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KOMUNITAS NGATA TORO

Indonesia
Studi Kasus Equator Initiative

Terhadap pengembangan solusi yang berkelanjutan untuk masyarakat,
alam dan ketahanan suatu komunitas

SERI STUDI KASUS EQUATOR INITIATIVE - UNDP
Berbagai komunitas pribumi dan adat di seluruh dunia saat ini sedang menggalakkan aneka solusi pembangunan
berkelanjutan inovatif yang bisa jalan bagi masyarakat dan alam. Sejumlah kecil publikasi atau studi kasus memberitakan kisah
lengkap bagiamana berbagai inisiatif ini berkembang, sejauh mana jangkauan dampaknya, dan bagaimana perubahannya
dalam perjalanan waktu. Namun masih lebih sedikit lagi yang dilakukan untuk memberitakan aneka kisah ini dengan para
praktisi komunitas itu sendiri yang menjadi pencerita kisahnya.
Untuk menandai ulang tahunnya yang ke – 10, Equator Initiative berusaha membidik celah ini. Studi kasus berikut ini
merupakan salah satu kisah yang terangkum dalam seri yang terus berkembang tentang bagaimana seluk-beluk para
pemenang Equator Prize – berbagai praktik terbaik dalam konservasi lingkungan berbasis komunitas dan penghidupan
berkelanjutan yang telah ditelaah secara kritis dan dikaji oleh teman-teman. Aneka kasus ini dimaksudkan agar dapat
memberi inspirasi bagi dialog kebijakan yang diperlukan untuk menakar keberhasilan lokal, untuk memperbaiki basis
pengetahuan global atas lingkungan setempat dan berbagai solusi pembangunan, dan untuk menjadi model agar bisa
ditiru. Studi-studi kasus ini dapat ditinjau dan dipahami dengan paling baik bila disertai rujukan ke ‘The Power of Local Action:
Lessons from 10 Years of the Equator Prize’, sebuah kompendium dari berbagai pelajaran yang telah diserap serta pedoman
kebijakan yang ditarik dari materi kasus.
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RINGKASAN PROYEK

BEBERAPA FAKTA PENTING

Tanah tradisional komunitas Ngata Toro seluas 22.300
hektar terletak sebagian di dalam Taman Nasional Lore
Lindu, sebuah cagar biosfer UNESCO yang berada di pulau
Sulawesi, Indonesia. Sejak tahun 1993, dua organisasi lokal
telah berupaya untuk memperkuat tradisi, hukum adat,
dan lembaga lokal untuk pemanfaatan sumber daya hutan,
lahan, dan air secara berkelanjutan.
Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) dan
Lembaga untuk Masyarakat Adat Desa Ngata Toro telah
mempromosikan panen berkelanjutan produk hutan nonkayu, pertanian berdampak-rendah, budidaya ikan, dan
ekowisata di dalam dan di sekitar taman nasional. Menyusul
diakuinya tanah tradisional mereka pada tahun 2001,
komunitas ini telah mengembangkan beberapa undangundang untuk membatasi penggunaan sumber daya.

PEMENANG EQUATOR PRIZE : 2004
DIDIRIKAN: 1993
LOKASI: Desa Ngata Toro, Sulawesi
PENERIMA: Masyarakat adat Desa Ngata Toro
KEANEKARAGAMAN HAYATI: Taman Nasional Lore Lindu
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Latar Belakang dan Konteks

Masyarakat adat desa Ngata Toro hidup di daerah kantong Taman
Nasional Lore Lindu, sebuah cagar biosfer UNESCO yang terletak di
pulau Sulawesi, Indonesia. Taman seluas 2,180-km2 ini mencakup
dataran rendah dan hutan pegunungan, menyediakan habitat untuk
banyak spesies langka, termasuk 77 spesies burung endemik asal
Sulawesi. Spesies tanaman termasuk Eucalyptus deglupta, tanaman
obat-obatan penting, dan rotan, sementara mamalia endemik
termasuk Makaka Tonkean (Macaca tonkeana tonkeana) dan babi
rusa Sulawesi Utara (Babyrousa babyrussa celebensis).

