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SERI STUDI KASUS INISIATIF EKUATOR UNDP 
Masyarakat lokal dan adat di berbagai belahan dunia mencip-
takan solusi pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat 
untuk masyarakat dan alam. Hanya sedikit publikasi atau 
studi kasus yang menceritakan perjalanan perkembangan 
inisiatif-inisiatif tersebut, seberapa luas dampaknya, atau pe-
rubahannya dari waktu ke waktu. Jarang sekali cerita tersebut 
dinarasikan oleh praktisi masyarakat. Inisiatif Ekuator berusaha 
menutup celah ini.

Inisiatif Ekuator yang didukung oleh the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development 
(Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman) 
atau BMZ, dan the Norwegian Agency for Development 
Cooperation (Lembaga Pembangunan Kerja Sama Norwegia) 
atau NORAD, memberi Penghargaan Ekuator pada tahun 
2020 kepada 10 inisiatif komunitas lokal dan masyarakat adat 
yang luar biasa dari 10 negara. Para pemenang diakui atas 
upaya mereka memajukan solusi berbasis alam yang inovatif 
untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan 

perubahan iklim. Para pemenang dipilih dari 583 nominasi 
dari 120 negara. Kemenangan mereka dirayakan secara daring 
di sebuah acara yang dihadiri para pemimpin dunia pada 29 
September, bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi 
Keanekaragaman Hayati PBB dan Sidang Umum PBB ke-75 
yang keduanya juga berlangsung daring. Para pemenang 
mendapat pengakuan telah melindungi secara berkelanjutan, 
memulihkan, dan mengelola hutan, perkebunan, lahan basah, 
dan ekosistem laut untuk memitigasi emisi gas rumah kaca, 
membantu komunitas-komunitas dalam beradaptasi dengan 
perubahan iklim, serta menciptakan ekonomi hijau baru.

Studi kasus berikut merupakan satu dari sejumlah cerita yang 
menggambarkan praktik-praktik terbaik yang telah diperiksa 
dan ditinjau ulang. Cerita-cerita ini bertujuan untuk mengin-
spirasi dialog kebijakan yang dibutuhkan untuk memperluas 
penerapan solusi berbasis alam yang penting untuk mencapai 
Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan).

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


FAKTA KUNCI 
Pemenang Equator Prize  Didirikan

2020 2000

Lokasi 

Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, 
Kalimantan Utara, Republik Indonesia   

Penerima

5,000 orang (langsung); 15,000 orang (tidak langsung)

Bidang tematik 

Pelestarian pengetahuan adat atau tradisional; 
Konservasi hutan/pembangunan berkelanjutan; Hak 
atas tanah dan jaminan penguasaan lahan

Bidang kerja

Konservasi ekosistem; Pengelolaan kawasan yang 
dilindungi; Kebijakan, peraturan, atau advokasi hukum

Tujuan Pembanguan Berkelanjutan yang Berusaha 
diraih

EQUATOR PRIZE 2020 WINNER FILM

RINGKASAN PROYEK 
Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional 
Kayan Mentarang, atau yang disingkat FoMMA (the 
Alliance of the Indigenous Peoples of the Kayan 
Mentarang National Park), merupakan forum 
komunikasi masyarakat adat yang berasal dari 11 
wilayah adat di pedalaman bagian barat laut Kalimantan 
Utara, Indonesia. FoMMA memperjuangkan hak-
hak masyarakat adat yang telah tinggal di hutan 
dan sungai di pedalaman Kalimantan selama 
beratus-ratus tahun lamanya. Sebagian besar tanah 
leluhur masyarakat adat tersebut berada di kawasan 
Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), yang 
merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang 
menerapkan sistem pengelolaan hutan kolaboratif. 
Pada prinsipnya, pemerintah beserta lembaga adat, 
dalam hal ini diwakili oleh FoMMA, diharapkan untuk 
mendorong inisiatif kepengurusan lokal di taman 
nasional tersebut dan menetapkan pengelolaan 
sumber daya alam secara bersama-sama, serta 
melindungi akses tradisional dan hak masyarakat adat 
dalam pemanfaatan lahan. FoMMA telah mendukung 
masyarakat adat dalam mendokumentasikan dan 
memetakan lebih dari 2 juta hektare wilayah adat baik 
di dalam maupun di lingkar luar TNKM. Di tahun 2019 
dan 2020, masyarakat adat mendapatkan pengakuan 
legal atas kepemilikan 3 dari 11 wilayah adat, melalui 
surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau. 
Keputusan ini mendukung perlindungan wilayah adat 
seluas lebih dari 1 juta hektare. Masyarakat adat yang 
tergabung dalam FoMMA berharap untuk tetap dapat 
menerapkan pengembangan ekonomi lokal berbasis 
pengelolaan hutan tradisional serta penanaman padi 
huma dan padi sawah. Melalui praktik berkerlanjutan 
dan cara hidup tradisional, masyarakat adat FoMMA 
mampu melindungi luasan hutan hujan yang cukup 
besar sehingga membantu upaya mitigasi dampak 
perubahan iklim. 

