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MENCIPTAKAN MASYARAKAT ADAT(Studi kasus Desa Dodolo yang berbatasan TamanNasional Lore Lindu denganmasuknyaisu persiapanREDD+di SulawesiTengah) 1
I. Pendahuluan

Oleh: Ferry Rangi2

Sejak proses mobilisasi yang dimulai tahun 1993, secara internasional keberadaan

indigenous people terus digalakkan oleh aktivis. Kongres pertama AMAN menandai masuknya

konsep indigenous people yang diterjemahkan menjadi Masyarakat Adat secara formal sebagai

bagian dari beberapa kelompok yang menuntut serta berupaya mendefinisikan kembali posisinya

di Indonesia setelah terbukanya ruang politik paska rezim Suharto yang panjang dan represif.

AMAN secara literal dimaknai sebagai orang-orang yang masih menganut adat-istiadat (Li,

2001). Pada tanggal 13 september 2007 Sidang majelis umum PBB menyepakati dan menerima

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of

Indigenous People,UNDRIP). Deklarasi ini menandai pengakuan secara internasional atas hak-hak

Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut menjadi sebuah tonggak penting dalam upaya memajukan

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat sebagai subyek hukum

legal dalam ranah instrumen hukum internasional. Hak-hak dan kebebasan dasar dari Masyarakat

Adat menjadi inti dari UNDRIP yang seluruh pasal dan ayatnya mengatur tentang pengakuan,

perlindungan penghormatan, dan pemenuhannya. Termasuk di dalamnya hak untuk menerima atau

menolak berbagai usulan atau rancangan pembagunan yang dilaksanakan dalam wilayah adat

1 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, adalah Organisasi Masyarakat Sipil sebagai keterwakilan
Masyarakat Adat di Indonesia.

1 Tulisan ini sebelumnya telah diterbitkan dalam Seputar Rakyat, Yayasan Tanah Merdeka. Tulisan ini telah mengalami
proses perbaikan, terutama dalam kerangka teoritiknya. Beberapa nama, dalam penulisan artikel ini segaja tidak saya
samarkan. Pertimbangannya, nama-nama tersebut, tertera dalam struktur organisasi yang menyangkut kepentingan
banyak orang (masyarakat adat) di Sulawesi Tengah.
2 Pengajar di Program Studi Antropologi Universitas Tadulako. Saat ini aktif menjadi peneliti di Celebes Institute.
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mereka. Prinsip tersebut dikenal sebagai FPIC2 (Free, Prior, and Informed Consent) (Yayasan

Satudunia, 2011). Akan tetapi, dalam penerapannya di Sulawesi Tengah, FPIC dalam modul yang

di susun oleh AMAN SULTENG membedakan hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal3.

Secara nasional, gerakan ini membuat Nota Kesepahaman dengan KOMNAS HAM4 pada tanggal

17 Maret 2009, Kementrian Lingkungan Hidup5 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 dengan

Badan Pertanahan Nasional6.

Setiap Nota Kesepahaman dan deklarasi menjadi kekuatan untuk mendapatkan

perlakuan khusus dari kebijakan pemerintah, program donor yang dibawa oleh aktivisme, dan

setiap kegiatan yang melibatkan komunitas dan tanahnya masuk dalam pengaturan AMAN. Di sisi

lain, menjadi Masyarakat Adat, harus sesuai dengan kategori yang AMAN tentukan pada kongres

pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pertama pada tanggal 17 Maret 1999, yaitu;

“Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan secara turun-temurun di

atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah,dan kekayaan alam, kehidupan sosial

2 Lihat (Marcus Colchester, 2006).
3 Lihat Modul Pokja FPIC, 2012)
4 Terdapat lima poin Nota Kesepahaman dengan KOMNAS HAM, yaitu; Pertama; mensosialisasikan Dekl arasi PBB
(UNDRIP) tentang hak-hak Masyarakat Adat. Kedua; menyelenggarakan pertukaran informasi secara berkala/teratur.
Ketiga; Melakukan kajian tentang keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak asasinya di Indonesia. Ke empat;
mengembangkan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi Masyarakat Adat. Kelima; mendorong
ratifikasi protokol Opsional Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya.
5 Nota Kesepahaman dengan Kementrian Lingkungan Hidup, terdapat empat poin, poin kedua hingga keempat,
menerangkan Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun dan kegiatan yang difasilitasi oleh kerdua pihak dari
sumber dana yang tidak mengikat. Poin pertama yaitu; Kerjasama meliputi kegiatan: identifikasi keberadaan dan hak
adat serta pengelolaan kerifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penguatan kapasitas
kadar lingkungan hidup, pemberdayaan Masyarakat Adat, dan pertukaran informasi tentang Masyarakat Adat.
6 Kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional, seperti yang tertulis dalam pasal Bab II Ruang Lingkup pasal 2
dengan poin-poin sebagai berikut, yaitu; (1) Melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan antara BPN dan
AMAN dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Para Pihak. (2) Mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan
wilayah adatnya dalam konteks pembaruan hukum dan peraturan perundang -undangan di bidang pertanahan. (3)
Melakukan indentifikasi dan iventarisasi keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju
perlindungan hukum hubungan antara wilayah adat dan Masyarakat Adatnya. (4) Merumuskan mekanisme
penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di wilayah Masyarakat Adat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. (5) Pengembangan model-model reforma agraria di wialayah adat.
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budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan

kehidupan masyarakatnya”. Selain itu, empat warisan (asal-usul) leluhur sebagai unsur pembeda

Masyarakat Adat dari dengan masyarakat yang lain, yaitu; pertama, Kelompok Orang dengan

Identitas Budaya yang Sama : bahasa, spritualitas, nilai-nilai, sikap dan   perilaku yang

membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Kedua, Sistem Nilai dan Pengetahuan:

(kearifan) tradisional bukan semata-mata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk

diperkaya/dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan. Ketiga, Wilayah Hidup : tanah,

hutan, laut dan SDA lainnya bukan sematamata barang produksi (ekonomi), tetapi juga

menyangkut sistem religi dan sosial-budaya. Ke empat, Aturan-Aturan dan Tata Kepengurusan

Hidup Bersama Sosial (Hukum Adat dan Lembaga Adat) : untuk mengatur dan mengurus diri

sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik (Setra, 2010). Meski berbagai

pihak berwenang  percaya bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksudkan dengan adat,

beragam penafsiran dan  pemahaman atas istilah ini justru membuat adat semakin sulit untuk

dikontrol. Mengungkapkan adat berarti mengklaim kemurnian atau keaslian demi kepentingan

seseorang. Secara paradoks, adat juga membentuk sebuah arena intervensi karena adat dianggap

sebagai sesuatu yang rapuh, kekurangan, atau sedang merosot sehingga butuh perlindungan, butuh

pengokohan dan pemulihan. Ciri-ciri dari istilah adat ini membuatnya dapat digunakan untuk

berbagai proyek yang bersifat politis (Li, 2010:367; Friedman, 1997: 70-89, Rangi, 2011).

