Annex B: Organisasi Pemohon
PUSAKA adalah LSM di Indonesia dengan misi
melakukan advokasi atas hak-hak masyarakat dan
melakukan pemberdayaan masyarakat. Alamat:
Kompleks Rawa Bambu Satu, Jl B No. 6 B, RT 001
RW 006, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia,
Telpon dan Fax: +62 -21 -7892137, email:
yay.pusaka@gmail.com website: www.pusaka.or.id
Kontak: Y.L. Franky (angkytm@gmail.com).
Sawit Watch adalah sebuah Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Indonesia yang peduli dengan
dampak negatif sosial dan lingkungan yang
merugikan dari pembangunan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia. Organisasi ini aktif di 17 propinsi
di mana perkebunan sawit sedang dikembangkan di
Indonesia. Alamat: Perumahan Bogor Baru Blok C1
No. 10, Bogor, Jawa Barat 16129, Tel: +62 251
8352171 dan Fax: +62 251 8352047, e-mail:
info@sawitwatch.or.id; website:
www.sawitwatch.or.id. Kontak: Jefry Saragih:
jefri@sawitwatch.or.id
Keuskupan Agung Merauke/Sekretariat Keadilan
dan Perdamaian (SKP KAME) adalah institusi
internal Gereja Katolik yang dibentuk pada tahun
2001. SKP KAME dibentuk sebagai kerja sama
antara Keuskupan Agung Merauke dan Tarekat
MSC di wilayah Papua. Lembaga ini menggeluti
situasi lokal/regional, nasional dan internasional
secara kontekstual. Isu-isu inti dan cakupan kerjanya
adalah hak asasi manusia, keselarasan dengan
alam, kebebasan, kesetaraan gender, keadilan dan
perdamaian.
Alamat: Jalan Kimaam Nomor 2, Merauke – Papua.
Kontak SKP KAME: Harry Warsoek:
harry_mtroskill@yahoo.co.nz dan
skp_merauke@yahoo.com
Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMA,
didirikan tahun 2001 oleh individu-individu yang
memiliki banyak pengalaman dan posisi yang jelas
mengenai pentingnya masyarakat dan reformasi
hukum berbasis-ekologi terhadap isu-isu yang terkait
dengan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Alamat: Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang – Pasar
Minggu, Jakarta 12540, Indonesia, tel:
+62(21)78845871, fax: +62(21)7806959, e-mail:
huma@huma.or.id dan huma@cbn.net.id. Kontak:

andiko@huma.or.id
Yayasan Santo Antonius (Yasanto, Merauke),
didirikan pada 6 Desember 1979. Yayasan ini
didirikan untuk membantu masyarakat akar rumput
dengan pelayanan sepenuh hati. Tujuan yayasan ini
adalah untuk menyediakan pelayanan dan untuk
memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia
yang sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip
Pancasila dan UUD 1945 serta ajaran agama
melalui aktivitas pelayanan sosial, berbagai macam
pendidikan, pelayanan ekonomi dan sosial, spiritual,
mental dan pendidikan. Semua ini dalam kerangka
pengabdian kpada masyarakat, gereja dan bangsa
dan negara. Aktivitas utamanya adalah pertanian
dan pembiakan sapi, kesehatan, usaha kecil dan
koperasi, lingkungan dan pendidikan, pendidikan
dan pelatihan, bantuan pengembangan masyarakat,
dan advokasi.