tujuh desa kecamatan Ngata Toro; tindakan ini telah berusaha
untuk melibatkan seluruh elemen di dalam komunitas Ngata Toro,
termasuk pemerintahan desa, lembaga masyarakat adat, tokoh
agama, dan anggota pemuda.
Di luar dampak yang dihasilkan kepada desa kecamatan di komunitas
Ngata Toro, inisiatif ini telah mencapai tingkat pemaparan global dan
replikasi yang mengesankan. Melalui presentasi, seminar, lokakarya,
dan symposium yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dan
aktor internasional, laki-laki dan perempuan dari masyarakat
Ngata Toro dapat membagi pengalaman mereka dengan berbagai
komunitas yang mirip dari seluruh dunia. Tingginya tingkat
pertukaran pengetahuan dan pembelajaran peer-to-peer yang
telah diikuti komunitas ini merupakan jaminan bahwa mereka
memiliki peran utama dalam proses internasional ini, menginspirasi
yang lain dengan profil keberhasilannya dalam mempromosikan isu
masyarakat adat dan perempuan di dalam konteks konservasi lokal
dan pembangunan.

Berkampanye Untuk Hak-Hak Masyarakat Adat
Dari 22.300 hektar tanah tradisional milik komunitas Ngata Toro,
18.000 hektar berada di dalam Taman Nasional dan telah diakui
secara hukum oleh pihak otoritas taman. Masyarakat Ngata Toro
terlibat dalam panen berkelanjutan dan produksi produk hutan nonkayu, pertanian berdampak rendah, budidaya ikan, dan ekowisata
yang membantu mengurangi kemiskinan, melestarikan warisan
alam taman nasional, dan membangun kemandirian. Diakuinya
hak-hak adat mereka terhadap tanah membuat masyarakat Ngata
Toro menjadi sebuah studi praktek yang baik untuk masyarakat adat
di Indonesia dan di area yang lebih luas. Pihak berwenang taman
juga telah mengakui pengetahuan tradisional komunitas ini tentang
keanekaragaman hayati lokal dan hukum adat penggunaan sumber
daya, bekerja sama dengan para penghuni desa yang tinggal
di taman dalam memonitor dan mengelola sumber daya hutan
secara berkelanjutan. Inisiatif tersebut juga telah mempromosikan
penggunaan produk hutan non-kayu dalam kerajinan tangan
tradisional dan sebagai pupuk organik yang dapat menjadi sumber
pemasukan bagi penghuni hutan.

Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Komunitas
Komunitas Ngata Toro terdiri dari dua grup: Organisasi Perempuan
Adat Ngata Toro (OPANT) dan Lembaga untuk Masyarakat adat Desa
Ngata Toro. Dua lembaga ini terdiri dari perwakilan-perwakilan
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Beberapa Aktvitas & Inovasi

Kegiatan Inti komunitas Ngata Toro adalah untuk menjaga
kelestarian ekosistem Taman Nasional Lore Lindu melalui revitalisasi
pengetahuan masyarakat adat dan hukum tradisional dalam akses,
control, dan penggunaan sumber daya alam keberlanjutan, dan
untuk mendapat manfaat ekonomi dari pelestarian dan konservasi
ekosistem hutan tropis tempat di mana mereka tinggal untuk
menjamin pembangunan berkelanjutan. Sejak 1993, komunitas
ini, yang diwakili oleh Lembaga untuk Masyarakat adat Desa Ngata
Toro dan OPANT, telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan
untuk memperkuat tradisi, hukum adat, budaya, dan lembaga lokal
untuk menggunakan sumber daya hutan, tanah, dan air secara
berkelanjutan untuk kepentingan seluruh anggota komunitas ini.

undang tersebut disebarluaskan melalui tujuh desa kecamatan
di dalam komunitas tersebut; lembaga adat diberdayakan untuk
mengawasi penggunaan sumber daya, dan beberapa perusahaan
desa dibentuk, seperti pembudidayaan ikan, peternakan, dan
kerajinan tangan yang dibuat dari bambu, palem, rotan, dan kulit
pohon.