Penggambaran, penggunaan batas-batas, dan informasi terkait yang 
ditunjukkan dalam peta atau disebutkan dalam teks dokumen ini tidak 
dijamin bebas dari kesalahan dan tidak menyiratkan penerimaan resmi atau 
pengakuan dari Persatuan Bangsa-Bangsa.

https://www.youtube.com/watch?v=xWsrWw5Sa9s
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KUTIPAN LENGKAP 

Bercocok tanam padi huma dan padisawah, berburu, memancing, dan mengumpulkan hasil hutan adalah 
kegiatan sehari-hari masyarakat Dayak. Semua kekayaan alam ini menopang penghidupan masyarakat Dayak. 
Jadi, apabila tiba-tiba ada kebijakan pembangunan yang mengancam hutan mereka, maka seluruh kehidupan 
masyarakat Dayak juga ikut terancam.

Terbentuknya FoMMA berawal dari kekhawatiran para tokoh adat. Ketika 11 tokoh adat tersebut berkumpul, 
mereka sama-sama mengungkapkan keprihatinan mereka tentang wilayah tradisional yang dimasukkan 
ke dalam [Taman Nasional Kayan Mentarang yang baru ditetapkan] . . . Peraturan taman nasional berpotensi 
membatasi akses masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya alam di dalam wilayah adat mereka sendiri. 
Bagaimanapun, masyarakat adat memiliki pandangan tersendiri terkait penggunaan wilayah adat mereka dan 
menerapkan sistem zonasi yang didasarkan pada kearifan lokal dan peruntukan adat. Di sana pasti ada wilayah 
yang dilindungi dan dipergunakan khusus untuk kepentingan adat.

Kita menginginkan pengelolaan hutan yang kolaboratif di Taman Nasional Kayan Mentarang, yang tidak hanya 
diakui di atas kertas, tetapi juga memercayakan pengelolaannya pada masyarakat adat di 11 wilayah adat 
. . . Mengapa kami berusaha melindunginya? Karena kami paham sepenuhnya bahwa jika kami kehilangan 
wilayah adat, kehilangan hutan, kehilangan tanah tradisional kami, artinya kami juga akan menghilang 
karena masyarakat lain tidak akan mengetahui keberadaan kami lagi, karena kami dan hutan adalah satu, dan 
keseharian kami tergantung pada mata pencaharian kami, serta bagaimana kami hidup di wilayah adat.

—  Dolvina Damus,Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang (FoMMA)

Di sebuah pedalaman di pegunungan pulau Borneo 
Indonesia, terdapat 11 kelompok masyarakat adat Dayak 
yang bersama-sama melindungi ekosistem hutan hujan 
yang tumbuh lebat. Masyarakat adat Dayak telah tinggal di 
hutan-hutan hujan dan sungai-sungai di Kalimantan Utara 
secara turun-temurun, membangun tempat pemakaman 
dan mengukir batu sejak 400 tahun yang lalu. Di masa 
sekarang, masyarakat adat Dayak tetap meneruskan tradisi 
menjaga wilayah adat melalui penghidupan yang lestari serta 
menerapkan praktik, pengetahuan, dan nilai-nilai tradisional.

Pada tahun 1996, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Indonesia secara resmi memasukkan sebagian 
besar wilayah adat menjadi bagian dari Taman Nasional 
Kayan Mentarang (TNKM). Proses ini menjadikan TNKM 
sebagai salah satu kawasan yang dilindungi terbesar di 
Asia Tenggara. Namun, langkah pemerintah tersebut 
menimbulkan protes dari 11 kelompok masyarakat adat. 

Bersama-sama, 11 Kepala Adat serta-merta menginisiasi 
pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Adat 
Taman Nasional Kayan Mentarang (the Alliance of the 
Indigenous Peoples of the Kayan Mentarang National 
Park), atau yang disingkat FoMMA, dengan tujuan untuk 
memperjuangkan hak-hak adat masyarakat adat atas 
sungai, hutan, dan wilayah.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) memiliki luas 
wilayah sebesar 1,36 juta hektare, berada di perbatasan 
antara Indonesia dan Malaysia, yang tepatnya berdekatan 
dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah, Malaysia. 
Kawasan taman nasional merupakan tempat tinggal bagi 
kurang lebih 25.000 warga yang berasal dari berbagai sub-
etnis Dayak dengan karakter bahasa dan budaya yang unik, 
seperti rumpun Kenyah, Lundayeh, Sa’ban, Kayan, Punan, 
Tahol, Lengilu, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini 
pada umumnya hidup secara adat, yang artinya hukum 
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adat sangat memengaruhi cara hidup mereka sehari-hari 
termasuk juga tata cara mengelola sumber daya alam.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat yang 
tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional 
sangat bergantung pada hasil berburu dan memancing, 
serta mengumpulkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan 
tumbuhan liar. Kurang lebih setengah dari seluruh masyarakat 
yang tinggal di dekat TNKM adalah petani dengan sistem 
berpindah (shifting cultivation), sedangkan sisanya adalah 
petani padi-sawah. Masyarakat mengumpulkan HHBK untuk 
dijual sebagai tambahan pendapatan. HHBK yang dijual pada 
umumnya adalah kayu gaharu (agarwood), yaitu kayu teras 
dari jenis pohon aquilaria (Aquilaria spp.) yang mengandung 
resin untuk membuat dupa dan merupakan bahan baku di 
industri parfum, selain itu juga dari batu geliga monyet jenis 
langur dan landak.

