
 
Pernyataan Mekong 

 

 

1. Pada tanggal 8 dan 9 September 2018, 111 peserta dari 10 negara berkumpul di 

Chiang Khong, Thailand, untuk membahas dan meninjau masalah-masalah hak asasi 

manusia yang terkait perluasan investasi dan kegiatan bisnis di Asia Tenggara. Para 

peserta dalam konferensi tersebut mewakili Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia 

Nasional, Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat (UNPFII), organisasi-

organisasi masyarakat adat, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kelompok-

kelompok masyarakat setempat. Konferensi ini diselenggarakan oleh komisi HAM 

Thailand (NHRCT) bersama Forest Peoples Programme (FPP), dan bekerja sama 

dengan Community Resource Center (CRC), Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 

International Rivers (IR), Earthrights International (ERI) dan Thai ETOs Watch. 
 
2. Pada tanggal 7 September, para peserta konferensi disambut di komunitas Boonruang 

dan Huay Luek yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong. Di Boonruang, para 

peserta membahas usulan Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ), yang akan mencakup 

lahan basah yang dikelola masyarakat, dan pentingnya lahan basah bagi kesehatan 

ekosistem sungai. Kekuatan dari persatuan masyarakat dalam mengelola lahan basah 

secara kolektif telah menyebabkan munculnya aksi masyarakat yang kuat untuk 

melindungi lahan basah dari pengembangan yang diusulkan ini, termasuk melalui 

penelitian komunitas yang terperinci tentang tangkapan karbon dan nilai 

keanekaragaman hayati dari area tersebut. 
 
3. Masyarakat Huay Luek, yang tinggal di persimpangan Sungai Mekong yang mengalir 

ke Laos, terdampak oleh pembangunan bendungan di sungai tersebut, baik di daerah 

hulu maupun hilir. Masyarakat menyatakan kekecewaannya karena kurangnya 

informasi yang jelas yang disampaikan kepada mereka baik tentang pengelolaan 

bendungan yang ada di daerah hulu - di mana informasi tentang debit air nyaris tidak 

pernah diumumkan secara baik sebelumnya - dan di daerah hilir di mana bendungan 

baru yang diusulkan mengancam migrasi ikan dan terus-menerus mengacaukan 

ketinggian air sungai. 
 
4. Konferensi ini diadakan di tepi Sungai Mekong, sebuah sumber daya lintas batas 

negara yang sangat penting di Asia Tenggara yang membawa tantangan besar bagi 

pengelolaan lintas batas negara kolaboratif. Sungai Mekong adalah sungai kedua yang 

memiliki keanekaragaman paling tinggi secara global, dengan lebih dari 1.000 spesies 

ikan yang banyak di ataranya merupakan spesies yang khas dan terancam punah. 

Sungai ini merupakan perikanan air tawar paling produktif di dunia, dengan lebih dari 

satu juta ton ikan ditangkap setiap tahunnya hanya di Kamboja dan Vietnam saja. 

Lebih dari 60 juta orang yang tinggal di DAS Sungai Mekong yang lebih rendah 

bergantung pada sungai ini sebagai salah satu sumber makanan dan mata pencaharian 

dan untuk mempertahankan budaya dan cara hidup setempat. Ekosistem dan 

masyarakat Mekong ini menghadapi ancaman lingkungan dan hak asasi manusia yang 



ditimbulkan dari rencana pembangunan bendungan yang luas di jalur utama Sungai 

Mekong dan di dalam DAS ini. 

 

5. Konferensi ini mendengar tentang adanya perubahan pada konteks investasi bisnis 

di Asia Tenggara, dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 

mengarah ke eskalasi cepat dalam investasi intra-regional dalam beberapa tahun 

terakhir. Investasi ke luar (outbound investment) regional Thailand saja mencapai 

13,3 miliar USD pada tahun 2016, yang sebagian besar difokuskan pada projek 

infrastruktur dan energi skala besar. Investasi dalam wilayah tersebut dari Malaysia, 

ke dan dari Indonesia dan ke Kamboja dari Vietnam seluruhnya juga merupakan arus 

pembiayaan yang semakin meningkat. Aliran investasi yang semakin meningkat 

menimbulkan tantangan besar untuk memastikan akuntabilitas investor dan bisnis 

yang beroperasi lintas batas negara. 
 

