat pemilik hak 
yang tidak transparan.

Dalam laporan satu tahun 
moratorium, Kami menilai bahwa 

7 1https://www.mongabay.co.id/2020/08/16/
bupati-sorong-cabut-izin-kebun-sawit-
perusahaan-di-wilayah-adat-moi

Meskipun hari ini , mereka 
belum mencapai fase yang 

sama seperti apa yang 
dicapai oleh Masyarakat 

Adat Moi di Sorong, 
namun harapan itu 

masih ada, sepanjang api 
perlawanan tidak padam.
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salah permasalahan paling 
mencolok adalah  pemberian izin 
kepada korporasi yang melampaui 
ketentuan batasan luas penguasaan 
tanah. Aturan hari ini, menyebutkan 
bahwa Hak Guna Usaha usaha 
perkebunan besar yang diberikan 
untuk komoditas pangan lainnya 
(termasuk kelapa sawit) per 1 (satu) 
provinsi hanya diperbolehkan 
seluas 20.000 ha (dua puluh ribu 
hektar) dan di seluruh Indonesia 
seluas 100.000 ha (seratus ribu 
hektar).Sedangkan di Provinsi 
Papua dan Papua Barat, batas 
maksimum luas penguasaan tanah 
besarannya 2 (dua) kali maksimum 
luas penguasaan tanah untuk 1 
(satu) provinsi. Kami menemukan  
banyak grup raksasa sawit yang 
menguasai lahan lebih dari 40.000 
hektar dalam satu provinsi. Selain 
itu, kami juga menemukan 17 
perusahaan perkebunan kelapa 
sawit di Kabupaten Kapuas berada 
di kawasan hutan dengan luas 
235.945 ha, lima diantaranya adalah 
anak perusahaan Genting Group. 
Potret penguasaan tanah melebihi 
aturan , atau adanya konsesi di 
dalam kawasan hutan tersebut,  
harus menjadi catatan evaluasi 
Pemerintah untuk segera melakukan 
moratorium sawit. Jika dibiarkan 
berlarut-larut hanya akan semakin 
menimbulkan problem lainnya, 

seperti laju deforestasi yang tidak 
terkenadali. Berdasarkan analisis 
citra satelit (2019) diperkirakan 
sekitar 228.510 hektar kawasan 
hutan yang hilang (deforestasi) 
dan sudah berubah menjadi kebun 
sawit. Angka deforestasi tertinggi 
berada di wilayah Provinsi Papua 
sekitar 164.599 hektar, utamanya 
di daerah Merauke dan Boven 
Digoel8. Kawasan hutan yang 
dialihkan tersebut umumnya 
merupakan hutan alam dan situs 
penting masyarakat adat setempat. 
Pemerintah harus sesegera mungkin 
menunjukkan keseriusannya dalam 
mengimplementasikan mandat 
moratorium perkebunan kelapa 
sawit. []

8 Laporan Satu Tahun Moratorium, dapat 
diakses di sini https://pusaka.or.id/
assets//2019/09/Laporan-Satu-Tahun-
Moratorium-Sept-2019-Final-dikompresi.pdf

Pemerintah harus sesegera 
mungkin menunjukkan 
keseriusannya dalam 

mengimplementasikan 
mandat moratorium 

perkebunan kelapa sawit.
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Siang itu, 24 Oktober 2020, 
Mama Valentina terlihat 
gugup. Ia diundang untuk 

memberikan orasi di hadapan 
puluhan calon kader Ikatan 
Mahasiswa Boven Digoel (IMADI) di 
tengah-tengan rangkaian kegiatan 
orientasi anggota baru. Kehadiran 
Mama tersebut berawal dari 

inisiatif para anggota IMADI yang 
resah, melihat Kabupaten tanah air 
mereka, Boven Digoel terus dihajar 
beragam investasi berbasis lahan 
yang berpotensi menggusur ruang 
hidup masyarakat lokal. Keresehan 
itu makin hari terasa makin dekat, 
seiring dengan makin meningkatnya 
ancaman terhadap tanah adat. Maka 