TNKM dikenal sebagai hutan hujan subur yang memiliki tingkat 
keanekaragaman hayati yang tinggi di seluruh kawasan. 
Macam pepohonan yang tumbuh termasuk di antaranya 
pohon pulai (Alstonia scholaris) dan pohon kayu keras yang 

menjulang tinggi seperti Dipterocarpus spp., Shorea spp., dan 
Quercus spp. Kayu rotan (Calamus spp.) banyak ditemukan di 
hutan hujan ini, serta pohon palem kipas (Licuala spp.), dan 
banyak tanaman obat lainnya. Sebanyak lebih dari 310 spesies 
burung di kawasan taman nasional telah teridentifikasi, 
di antaranya burung krakau atau cucak rawa (Pycnonotus 
zeylanicus) yang statusnya kritis menurut Daftar Merah Spesies 
Terancam yang dikeluarkan Lembaga Konservasi IUCN (the 
International Union for Conservation of Nature). Selain itu, 
kawasan TNKM juga merupakan habitat beberapa satwa 
mamalia yang masuk ke dalam Daftar Merah IUCN dengan 
status rentan, seperti beruang matahari (Helarctos malayanus), 
macan dahan sunda (Neofelis diardi), lutung banggat (Presbytis 
hosei), burung kuau raja (Argusianus argus), dan lutung dahi 
putih (Presbytis frontata). Banteng (Bos javanicus), kawanan 
liar yang termasuk di dalam Daftar Merah IUCN, juga masih 
berkeliaran di hutan tersebut. Kawasan TNKM merupakan 
bagian dari Pusat Lokasi Keanekaragaman Hayati Sundaland 
(Sundaland Biodiversity Hotspot) seperti diakui dalam skema 
Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (the Critical Ecosystem 
Partnership Fund).

Latar Belakang dan struktur (Origin and structure)

Pada tahun 1999, 11 Kepala Adat bertemu di Dataran Tinggi 
Krayan untuk membicarakan tentang penguatan pengakuan 
hak adat dan sumber daya alam di dalam wilayah adat mereka. 
Sebagai perwakilan masyarakat adat yang tinggal di 11 wilayah 
adat di Kalimantan Utara, para Kepala Adat tersebut merasa 
prihatin ketika sebagian besar tanah adat mereka dimasukkan 
ke dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) 
tanpa adanya proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal 
dan Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent). Berawal 
dari status cagar alam di tahun 1980 yang kemudian diganti 
menjadi taman nasional di tahun 1996 oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat adat setempat 
cemas mereka tidak lagi dapat mengumpulkan hasil hutan 
yang telah mereka lakukan selama berabad-abad sebelumnya 
sebagai sumber penghidupan dan warisan budaya.

Sebagai respons atas kekhawatiran ini, Forum Musyawarah 
Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang 
(FoMMA), resmi didirikan pada tahun 2000. Organisasi akar 
rumput ini bekerja untuk mengatur hak atas tanah dan 
jaminan penguasaan lahan yang mendukung kelestarian 
sumber daya untuk kepentingan masyarakat adat, 
mengupayakan pengakuan masyarakat luas terhadap 
praktik konservasi masyarakat adat, dan mendorong peran 
masyarakat adat dalam pengelolaan taman nasional yang 
adil dan efektif. FoMMA juga berperan sebagai media 
koordinasi untuk seluruh masyarakat adat baik di dalam 
maupun di sekitar TNKM.

Penerapan nilai-nilai adat berperan sentral dalam 
pengelolalan danstruktur tata kelola FoMMA. Organisasi 
ini terdiri dari badan eksekutif, yakni dewan penasehat 
yang berfungsi memberikan petunjuk teknis tentang 
pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan di 
taman nasional; serta badan pelaksana atau sekretariat 
yang bertugas menjalankan aktivitas pengelolaan sehari-
hari. Badan tertinggi di FoMMA adalah Majelis Umum 
yang bersidang lima tahun sekali untuk memilih badan 
eksekutif, termasuk Ketua FoMMA.  

Lembaga adat dari 11 wilayah adat adalah anggota ex 
officio, yang mana sebagian dari mereka juga duduk 
dalam dewan penasehat organisasi. Pembentukan tim 
kepemimpinan yang inklusif gender juga sudah mulai 
diusahakan. Sebagai contoh, FoMMA diketuai oleh 
seorang perempuan selama 5 tahun terakhir.