Gerakan masa yang mendengung-dengungkan identitas keaslian dan adat memang memiliki efek

animo besar masyarakat tempatan Sulawesi Tengah yang terlarut oleh sejarah masa lalu akan

kejayaan adat yang sebenarnya pemaknaannya kabur. Gerakan ini menjadi bertentangan, yang

menjadi tuntutan adalah akses terhadap sumber daya yang sejak rezim orde baru tidak diakui,

tetapi membawa isu perbedaan indentitas(Li, 2001). Masyarakat dipahami sebagai kelompok yang
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statis, tanpa kelas, homogen dan terpinggigirkan, sehingga perlu untuk diberdayakan dan diatur

serta diwakili suaranya agar posisi mereka tidak terganggu oleh kepentingan negara yang terbukti

tidak mampu melepaskan mereka dari keterpurukan, pengusaha perkebunan dan pertambangan

yang telah menaklukkan negara dan dengan leluasa menguasai tanah dan hutan mereka yang tidak

memiliki bukti formal yang dikehendaki negara. Tanpa menyadari, bahwa pola-pola pengaturan

seperti ini adalah bentuk yang dilakukan oleh rezim orde baru hingga orde reformasi saat

memberikan identitas “komunitas adat terpencit”, “masyarakat terasing”, “suku terasing”(li, 2012)

dan saat ini menjadi “Masyarakat Adat”. Kepentingan kedua negara dan AMAN adalah jelas,

bahwa di tanah tempat masyarakat tempatan hidup, terdapat sumber daya. Untuk mendapatkan

akses tersebut, negara dan AMAN memberi “identitas” berbeda bagi warga  negaranya, agar

Negara dan AMAN leluasa mengontrol sumber daya mereka. Hadirnya klaim keterwakilan

Masyarakat Adat oleh AMAN, ternyata secara sadar atau tidak pada awalnya bercita-cita

melepaskan kontrol negara, justru menjembatani kekuatan kontrol pasar internasional yang kian

menguat di bawah alibi penyelamatan bumi melalui agenda perubahan iklim yang masuk melalui

agenda pembangunan rezim pemerintah.

Hadirnya wacana perubahan iklim dengan berbagai skema di dunia akhir-akhir ini,

secara langsung mengusik kembali keberadaan masyarakat tempatan yang tinggal dan hidup di

dalam atau sekitar hutan. Negara-negara melakukan berbagai perundingan-perundingan mengenai

kesepakatan skema apa yang tepat digunakan untuk menempatkan wacana perubahan iklim.

Dalam kondisi seperti itu, hutan dengan segala isi dan potensi telah menjadi sarana perebutan

kepentingan oleh elit sekitar dan dalam hutan, perusahaan-perusahaan, negara dan dunia.

Termasuk hutan di Sulawesi Tengah, yang merupakan hutan terbaik di Pulau Sulawesi. Kota Palu

yang menjadi ibu kota Sulawesi Tengah yang memilki suhu panas karena dilalui garis khatulistiwa
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tiba-tiba bak menjadi “gula” dihampiri oleh “semut-semut” dari mana saja. Bukan karena

keindahan kotanya, pemandangannya, atau adanya bencana tetapi, karena hutannya seakan

memiliki kekuatan magnet yang besar sehingga mampu menyedot perhatian,   hingga

menghadirkan semua kalangan untuk membicarakannya. Tanpa menyadari, ada yang terlupa

mereka datang bukan karena tinggal di sekitar hutan atau dalam hutan bahkan sangat jauh dari

hutan dan bisa jadi di tempat mereka tidak terdapat hutan. Tapi, dalam hal ini mereka lebih

berkepentingan.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam presentasinya pada COP 157 di

Copenhagen menyatakan komitmen Indonesia bersedia menurunkan emisi karbonnya hingga 26%

dan jika mendapat pendanaan dari negera-negara internasional barkomitmen akan menurunkan

emisi karbon hingga 41%. Yang kemudian selanjutnya, di respon oleh Gubernur Sulawesi Tengah

melalui pidatonya pada konfrensi Durban tahun 2011 menyatakan bahwa Sulawesi Tengah siap

berpartisipasi dan berkomitmen dalam upaya dunia untuk mengurangi emisi karbon sampai 4%.

Para penguasa sibuk melakukan negosiasi-negosiasi terkait kebijakan yang akan

berdampak terhadap hutan dan segala isinya, tanpa perlu tahu apa yang sedang terjadi  pada

masyarakat yang tinggal dan hidup di dalam dan sekitar hutan. Praktisi, akademisi, aktivis,

peneliti, lembaga-lembaga swadaya masyarakat beramai-ramai berkoalisi, melakukan kajian cepat

saji untuk merespon negosiasi-negosiasi yang sedang berlangsung agar mendapat peran. Klaim-

klaim keterwakilan menjadi barang dagangan yang masih ampuh untuk diperjualbelikan.

Sementara masyarakat tempatan dibalik gunung disekitar hutan dan di dalam hutan itu hanya

menerima dua kata manis yang dibungkus dalam kata pemberdayaan, dengan pilihan “menerima”

7 Conference of Parties atau dikenal dengan konfrensi para pihak yang masuk dalam agenda perubahan iklim
internasional.
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atau “menolak”. Tetapi untuk urusan mengetahui apa yang mereka “terima” dan “tolak”, itu bukan

urusan mereka. Jadi, diletakkan di mana posisi masyarakat tempatan sekitar dan di dalam hutan,

yang hutan mereka diperebutkan.

Salah satu skema yang kemudian hadir dan direspon oleh berbagai pihak di Sulwesi

Tengah, adalah skema REDD+. Saat saya melakukan penelitian di Sulawesi  Tengah, skema

REDD+ masih dalam tahap persiapan setelah proses kesiapan. Artikel ini memfokuskan pada

penaklukan dan pragmatisme gerakan Masyarakat Adat  pada masyarakat tempatan hidup dan

mencari hidup di desa Dodolo yang berbatasan dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

setelah masuknya wacana persiapan skema RDD+.