BELAJAR DARI CARA PEREMPUAN BERLAWAN
Catatan-Catatan Belajar Bersama Perempuan Adat 

‘Mama saat ini sedang waspada, PT. MRJ terus bujuk rayu kami masyarakat. 
Mama tidak akan lepaskan tanah, mungkin memang perempuan tidak punya 

hak. Tapi Mama berjuang ini untuk enam orang anak-anak Mama. Mama tidak 
mau mati dalam keadaan berdosa, karena membuat anak-anak tidak punya 

tanah lagi, tidak punya tempat mereka kembali’

Mama Valentina Ekoki
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mereka kemudian memutuskan 
untuk mendengarkan secara 
langsung tuturan dari perwakilan 
masyarakat mengenai problem 
lingkungan dan agraria apa yang 
sedang mereka hadapi saat ini. Mama 
Valentina, berdasarkan kesepakatan 
bersama warga di kampung, Subur 
dimandatkan untuk mewakili 
masyarakat Wambon Kenemopte, 
menceritakan dan menggalang 
dukungan perjuangan membela 
tanah adat. 

Dalam orasinya, Mama menceritakan 
dengan gamblang bagaimana 
investasi HTI milik konglomerat 
Sinivasan Marimutu, di atas tanah 
adat tersebut akan mendatangkan 
ancaman bagi hidup mereka, berupa 
hilangnya sumber-sumber pangan 
dan penghidupan, mencemari 
mata air dan sungai,  membunuh 
hewan endemik, menggusur tempat 
penting dan bernilai sejarah, dan lain 
sebagainya. Mama juga menjelaskan 
bagaiman kaum perempuan akan 
menjadi korban utama dari rencana 
bisnis tersebut ‘Mama tidak bisa 
lagi menganyam tas noken, sebab 
pohonnya sudah ditebang. Tidak bisa 
pangkur Sagu dan Mengusahakan 
tanaman obat lainnya’. Ia 
menekankan ulang, bahwa Hutan 
adalah Supermarket, adalah pasar 
raksasa yang menyediakan semua 

kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak 
ada yang tidak mampu disediakan 
oleh Hutan, apapun itu baik sandang, 
pangan, maupun papan. 

Upaya menggalang solidaritas di 
kalangan mahasiswa tersebut bukan 
merupakan upaya satu-satunya 
yang dilakukan oleh Suku Wambon 
Kenemopte di Kampung Subur, Aiwat 
dan Kaisa untuk menghentikan 
rencana pembukaan Hutan 
Tanaman Industri. Mereka telah 
menempuh beragam cara lainnya 
secara maksimal ; merentang dari 
jalur formal seperti melakukan lobi 
di dinas-dinas di tingkat Kabupaten 
dan Provini, menemui Bupati, DPR 
dan perwakilan Lembaga adat, dan 
melakukan pemetaan terhadap 
wilayah adat, hingga jalur tradisi 
dan adat istiadat, yakni memasang 
sasi, menentukan denda adat 
bersama-sama, menjatuhkan sanksi 
adat, dan musyawarah-musyawarah 
lainnya. Mereka sungguh tidak 
menginginkan sama sekali PT. 
Merauke Rayon Jaya menginjakkan 
kakinya di atas tanah adat, maka 
segala daya upaya dikerahkan untuk 
mengorganisir diri dan menyusun 
kekuatan. 