Majelis adat di 11 wilayah adat menyelenggarakan 
pertemuan tahunan secara tradisional yang bersamaan 
dengan perayaan panen. Selama pertemuan, anggota 
majelis adat membahas dan memberi informasi terbaru 
terkait peraturan, memperdebatkan permasalahan 
sosial, serta merundingkan masalah pengelolaan sumber 
daya alam. Baik anggota perempuan maupun laki-laki 
berpartisipasi dalam diskusi tersebut. 
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TANTANGAN LOKAL

Penguasaan Lahan (Land tenure)

Meskipun Indonesia turut mengesahkan Deklarasi 
Persatuan Bangsabangsa tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat (the United Nations Declaration ons the Rights of 
Indigenous Peoples), masih banyak masyarakat Adat di 
Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan 
jaminan penguasaan lahan dan pengakuan resmi atas 
hak-hak wilayah mereka.

Pada saat Kementrian Pertanian Indonesia menetapkan 
Kayan Mentarang sebagai cagar alam pada tahun 1980, 
hal ini menyiratkan pelarangan penuh terhadap aktivitas 
warga di situs seluas 1,36 juta hektare tersebut. Pelarangan 
ini juga menimbulkan tantangan khusus terhadap sistem 
penguasaan lahan yang dimiliki 25.000 masyarakat adat 
Dayak yang telah tinggal di 11 wilayah adat tersebut atau 
yang telah menggunakan sumber daya alam di dalam 
cagar alam yang kini dibatasi dan zona penyangga.

Sebagai respons terhadap status hutan lindung yang 
ketat, masyarakat adat bekerja sama dengan World 
Wildlife Fund (WWF) untuk mendesain sebuah metodologi 
serta melakukan penelitian multidisipliner dan pemetaan 
komunitas. Hasilnya diketahui bahwa masyarakat adat 
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber 
daya hutan dan berhak atas penguasaan lahan. Di tahun 
1996, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Indonesia merubah status cagar alam menjadi taman 
nasional sebagai hasil dari penelitian dan temuan tersebut.  

Meskipun peraturan baru taman nasional mengizinkan 
kegiatan tradisional, namun peraturan tersebut tidak 
memuat aturan tentang penguasaan lahan ataupun 
pengakuan terhadap tanah yang dimiliki masyarakat adat. 
Tidak adanya perjanjian dan aturan khusus tersebut juga 
semakin menambah kekhawatiran masyarakat adat di 
mana pengelolaan TNKM nantinya akan membatasi akses 
mereka terhadap sumber daya alam di wilayah adat.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menetapkan 
keputusan penting membatalkan Undang-undang 
Kehutanan tahun 1999 yang mendefinisikan hutan 
adat sebagai hutan milik negara. Keputusan Mahkamah 
Konstitusi di tahun 2013 tersebut menegaskan bahwa 
hutan adat atau hutan yang diklaim, dirawat, diatur, 
atau dikelola oleh masyarakat adat bukan hutan negara, 
melainkan suatu kelompok lahan hutan yang berbeda 
dan sah. Meskipun keputusan tersebut menciptakan 
ruang untuk pengakuan terhadap pengelolaan hutan dan 
konservasi adat, namun perkembangan implementasinya 
dirasa cukup lambat.

Ancaman terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam 
lokal/tradisional (Threats to local/traditional resource 
management systems)

Selama berabad-abad, masyarakat adat dari 11 wilayah 
adat yang sekaligus juga tinggal di dalam taman nasional 
telah menerapkan nilai-nilai pengelolaan sumber daya 
alam dan konservasi. Salah satunya adalah tana ulen, yang 
mengacu pada konservasi sebuah wilayah hutan primer 
sepanjang aliran sebuah sungai yang biasanya merupakan 
anak sungai dari sungai utama. Kawasan konservasi ini 
biasanya kaya akan hasil hutan dan memiliki nilai guna 
yang tinggi bagi masyarakat lokal. Kawasan konservasi 
ini memiliki lokasi yang strategis dan berdekatan dengan 
desa sehingga pengelolaan dan pengawasannya lebih 
mudah. Sebagai aturan umum, hutan tana ulen tidak 
dapat dibabat untuk dijadikan sawah. Luas kawasan 
konservasi ini bervariasi dari 3.000 hektare sampai 12.000 
hektare, tergantung kondisi batasan alami hutan dengan 
daerah aliran sungai. Tana ulen hanyalah salah satu contoh 
dari sistem pemanfaatan lahan masyarakat adat dengan 
penggunaan dan peraturan yang beraneka ragam.
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Sejak TNKM ditetapkan di tahun 1996, banyak dari Kepala 
Adat Dayak mengungkapkan keprihatinannya tentang 
tidak adanya jaminan terhadap penguasaan lahan 
maupun pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat 
adat meskipun peraturan yang dikeluarkan mengizinkan 

masyarakat beraktivitas di kawasan taman nasional. Hal 
ini mengundang inisiatif untuk memperjuangkan model 
pengelolaan kolaboratif yang mengedepankan peran 
masyarakat adat dan praktik pengelolaan lestari.