Menjadi pertanyaan, pertama, siapakah orang Dodolo? Kedua, bagaimana proses

penaklukkan orang Dodolo? Ketiga, Bagaiman proses wacana REDD+ di Sulawesi Tengah? ke

empat, dengan memberikan “identitas” sebagai “Masyarakat Adat’ pada orang Dodolo apakah

kepentingan AMAN Sulteng terkait dengan agenda persiapan REDD+?

Dalam artikel ini, saya akan mencoba menjelaskan gerakan keterwakilan Masyarakat

Adat ketika bersentuhan dengan proyek REDD+ yang bernaung dalam agenda konservasi Dinas

Kehutanan, di salah satu desa yang berbatasan dengan Taman Nasional di Sulawesi Tengah.

II. Menciptakan Masyarakat Adat

Wacana persiapan sebelum REDD+ diimplementasikan bersentuhan dengan aktivisme yang

berjejaring secara nasional maupun internasional. Aktivisme ini mengusung gerakan identitas

masyarakat adat dan atau indigenous people dimana petani seperti orang Dodolo kemudian

disematkan sebagai masyarakat adat. Saya menelusuri kembali apa itu adat serta wacana gerakan

identitas masyarakat adat. Kemudian, mengkonsepkan adat sebagai praktik bagi masyarakat.

Menurut saya, adat dalam praktiknya bagi masyarakat adalah konsensus yang keputusannya

bersifatnya dinamis dimana hal terpenting adalah orang duduk bermusyawarah. Jadi, kita tidak akan
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pernah menemukan aturan, sanksi atau kesepakatan apapun yang sifatnya statis dan terus bertahan

atas nama adat. Karena unsur terpenting dari adat bukanlah hasilnya tapi, bagaimana orang duduk

bersama, bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama atas persoalan mereka yang

dihadapi.

Secara sadar atau tidak, proses aktivisme  telah mengokohkan para aktivis sebagai elit

diantara petani. Termasuk aktivis yang mengusung gerakan masyarakat adat. Dalam tesis ini, saya

menemukan bahwa resep mengunakan identitas masyarakat adat yang digunakan oleh aktivis dalam

wacana REDD+ di Sulawesi Tengah, berpotensi menyingkirkan petani sekaligus mengeksklusifkan

petani lainnya. Untuk memahami  siasat aktivisme identitas masyarakat adat serta kepentingan

AMAN Sulteng, saya mengunakan konsep artikulasi Stuart Hall yang digunakan Oleh Tania M. Li

dan Claudia Francesca D'Andrea. Menurut Tania Li (2001) seperti yang dikutip oleh Noer Fauzi

(2005: 128-129) dalam karyanya Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga menuliskan:

Wacana masyarakat adat muncul dari pandangan-pandangan dan hubungan-hubungan baru
yang membentuk kesempatan, namun tanpa jaminan. Terdapat potensi untuk membangunnya
suatu gerakan sosial yang luas dimana para aktivis kota dan rakyat pedesaan mulai
mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang sama. Ada juga resiko-resiko. Dalam rumusan
Hall, artikulasi adalah suatu proses penyederhanaan dan pembuatan pagar serta hubungan.
Bentuk-bentuk yang terwujud telah ditentukan sebelumnya oleh struktur-struktur dan posisi-
posisi yang objektif, melainkan muncul melalui proses aksi dan imajinasi yang dibentuk oleh
“permainan sejarah, budaya dan kuasa yang berkesinambungan”.

D’Andrea (2013: 64) dalam karyanya Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas

Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah mendefinisikan artikulasi:

“Artikulasi dapat mendefinisikan konstelasi luas dari kepentingan bersama atau berbagai
kepentingan yang saling mengisi dan memobilisasi kekuatan sosial, bahkan melewati spektrum
yang luas, namun yang penting adalah efek material dari artikulasi tersebut. Tidaklah jelas,
bagaimana sebenarnya identitas itu sendiri dapat diartikulasikan. Artikulasi dari identitas adat
adalah koneksi pada saat waktu tertentu dari kepentingan dan narasi identitas dengan kondisi
material dari aktor tertentu dalam konteks ekonomi politik tertentu”.
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III. Pembahasan

(Penaklukkan Orang Dodolo)

a. Masa Pengembaraan

I.Dari DI/TII hingga PERMESTA

Masyarakat Tempatan yang memilih hidup dan mencari penghidupan di dataran tinggi

atau pegunungan Sulawesi, bukanlah tanpa sebab. Pulau Sulawesi yang sejak awal menjadi arena

penaklukkan memaksa penduduk untuk mengembara dari dataran rendah atau pesisir menuju
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dataran tinggi. Pemburu budak yang merambah hingga ke wilayah pesisir Sulawesi di zaman

perbudakan(Li, 2001), perburuan biji besi untuk pemenuhan perang di abad pada masa perniagaan

akhir abad 19 (Reid, 2011), penaklukkan masa kolonial yang mengakumulasi hasil sumber daya

mereka untuk mendanai perang dan perdangangan Kerajaan Belanda (li,  2012). Setelah proses

penjarahan      sumber daya alam dan manusia dari masa perbudakan hingga kolonial ini.

Penaklukkan orang Sulawesi yang telah tercerai berai dan memilih lari ke dataran tinggi untuk

menghindari perbudakan dan kolonial, kembali terusik keberadaannya.

Dodolo adalah suatu wilayah di daerah Pegunungan Verbek, masuk dalam dalam

pemerintahan Distrik Masamba, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Dodolo merupakan

nama wilayah tempat mereka diwilayah Rampi. Berawal pada tanggal 1 Maret 1953, 8 Kepala

Keluarga mengungsi pada malam hari dari Rampi menuju Utara karena masuknya tentara

Pemberontak DI/TII8 menyerang wilayah Rampi, dengan maksud mengislamkan mereka yang

sebelumnya, mereka adalah Kristen. Kedelapan Kepala Keluarga tersebut dipimpin oleh sesepuh

kampung yang bernama Landu Lowe. Perjalanan mereka menuju utara pada awalnya, tiba di

wilayah lembah Bada Distrik Lore Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, dengan perjalanan

kurang lebih 10 hari melintasi hutan. Mereka hanya melakukan perjalanan pada malam hari,

karena pada siang hari mempersiapkan bahan makanan.