Perusahaan yang bergerak di 
bidang pemanfaatan hasil hutan 
kayu tanaman industri atau HTI 
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tersebut, mengincar lahan seluas 
206.800 hektare yang membentang 
dari Distrik Subur (Boven Digoel) 
hingga Distrik Muting (Merauke). 
Masyarakat merasa hal ini aneh. 
Mereka tidak pernah merasa 
mengizinkan siapapun untuk 
menggarap tanah mereka. Dalam 
cara pandang sebagai masyarakat 
adat, tanah itu adalah mutlak 
mereka miliki melalui sistem 
pewarisan turun temurun bahkan 
jauh sebelum hadirnya negara atau 
misi katholik. Maka setiap orang 
tidak boleh sembarang mengaku-
ngaku memiliki hak di atasnya. 
Setiap jengkal tanah dan batas-
batasnya mengandung sejarah, 
beberapa tidak boleh dituturkan 
sekenanya, karena melibatkan kisah-
kisah sensitif seperti bagaimana 
perang mengayu9 terjadi dalam 
perluasan teritori adat di masa 
lampau. Mereka percaya periode 
tersebut telah lewat, perdamaian 
telah dicapai, kisah harus ditutup. 
Setiap marga telah memiliki haknya 
masing-masing, Tete Nene Su 
Atur Baik Pembagiannya. Namun, 
beredarnya rencana HTI tersebut 
kemudian menimbulkan gesekan 
horizontal yang membawa pada 
ketegangan. Terjadi perdebatan 
sengit, dengan Suku Marind, 
9 Periode perang suku di mana puncak 

kemenangannya terjadi ketika salah satu pihak 
berhasil memotong kelapa pihak lawan. 

perihal wilayah-wilayah adat 
yang berada di perbatasan, yang 
juga masuk sebagai areal rencana 
bisnis tersebut. Ketegangan yang 
jarang sekali terjadi dalam sejarah 
pasca periode mengayu, sebab 
mengungkit hal tersebut sama 
artinya dengan mengorek luka lama. 
Pihak korporasi bahkan beberapa 
kali secara sengaja menggunakan 
perwakilan dari Suku Marind 
untuk membujuk rayu masyarakat 
Wambon, sebuah tindakan yang 
tidak terpuji, mengingat hal tersebut 
sangat berpotensi menimbulkan 
konflik antar sesama. 

Dalam rumitnya tumpang 
tindih klaim tersebut, kelompok 
perempuan memang sama sekali 
jarang bersuara atau sekedar 
menyampaikan argumentasi. 
Dikarenakan berlakunya sistem 
patrilineal – di mana pewarisan nama 
marga dan tanah adat diserahkan 
kepada anak laki-laki – membuat 
perempuan tidak memiliki hak milik 
atas tanah. Mereka hanya diberikan 
hak kelola dan akses untuk mencari 
makan di atas tanah tersebut. 
Namun, meskipun demikian, Ikatan 
dan kebergantungan perempuan 
adat atas tanah begitu besar. 
Mereka melihat hutan sebagai 
ruang hidup, sekaligus ruang kerja 
yang membentang luas ; di sana 
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mereka mencari makan, mencari 
bahan anyaman, memangkur 
sagu, berkebun, mencari tanaman 
obat, berburu, mengasingkan diri 
saat menstruasi, melaksanakan 
ritual pernikahn melahirkan, 
membesarkan anak, ,dll . Sehingga 
tidak heran jika Hutan kerap 
diasosiasikan dengan Mama, Hutan 
Adalah Mama. Perumpamaan 
tersebut mewakili peran Hutan dan 
Mama dalam merawat kehidupan. 
Tidak heran, jika saat ada rencana 
investasi mendesak ruang hidup 
mereka, kelompok perempuan yang 
cenderung paling keras menentang 
rencana tersebut. Mama Valentina 
adalah contoh paripurna bagaimana 
Ia memahami betul ancaman 
yang akan muncul dari rencana 
ekspolitasi sumbe daya alam di atas 
tanah mereka.