Manajemen Hutan yang Multidimensi
Beberapa masalah utama yang harus dihadapi oleh komunitas
ini antara lain pembukaan hutan untuk lahan pertanian, sebuah
kebiasaan yang umum dilakukan oleh komunitas yang tinggal di tepi
hutan. Inisiatif ini juga telah melawan perburuan dan pemerangkapan
babi liar dan anoa (Bubalus depressicornis, juga dikenal sebagai
kerbau kerdil) di lingkungan hutan, dan mengurangi penebangan
pohon jati untuk pembangunan hunian lokal. Sebagai pengganti
kegiatan mata pencaharian yang membahayakan lingkungan ini,
inisiatif ini telah memberikan latihan untuk menawarkan layanan
panduan hutan kepada turis dan memproduksi kerajinan tangan
tradisional dari sumber daya hutan non-kayu untuk dijual. Taman
Nasional Lore Lindu mendapat 2.000 pengunjung pada tahun

Awal Partisipasi
Inisiatif ini dimulai dengan diskusi yang dipimpin masyarakat
mengenai tantangan yang saling terkait yang harus dihadapi oleh
masyarakat Ngata Toro; yaitu eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan, kurangnya pengakuan tanah mereka secara legal,
dan rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga. Sementara itu,
tingginya potensi alam di tanah adat masyarakat Ngata Toro menjadi
suatu katalis positif. Diskusi ini berlanjut ke musyawarah pada
tingkat masyarakat. Komunitas ini lalu mulai memetakan tanah adat
mereka dan mendokumentasikan pengetahuan adat dan hukum
adat, lalu menunjuk salah satu anggota komunitas untuk menjadi
polisi hutan lokal.
Berdasarkan pada latihan pemetaan partisipatif, kelompok ini lalu
mengidentifikasi zona pemakaian lahan berdasarkan sistem adat
penggunaan sumber daya. Dengan bantuan dari ahli dan akademisi
hukum, pada tahun 2000-2001 komunitas ini mulai bernegosiasi
dengan pihak Taman Nasional Lore Lindu yang berwenang untuk
pengakuan tanah adat dan hukum adat milik mereka. Usaha ini
sukses besar, yang menyebabkan komunitas ini menyusun undangundang desa untuk mengatur penggunaan sumber daya di dalam
hutan mereka yang seluas 22.300 hektar. Persetujuan dan undang5

2007: tingginya volume pariwisata menawarkan berbagai peluang
untuk anggota komunitas memperoleh keuntungan ekonomi.
Grup ini juga telah melakukan penanaman kembali di area dimana
pembukaan hutan telah menyebabkan erosi tanah saat hujan deras.

kompas, teropong dan walkie talkie untuk memonitor aktivitas
manusia di sekitar hutan. Akhirnya, pelatihan teknik manajemen
hutan berkelanjutan telah diberikan kepada anggota Lembaga
untuk Masyarakat adat Desa Ngata Toro dan OPANT untuk
memberdayakan mereka sebagai pemimpin konservasi lokal.

Mendatangkan Pemangku Kepentingan Lokal dan
Eksternal
Melekat kepada solusi yang diajukan oleh inisiatif Ngata Toro adalah
kepercayaan bahwa tantangan dapat dilalui jika seluruh pemangku
kepentingan sama-sama memiliki kepentingan untuk manajemen
hutan berkelanjutan demi keuntungan bersama. Perselisihan telah
diselesaikan melalui forum di pertemuan desa dan pertemuan
adat, yang menghadapi masalah-masalah di dalam komunitas yang
berhubungan dengan hubungan antar manusia (Hintuwu) dan
hubungan antara manusia dan alam (Katuwua). Kedua pertemuan
dihadiri oleh perwakilan dari seluruh sektor masyarakat Ngata
Toro. Inisiatif ini telah menyatukan pihak Taman Nasional yang
berwenang, pemerintah daerah kabupaten Sigi, akademisi, LSM
lingkungan internasional, dan masyarakat adat Ngata Toro untuk
melestarikan ekosistem hutan. Sejak tahun 2001, kelompok ini juga
fokus untuk menyebarluaskan hasil kerja mereka kepada komunitas
adat di Indonesia, menekankan peran lembaga lokal dan hukum
adat dalam pelestarian lingkungan.
Inisiatif ini juga telah mempelopori beberapa metode inovatif
untuk mengkomunikasikan ide baik di dalam komunitas Ngata
Toro maupun pengamat dari luar. Dalam hal ini termasuk inovasi
teknologi, seperti melatih polisi hutan lokal cara menggunakan