Alamat: Jalan Martadinata, Merauke, Papua 99601;
Tel: 0971-21417, 21845; Fax.: 0971-21554. E-mail:
bpkm-yasanto@jayapura.wasantara.net.id. Kontak:
Jago Bukit: jagobukit@ymail.com
Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat
(FOKER LSM) Papua, didirikan pada 31 Agustus
1991 dan dipimpin oleh embrio Forum Jaringan
“Alert and Action Committee” (Tim Kerja, pada 28
Maret 1990). Pembentukan FOKER LSM Papua
diharapkan mampu memainkan dua peran pada
tingkat operasional, yaitu: a) memfasilitasi
komunikasi antara LSM di Papua dengan tujuan
untuk memberi masukan terhadap konsep
pembangunan di Papua; b) pemberdayaan
partisipan agar dapat berkontribusi terhadap
gagasan-gagasan pembangunan bagi masyarakat
Papua. FOKER LSM Papua mencita-citakan
“Terwujudnya tata kehidupan sosial budaya, politik,
hukum, ekonomi dan alam yang adil, damai dan
demokratis bagi masyarakat adat, baik laki-laki
maupun perempuan, di Papua”. Misi FOKER LSM
Papua adalah untuk 1) Memfasilitasi penguatan
kapasitas LSM partisipan Foker dengan
mendasarkan pada pendekatan integratif, untuk
mendorong terjadinya penguatan lembaga adat dan
organisasi rakyat; 2) Memperkuat keberadaan Foker
LSM Papua sebagai forum jaringan untuk
melakukan kajian kritis dan advokasi kebijakan
publik; 3) Mengembangkan pusat komunikasi dan
informasi untuk mendukung program-program

penguatan kapasitas kelembagaan dan advokasi
kebijakan publik; dan 4) Menggalang dukungan
lokal, cakupan internasional dan nasional terhadap
program-program implementasi.
Kontak: Lien Maloali: lienveralien@gmail.com
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
merupakan forum terbesar LSM dan organisasi
berbasis-masyarakat di Indonesia. Lembaga ini
terwakili di 28 provinsi di Indonesia dengan memiliki
lebih dari 487 organisasi anggota dan 150 anggota
indvidu. Lembaga ini menjadi symbol dari
transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan
keberlanjutan hidup dan penghidupan. WALHI
berjuang untuk membela alam Indonesia dan
masyarakat lokal dari ketidakadilan yang dilakukan
atas nama pembangunan ekonomi.
Alamat: Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta
12790, Indonesia, tel +62 21 7919 33 63-88 [fax]
+62 21 794 1673, e-mail: info@walhi.or.id. Kontak:
Abednego Tarigan: nego@walhi.or.id dan
nego.walhi@gmail.com
Sajogyo Institute (SAINS) adalah lembaga nirlaba
independen yang bergerak dalam bidang penelitian,
pendidikan dan pelatihan, advokasi kebijakan untuk
menegakkan keadilan agraria, kemandirian desa
serta kedaulatan bagi perempuan dan laki-laki di
seluruh bumi Indonesia. Sajogyo Institute adalah
bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama didirikan
pada tanggal 10 Maret 2005.
Address: Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151.
Phone/ Fax: +62-251-374048. Website:
http://www.sajogyo-institute.or.id Kontak: Noer Fauzi
Rachman: eksekutif.sains@gmail.com
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), didirikan bulan Agustus 1993 di Jakarta,
adalah organisasi advokasi kebijakan,
berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus
1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi
dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan
dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hakhak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan
ELSAM adalah membangun tatanan politik
demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan
masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak
asasi manusia (HAM).

Alamat: Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta
12510, tel: +62 (21) 7972662/fax: +62 (21)
79192519, e-mail: elsam@nusa.or.id, web:
www.elsam.or.id. Kontak (Indriaswati Dyah
Saptaningrum, SH, LLM): indri@elsam.or.id dan
indrids@gmail.com.
Forest Peoples Programme (FPP, UK) merupakan
sebuah LSM Internasional yang didirikan tahun 1990
yang mendukung hak-hak masyarakat hutan.
Lembaga ini bertujuan untuk mengamankan hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang
tinggal dan menggantungkan penghidupannya pada
hutan, dan untuk mengawasi tanah dan nasib
mereka. Alamat: 1c Fosseway Business Centre,
Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL569NQ, UK.
Tel: (44) 01608 652893, Fax: (44) 01608 652878, email: info@forespeoples.org.