Mengapa Perempuan bereaksi 
keras terhadap rencana investasi

‘Pohon Gnemo ini nanti kulitnya 
akan kita kelupas, seratnya kita 
bersihkan, lalu dikeringkan, dan 
dijemur di bawah sinar matahari. 
Setelah ini baru kita bisa mulai 
pintal’, Mama Martina Aute, 
Perempuan Adat di Kampung 
Subur menunjukkan satu per satu 
tahapan mendapatkan bahan baku 
Enok- bahasa lokal Orang Wambon 

untuk merujuk pada tas rajut yang 
di Tanah Papua umumnya dikenal 
sebagai Noken. Menjahit Enok 
adalah salah satu pekerjaan khas 
perempuan di Suku Wambon, Jarang 
sekali dapat kita temui laki-laki yang 
mampu mengerjakannya. Bahan 
baku utamanya berasal dari serat 
Pohon Gnemo atau Melinjo, yang 
diproses melalui beberapa tahapan 
dan akan difungsikan sebagai 
benang, sedangkan jarumnya, ya 
menggunakan tangan manusia. 

Niop – panggilan untuk Mama 
bagi Orang Wambon – akan 
menghabiskan waktu 4 hingga 5 
jam dalam satu hari untuk membuat 
Enok, umumnya dikerjakan saat 
seluruh pekerjaan rumah telah 
selesai dilakukan, atau menjelang 
tidur malam. Dapat dilakukan 
sendiri-sendiri ataupun secara 
berkelompok. Satu tas ukuran 
kecil menghabiskan waktu selama 
satu hingga dua minggu, terhitung 
dari pengambilan bahannya, 
sedangkan ukuran sedang dan 
besar , bisa mencapai satu bulan 
untuk menyelesaikannya. Apakah 
tas tersebut dijual? Bisa iya bisa 
tidak, tergantung kebutuhan hidup 
saat itu. Semua orang menggunakan 
Enok ; Laki Perempuan, Anak 
Kecil Orang Dewasa. Ia berfungsi 
untuk berbagai hal ; mengisi bahan 
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pangandan hewan buruan, menjadi 
salah satu alat tradisi, bahkan dapat 
juga untuk menggendong anak. Enok 
dapat bertahan hingga tahunan, 
bahkan jika cukup rapi merawatnya 
Ia bisa tetap bagus dalam jangka 
waktu sepuluh tahun. 

Hal ini menempatkan Pohon Gnemo 
sebagai pohon yang penting bagi 
Perempuan, sama pentingnya 
dengan Pohon Mangga Hutan bagi 
laki-laki – yang merupakan bahan 
baku koteka bagi orang Wambon. 
Mereka tidak hanya melihat Enok 
sebagai semata kerajinan tangan, 
Ia adalah gambaran dari curahan 
waktu kerja perempuan dalam satu 
hari, Ia juga mewakili pengetahuan 
perempuan dalam memanfaatkan 
hutan dan hasil alamnya. Enok 
adalah ekspresi diri perempuan 
secara berkelompok, mereka kerap 
menghabiskan waktu bersama-

sama untuk melakukan aktivitas 
merajut tersebut. 

Tentu,tidak hanya Enok dan Pohon 
Gnemo yang amat penting dan khas 
bagi Perempuan. Itu hanya salah 
satu contoh kecil bagaimana relasi 
perempuan dan hutan. Pada bulan 
Desember lalu, Yayasan Pusaka , SKP 
KAME dan ElAdpper mengadakan 
agenda belajar bersama Perempuan 
Adat di Boven Digoel dan Merauke. 
Salah satu agenda tersebut 
adalah untuk melihat bagaimana 
perempuan memanfaatkan 
hutannya. Kami meminta mereka 
menuliskan hal-hal apa saja yang 
mereka  ketika berada di dalam 
hutan, apa saja yang dihasilkan, dan 
digunakan untuk apa hasil tersebut. 
Kami merangkum pendapat 
perempuan tersebut dalam bentuk 
tabel di bawah ini.