Sejak saat itu, gelombang pengungsian dari Rampi menuju Lembah Bada semakin

meningkat. Tetapi, kedelapan kepala keluarga ini yang kemudian berkembang memilih tetap

tinggal bersama di Desa Runde wilayah Bada. Setelah Pemilihan Umum tahun 1955 oleh inisiatif

Tuana Mahile bersama Kampu Pole yang saat itu menjadi Kepala Distrik memindahkan pengungsi

tersebut ke Kalawara Desa Gintu yang saat ini disebut Bumi Jambu. Sejak awal tiba di wilayah

8 Gonggong, 1990:239.
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Bada, sampai pada tahun 1955 kehidupan pengungsi Rampi sangat sulit, mereka kekurangan

makanan dan hanya bekerja sebagai buruh tani pada warga setempat. Keadaaan inilah mendorong

sesepuh mereka saat itu, yaitu landu Lowe menghadap Kepala Distrik untuk meminta lahan

garapan meskipun hanya bersifat pinjam pakai.

Pada tahun 1956, kehidupan para pengungsi mulai membaik setelah lahan pinjam

pakai yang mereka gunakan memberikan hasil. Keadaan tersebut tidak berlangsung lama, pada

tahun 1957 terjadi peristiwa pemberontakan PERMESTA9 dan masuk ke wilayah Bada. Memaksa

pengungsi dari Rampi kembali mengungsi mencari tempat yang aman. Khususnya kedelapan

kepala keluarga yang telah berkembang tadi memilih mengungsi dengan menyusuri ke hulu sungai

Lariang dan tiba di lembah Behoa. Saat tiba di Lembah Behoa, atas persetujuan masyarakat

setempat mereka dibuatkan pondok besar berupa barak yang dapat menampung beberapa keluarga

serta diizinkan untuk mengelola tanah di wilayah Lengi, sekitar 4 Km dari Kampung Bariri. Pada

tahun 1959 oleh sesepuh dari Katu, yang bernama Humpui Tome menemui salah satu sesepuh

pengungsi yang bernama Tongki Lule agar mereka mau dipindahkan kewilayah Kampung Katu

juga, mereka yang setuju saat itu berjumlah 15 Kepala Keluarga yang dipimpin oleh Tongki Lule.

Selanjutnya, tahun 1960 beberapa keluarga yang masih bertahan di Bada  ikut pula bersama

keluarganya menuju Katu.

II. Dari Katu hingga Toe/Dodolo

Pada tahun 1962, jumlah Kepala Keluarga yang mengungsi dari Rampi dan melalui

proses panjang hingga tiba di wilayah Katu, sebanyak 32 Kepala Keluarga. Kemudian, oleh orang

katu diberi keleluasaan untuk membentuk desa sendiri, yang selanjutnya nama desa tersebut tetap

mereka namakan desa Dodolo. Pada tahun itu,d esa Dodolo diresmikan menjadi satu desa devinitif

9 Sulu, 2011; Wibowo B, 2010
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berdampingan dengan desa Katu di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan dingkatlah Tole

Ntindi sebagai Kepala Desa Pertama, yang sebelumnya yaitu pada Tahun 1951 ketika masih di

Rampi, juga sebagai Kepala Desa Kampung Dodolo sebelum peristiwa pengungsian terjadi.

Sebagai Desa Definitif, orang Dodolo menempati wilayah pemberian dari Desa Katu

seluas 1475 Ha dan digunakan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Pada tahun 1976, terjadi

pergantian Kepala Desa yang digantikan oleh Reu Raho, akan tetapi kepemimpinan Reu Raho

hanya bertahan beberapa bulan saja dan digantikan oleh juru tulisnya, yaitu Petrus Pahu’u yang

kemudian menjabat sampai tahun 1980. Dan pada tahun 1981 hingga tahun 1986 Kepala Desa

dijabat oleh Horu Tapue. Sejak tahun 1986 hingga tahun 1994 Kepala Desa Dodolo dijabat

kembali oleh Reu Raho. Masyarakat Dodolo mendiami wilayah pemberian orang Katu selama 29

tahun, yang kemudian terusik kembali dengan penetapan  wilayah Katu sebagai bagian dari

Kawasan Hutan Lindung dengan status Margasatwa Lore Kalamanta, yang saat ini menjadi

wilayah kawasan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL). Hadirnya klaim negara atas

wilayah Katu dan Dodolo, menjadi petaka baru bagi orang Dodolo dalam beraktivitas untuk hidup

dan keberlangsungan hidup mereka. Aktivitas hidup menjadi petani dianggap sebagai ancaman

oleh negara terhadap ekosistem hutan. Selama kurang lebih 3 tahun pemerintah melalui Depsos

(Departemen Sosial) membujuk masyarakat Desa Dodolo untuk mau dipindahkan dari Dodolo

kewilayah lain di Sulawesi Tengah. Akhirnya, pada tanggal 1 februari 1989 orang Dodolo berhasil

digiring dari Katu dengan mengusung 4 orang tua yang saat itu sudah tidak mampu lagi berjalan

kaki. Tanggal 2 Februari 1989 orang Dodolo tiba di Kampungnya yang baru di Toe (Penamaan

wilayah oleh warga sekitar karena terdapat sungai Toe), yaitu suatu wilayah diantara desa Wanga

dan desa Kaduwa wilayah Napu. Perpindahan ini ternyata tidak memberikan solusi bagi orang

Dodolo, tetapi justru menciptakan masalah baru, setelah menempati wilayah tersebut, orang
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Dodolo benar-benar memulai hidup dari awal dengan diberikan padang belantara yang tidak layak

untuk diolah, karena lahan gambut dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu.

selain itu, ternyata sungai Toe yang mengalir di tengah desa positif besiko schistosomiasis10.