Down to Earth (DTE):, sebuah organisasi berbasis
di Inggris, bekerja untuk mendukung masyarakat
yang rentan di Indonesia untuk memastikan sebuah
masa depan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini
berakar dari komitmen terhadap hak asasi manusia,
khususnya hak kolektif masyarakat atas tanah,
partisipasi dan lingkungan hidup; dan memastikan
agar para pembuat keputusan, khususnya
pemerintah, lembaga internasional dan perusahaan
multinasional, bertanggung jawab terhadap
tindakan-tindakan yang mempengaruhi hakhak
tersebut.
Alamat: 48 Ambrose Avenue, Colchester, Essex,
CO3 4LJ, England. Tel/Fax: +44 (1206) 766256. Email: dte@gn.apc.org dan dtecoord@gn.apc.org
Watch Indonesia, sebuah LSM internasional yang
bekerja di Jerman untuk mendukung gerakan untuk
demokrasi, hak asasi manusia dan perlindungan
lingkungan di Indonesia dan Timor Leste. Alamat:
Urbanstr. 114, 10967 Berlin, Tel/Fax: ++49(30)698
179 38, email: watchindonesia@watchindonesia.org,
Kontak: Basilisa Dengen:
dengen@watchindonesia.org dan Marianne Klute
klutemarianne@kabelmail.de.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang
mewakili masyarakat adat dari seluruh Republik
Indonesia. Aliansi ini bercita-cita menjadi sebuah
organisasi bagi masyarakat adat untuk
memperjuangkan keberadaan dan hak-hak yang
diwarisinya serta memperjuangkan kedaulatan
dalam menjalankan kehidupan mereka dan dalam
mengelola sumber daya alam mereka. Wilayah kerja
utama AMAN adalah 1] Pembangunan organisasi
adat, jejaring dan pembangunan institusi adat; 2]
Advokasi hak adat dan pembelaan hukum; 3]
penguatan sistem ekonomi berbasis ulayat, 5]
pendidikan bagi kaum muda adat.
Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A,
Jakarta Selatan, Jakarta 12820, Indonesia. Tel/Fax:
+62 21 8297954, Email: rumahaman@cbn.net.id
dan Web: http://www.aman.or.id
Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) - Papua adalah
jaringan LSM yang berkedudukan di Jayapura,
Provinsi Papua. Visi JERAT untuk mewujudkan
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat
adat dalam bidang ekonomi, social, budaya dan
lingkungan hidup yang menghargai nilai-nilai
budaya, HAM dan Demokrasi. Misi JERAT untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan, pengorganisasian masyarakat adat,
kampanye hak masyarakat adat, melakukan
monitoring, investigasi dan pelaporan kasus sumber
daya alam dan lingkungan hidup, serta hak ekonomi
social dan budaya, dan sebagainya.
Kontak: Septer Manufandu
septer_manufandu2@yahoo.com dan
septer_manufandu@yahoo.com
Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan
(JASOIL) Tanah Papua: adalah sebuah organisasi
lokal yang dibentuk pada tahun 2005 atas prakarsa
sejumlah aktivis LSM, aktivis mahasiswa, aktivis
pemuda, aktivis perempuan, jurnalis dan masyarakat
pemerhati kemanusiaan dan lingkungan hidup di
Tanah Papua. Jasoil dibentuk dengan maksud agar
difungsikan sebagai wadah komunikasi dan
pengembangan kapasitas.
Kontak: Pietsaw Amafnini menawi2001@yahoo.com;
http://www.jasoilpapua.blogspot.co.uk/.

National Papua Solidarity (NAPAS) adalah
perkumpulan solidaritas untuk demokrasi,
kesejahteraan dan keadilan di Papua yang didirikan
oleh aktivis-aktivis pro demokrasi di Indonesia.
NAPAS terbentuk untuk menghimpun solidaritas dari
simpul-simpul masyarakat sipil Indonesia terhadap
10 persoalan utama di Papua, yaitu pelurusan
sejarah melalui dialog-dialog demokratik;
pembangunan sumber daya manusia Papua yang
berkualitas dan peningkatan kesejahteraan;
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat;
perlindungan terhadap kekayaan alam dan masa
depan ekologi Papua; jaminan akan hak demokratik
rakyat Papua untuk berkumpul, berorganisasi,
berekspresi, berideologi seperti yang dijamin oleh
konstitusi; melawan praktek koorporasi swasta dan
militer yang melegalkan perampasan tanah adat;
pengadilan dan penghukuman terhadap semua
pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui
berbagai mekanisme hukum nasional dan
internasional; pembebasan Tahanan Politik atau
Narapidana Politik di Papua tanpa syarat sebagai
salah satu pondasi untuk membangun dialog dan
kepercayaan rakyat Papua; pemenuhan hak-hak
perempuan secara ekonomi dan politik agar bebas
dari kekerasan dan kemiskinan di dalam dan di luar
rumah.