6. Perkembangan positif dari integrasi regional mencakup keberadaan Deklarasi Hak 

Asasi Manusia ASEAN, meskipun instrumen ini masih di bawah standar hak asasi 

manusia internasional, serta pembentukan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang 

Hak Asasi Manusia (AICHR). Meskipun tidak memiliki kapasitas memadai untuk 

secara efektif menangani pelanggaran hak-hak tanah dan hak asasi manusia, AICHR 

telah melakukan penelitian-penelitian terhadap masalah-masalah hak-hak lingkungan, 

termasuk hak asasi manusia dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 

kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.  
 
7. Sebuah kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga HAM dijelaskan oleh 

perwakilan dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar (MNHRC) dan 

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), yang bekerja sama dalam 

menyelidiki pengaduan yang diajukan oleh SUHAKAM terhadap sebuah perusahaan 

Malaysia yang berinvestasi di suatu daerah di Myanmar. Meskipun diajukan di 

Malaysia, pengaduan tersebut dirujuk ke MNHRC dan diselidiki di sana. Contoh-

contoh rujukan lintas batas negara dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus spesifik 

seperti ini perlu didorong. 
 
8. Konferensi ini mengakui adanya kemajuan di kawasan tersebut terhadap pengakuan 

penerapan kewajiban hak asasi manusia ekstrateritorial (ETO) untuk investasi luar 

negeri. Di Thailand, Kabinet telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan 

penerapan tanggung jawab di bawah Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak 

Asasi Manusia (UNGPs) untuk investasi keluar milik Thailand. Pengembangan 

Rencana Aksi Nasional di beberapa negara, termasuk Thailand dan Malaysia, juga 

telah membuat rujukan pada ETO. Namun, upaya-upaya tambahan diperlukan untuk 

memastikan adanya implementasi yang berarti. 
 
9. Konferensi ini meninjau dan membahas situasi nasional di negara-negara di Asia 

Tenggara, dengan mendengar laporan-laporan dari lembaga-lembaga HAM di 

Myanmar, Thailand, Filipina dan Malaysia, dan masyarakat-masyarakat adat dan 

organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) dari Indonesia, Thailand, Kamboja, 



Myanmar, dan Filipina. Masalah-masalah dan tema-tema tertentu berulang kali 

teridentifikasi di semua negara di kawasan ini. 
 
10. Promosi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong investasi asing tengah 

meningkat dengan pesat, yang secara khusus dibahas dalam hubungannya dengan 

Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina, meskipun hal ini juga terjadi di seluruh 

kawasan tersebut. Rezim pajak, tarif rendah dan kebijakan lain yang mendukung yang 

diterapkan di area-area ini untuk memfasilitasi investasi ke dalam seringkali tidak 

disertai dengan perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif atau perlindungan 

yang memadai terhadap hak pekerja. Persaingan yang tinggi untuk mendapatkan 

lahan di kawasan ini berarti bahwa KEK menargetkan area-area yang berada di bawah 

pengelolaan tradisional di mana kepemilikan kolektif telah melindungi area-area 

dengan kepadatan penduduk yang rendah, seperti dalam kasus lahan basah 

masyarakat Boonruang, Chiang Khong. 

 

11. Ancaman penghilangan paksa dan kematian terhadap pembela HAM masyarakat 

meningkat di beberapa bagian dari kawasan ini, dan dijelaskan terjadi di Indonesia, 

Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Konferensi ini kemudian mencatat penggunaan 

sistem hukum untuk melecehkan dan menahan aktivis masyarakat yang bekerja pada 

masalah-masalah terkait dampak hak asasi manusia dari kegiatan bisnis. Konferensi 

ini dengan tegas mengecam penyalahgunaan undang-undang anti-terorisme dan 

sarana hukum lainnya untuk mengintimidasi atau membatasi para pembela hak asasi 

manusia dan lingkungan. 
 