Figur 1: Penggunaan Lahan Ngata Toro

Sumber: Ngata Toro
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Dampak

DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI

kimia. Sebelumnya, pertanian berpindah mengakibatkan banyak
berkurangnya tanaman obat-obatan dan agro-biodiversitas lokal;
demikian pula dengan perburuan liar yang berarti banyak spesies
hewan yang berada jauh dari desa. Sekarang, anggota komunitas
ini dapat melihat banyak spesies endemik di sekitar peternakan
lagi. Polisi hutan lokal juga telah memulai patrol rutin di hutan
adat Ngata Toro, membantu memonitor keanekaragaman hayati.
Spesies dilindungi yang utama atara lain Tarsius dianae, Babirusa,
Tarsius Kerdil (Tarsius pumilus), Kuskus Beruang Sulawesi (Ailurops
ursinus furvus), Tikus Sulawesi (Rattus celebensis), dan Musang Palem
Sulawesi (Macrogalidia musschenbroekii). Spesies burung endemik
yang dilindungi termasuk burung Maleo (Macrocephalon maleo).

Setelah dibatasinya 18,400 hektar tanah tradisional komunitas
Ngata Toro yang terletak di dalam area konservasi, inisiatif ini telah
menyusun strategi untuk pengelolaan berkelanjutan hutan milik
komunitas tersebut. Pemetaan penggunaan lahan partisipatif dan
perencanaan tata ruang telah mendefinisikan zona penggunaan
lahan berkelanjutan yang menggambarkan area terpisah untuk
ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya dan area yang diutamakan
untuk konservasi. Di area tersebut, misalnya, undang-undang telah
melarang perubuhan pohon jati untuk pembangunan. Hasilnya,
anggota komunitas telah melaporkan bertambahnya jumlah pohon
jati besar di dalam area konservasi Ngata Toro.

Mengukur manfaat dari konservasi

Inisiatif ini telah memberikan pelatihan dalam produksi dan
penggunaan pupuk organik – menggunakan kompos yang
disiapkan dengan tanaman lokal dan bahan hewani, dan difasilitasi
oleh stimulant yang terdiri dari mikroorganisme – yang telah
mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia, dan
berikutnya mempertahankan kualitas air dan menghindari limpasan

Hutan Ngata Toro telah menjadi tempat riset yang popular untuk
akademisi lokal dan luar yang bekerja untuk institut-insitut berbasis
masyarakat dan pelestarian hutan. Sejak tahun 2000, anggota
komunitas telah bekerja sama dengan proyek penelitian kolaboratif
Indonesia-Jerman bernama “Stability of the Rainforest Margin”

Tabel 1: Mata Pencaharian di Komunitas Ngata Toro
Mata Pencaharian Utama

Tahun
1993

Petani Subsisten

1998

2003

2008

60%

50%

35%

20%

Petani Tanaman (Coklat, Kopi, Vanila, Padi)

5%

7%

20%

30%

Pengusaha Wiraswasta

1%

1%

1.50%

2%

Pengrajin

1%

1%

1.50%

2.50%

0.50%

0.50%

1%

1%

0%

0.20%

0.50%

1%

Guru, Pegawai Pemerintah Kabupaten, Bidan Desa
Asisten Penelitian, Polisi Hutan Lokal
Sumber: Ngata Toro
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(STORMA). Proyek ini telah menyelidiki secara intensif pembukaan
hutan di dalam. Taman Nasional dan daerah penyangganya, dengan
kesimpulan bahwa status kawasan lindung milik taman tersebut
telah mengurangi penggundulan hutan sebanyak 9%.

kemiskinan, karena tanaman tradisional dan organic memiliki nilai
pasar yang lebih dibandingkan tanaman non-organik. Pasar untuk
tanaman tradisional dan obat-obatan di Indonesia sedang membesar.
Tanaman di Ngata Toro yang ditanam secara organik termasuk padi,
cokelat, kopi, vanila, tanaman obat-obatan tradisional, rumputrumputan, dan sayuran. Pengenalan kembali tanaman obat-obatan
juga telah membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga
dengan memotong biaya kesehatan.