IV. Tanah dan Orang Dodolo

Tanggal 22 April 2012, saya mendapatkan kesempatan pertama  untuk memasuki

kawasan  KKM11 bersama dengan Nasar salah satu petani desa Dodolo. Melihat langsung

perkebunan masyarakat di kawasan BTNLL. Saat menuju hutan, saya bertemu Papa Epi

(samaran), salah satu warga yang memiliki  kebun  juga di Kawasan BTNLL. Beliau sedang

mengolah air nira menjadi minuman saguer12. Kami singgah untuk bebarapa saat sambil minum

saguer. Kami menyempatkan ngobrol beberapa saat.  Dari obrolan tersebut saya mendapatkan

informasi mengenai jumlah tanah yang diambil oleh Dinas Sosial saat mengurus  program

PKMT13, Petugas Dinas mengambil tanah yang menjadi hak warga sekitar lebih dari 40 Ha. Saat

ini, sebagian tanah tersebut telah di jual kepada migran bugis. Menurutnya, awal tiba di Desa

10 Karena di desa yang baru ini, terdapat fokus penyakit schistosomiasis – yang di Indonesia hanya terdapat di sekitar
Danau Lindu (Kabupaten Donggala) dan Lembah Napu (Kabupaten Poso). Tahun 1991, yakni dua tahun setelah
mereka dipindahkan ke situ, 37 orang positif kena schistosomiasis atau 17,37 % dari 213 penduduk yang diperik sa
saat itu. Tahun 2001, 12 orang dinyatakan positif, dan tahun 2002 6 orang positif (Seputar Rakyat, 2003)
11 Kesepakatan Konservasi Masyarakat. Kesepakatan ini difasilitasi oleh TNC sejak tahun 1999. Menurut laporan TNC,
adalah merinci prinsip-prinsip yang akan mengatur hubungan antara masyarakat dan BTNLL atas areal yang telah
terlanjur dijadikan kebun di wilayah TNLL,. Kesepakatan tersebut diterapkan melalui pembentukan Lembaga
Konservasi Desa, yang diberi mandat untuk menyusun dan menegakkan aturan, menegosiasikan hak akses khusus
dengan pengelola BTNLL, serta ikut memantau hasil-hasil yang di capai bersama petugas BTNLL (Li, 2012). Dalam
peta yang dibuat oleh TNC, KKM yang di sepakati 99,1ha (lihat lampiran). Tapi, beberapa petani menyatakan bahwa
wilayah yang mereka tanami sejak pendudukan lebih dari 200ha. Sampai saat ini mereka tetap memanen hasilnya.
Sampai saat ini, Zona KKM tersebut masih dalam perdebatan panjang untuk hak kelolanya oleh BTNLL dan Orang
Dodolo.
12 Salah satu minuman tradisional beralkohol, terbuat dari pohon nira dengan penyedap rasa akar salah satu pohon
di hutan. Orang Dodolo menyebutnya, torode.
13 Pemukiman Kesejahteraan Masyarakat Terasing, adalah nama proyek di bawah Dinas Sosial untuk memindahkan
orang Dodolo dari desa Katu yang telah di klaim berada di Zona Inti Taman Nasional Lore Lindu ke Toe yang saat ini
menjadi desa Dodolo. Proyek pemindahan ini di realisasikan pada tahun 1989 (Lampiran Fatwa Tata Guna Tanah
“sebagai pelaksanaan UUPA Tahun 1960 Pasal 14 dan 15 Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Pengelolaan oleh
Direktorat Jenderal Agraria, 1986).
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Dodolo, tanah yang diserahkan saat itu 80 are dengan rincian lahan persawahan, 40 are untuk

lahan kering serta kintal masing 20 are. Janji pemerintah akan di serahkan 1 Ha awalnya dan

kemudian ditambah lagi 1 Ha. Akan tetapi, janji tersebut tak kunjung tiba. Cerita ini memang

beragam dari setiap petani. Tanah yang dikurangi sesuai dengan janji 2 ha berkurang antara 20

sampai 40 are. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai susahnya hidup saat di awal-awal

datang ke Dodolo. Mereka diberikan ikan asin, beras minyak goreng, gula dan kopi serta beras

selama 2 tahun awal masuk di Desa Dodolo. Saat ini, dengan memiliki anak 6 orang dengan lahan

yang terbatas, menjadi sangat sulit. Saat mengambil lahan di kawasan BTNLL, masyarakat tidak

memiliki kesepakatan berapa yang akan dikelola. Masing-masing mengambil sesuai dengan

keinginannya. Setelah minum saguer sesaat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke kebun Nasar

dengan tujuan mengambil kayu bakar di kebunnya. Setelah tiba di kebun Nasar, dalam perjalan,

Nasar menjelaskan bahwa saat  TNC14 masuk dan memfasilitasi KKM, oleh BTNLL mereka

disarankan untuk menanam kayu Leda di wilayah KKM. Akan tetapi, menurutnya kayu Leda

memang baik untuk ramuan bangunan tetapi kurang baik tumbuh di tanah tempat kebunnya.

Karena bertumbuh dengan lambat dan kerdil ditambah lagi, mematikan tanaman kakau. Memang

14 The Nature Conservancy program yang berupaya mengubah perilaku dan mengarahkan keinginan masyarakat agar
mau terlibat menjaga kawasan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. TNC menyebut pendekatan ini sebagai
“Pengelolaan Kolaboratif” (collaborative management), sebuah istilah tepat untuk menggambarkan kombinasi tak
jenak antara kerjasama dan penghianatan yang dituntut dari para partisipan. Proyek ini bertujuan membentuk
komunitas masyarakat yang patuh dan setuju untuk tidak masuk dalam kawasan BTNLL sehingga keanekaragaman
hayati di dalamnya bisa dijaga. Dalam prosesnya seringkali, aturan hukum atau tekno-ilmiah secara tegas hendak
ditegakkan, tetapi kemudian diikuti oleh kompromi yang terpaksa di tempuh untuk memberi tempat bagi tuntutan
masyarakat. Kompromi memfasilitasi subyek-subyek baru yang mengakui nilai-nilai konservasi, sekalipun hal itu
membuka arena perjuangan baru di mana nilai-nilai konservasi tersebut di permasalahkan.  Program dengan
langkah-langkah pengendalian yang sifatnya “top-down” ternyata gagal mendatangkan manfaat, justru
mengakibatkan perlawanan yang terjadi di desa-desa yang berada di sekitar BTNLL yang berujung pada konflik
antara Masyarakat Tempatan dengan petugas jagawana dan pembakaran posnya hingga pendudukan Dongi-dongi
yang berada di Zona Inti BTNLL, termasuk juga pendudukan kawasan yang saat ini menjadi KKM di Dodolo,
pendudukan Masyarakat Tempatan di wilayah BTNLL (Li, 2012)
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saat saya melihat kayu leda di desa Dodolo, seperti yang disampaikan Nasar, berbeda dengan yang

ada di desa lain, dimana leda tumbuh dengan baik tapi bukan di sekitar perkebunan kakau.