Perubahan iklim dan penggundulan hutan 

Pulau Borneo bagian Indonesia, dengan hutan tropis yang 
membentang luas, sering kali disebut sebagai ‘paru-paru 
Asia Tenggara.’ Hutan hujan berfungsi sebagai penyerap 
karbon dioksida (CO2) yang kuat. Karbon dioksida dikenal 
sebagai emisi gas rumah kaca yang berbahaya yang 
menyumbang krisis iklim. Ekosistem hutan hujan di 
Pulau Borneo juga mendukung kehidupan spesies yang 
beranekaragam, banyak di antaranya dengan status 
terancam punah atau genting.

Penggundulan hutan tetap menjadi ancaman utama 
terhadap keberlangsungan ekosistem hutan hujan. 
Lebih dari 10 juta hektare tanah hutan dibabat di Pulau 
Borneo bagian Indonesia antara tahun 1973 dan 2010. 
WWF menggolongkan perambahan penebangan kayu 
dan pertanian komersial di hutan primer dataran rendah, 
yang berlokasi di sebelah timur TNKM, sebagai ancaman 
terhadap kelestarian kawasan taman nasional. Dalam hal 
ini, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat menjadi 
strategi efektif dalam melindungi ekosistem hutan 
hujan dan menyerap karbon sehingga dapat memitigasi 
perubahan iklim. 
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TANGGAPAN LOKAL

Pengelolaan kolaboratif taman nasional

Antara tahun 1996 dan 2002, FoMMA, bekerja sama 
dengan WWF Indonesia, mendorong penerapan kerangka 
acuan tentang pengelolaan kawasan yang tradisional dan 
berbasis masyarakat untuk TNKM. Upaya ini menuai hasil 
di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Indonesia mengakui secara formal pengelolaan 
kolaboratif di TNKM pada tahun 2002. Peristiwa ini 
merupakan pertama kalinya pemerintah Indonesia 
mengadopsi sebuah pendekatan yang berdasarkan 
prinsip-prinsip pembagian peran, tanggung jawab, dan 
manfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakui dan 
menghargai akses tradisional dan hak guna, serta konteks 
budaya dari sebuah kawasan.

Melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 1214/Kpts-II/2002, sebuah dewan 
pengawas bernama DP3K didirikan dengan anggota 
yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti 
perwakilan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat; 

Ketua FoMMA; 2 orang perwakilan dari masing-masing 
wilayah adat baik di dalam maupun di lingkar luar taman 
nasional; perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat 
dan universitas. Prinsip operasi dewan pengawas meliputi 
tanggung jawab bersama dan kemitraan yang setara di 
antara para pemangku kepentingan, kompetensi, serta 
koordinasi kolektif.

Saat ini, FoMMA melanjutkan upaya mengaktualisasikan 
model pengelolaan kolaboratif di kawasan TNKM. FoMMA 
juga memprioritaskan upaya pencatatan tanah dan 
mendorong pengakuan wilayah adat di kawasan taman 
nasional bersama pemerintah daerah. Dalam sebuah 
pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan baru-baru ini, FoMMA menekankan kembali 
komitmen mereka akan pengelolaan kolaboratif di dalam 
TNKM dan menegaskan perlunya perjanjian baru untuk 
lebih memperkuat perjanjian sebelumnya.

DAMPAK UTAMA DARI 

Pengelolaan kolaboratif taman nasional

 ■ Kerja FoMMA telah menciptakan preseden baru di Indonesia. Sebagai praktik pengelolaan kolaboratif 
yang pertama kali di Indonesia, pemerintah sepakat untuk mengelola kawasan taman nasional seluas 
1,36 juta hektar bersama masyarakat adat.

 ■ Masyarakat adat dari 11 wilayah adat juga berupaya melindungi keanekaragaman hayati di luar 
taman nasional melalui sistem tana ulen. Di 2 tanah adat, terdapat kurang lebih 10.000 hektare lahan 
lagi yang dilindungi secara tradisional.

 ■ Masyarakat adat yang tanahnya berada di dalam TNKM, tetap tinggal dan menggunakan sumber 
daya dari hutan taman nasional. Staf TNKM secara bertahap mulai mengadopsi hukum adat tentang 
penggunaan sumber daya hutan.
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Pemetaan komunitas berbasis partisipasi 

FoMMA berhasil memimpin upaya pendokumentasian 
lebih dari 2 juta hektare wilayah adat melintasi Taman 
Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan metode 
pemetaan komunitas berbasis partisipasi. Selama proses 
yang cukup panjang ini, FoMMA berhasil mendampingi 
komunitas dalam mendokumentasikan tempat sumber 
daya alam, tren dalam pemanfaatan lahan dan sumber 
daya, aset sosial, zona keanekaragaman yang tinggi, 
serta wilayahdengan nilai guna yang dikonservasi secara 
tradisional seperti metode tana ulen.