Pengetahuan adat Ngata Toro telah didokumentasikan dalam bentuk
sebuah film oleh pemuda adat, sementara OPANT telah mencetak
buku tentang tanaman obat-obatan tradisional dan hukum adat.
Manfaat sosial dan ekonomi dari ditingkatkannya integritas ekologi
taman termasuk tersedianya obat-obatan tradisional di hutan
adat Ngata Toro, sumber air bersih, tersedianya air irigasi untuk
sawah – penebangan pohon dilarang di daerah aliran sungai – dan
berkurangnya banjir dan tanah longsor berkat reboisasi.

DAMPAK KEBIJAKAN
Dengan revitalisasi hukum praktek dan akses sumber daya
tradisional, komunitas Ngata Toro telah memperkuat pemerintahan
adat, mendemonstrasikan efektifitasnya sebagai strategi untuk
konservasi dan pembangunan lokal. Denda tradisional dan sanksi
sosial digunakan untuk mencegah aktifitas illegal; sebuah sistem
hukum adat telah dikembangkan untuk mengatur ekstraksi dan
penggunaan sumber daya alam; dan izin-izin dikeluarkan untuk
memperbolehkan ekstraksi sumber daya dari dalam tanah Ngata
Toro. Izin-izin ini dikeluarkan oleh pemerintah desa dan ikut
ditandatangani oleh Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro
(OPANT) dan Lembaga untuk Masyarakat Adat Desa Ngata Toro.

DAMPAK SOSIOEKONOMI
Inisiatif ini telah membantu mendiversifikasi pilihan mata pencaharian
untuk para anggota komunitas, mengurangi ketergantungan pada
aktivitas-aktivitas berdampak tinggi seperti perburuan hewan
langka, memanen rotan di hutan, dan perladangan berpindah, yang
telah diatur oleh hukum adat yang diperkenalkan kembali. Anggota
komunitas menjadi lebih terlibat di pembudidayaan tanaman
tahunan seperti kopi, pohon coklat dan vanilla di lahan kecil di luar
area konservasi, sedangkan ekowisata dan wisata etnis di dalam
Taman Nasional Lore Lindu telah digabungkan untuk menambah
alternative kegiatan berpenghasilan untuk komunitas Ngata Toro.

Dampak dari proses ini dapat dirasakan dari berbagai tingkatan. Di
Ngata Toro sendiri, kebijakan ini telah diterima dengan luas oleh
komunitas adat dan non-adat, hal ini menunjukkan kekuatan sanksi
sosial dan norma adat untuk mencegah eksploitasi sumber daya
alam secara berlebihan. Komunitas ini secara konsisten mengikuti
hukum adat yang telah disepakati bersama oleh Hintuwu Libu Ngata,
musyawarah adat tertinggi di Ngata Toro.

Bertambahnya pembudidayaan dalam skala kecil dapat dijelaskan
dengan diperkenalkannya metode pertanian baru, membuat
pertanian menjadi lebih menarik dari segi financial untuk para
anggota komunitas. Penggunaan pupuk organic dan pengenalan
kembali berbagai tanaman tradisional membantu mengurangi