Saat saya menanyakan kronologi proses pembagian tanah kepada petugas Dinas Sosial

yang sudah mengundurkan diri dari kedinasan sejak memilih menetap di desa Dodolo, ia

menceritakan sesuai dengan proses yang dijanjikan oleh pemerintah. Tapi, saat informasi tersebut

saya diskusikan suatu malam dengan beberapa petani, mereka sangat yakin bahwa hak mereka

telah diambil. Sayangnya, mereka menyadarinya ketika beberapa tahun kemudian saat aktivis dari

YTM (Yayasan Tanah Merdeka)15 datang ke desa mereka untuk mengadvokasi perjuangan mereka

menduduki BTNLL. Saat menduduki BTNLL, beragam persepsi dari petani Dodolo diantaranya,

di desak oleh orang Kaduwaa, harga kakau yang saat itu menjanjikan sehingga membutuhkan

lahan yang lebih luas untuk perkebunan kakau serta kebutuhan mereka akan tanah yang kian

mendesak seiring mengetahui bahwa tanah yang menjadi hak mereka ternyata di ambil oleh orang

Dinas Sosial. Upaya pendudukan ini mendorong kebutuhan mereka akan bantuan aktivis kian

besar. BTNLL melalui Polisi Hutan tidak segan-segan memburu mereka. Tahun 2001, beberapa

dari petani di desa Dodolo mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Sulawesi Tengah karena

dianggap provokator di desa. Satu-satunya yang membantu mereka untuk menghadapi kekuatan

pemerintah adalah orang-orang LSM. Sejak saat itu, kepercayaan antara orang Dodolo dan LSM

terjalin, hingga cenderung bergantung.

Kondisi persawahan desa Dodolo, memang beberapa lahan yang tidak produktif untuk

dikelola, karena tanah rawa, dengan kandungan air yang sangat banyak membuat struktur tanah

yang lembek sampai sedalam 100 meter ke dalam tanah. Beberapa petani menjadikannya kolam,

sisanya tidak dapat di kelola sama sekali. Karna jika di kelola, saat musim hujan, air dari gunung

15 Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Sulawesi Tengah.
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mengalir melaui sungai melewati desa dan langsung ke rawa. Beberapa tahun sebelumnya, saat

rawa tersebut dialihfungsikan menjadi persawahan, air yang mengalir dari hutan melewati desa

mereka setelah sampai di rawa, air tersebut kembali dan membanjiri desa. Sejak saat itu, tanah

tersebut dibiarkan menjadi rawa. Tanah rawa yang saya maksudkan termasuk wilayah tanah yang

di janjikan saat proyek PKMT bagi orang Dodolo. Beberapa penduduk desa saat ini, sebagian

kecil memiliki tanah lebih dari dua hektar terutama dua petugas Dinas Sosial yang mengundurkan

diri dan memilih menetap di Desa Dodolo, belasan migran bugis yang menetap di tempat tersebut

dengan berdagang dan memiliki kios. Dari  belasan migran Bugis, terdapat dua migran yang

memiliki kebun yang luas. Selain membeli dari Petugas Dinas Sosial, juga membeli dari orang

Dodolo. Orang Dodolo juga sebagian lagi membeli tanah dari desa tetangga, yaitu desa Wanga

dan desa Kaduwaa. Orang Dodolo yang menjual tanah kepada migran bugis memang memiliki

alasan yang beragam. Terutama karena orang Bugis berani membeli dengan harga lebih mahal

daripada Masyarakat Tempatan di desa tetangga atau di desa sendiri, beberapa petani juga ada

yang kembali ke desa Katu setelah mendengar kabar telah mendapat pengakuan dari BTNLL dan

tanah di desa Dodolo dijualnya, juga ada yang karena tuntutan biaya sekolah anak di kota, denda

adat atas pelanggaran adat dan diwajibkan tanah sebidang tanah sebagai sanksi adat dan lain

sebagainya.

Suatu hari sore menjelang malam, saya berdiskusi dengan beberapa petani di tempat

minum saguer di mana mereka biasa melepas lelah sepulang bekerja di sawah atau ladang. Papa

Linda (samaran) bercerita,

“Coba lihat jari saya (sambil membuka telapak tangannya dengan maksud
menunjukkan ke sepuluh jarinya pada saya), saya tinggal di sini hanya
mengandalkan ini. Saya orang Toraja yang menikah dengan orang Dodolo.
Istri saya tidak dapat tanah, karena tanah orang tuanya tidak cukup untuk



14
14

dibagikan ke semua anak-anaknya. Jadi saya di sini hanya bekerja di sawah
orang dengan sistem bagi hasil”
Beberapa generasi setelah pemindahan sejak tahun 1989 dari Katu yang saat itu belum

berkeluarga, saat ini telah memiliki keluarga sendiri, sebagian besar tidak memiliki tanah.

Demikian juga generasi yang lahir di desa Dodolo dan saat ini yang telah memiliki keluarga.

Beruntung bagi anak-anak yang oleh orang tua mereka dapat melanjutkan sekolah di kota,

memiliki alternatif lain untuk mencari pekerjaan di Kota atau ke daerah lain. Tetapi bagi yang

tidak memiliki tanah dan tidak mendapat kesempatan sekolah, kebanyakan menjadi buruh tani di

sawah dan buruh perkebunan pada pemilik lahan. Hal ini tidak pernah, sekalipun di singgung oleh

AMAN Sulteng yang sibuk rapat di hotel dan balai pertemuan di Kota Palu terkait agenda REDD+

yang saya ikuti pertemuannya.

b. Masuknya wacana persiapan REDD+ di desa Dodolo

Primodialisme AMAN Sulteng

Sangaji mengkritisi lemahnya konseptualisasi Masyarakat Adat berdasarkan definisi

WALHI dalam pertemuan di Toraja yang digunakan oleh Ornop di Sulawesi Tengah. Dimana

konsep ini berefek pada mobilisasi masyarakat yang memperjuangkan haknya atas tanah akibat

hegemoni negara dan pengusaha-pengusaha yang telah mendapat restu  dari pemerintah untuk

mengelola hutan, ternyata tidak relevan dalam konteks Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah.

Menurut Sangaji  (2010:365-366), komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah

bukanlah entitas yang terisolasi dan  tidak  pernah berubah, tetapi telah mengalami perubahan

sedemikian rupa pada sejarah mereka yang panjang dalam migrasi, peralihan agama, dominasi

politik oleh kekuatan politik di luar mereka. Mereka juga terintergrasi ke dalam ekonomi pasar.