Pemetaan komunitas berbasis partisipasi adalah 
perangkat advokasi yang ampuh untuk menyebarkan 
informasi sekaligus sebagai alat negosiasi dengan 
pemerintah dan pihak swasta. Di akhir era 1990-an, 
pemetaan komunitas sangat penting peranannya dalam 

mengubah status cagar alam Kayan Mentarang, dimana 
aktivitas manusia sepenuhnya dilarang, menjadi status 
taman nasional, dimana masyarakat dapat memanfaatkan 
keberlangsungan sumber daya hutan untuk kepentingan 
adat. Akhir-akhir ini, pemetaan komunitas memungkinkan 
masyarakat adat untuk mengurus surat pengakuan tanah 
serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya yang 
berkelanjutan.

Partisipasi publik sangatlah sentral dalam proses pemetaan 
berbasis komunitas yang memobilisasi masyarakat, baik 
tua, muda, perempuan, maupun laki-laki. Secara khusus, 
metodologi pemetaan FoMMA bersifat inklusif gender 
di mana kelompok perempuan menggambar peta 
pemanfaatan lahan dan sumber daya yang terdapat di 
dalam komunitas mereka.

DAMPAK UTAMA DARI 

Pemetaan komunitas berbasis partisipasi

 ■ Di antara tahun 1996 dan 1998, masyarakat adat, bekerja sama dengan WWF, memetakan 11 wilayah 
adat. 

 ■ Sampai saat ini, FoMMA telah mendampingi proses pemetaan komunitas di lebih dari 2 juta hektare 
tanahdi 11 wilayah adat.

Upaya advokasi untuk pengakuan wilayah adat

Pada saat Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan 
keputusan di tahun 2012 bahwa hutan adat tidak lagi 
dapat dikategorikan sebagai hutan negara, serta-merta 
teciptalah ruang untuk pengakuan terhadap masyarakat 
adat dan hutan adat mereka. Sejak perubahan aturan ini, 
FoMMA telah memimpin upaya pemetaan dan pencatatan 
wilayah adat untuk mendapat pengakuan dari pemerintah 
daerah. Tahapan tersebut penting sebelum pengajuan ke 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
mendapat pengakuan atas hutan adat. 

Sebagai hasil dari upaya advokasi FoMMA yang 
berkelanjutan, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten 
Malinau memberi pengakuan atas 11 wilayah adat di 
kawasan Kayan Mentarang. Terakhir pada tahun 2020, 

terdapat 2 kawasan lainnya yang diakui sebagai ltanah 
adat. Segera setelah ditetapkannya Surat Keputusan oleh 
Bupati Malinau tentang pengakuan wilayah masyarakat 
adat, FoMMA, dengan didukung organisasi masyarakat 
sipil lainnya, mengajukan pengurusan untuk pengakuan 
hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.

Pengakuan negara tersebut merupakan penegasan 
penting akan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah 
dan sumber daya alam mereka. Wilayah adat tersebut, 
bersamaan dengan kawasan yang dilindungi, berperan 
dalam pelestarian sumber daya alam yang menopang 
perekonomian daerah dan adat budaya.
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DAMPAK UTAMA 

Upaya advokasi untuk pengakuan wilayah adat 

 ■ FoMMA membantu memastikan pengakuan legal di lebih dari 310.000 hektare wilayah adat di Bahau 
Ulu di tahun 2019.

 ■ FoMMA membantu mengamankan lebih dari 815.000 hektare, termasuk lebih dari 230.000 hektare 
wilayah adat Pa Kinayeh dan 584.000 hektare wilayah adat Pujungan di tahun 2020.

 ■ Secara keseluruhan, FoMMA telah membantu mengamankan lebih dari 1,1 juta hektare lahan.
 ■ Walaupun FoMMA secara resmi didirikan di Kabupaten Malinau, upaya advokasi organisasi tersebut 

telah menjangkau ke wilayah geografis lainnya di Kalimantan Utara, termasuk Kabupaten Nunukan 
dan Bulungan, serta wilayah lain dalam kaitannya dengan tata kelola kawasan yang dilindungi.

Sistem konter zonasi

Ketika pengelola TNKM baru mulai merancang sistem 
zonasi sebagai basis pengelolaan taman nasional, mereka 
menerapkan peraturan yang berlaku yang meliputi 
‘zona penggunaan tradisional’. Pada tahun 2010, FoMMA 
menerapkan koordinasi sistem konter zonasi untuk 
memastikan pembagian tata kelola dan kolaborasi seperti 

yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri tentang 
pengelolaan kolaboratif TNKM. Sistem konter zonasi 
didasarkan pada aturan adat yang menjabarkan aturan 
khusus tentang eksploitasi lahan dan hasil hutan yang 
berkelestarian, serta model tata kelola yang didasarkan 
pada pembagian tanggung jawab dan manfaat.