Proses ini juga diterima di tingkat distrik, dimana distrik pemerintah
mengakui otonomi daerah Ngoto Toro melalui UU tahun 2004, dan
telah mendapat pemaparan di tingkat kabupaten dan nasional.
Kasus Ngata Toro telah digunakan sebagai model praktek terbaik
untuk seluruh masyarakat adat di Indonesia yang tinggal berdekatan
dengan taman nasional dan hutan negara. Dalam usahanya untuk
mempengaruhi kebijakan, Lembaga untuk Masyarakat Adat Desa
Ngata Toro mewakili pemangku kepentingan pada pertemuanpertemuan pengambilan keputusan dengan pihak Taman Nasional
yang berwenang dan departemen kehutanan. Misalnya, UU yang
berhasil dibentuk dari usaha melobi komunitas Ngata Toro adalah
para anggota diizinkan untuk memanen tanaman kopi yang
ditanam di Taman Nasional sebelum taman tersebut dinyatakan
sebagai daerah konservasi.

“Sejak dicetuskannya inisiatif Ngata Toro, banyak perubahan terjadi di komunitas ini, terutama
dalam manajemen hutan, karena masyarakat digoyahkan oleh sanksi adat yang diterapkan.
Misalnya, sebelum inisiatif ini ada, banyak orang yang melakukan penebangan liar dan
memanen hasil hutan; sekarang, hanya sedikit orang yang memasang perangkap dan berburu
di dalam hutan adat Ngata Toro.”
Bapak Said, Polisi Hutan Ngata Toro
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Keberlanjutan dan Replikasi

KEBERLANJUTAN

membantu membangun kapasitas kelompok perempuan adat
desa tersebut dalam mengembangkan kerajinan tangan tradisional
non-kayu, menggunakan kain kulit pohon, rotan dan bambu, dan
pertanian yang ramah lingkungan.

Inisiatif keberlanjutan ini sangat bergantung pada kekayaan
pengetahuan adat dan hukum adat yang membentuk warisan
budaya tradisional komunitas ini dan kerjasama berkelanjutan
antara seluruh komunitas dan lembaga yang mewakili Ngata
Toro. Norma budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi
berikutnya mempertegas dengan kuat keterkaitan kesejahteraan
manusia dengan lingkungan alam. Hubungan ini ditangkap oleh
Hintuwu dan Katuwua, berfokus pada hubungan antara manusia
dengan warisan alamiahnya. Hintuwu Libu Ngata milik komunitas
Ngata Toro memilii peran yang penting dalam menjembatani para
anggota komunitas, sementara inklusifitas dimungkinkan dengan
partisipasi aktif oleh banyak anggota komunitas.

Sebaliknya, usaha-usaha untuk memperkuat hukum adat dan
lembaga lokal di desa Oo Parese telah berhasil. Desa kecamatan dari
tanah tradisional Marena ini telah diakui secara legal di dalam Taman
Nasional, dan telah dikelola dan dimonitor secara kolaboratif oleh
komunitas sejak tahun 2007. Lembaga tradisional dan kelompok
perempuan di desa ini telah memainkan peran Totua Ngata dan Tina
Ngata – istilah lokal untuk laki-laki desa dan sesepuh perempuan
yang memimpin pengambilan keputusan bersama dengan
pemerintah desa. Penduduk desa kecamatan Marena di dalam Oo
Parese sekarang bisa memanen kopi di dalam area konservasi Taman
Nasional Lore Lindu, dan menerapkan peraturan tradisional dalam
mengelola dan mengawasi daerah adat yang diterima oleh Kantor
Taman Nasional Lore Lindu.

Inisiatif ini tidak dipandang semata-mata sebagai sebuah ‘proyek’;
sebaliknya, inisiatif ini ditujukan untuk mengubah perilaku
masyarakat menjadi suatu kepengurusan komunitas untuk sumber
daya alam. Sejak kelahirannya, komunitas Ngata Toro terlah
berusaha untuk menanamkan konsep hutan sebagai sumber mata
pencaharian manusia berkelanjutan kepada setiap anggotanya.