Komunitas semacam ini yang dianggap sebagai Masyarakat Adat harus dipahami sebagai entitas

yang kompleks dan dinamis. Sangaji menganggap bahwa kehadiran gerakan Masyarakat Adat di
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Sulawesi Tengah, pertama-tama harus dilihat sebagai reaksi terhadap pembangunan yang

restriktif, pembangunan yang hadir di masyarakat tidak bersahabat dengan kelompok yang disebut

Masyarakat Adat.

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat Sulawesi Tengah, isu

Masyarakat Adat mulai dibawa AMAN di Toro, sebuah desa yang merupakan bagian dari wilayah

kecamatan Kulawi. Oleh AMAN, masyarakat diperjuangkan untuk tetap menghuni kawasan

Taman  Nasional Lore-Lindu dan memanfaatkan potensi alamnya untuk kepentingan bertahan

hidup (Sangadji, 2010; Li, 2010). Kehadiran AMAN khususnya di Sulawesi Tengah sebagai

keterwakilan Masyarakat Adat yang diawali di Desa Toro hingga kemudian menyebar di berbagai

wilayah baik desa maupun komunitas. Gerakan masa yang mendengung-dengungkan identitas

keaslian dan adat memang memiliki efek animo besar Masyarakat Tempatan Sulawesi Tengah

yang terlarut oleh sejarah masa lalu akan kejayaan adat yang sebenarnya pemaknaannya kabur.

Pada tanggal 18 februari 2011 Surat keputusan-SK Gubernur Sulawesi Tengah no.

522/84/Dishutda – G.ST/2011 mengenai penetapan Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah. Tanggal

14 Maret 2011, diadakan acara pengukuhan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan visi

pembangunan kehutanan Indonesia, yakni: “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang

Berkeadilan”(News Letter III). AMAN Sulteng termasuk dalam Pokja REDD+.

Desa Dodolo berbatasan langsung  dengan BTNLL, merujuk pada Surat Usulan

BTNLL sebagai Demonstration Activity (DA) REDD+ No: S. /IV-T.13/TU-Um/2012. Terdapat

empat poin sebagai alasan BNTLL menjadi DA REDD+ di implementasikan16.

Awal kedatangan saya ke desa Dodolo, mengikuti Pengurus Wilayah (PW) AMAN

Sulteng, dalam rangka sosialisasi Program Kerja AMAN Sulteng terkait REDD+ dan unsur

16 Surat terlampir.
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pendukung FPICnya. Menurut Markus Laki (46) Pengurus Daerah AMAN di wilayah keadatan

Tampo Lore17 di bentuk sejak bulan Juli 2011. Sejak saat itulah, orang Dodolo diklaim sebagai

anggota AMAN Sulteng. Sejarah singgkat Orang Dodolo dan menghubungkan dengan konsep

Masyarakat Adat yang menjadi ukuran identifikasi unsur pembeda dengan masyarakat lokal oleh

AMAN terdapat ketidak konsisten. Menjadi pertanyaan dan kecurigaan saya, apa kepentingan

AMAN dibalik ini, terutama pengabaian mereka terhadap Masyarakat Tempatan yang datang

terlebih dahulu dan secara pragmatis megangkat Pengurus Daerah AMAN yang justru datang

terkemudian di lembah Napu yang menjadi wilayah keadatan to pekurehua serta  pengabaian

AMAN Sulteng akan akses tanah yang menjadi kebutuhan dasar orang Dodolo?

Menurut Pak Markus Laki dan Mono Tohea, ada keterhubungan antara Orang Toro

dan Orang Dodolo, sudah terjalin sejak awal sejarah orang Dodolo lari dari wilayah Rampi karena

masuknya penyerangan pasukan DI/TII pimpinan Abdul Qahhar Muzakkar. Sebagian pelarian itu

banyak yang saat ini berada di Desa Toro. Bahkan beberapa penduduk yang saat ini, tinggal di

desa Dodolo, sebelumnya pernah menjadi warga Toro. Selain itu, telah terjadi proses perkawinan

antara warga Toro dan warga Dodolo. Ketua Pengurus Wilayah AMAN, berasal dari Toro, yaitu

Rizal Mahfud. Rukmini termasuk Pengurus Besar (PB) AMAN Jakarta, yang lebih memilih

menetap di Palu. Rizal Mahfud selaku Ketua Pengurus Wilayah AMAN Sulteng adalah suami dari

Rukmini dan beberapa pengurus lain adalah keponakan dari pasangan suami istri Rizal Mahfud

dan Rukmini. Merekalah yang masuk semua Sub Pokja REDD+. AMAN Sulteng dalam hal ini,

17 Wilayah Keadatan Tampo Lore adalah wilayah yang diklaim oleh suku bangsa yang pertama datang ke Lembah
Napu, yaitu suku bangsa to pekurehua (saat ini mereka menyebut diri mereka sebagai Orang Napu). Menurut
legenda Masyarakat Tempatan, Napu berasal dari kata naopu yang artinya habis atau dihabiskan. Alkisah, ketika
terjadi perang antar suku, Suku Kaili dari wilayah keadatan to kaili (kerajaan Sigi) menyerang wilayah keadatan to
pekurehua. Tetapi perlawanan to pekurehua sangat hebat sehingga tidak bisa ditaklukkan. Akhrinya, pasukan
kerajaan sigi, menyebarkan racun melaui air sungai yang berasal dari gunung dan turun ke lembah Napu di mana
penduduk bermukim. Proses ini menghabiskan sebagian besar penduduk to pekurehua atau dikenal dengan
naopu.(kisah ini saya dapatkan dari seorang peatni di Desa Maholo)
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layaknya organisasi keluarga. Dan sayap-sayap perjuangannya di desa Dodolo dan di Sub Pokja

REDD+ adalah juga tidak lepas dari bentuk perpanjangan rantai hegemoni berdasarkan kultur

keluarga. Markus Laki sebagai Pengurus Daerah (PD) AMAN di wilayah keadatan to pekurehua

menceritakan pada saya bahwa di masa mudanya pernah tinggal di Toro, di rumah orang tua

Rukmini dan sudah menganggap Rizal Mahfud dan Rukmini adalah keluarga.