NO APA YANG DI 
LAKUKAN

APA YANG DI 
HASILKAN

DIGUNAKAN UNTUK 
APA HASIL TERSEBUT

1. Menanam Sagu Dikonsumsi Sendiri 
Dijual

Biaya anak sekolah – 
kebutuhan hidup

2. Piara babi di Hutan/
Dusun

Dikonsumsi Sendiri 
Dijual 
Bahan Baku Busur 
(Taring)

Kebutuan hidup – 
biaya anak sekolah
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3. Bermalam di 
Hutan/Dusun

Mencari Makan 
Menenangkan Diri

Kebutuhan hidup – 
keselamatan

4. Kerja kebun/
berkebun

Dikonsumsi Sendiri 
Dijual

Kebutuhan hidup –
biaya anak sekolah

5. Menjaring, pancing, 
raba ikan, timba kali

Dikonsumsi Sendiri
Dijual belikan

Kebutuhan hidup- 
biaya anak sekolah

6. Mencari Gaharu Dijual Kebutuhan hidup- 
biaya anak sekolah

7. Mengambil Gnemo – 
Kulit Gnemo

Dikonsumsi Sendiri 
Dijual 
Bahan Baku Enok

Kebutuhan hidup- 
biaya anak sekolah

8. Mengambil Kulit 
Gambit

Dikonsumsi sendiri
Dijual

Kebutuhan hidup

9. Mengambil Kulit 
damar dan getah

Tanaman Obat
Bahan Bakar

Kebutuhan hidup

10. Mengambil Daun 
Tikar

Bahan baku alas 
rumah
Dijual

Kebutuhan hidup

11. Mengambil daun 
sagu, pucuk dan 
gabah

Bahan baku atap 
rumah dan cawat 
Dikonsumsi sendiri

Kebutuhan hidup

12. Mencari Air hutan Tanaman Obat
Konsumsi 

Kebutuhan hidup

13. Mencari Tali rotan, 
air rotan dan rotan

Untuk membungkus 
Sagu
Tanaman Obat
Ritual adat

Kebutuhan hidup
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14. Mencari Pelepah 
nibung dan gagar

Bahan baku untuk 
meramas sagu
menimba air dan 
mengisi sagu

Kebutuhan hidup 

15. Menanam Pohon 
Karet

Getahnya untuk dijual Biaya hidup – biaya 
anak sekolah

16. Menanam Rumput 
Rawa 

Bahan baku Cawat Tarian adat

17. Berburu Dikonsumsi Sendiri
Dijual

Biaya hidup – biaya 
anak sekolah

18. Mengambil Daun 
Gatal

Tanaman Obat
 Dijual

Kebutuhan hidup

19. Membelah Kayu 
Bakar

Untuk kebutuhan 
memasak
Dijual

Kebutuhan hidup

20. Mengambil Pucuk 
Nibung

Dikonsumsi Kebutuhan hidup

21. Membuat Perahu Transportasi Kebutuhan hidup

22. Menebang Kayu Bahan Baku Rumah 
Dijual

Kebutuhan hidup

23. Mengambil Kulit 
Kayu Lawang

Tanaman Obat
Dijual

Kebutuhan hidup 

Tabel di atas tentu sangat terbatas, 
masih banyak yang belum dapat 
dicakup di dalamnya, misalnya saja 
daftar tanaman obat tradisional 
yang saat ini mereka masih 
gunakan, tanaman pangan apa 
saja yang mereka ambil dari dalam 

hutan, hewan-hewan yang mereka 
buru, jenis-jenis ikan yang mereka 
pancing, dan masih banyak lagi. 
Dari proses belajar tersebut kami 
dibuat terperangah dan menyadari 
pernyataan yang selalu mereka 
ulang-ulang, bahwa hutan adalah 
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Pasar Raksasa penyedia semua jenis 
kebutuhan hidup. Kami menyadari 
bahwa pernyataan tersebut tidak 
berlebih-lebihan, mengingat 
bagaimana mereka mampu 
memenuhi semua kebutuhan dari 
dalam hutan. Maka wajar saja 
mereka tidak ingin mengganti 
kekayaan tersebut dengan tanaman 
monokultur yang keuntungannya 
tidak dapat mereka rasakan secara 
langsung, atau bahkan membawa 
dampak kerugian yang lebih besar. 