Komunitas Ngata Toro telah membagi pengetahuan dan praktek
terbaik dengan komunitas lain di provinsi Sulawesi Tengah, di
sekitar Taman Nasional Lore Lindu dan daerah yang lebih jauh, serta
membuat profil kesuksesan di dalam Indonesia dan internasional.
Kasus-kasus di sekitar Taman Nasional Lore Lindu termasuk:

REPLIKASI
Mengikuti suksesnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat di
Ngata Toro, komunitas ini telah menjangkau komunitas adat lainnya
yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu yang ingin
mengulangi sukses mereka. Dua desa – Sungku dan Oo Parese –
bekerja sama dengan Ngata Toro untuk merevitalisasi budaya, tradisi
dan pengetahuan adat mereka untuk mengelola sumber daya lokal.
Di desa Sungku, sebuah percobaan untuk memindahkan
pengelolaan hutan di dalam Taman Nasional ke komunitas desa,
mengikuti model Ngata Toro, tidak berhasil. Sebagai gantinya,
kendali taman tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun,
sebuah proyek oleh OPANT pada tahun 2005-2006, dengan
dukungan GEF Small Grants Program implementasi UNDP, telah

•

•

•
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Pada tahun 2005, komunitas ini bekerja sama dengan komunitas
adat desa Lempe, distrik Lore Tengah, saat sebuah sesi
pembagian informasi dengan kelompok-kelompok komunitas
di sekitar Taman Nasional Lore Lindu difasilitasi oleh CARE.
Di tahun yang sama, perwakilan Ngata Toro juga membagi
pengetahuan mereka tentang peran media audiovisual dalam
mendukung komunitas tradisional, bekerja sama dengan Small
Grants Programme (SGP).
Dari tahun 2005 hingga 2006, lebih dari 22 bulan, OPANT
terlibat dalam peningkatan kapasitas dengan komunitas sekitar
Taman Nasional Lore Lindu, termasuk Sungku Gimpu, serta desa

•

•

•
•

•
•
•

Pandere, Tuwa, Lempelero, dan Pilimakujawa, sebagai bagian
dari proyek yang dibiayai SGP.
Selama 8 bulan pada tahun 2008, OPANT terlibat dalam
peningkatan kapasitas dengan lembaga lokal di 14 desa di
daerah Lore Selatan dan Lore Barat, sebagai bagian dari program
“SERASI” dari USAID.
Pada tahun 2009, komunitas ini menganjurkan atas nama hakhak komunitas Lindu – dalam konkordasi dengan Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan prinsip Persetujuan
Gratis, Didahulukan, dan Diinformasikan – bekerja sama dengan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Usaha lain untuk mereplikasi sukses komunitas ini di Sulawesi
Tengah antara lain:
Pada tahun 2007, inisiatif Ngata Toro terlibat dalam usaha
memperkuat lembaga lokal di komunitas adat Banggai, yang
telah terpengaruh oleh eksploitasi sumber daya alam dalam
bentuk penambangan nikel dan perkebunan minyak kelapa
sawit. Dan lagi, pekerjaan ini melibatkan OPANT untuk bekerja
sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Pada tahun 2008, bersama dengan Yayasan Merah Putih Palu,
Ngata Toro mendukung pengakuan komunitas tradisional Tau
Ta’a di provinsi Sulawesi Tengah.
Di tahun yang sama, inisiatif ini juga bekerja sama dengan
komunitas tradisional desa Salena; aktivitas ini dibiayai sendiri
oleh OPANT.
Juga pada tahun 2008, komunitas ini membagi pengalamannya
dengan komunitas tradisional di Taman Nasional Kepulauan
Togean, pada sebuah konferensi regional yang dibiayai oleh
Institut Samdhana. Pada tahun 2009, Ngata Toro melakukan
pekerjaan yang sama dengan komunitas tradisional Banggai
dalam peran dan fungsi lembaga lokal dalam komunitas
tradisional, pada sebuah konferensi regional yang dibiayai oleh
Institut Samdhana.

•

MITRA
CARE International, Indonesia: telah membantu mengantarkan
suplai air bersih ke Ngata Toro; memberikan bantuan dana untuk
perkembangan kerajinan tangan tradisional non-kayu; memberikan
bantuan dana ke OPANT untuk perkembangan kelompok perempuan
di Ngata Toro dan desa Sungku; dan memfasilitasi penulisan dan
penerbitan publikasi “Perempuan dan Konservasi”.
Nature Conservancy: membiayai dokumentasi hukum tradisional di
desa Sungku dan Bolapapu.
Yayasan Tanah Merdeka: melakukan pembangunan kapasitas
dengan komunitas Ngata Toro untuk membantu membangun
hak-hak dan kedaulatan atas tanah tradisional mereka; juga telah
membantu dalam pemetaan partisipatif tanah tradisional Ngata
Toro.