12. Kegagalan untuk memastikan adanya partisipasi publik dan akses yang efektif ke 

informasi pada tingkat masyarakat dan komunitas terdampak tercatat di seluruh 

wilayah ini, yang diilustrasikan oleh kasus-kasus masyarakat dari Boonruang dan 

Huay Leuk di Thailand. Dalam kasus terakhir kurangnya informasi tentang 

pengelolaan bendungan di hulu telah menimbulkan kerusakan tanaman-tanaman 

pertanian di tepi sungai. Kurangnya akses ke informasi diperparah oleh pengaturan 

kontrak yang memperlakukan informasi investasi sebagai informasi komersial dan 

tidak tunduk pada pengungkapan publik. Kurangnya akses ke informasi berkualitas 

yang kronis terjadi di seluruh Asia Tenggara, tetapi utamanya lebih buruk di negara-

negara yang pemerintahannya lemah. 
 
13. Pengalaman dari seluruh kawasan ini mengungkap adanya kesenjangan yang serius 

dalam partisipasi efektif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perencanaan 

pembangunan, dengan kemungkinan pengecualian untuk area-area yang berada di 

bawah hak Domain Leluhur (Ancestral Domain) di Filipina di mana pembangunan 

yang ditentukan sendiri dapat dilaksanakan. Perencanaan pembangunan nasional yang 

lebih mengedepankan pembangunan ekonomi daripada penggunaan sumber daya 

setempat yang adil dan berkelanjutan dialami di semua negara Asia Tenggara. 
 
14. Asia Tenggara terus dipenuhi oleh penolakan terhadap pengakuan masyarakat adat di 

sebagian besar negara-negara ASEAN. Kegagalan untuk mengakui status dan hak-hak 

masyarakat adat, serta status dan identitas khas dari kelompok etnis minoritas lainnya, 



membuat mereka terus terpinggirkan dari struktur otoritas dan kekuasaan di negara-

negara tempat mereka tinggal, dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap 

dampak negatif kegiatan bisnis. 
 
15. Mengakui hubungan erat antara konservasi dan kegiatan bisnis, konferensi tersebut 

mendengar tentang putusan bersejarah baru-baru ini dari pengadilan Thailand 

sehubungan dengan masyarakat Karen yang diusir dari Taman Nasional Kaeng 

Krachan. Meskipun tidak mendukung hak mereka untuk kembali, keputusan tersebut 

sungguh-sungguh mengakui hak atas tempat tinggal yang berasal dari hubungan 

leluhur mereka dengan tanah, yang merupakan sebuah putusan yang progresif dalam 

konteks hukum Thailand. Konflik dengan kawasan konservasi yang tumpang tindih 

dengan dan menyalahi hak-hak tanah adat diakui sebagai salah satu masalah regional. 
 
16. Perubahan hukum positif yang mendukung hak tanah bagi masyarakat adat dan 

masyarakat yang bergantung pada hutan terjadi di Indonesia, Kamboja, Malaysia dan 

tempat lainnya, meskipun ada tantangan-tantangan terhadap penerapan undang-

undang tersebut dalam setiap kasus. Putusan hukum yang progresif dalam beberapa 

kasus, termasuk di Thailand, telah meningkatkan harapan akan adanya upaya 

perbaikan meskipun strategi hukum di tingkat nasional terus menghadapi hambatan-

hambatan terhadap keadilan dalam bentuk pengadilan yang tidak sigap dan kadang-

kadang korup atau tidak peduli (tidak menaruh perhatian) 

 

17.  Di Kamboja, telah ada hasil-hasil yang mengesankan dalam kasus-kasus tertentu 

melalui penggunaan poin-poin pengungkit di luar negara, termasuk klaim yang 

diajukan di pengadilan Thailand dan Perancis, dan pengaduan yang diajukan ke 

penyelesaian non-yudisial seperti Kontak Poin Nasional Organisasi untuk Kerja Sama 

Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 

dari International Finance Corporation. 

 

Rekomendasi 
 

Oleh karena itu, Konferensi ini memutuskan untuk menyarankan aksi-aksi di bawah 

ini, dan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan-

tujuan ini: 
 

1. Kami mengakui keramahtamahan dan kemurahan hati masyarakat Boonruang dan 

Huey Luek dalam menerima kami. Kami menyatakan dukungan kami atas 

permintaan-permintaan yang kami dengar dari masyarakat Boonruang untuk 

mendapatkan dukungan atas upaya mereka memulihkan dan melestarikan lahan 

pembiakan ikan di lahan basah mereka. Di Huey Luek, kami mendengar tentang 

dampak merusak yang menimpa masyarakat Mekong akibat pelebaran saluran dan 

pembangunan bendungan, dan mendukung seruan mereka untuk jejaring tingkat 

komunitas di sepanjang DAS Sungai Mekong, dan untuk meningkatkan upaya berbagi 

informasi. Kami tegaskan kembali seruan mereka untuk pendekatan yang 

mengedepankan upaya damai (first no-harm) untuk pengembangan DAS Sungai 

Mekong. 