Selain mengembang fungsi ekologi, 
ekonomi dan sosial, Hutan bagi 
perempuan memiliki fungsi lainnya 
yang sangat penting dan tidak dapat 
digantikan oleh yang lain ; tempat 
menenangkan diri dari kekacauan 
dunia .Pernyataan ini pernah 
keluar dari seorang Mama bernama 
Albertina, warga Kampung Subur. 
Mama Albertina harus kehilangan 
suaminya di saat  usia anaknya 
masih terlampau kecil, Ia seperti 
kehilangan sebelah kaki untuk 
berpijak. Mama melewati hari-hari 
yang berat dengan mengungsi ke 
dalam hutan bersama anak-anaknya, 
’Lima Tahun Mama Tinggal di sana’, 

tuturnya. Baginya Hutan adalah 
tempat teraman bagi perempuan, 
di sana Ia tidak perlu memusingkan 
pangan, rumah, air, dan kebutuhan 
pokok lainnya. Ia memangkur 
sagu, berburu, memancing ikan, 
mengasap dan hasilnya Ia gunakan 
untuk konsumsi sendiri, dan sisanya 
Ia perjual belikan untuk menutupi 
kebutuhan hidup lainnya. ‘Ya dulu 
kebutuhan tidak sebanyak hari ini, 
Hidup selalu terasa cukup’, tegasnya. 
Hari ini Mama Albertina, berdiri 
bersama Mama-mama lainnya dan 
turut serat dalam mempertahankan 
tanah adatnya dari rencana ekspansi 
HTI. Ia tidak pernah absen dalam 
rapat-rapat strategis advokasi hutan 
adat di kampungnya, meskipun Ia 
terhitung jarang sekali berbicara, 
Ia dikenal karena kontribusinya 
menyumbangkan beras, sagu, dan 
bahan pangan lainnya untuk setiap 
aktivitas advokasi. Anak-anaknya 
pun hari ini juga menjadi garda 
terdepan perlawanan.

Belajar dari cara Perempuan 
berlawan

Perempuan Adat memahami 
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betul keterbatasan mereka 
dalam berpartisipasi pada proses 
pengambilan keputusan. Tidak 
melekatnya hak kepemilikan 
tanah adat pada dirinya, membuat 
hak bersuaranya kerap dilucuti, 
terutama ketika Ia harus berada pada 
posisi berseberangan dengan kaum 
laki-laki. Kata-kata seperti ‘Ko diam, 
Ko tida pu hak’, sering kali mereka 
terima saat mereka melayangkan 
protes terhadap rencana investasi 
tertentu. Rikarda Maa, Perempuan 
Suku Awyu Kampung Ampera, 
sering kali mendapatkan ancaman 
verbal dari keluarga dan lingkungan 
sekitarnya sendiri, hanya karena Ia 
bersuara keras menolak rencana 
perkebunan kelapa sawit PT. 
Indoasiana Lestari, anak perusahaan 
Menara group. Rika bukannya 
tidak memahami bahwa sebagai 
Perempuan Ia akan berhadapan 
dengan argumentasi soal ‘Siapa 
yang lebih berhak berbicara’, justru 
Ia memahami dengan baik konteks 
sosial kultural masyarakatnya, 
dan dikarenakan pemahamannya 
tersebut itulah, Ia lalu memutuskan 
untuk mengorganisir kelompok 
perempuan di kampungnya, untuk 
menolak perusahaan tersebut. Ia 
mengumpulkan beberapa tanda 
tangan perempuan yang memiliki 
sikap sama, untuk dibubuhkan di 
dalam surat pernyataan pernolakan. 

Ia paham bahwa Ia hanya mungkin 
bergantung dengan sesama 
kaumnya. 