Dalam skala nasional, perwakilan komunitas Ngata Toro telah
berpartisipasi di acara-acara di seluruh Indonesia sejak tahun 2005.
Acara-acara ini termasuk Kongres Solidaritas Perempuan Tradisional
(Makassar, 2005); Kongres Taman Nasional (Bogor, 2006), sebuah
kongres turisme (Makassar, 2007); dan Kongres Hutan Naftali (pada
tahun 2008, diselenggarakan di Jakarta).

Proyek Stability of the Rainforest Margin (STORMA): menyediakan
biaya insentif untuk polisi hutan lokal dalam memonitor tanah
tradisional Ngata Toro selama setahun.
Peneliti dari Institut Pertanian Bogor membantu memfasilitasi
lokakarya dalam undang-undang lokal, dan membentuk kerangka
kerja dan tanggung jawab-tanggung jawab untuk hubungan antar
lembaga yang berbeda di Ngata Toro.

Akhirnya, kelompok ini telah diwakili dengan baik pada forum
internasional tentang konservasi, pembangunan berbasis
masyarakat, dan isu masyarakat adat, termasuk dalam acara-acara
tingkat tinggi antara lain:
•
•
•
•
•
•

Di samping memainkan peran dalam proses nasional
dan internasional, komunitas Ngata Torojuga telah
mendokumentasikan secara komprehensif pengetahuan
adat dan hukum adat dalam mengelola pemakaian sumber
daya alam, untuk digunakan sebagai alat bernegosiasi untuk
pengakuan hak-hak adat dalam jangkauan yang lebih luas.
Sementara OPANT mendirikan kelompok perempuan tradisional
untuk membangun kembali kesetaraan gender berbasis budaya
di komunitas lain yang berbatasan dengan taman nasional.
Penyebaran lebih lanjut model Ngata Toro telah disanggupkan
melalui peran yang dimainkan oleh dua anggota komunitas
organisasi regional masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN): saat ini, satu anggota berfungsi sebagai
ketua dari kantor Sulawesi Tengah, sedangkan seorang anggota
OPANT berfungsi di Direktorat Pemberdayaan Perempuan.

Otoritas Taman Nasional Lore Lindu: menyelenggarakan pertemuanpertemuan untuk mendiskusikan pengelolaan Taman Nasional; juga
telah membayar biaya tiket pesawat tifa pelatih kerajinan tangan
tradisional untuk melatih kelompok pengrajin tangan tradisional
non-kayu Ngata Toro.

Kongres Jaringan Perempuan Adat Asia (Baguio, Filipina, 2004)
Konvensi Lokakarya Keanekaragaman Hayati (India, 2005)
Konferensi ke-8 Kelompok untuk Konvensi Keanekaragaman
Hayati (Curitiba, Brazil, 2006)
Sesi ke-6 Forum Permanen PBB untuk Isu Adat (New York, 2007)
Pertemuan PBB untuk perubahan iklim (New York, 2008)
Forum LSM Asia Pasifik untuk menandai Beijing+15 – tinjauan
15 tahun Landasan Aksi Beijing pada Komisi Status Perempuan
– di mana OPANT membawakan presentasi mengenai dampak
perubahan iklim (Manila, Filipina, Oktober 2009)

Global Environment Facility Small Grants Programme implementasi
UNDP: telah memfasilitasi lokakarya dokumentasi audiovisual untuk
kaum muda adat Ngata Toro; membiayai penerbitan dokumentasi
mengenai pengetahuan lokal dan tanaman obat-obatan di Ngata
Toro; dan membiayai kampanye mengenai inisiatif dan lembaga
lokal di Ngata Toro melalui media cetak dan buku video desa.
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