Alamat: Jl. Borobudur No.14 Menteng. Jakarta Pusat
10320. Tlp: 021-3926983, 3928564. Fax: 0213926821. Kontak: Zely Ariane:
zely.ariane@gmail.com and
sekretariat.napas@gmail.com.
VIVAT Indonesia adalah kantor cabang national
dari VIVAT International, sebuah NGO dengan
status konsultatif dengan Economic and Social
Council (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-bangsa,
berkantor pusat di New York dan Geneva. VIVAT
International berfokus pada advokasi HAM,
Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan dan
memperjuangkan keadilan gender. Alamat:
Kompleks Perumahan Gudang Peluru, Blok T. 478
Kebon Baru, Jakarta Selatan. Phone/fax: 021-829 19
20; Kontak: Paulus Rahmat
vivatindonesia@gmail.com.

Provincial JPIC MSC Indonesia. Yayasan internal
Tarekat Missionaris Hati Kudus Yesus dengan misi
mendukung keadilan bagi masyarakat terpinggirkan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan melalui
advokasi, pemberdayaan dan mengubah hati para
penindas.
Alamat: Jl. Hasyim Ashari 21-23, Jakarta 10130 Indonesia. Website: www.jpicmscindo.org dan
Email: jpicmsc.mediainfo@gmail.com. Kontak: John
Mitakda, msc (john.giscard5@gmail.com) dan
Wensislaus Fatubun: (af.wensi7@gmail.com)
Debt WATCH Indonesia adalah organisasi nirlaba
yang bekerja sebagai unsur pendukung dalam
membangun pemikiran kritis pada masyarakat
mengenai dampak-dampak globalisasi dan hutang
luar negeri melalui pendidikan publik.
debtWATCH Indonesia dalam berbagai aktivitasnya
mendorong penerapan transparansi, demokrasi,
profesionalisme dan menekankan kepedulian
terhadap masyarakat. Kontak: Arimbi Heroepoetri,
debtwatch@yahoo.com.
CAPPA Keadilan Ekologi (CAPPA) adalah jaringan
organisasi terdiri dari LSM, organisasi masyarakat
dan individu yang bekerja untuk isu kayu dan pabrik
pulp. Misi CAPPA adalah melindungi penghidupan
masyarakat dan mendorong pengelolaan sumber
daya hutan yang setara dan ekologis serta promasyarakat. CAPPA fokus pada isu konflik sumber
daya alam dan agraria dengan berbagai pendekatan
untuk mendukung korban dan agar masyarakat
terkena dampak memiliki akses dan hak terhadap
tanah dan sumber daya alam. Alamat: Jl Yusuf
Singedikane (dh Sri Soedewi) No 10 RT 16,
Telanaipura, Provinsi Jambi. Kontak (Rivani):
rivani@cappa.or.id.
Solidaritas Perempuan adalah organisasi yang
bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang
demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan,
kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti
kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan
laki-laki dan perempuan yang setara dimana
keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas
sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan
politik secara adil. Alamat: Jl. Siaga II No. 36 RT.002
RW 05, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12510. Tel: +62-21 - 79183108 dan
Fax: +62-21 - 7981479, email :

soliper@centrin.net.id, Kontak (Wahidah Rustam) :
idarustam@solidaritasperempuan.org
Sarekat Hijau Indonesia (SHI) adalah organisasi
massa di Indonesia, didirikan bulan Juli 2007. SHI
memiliki visi dan misi untuk menciptakan peradaban
baru yang berasaskan nilai-nilai demokratik,
keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian
ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Kontak
(Koesnadi Wirasaputra) email:
basap.indo@gmail.com dan
sekjen_shi@yahoo.co.id.
Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), adalah
LSM yang didirikan pada bulan April 2003 di Papua.
Visi dan misi YADUPA adalah memberdayakan
anak-anak adat Papua dalam pembangunan diri
sendiri dan membangun masa depan Papua yang
adil, damai dan sejahtera. Untuk meningkatkan
kualitas pendidikan masyarakat adat berdasarkan
pada membangun dan mempertahankan nilai-nilai
budaya adat sebagai salah satu kebutuhan dasar
orang Papua. Kontak (Leo Imbiri):
imbirijerry@ymail.com.
Indonesian Human Rights Committee for Social
Justice (IHCS) didirikan tahun 2007. Misi IHCS
adalah menciptakan sebuah sistem Negara yang
demokratis dan menghargai, memenuhi dan
melindungi HAM, melalui advokasi kebijakan publik,
advokasi pelanggaran HAM melalui advokasi litigasi
dan non-litigasi, mendukung korban HAM untuk
menjadi pembela HAM, dan mengajukan inisiatif
untuk resolusi bagi konflik bersenjata.
Alamat: Jl. Mampang Prapatan XV no 8A. Jakarta
Selatan 12790, DKI Jakarta Indonesia Tel:
+622132592007 and Fax: +62217949207, Email:
ihcs@ihcs.or.id dan Gunawan IHCS:
abang_gun@yahoo.co.uk.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria or Alliance of
Agrarian Reform Movement (AGRA).
AGRA adalah organisasi tingkat nasional dibentuk
tahun 2004 yang berjuang untuk reformasi agraria
sejati. Berjuang untuk hak-hak sosio-ekonomi dan
demokratis bagi kaum tani, nelayan dan suku
bangsa minoritas Indonesia. Anggota AGRA saat ini
sekitar 250.000 kaum tani (termasuk petani kecil,
pekerja pertanian, suku bangsa minoritas dan petani
tak bertanah). Alamat: Jl. Ketang-ketang No. 9, RT

03/RW07, Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta
Timur. Kontak (Rahmat): agra.pusat@gmail.com.
West Papua Netzwerk adalah jaringan advokasi
HAM dan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat
dan kami mendukung kampanye “Papua Tanah
Damai”. West Papua Netzwerk fokus pada advokasi
di Jerman, Brussels dan Geneva da mencoba
membangun kesadaran lebih besar akan situasi di
Papua Barat dalam kaitan dengan HAM dan
transformasi konflik damai.
Kontak utama: Koordinator Sekretariat West Papua
Netzwerk, Norman Voß, Rudolfstrasse 137, 42285
Wuppertal, Tel: +49 (0)202 89004-170, Mob: +49
176 55123895; Fax: +49 (0)202 89004-179, email:
norman.voss@westpapuanetz.de; email umum:
wpn@westpapuanetz.de; website:
www.westpapuanetz.de; anggota international
coalition for Papua (ICP) www.humanrightspapua.org
Greenpeace Indonesia, adalah organisasi kampanye
global yang menggunakan cara-cara anti-kekerasan,
konfrontasi kreatif untuk mengangkat masalah-masalah
lingkungan global, dan mencari solusi yang penting bagi
masa depan yang lestari dan damai. Greenpeace
bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku, untuk
melindungi dan menjaga lingkungan, serta mendukung
perdamaian. Greenpeace memiliki 2,8 juta pendukung di
seluruh dunia dengan kantor nasional/regional di lebih
dari 40 negara di Eropa, Afrika, Amerika, Asia dan
Pasifik, serta badan koordinasi, Greenpeace
International, di Amsterdam.

GREENPEACE Indonesia. Alamat: Jl. KH. Abdullah
Syafi’ie (Lapangan Roos) No. 47
Tebet Timur, Jakarta 12820. Phone (021) 83781701
Fax (021) 83781702. Website:
www.greenpeace.or.id. Kontak:
longgena.ginting@greenpeace.org

