


PENGANTAR 
Pulau Guinea Baru secara keseluruhan merupakan 

kawasan hutan hujan tropis terluas yang masih utuh di 

bumi ini. Pulau itu juga adalah kawasan biokultural yang 

paling beragam di dunia Tanah Papua, yang terdiri dari 

provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, berada 

di bagian barat pulau ini. Keragaman ekologisnya 

indah sekali. Ekosistemnya sangat beragam, mulai dari 

terumbu karang, bakau pantai, hutan tropis dataran 

rendah dan glasier pegunungan. Daerah ini sangat 

kaya akan sumber daya alam serta keragaman biologis 

dan budaya nusantara Ada lebih dari 250 bahasa dan 

kelompok adat di sana. 

Namun, kebijakan pembangunan yang diatur dari atas 

secara otoriter dan kehadiran militer yang bertindak 

semena-mena selama bertahun-tahun telah menguras 

Tanah Papua secara sistematis dan merampas hak dan 

penghidupan masyarakat setempat. Masyarakat adat 

Papua hidup dalam kemiskinan yang parah, termiskin 

di Indonesia Mereka terus terdesak oleh proyek

proyek pengerukan sumber daya alam skala besar yang 

semakin menindas hak-hak atas tanah dan menggusur 

ruang kebudayaan mereka serta kesejahteraan ekonomi 

dan kesehatan. Setiap kali ada masyarakat yang 

tergusur, betapa pun sedikit jumlahnya, bisa jadi akan 

menyebabkan punahnya warisan budaya yang unik yang 

mengandung pengetahuan, pengalaman dan pandangan 

luhur atas dunia 

Selama lebih dari 26 tahun Pacific Peoples' Partnership 

(PPP) aktif menyoroti Tanah Papua. Bekerja bersama 

mitra di seluruh dunia PPP terlibat mewujudkan impian 

Papua yang damai dan sejahtera, adil secara sosial, 

berkelanjutan secara ekologis dan budaya, dan kuat 

secara politik dan ekonomi. Antara tahun 2009 - 2012, 

PPP mengelola sebuah proyek bertajuk "Papua Tanah 

Damai: Memperkuat kepemimpinan masyarakat sipil 

dalam transformasi konflik" (PTD). PPP bersama para 

mitra lokal menyikapi akar penyebab konflik di Tanah 

Papua dan menguatkan kapasitas organisasi mitra 

dan komunitas dampingan mereka. Pada tahun 2010 

PPP mengundang para wakil mitra dari Manokwari 

berkunjung ke Kanada untuk menghadiri sebuah 

konferensi yang merayakan inovasi dan kemitraan 

masyarakat adat. Acara terse but merupakan perjumpaan 

PACIFIC PEOPLES' 

PARTNERSHIP 

banyak hati dan pemikiran: Bangsa-bangsa Pertama 

(masyarakat adat Kanada), mitra Papua, handai taulan, 

anggota, akademisi, dan para pemimpin masyarakat adat 

dari seluruh Kanada Barat. 

Linda Bristol, seorang tetua adat T'Sou-ke menyatakan. 

"berbagi pengetahuan adalah suatu karunia, sebuah 

bentuk baru potlatch (perayaan upacara). " Ini konsep 

berkumpul dan berbagi yang menjiwai kerja kami dan 

tercermin dalam cerita burung bersaudara yang tinggal 

berjauhan, Raven dan Cenderawasih. 

Ketika Cenderawasih mendengar tentang Raven.saudara 

jauhnya yang tinggal di seberang Samudra Pasifik. ia 

terbang ke sana. Ia menempuh perjalanan yang men,;alin 

dua tanah air, masyarakat dan pandangan-pandar.gan 

mereka mengenai masa depan. Diperkaya oleh ka:ya 

seni anak-anak dari Salish Pesisir dan Tanah Pap-..:.a. 

karya Mark Gauti seorang seniman Bangsa TSou-ke dan 

penulis Jen Jorgensen, cerita Raven dan Cendera:...=--:h 

merupakan sebuah perjalanan yang mengaJaJ. Anda 

untuk terlibat dalam pertemuan dua budaya �· 

adat, dua dunia yang dihubungkan oleh perai.ran P-.:..: ..::£ 

Jason (TP), Connie� 

(TP) di sekolah suku 

(dekat irictona 
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