Gambar 1. Zonasi FoMMA dengan 3 wilayah dan zonasi TNKM (Figure 1. FoMMA zonation with three zones and 
the KMNP zonation)

Sumber: WWF Indonesia (2006) berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan FoMMA

Terdapat 3 pembagian wilayah berdasarkan zonasi versi 
FoMMA untuk TNKM: zona inti di bawah wewenang 
pengelola taman nasional, zona penggunaan di bawah 

tata kelola adat, dan zona khusus untuk permukiman dan 
infrastruktur di bawah pengelolaan bersama pemerintah 
daerah dan lembaga tradisional.
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DAMPAK UTAMA DARI 

Sistem konter zonasi

 ■ Sistem zonasi adat telah terbukti dapat melindungi dan mengatur hutan hujan secara lestari. Sistem 
ini membantu memitigasi dampak perubahan iklim dengan fungsinya sebagai penyerap karbon.

 ■ Sebagian besar dari sistem zonasi adat diintegrasikan ke dalam sistem zonasi taman nasional oleh pengelola 
meskipun proses perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan bersama masih dalam pembahasan.

Penguatan institusi tradisional dan budaya 

FoMMA memberi edukasi pada calon pemimpin masa 
depan adat Dayak yang tinggal di dalam kawasan TNKM 
untuk belajar dan menjaga tradisi dan wilayah mereka 
untuk masa depan yang lestari, sejahtera, dan mandiri. 
FoMMA berperan dalam penguatan institusi tradisional, 
selain juga menciptakan sekolah dan perhelatan budaya 
untuk menanamkan pengetahuan dan nilai tradisional 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, 
FoMMA bersama-sama asosiasi etnis menyelenggarakan 
acara budaya di mana para tetua di komunitas tersebut 
memberi kesempatan kepada kelompok muda untuk 
belajar tentang kepemimpinan, serta memahami cara 
untuk melindungi hak-hak mereka dan wilayah adat, 
sesuai dengan cara-cara leluhur.

DAMPAK UTAMA DARI 

Penguatan institusi tradisional dan budaya

 ■ FoMMA mendukung transfer pengetahuan tradisional dan nilai kepada calon pemimpin masa depan 
adat Dayak

 ■ Perhelatan besar budaya masyarakat adat Lundayeh (Aco Lundayeh) diadakan sekali dalam dua 
tahun.
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DAMPAK KEBIJAKAN

Dampak kebijakan nasional 

Kerja FoMMA telah mempengaruhi kebijakan di tingkat 
daerah dan nasional. FoMMA berkontribusi terhadap 
perancangan rencana pengelolaan kolaboratif untuk 
Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di tahun 2002, 
sebuah inisiatif pertama kali di Indonesia.

Organisasi ini bekerja sama dengan Badan Registrasi 
Wilayah Adat (BRWA), sebuah organisasi masyarakat 
sipil dan badan nasional yang bertugas mencatat dan 
memverifikasi wilayah dan tanah milik masyarakat adat. 
FoMMA juga berpartisipasi dalam sebuah komite yang 
dibentuk pemerintah bernama BPUMA (Badan Pengelola 

Urusan Masyarakat Adat). Komite ini bertanggung 
jawab memverifikasi wilayah adat. BPUMA membuat 
rekomendasi untuk keperluan pengesahan wilayah-
wilayah tersebut kepada Bupati Malinau.

Dengan dukungan organisasi masyarakat sipil yang 
bekerja di tingkat nasional, FoMMA meneruskan upaya 
advokasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Indonesia untuk pengakuan seluruh 11 
wilayah dan hutan adat mereka.

Kontribusi terhadap agenda global

Di tingkat global, kerja FoMMA berkontribusi terhadap 
implementasi beberapa perjanjian multilateral penting 
termasuk Convention on Biological Diversity (Konvensi 
Keanekaragaman Hayati), the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja 
Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan the 
2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda 2030 
untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Kerja FoMMA juga berkontribusi terhadap pencapaian 
Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Sustainable Development Goals. Contohnya, advokasi 
FoMMA tentang hak tanah sesuai dengan Target 1.4 SDG 
yang bertujuan untuk menjamin bahwa “semua laki-laki 

dan perempuan . . . memiliki hak yang sama terhadap 
sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan 
dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk 
kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam . . .” Melalui 
penerapan hukum adat, FoMMA memastikan bahwa 
hasil hutan diperoleh dan dipanen sesuai nilai yang 
berkelanjutan. Hal ini mendukung tujuan penanganan 
iklim (SDG 13) dan kehidupan di daratan (SDG 15). 
Penyelenggaraan acara-acara edukasi untuk mendidik 
generasi muda tentang tradisi Dayak mendukung tujuan 
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata (SDG 4). 
Pemetaan komunitas yang berdasar inklusi gender 
mendukung tujuan penyetaraan gender (SDG 5).

https://www.cbd.int/
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Keanekaragaman_Hayati
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Keanekaragaman_Hayati
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/goals
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REPLIKASI, PENGEMBANGAN, KEBERLANJUTAN

Replikasi 

Pendekatan pengelolaan kolaboratif yang diterapkan 
FoMMA di kawasan dilindungi menyajikan model 
replikasi untuk kelompok masyarakat adat lain, baik di 
Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai contoh, FoMMA 
melaporkan bahwa pendekatan pengelolaan kolaboratif 
tersebut telah menginspirasi beragam komunitas di Papua 
dan Asia Tenggara.