Posisi AMAN Sulteng di Pokja REDD+ sangat strategis hal ini tidak lepas dari

hegemoni mereka yang mampu menciptakan imajinasi secara internasional bahwa yang dikatakan

sebagai indigenous people di Sulawesi Tengah itu ada. Nota Kesepakatan dari KOMNASHAM,

Kementrian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional di jadikan alat untuk menciptakan

kesadaran Masyarakat Tempatan yang kian bergantung  di bawah bayang-bayang gerakan

imajinasi sebagai Masyarakat Adat, juga menjadi legitimasi mereka mewakili Masyarakat

Tempatan yang telah meraka klaim sebagai Masyarakat Adat.

Saat saya ke kantor AMAN Sulteng di Kota Palu dan mengkonfirmasi data mereka

mengenai orang Dodolo, salah satu anggota Pengurus Wilayah memberikan sejumlah data

Masyarakat Adat yang mereka klaim, dalam bentuk soft file Microsoft Word. Setelah saya

memeriksa data tersebut, terdapat tulisan singkat orang Dodolo yang berisi upacara adat, sejarah

singkat, serta ritual dan yang berlaku. Saat saya mengkonfirmasi,   pengurus tersebut

menyampaikan bahwa orang Dodolo masih baru masuk dalam keanggotaan dan masih dalam

proses penelusuran data. Di sisi lain, saat mereka membicarakan informasi mengenai keberadaan

Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah dalam agenda pertemuan atau sosialisasi REDD+  di

Sulawesi Tengah, mereka selalu menyampaikan bahwa mereka telah memiliki anggota di 10

Kabupaten di Sulawesi Tengah. Presentasi AMAN Sulteng terkait sosialisasi dan pertemuan

REDD+, mengenai siapa Masyarakat Adat, pengurus AMAN Sulteng selalu memaparkan
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presentasi Masyarakat Adat Toro dan wilayah adat mereka yang telah terpetakan oleh BRWA

(Badan Registrasi Wilayah Adat)18 dan mencoba mencocokkannya dengan Masyarakat Tempatan

di mana sosialisasi dilaksanakan demikian juga saat pertemuan. Jika mengikuti konsep AMAN,

tanah di mana mereka hidup dan mencari hidup saat ini, adalah tanah adat to pekurehua yang saat

ini menjadi desa tetangga mereka desa Wanga dan desa Kaduwaa yang jelas lebih berhak. Meski

saat ini, hal tersebut belum terjadi konflik secara langsung, tetapi cibiran dari desa tetangga sudah

menjadi buah bibir yang memanaskan muka dan telinga orang Dodolo. Seperti saat suatu hari, saat

saya ke desa Wanga, seorang petani yang saya wawancarai menyampaikan,

“orang Dodolo itu tidak tau diri, tanah kami yang mereka pakai saat ini.
Mereka  jual  sama orang Bugis. Itu  dulu tanah kami, tempat kami kasi
makan kerbau”.
Herman Pahu’u yang menjadi ketua Lembaga Konservasi Desa hasil KKM oleh TNC

perwakilan dari desa Dodolo, saat megikuti pertemuan di kecamatan. Menyampaikan bahwa orang

Kaduwaa dan Wangga protes saat orang Dodolo ikut mengokupasi BTNLL yang saat ini menjadi

wilayah KKM orang Dodolo. Orang Dodolo tidak punya hak atas hutan tersebut, karena itu adalah

tanah adatnya orang to pekurehua yang ada di desa Wanga dan Kaduwaa.

Sementara konsep FPIC yang ditawarkan oleh AMAN Sulteng sebelum REDD+

diimplementasikan, tidak berbicara mengenai jaminan akses akan tanah karena berharap peta

wilayah adat yang selama ini di buat cukup untuk menjadi alat negosiasi. Di sisi lain harapan

orang Dodolo adalah jelas, nasib jaminan mereka atas tanah yang sampai saat ini menjadi

perdebatan antara orang Dodolo dan BTNLL. Setiap pergantian Kepala BTNLL, selalu terjadi

perubahan kebijakan. Sampai saat saya meninggalkan Sulawesi Tengah, peta wilayah adat orang

Dodolo yang menjadi alat negosiasi untuk REDD+ belum di buat oleh AMAN Sulteng. Jika peta

18 Bertugas membuat peta wilayah adat secara partisipatif bersama Masyarakat Adat (MA) yang di klaim oleh AMAN
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wilayah adat itu di buat, tidak menutup kemungkinan menghadirkan konflik dengan Masyarakat

Tempatan yang lebih dahulu hadir dan mengklaim desa Dodolo adalah wilayah adat mereka.

V. Kesimpulan

Penaklukan panjang hingga memaksa orang Dodolo melarikan diri, telah

menciptakan mereka menjadi manusia yang bergantung pada Masyarakat Politik19, dimana

kekuasaan dianggap bersumber dengan  harapan,  sumber-sumber kekuasaan itu akan adil dan

berpihak pada mereka terutama akses mereka akan tanah serta insentif-insentif yang diterima oleh

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang kabarnya mensejahterahkan masyarakat yang hidup

di sekitarnya. Tapi sampai saat ini, kabar itu tidak pernah terbukti. Ketika identitas Masyarakat

Adat di sematkan pada mereka, persetujuan dan anggapan siapa mereka atas indentitas tersebut

serta merta di terima dan mereka pakai. Ternyata sumber-sumber kekuasaan tersebut bukan tanpa

kepentingan. Saat AMAN Sulteng masuk ke desa Dodolo untuk membawa identitas Masyarakat

Adat untuk disematkan pada mereka saat proyek persiapan REDD+ hanya untuk memperkuat

posisi AMAN Sulteng di pokja REDD+ apabila diimplementasikan di BTNLL Semakin banyak

desa yang menjadi anggota AMAN, semakin luas wilayah adatnya, semakin kuat pula hegemoni

AMAN dalam posisi REDD+ dan semakin besar peluang REDD+ diimplementasikan di wilayah

tersebut. Menjadi kegelisahan saya, tidak ada yang menjamin dana insentif REDD+ akan sampai

kepada mereka yang diklaim sebagai Masyarakat Adat, atau insentif dana dari REDD+ terus

berlangsung. Klaim disematkan sebagai Masyarakat Adat, bukanlah lahir dari kesadaran orang

Dodolo, tetapi bagaimana kesadaran mereka telah di bentuk untuk takluk.

19 Saya mengunakan konsep ini merujuk pada pemerintah, LSM, Juga Ornop seperti AMAN.
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