Meskipun pada akhirnya, Indoasiana 
tetap berhasil mendapatkan Izin 
dari masyarakat, tapi yang Rika 
lakukan hari ini cukup menggugat 
kemapanan dominasi laki-laki 
dalam penentuan keputusan atas 
sumber daya alam. Tidak sekali Ia 
harus berhadapan dengan orang-
orang tua di kampung yang tidak 
menyetujui sikapnya tersebut. Ia 
pernah berkata di depan mereka 
‘Kalian akan menyesal. Tidak akan 
lama, Kita lihat saja’. Kata-katanya 
seperti kutukan, dan benar saja ; 
benih-benih penyesalan sudah mulai 
tampak. Ia melihat hari ini, para 
pemilik hak ulayat kecewa terhadap 
nilai kompensasi yang tidak sesuai 
dengan janji perusahaan. 

Tidak hanya ‘ditiadakan’ dalam 
proses masuknya investasi di tanah 
adat, Perempuan juga mengalami 
diskriminasi berikutnya, yakni 
pemilahan kerja berdasarkan 
gender. Tania Li menyebut 
fenomena ini sebagai ketergusuran 
berlapis yang dihadapi oleh 
perempuan lingkar perkebunan. 
Saat akuisisi lahan tidak dapat 
dihindarkan, hutan diubah menjadi 
perkebunan monokultur, Maka 
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Perempuan turut kehilangan ruang 
hidupnya. Pilihan paling rasional 
yang tersedia umumnya adalah 
menjadi buruh harian upahan di 
perkebunan. Tantangan lain muncul 
saat mereka menjadi buruh upahan 
; ketidakpastiaan dan kerentanan 
kerja. Perempuan -perempuan ini 
umumnya dapat bekerja di atas lima 
tahun lamanya sebagai karyawan 
tidak tetap di perkebunan,  tanpa 
peluang sama sekali ditingkatkan 
statusnya sebagai karyawan tetap. 
Pernah suatu ketika, Antonia 
Meanggi, warga Kampung Anggai, 
salah satu wilayah konsesi PT. 
Megakarya Jaya Raya berada , 
memutuskan untuk menggebrak 
langsung bagian manajemen 
perusahaan, dan meminta 
peningkatan status kerjanya saat 
itu juga. Antonia berhasil, namun 
tidak dengan yang lainnya. Mereka 
masih harus berkubang dengan 
kerentanan lainnya. Namun, Antonia 
mengakui bahwa perkebunan 
kelapa sawit adalah tempat yang 
buruk bagi perempuan. Ia adalah 
tempat yang penuh mara bahaya, 
entah itu bagi kesehatan maupun 
keselamatan . Tidak berselang lama 
dari pengangkatannya tersebut, Ia 
memutuskan mundur dan berkeja 
sebagai guru SD di kampungnya. 
Pilihan yang menurutnya paling 
waras saat ini. 

Dari kisah-kisah yang disajikan di 
atas, kami menilai bahwa kelompok 
perempuan adalah pihak paling 
terdampak dari beragam investasi 
berbasis tanah skala besar hari ini; 
mulai dari tahap awal persetujuan 
hingga implementasi. Perempuan 
sedari awal tersingkir dari 
pengambilan keputusan atas tanah 
adat, disebabkan tidak melekatnya 
hak kepemilikan pada diri mereka. 
Lalu, saat terjadinya alih fungsi 
lahan, perempuan merasakan 
dampak ekologis, berupa perubahan 
fungsi hutan dan ekosistem lainnya. 
Setelah mereka kehilangan ruang 
kelola akibat krisis ekologi, mau 
tak mau harus terlempar sebagai 
buruh upahan harian, yang juga 
berhadapan dengan problem 
lainnya, yakni kerentanan kerja. 

Rentetan dampak tersebut, menjadi 
dasar yang cukup bagi kisah mereka 
untuk lebih banyak diproduksi dan 
disebarkan  kepada khalayak. Kita 
perlu mendengarkan dengan teliti 
argumentasi pembelaan mereka 
terhadap hutan, melihat sejauh 
mana ketergantungan mereka 
terhadapnya, dan bagaimana 
impian mereka di masa mendatang. 
Mengabaikan suara mereka sama 
saja mempercepat krisis ekologi. 
Sesuatu yang kita tidak ingin alami 
dan saksikan. []