Mayarakat adat lain di Indonesia telah menghubungi FoMMA 
untuk pendampingan dalam upaya pemetaan komunitas 
termasuk dokumentasi, pencatatan, dan verifikasi tanah. 
Sampat saat ini, FoMMA telah memberi layanan kepada 
kelompok etnis Tenggalan, Tidung, dan Tahol di Kalimantan 
Utara. Wilayah adat dari suku-suku tersebut ditanami 
perkebunan kelapa sawit untuk industri. Akibatnya, mereka 
mengalami kesulitan menjaga akses untuk memperoleh hasil 
hutan bukan kayu (HHBK) dan menjalankan aktivitas lainnya.

Pengembangan

Kerja FoMMA dapat dikembangkan ke tingkat regional, 
nasional, dan internasional. Seiring dengan meningkatnya 
gerakan untuk mendokumentasikan dan mengakui 
wilayah adat di Indonesia, FoMMA berada dalam posisi 
yang kuat untuk berbagi praktik dengan komunitas-
komunitas lainnya. Praktik berbagi pengetahuan dapat 
dilakukan melalui berbagai jaringan Masyarakat Adat di 
tingkat regional dan nasional, yang selama ini dilakukan 
oleh FoMMA secara aktif.

Banyak dari anggota FoMMA menduduki posisi penting 
di tingkat daerah dan regional termasuk sebagai tokoh 
masyarakat, pegawai negeri sipil, dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jabatan penting 
tersebut dapat membuat ikatan yang lebih erat dengan 
institusi negara, sekaligus mempromosikan solusi 
berbasis alam (nature-based solutions) dan pengelolaan 
lahan, hutan, dan air oleh masyarakat adat. Para pemimpin 
ini menjadikan nilai-nilai tradisional Dayak tentang 
solidaritas, welas asih, dan ikatan erat dengan alam 
sebagai pegangan hidup. 

Keberlanjutan

FoMMA telah memimpin gerakan advokasi hak adat, 
pemetaan berbasis partisipasi, dan ketahanan masyarakat 
selama lebih dari 20 tahun. Selama itu, FoMMA telah 
membangun kemitraan yang kuat dengan organisasi-
organisasi seperti World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), and Badan 
Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Organisasi-organisasi 

ini telah mendukung FoMMA dalam pembangunan 
kapasitas, jaminan pendanaan, dan dukungan proses 
teknis seperti verifikasi pemetaan komunitas dan 
pengajuan kepada pemerintah. Meskipun demikian, 
FoMMA menghadapi tantangan terkait sumber daya 
manusia untuk menjalankan sekretariat secara efisien dan 
mengoordinasi kegiatan selama penuh waktu.
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RENCANA MASA DEPAN
FoMMA berencana memperluas upaya pencatatan dan advokasi untuk memperoleh pengakuan lebih 
luas atas wilayah adat. Tujuan ini selaras dengan rencana besar FoMMA untuk mengamankan perannya 
dalam sistem tata kelola bersama dan rencana zonasi TNKM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Dalam jangka pendek, FoMMA akan melanjutkan kegiatan pertemuan rutin para koordinator, 
serta menyelenggarakan Majelis Umum FoMMA yang diadakan sekali dalam 5 tahun.

MITRA
 ■ Indigenous Peoples’ Alliance of Nusantara (Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara) atau AMAN: merupakan 
organisasi yang berfokus pada advokasi dan hak asasi 
manusia masyarakat adat Indonesia. Berkolaborasi 
dengan anggota-anggota FoMMA.

 ■ Ancestral Domain Registration Body (Badan 
Registrasi Wilayah Adat) atau BRWA: membantu 
FoMMA dengan pencatatan wilayah adat di Malinau 
dan pengajuan untuk sertifikat hutan adat. 

 ■ Working Group for ICCAs in Indonesia (Kelompok 
Kerja untuk ICCAs di Indonesia) atau WGII: 
Sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil yang 
mengadvokasi pengakuan dan perlindungan ICCAs. 
FoMMA beperan aktif dalam jaringan ini dan telah 
mendokumentasikan seluas 100.000 ICCAs untuk 
basis data nasional WGII. 

 ■ World Wildlife Fund (WWF) Indonesia: Menyediakan 
dukungan kepada FoMMA dan seluruh kegiatannya. 
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