 
2. Kami menyambut baik ulang tahun ke-25 pengadopsian Prinsip Paris, dan 

pengadopsian selanjutnya terhadap Deklarasi Edinburgh tentang peran lembaga-

lembaga HAM dalam menangani masalah bisnis dan hak asasi manusia pada tahun 

2010. Kami mendorong semua pemerintah di Asia Tenggara untuk terus mendukung 

dan memperluas kerja lembaga-lembaga HAM di kawasan ini, termasuk melalui 

kerja-kerja untuk membentuk lembaga-lembaga HAM apabila belum ada, dan apabila 

sudah ada, mempromosikan penguatan mandat-mandat yang ada. Kami selanjutnya 

menyerukan adanya pendanaan yang memadai ke lembaga-lembaga HAM agar 

mereka dapat melaksanakan kerja mereka secara independen. 
 
3. Kami menyambut baik komitmen anggota-anggota lembaga-lembaga HAM yang 

hadir dalam konferensi ini, dan meminta lembaga-lembaga HAM lain di Asia 

Tenggara untuk secara luas menginterpretasikan mandat-mandat mereka untuk 

menyediakan jalan menuju kepatuhan yang efektif terhadap hak asasi manusia, 

termasuk melalui perluasan peran mereka dalam menerima pengaduan terhadap 

perusahaan yang berdomisili di negara-negara bersangkutan tanpa memandang di 

mana dampak-dampak terjadi. Perlu dibangun sebuah mekanisme formal untuk 

mentransfer pengaduan antar lembaga-lembaga HAM untuk memastikan bahwa 

pengaduan diterima dan ditindaklanjuti secara efektif. Lembaga-lembaga HAM harus 

memiliki akses ke jalur-jalur litigasi untuk kasus-kasus bermasalah dan memiliki 

kemandirian politik. Kami mendorong kolaborasi antar lembaga-lembaga HAM 

termasuk potensi melakukan investigasi dan penelitian bersama serta penyebaran 

laporan yang mereka hasilkan kepada umum. 
 
4. Kami mengakui penderitaan para pembela hak asasi manusia di kawasan ini, 

termasuk yang menimpa para pembela hak-hak kolektf dan adat, dan menyerukan 

lembaga-lembaga HAM untuk bekerja sama di tingkat regional untuk menangani 

pedoman-pedoman untuk perlindungan yang efektif terhadap Pembela Hak Asasi 

Manusia, dengan mengacu pada kerja-kerja yang tengah dijalankan Kelompok Kerja 

PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat. 
 
5. Kami mendesak dunia usaha untuk menyelaraskan kegiatan bisnis mereka dengan 

standar internasional, termasuk merujuk ke Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan 

Hak Asasi Manusia (UNGPs), dan memberikan akses kepada masyarakat terdampak 

ke upaya perbaikan yang efektif dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hak diduga 

terjadi. Hal ini sangat penting di negara-negara dan daerah-daerah yang memiliki 

pemerintahan dan aturan hukum yang lemah, di mana jalur administratif dan 

peradilan setempat secara efektif tertutup.



 

6. Kami mengakui potensi dari kolaborasi dengan aktor sektor swasta yang progresif dan 

menyerukan kepada dunia usaha untuk berkolaborasi dengan semua pemangku 

kepentingan di kawasan ini untuk meningkatkan hasil-hasil yang positif bagi 

masyarakat dan komunitas. Ini termasuk pembentukan ruang yang aman dan 

seimbang di mana perwakilan masyarakat dan staf perusahaan dapat saling berbagi 

dan mencari penyelesaian dan jalan ke depan, dengan kemungkinan fasilitasi dari 

lembaga-lembaga HAM, atau asosiasi bisnis terkait dan/atau Kamar Dagang. 
 
7. Kami menyarankan pembentukan dana dukungan masyarakat untuk masyarakat 

terdampak projek untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengaduan 

dan ganti rugi yang seringkali bertele-tele. Dana semacam itu harus dikelola secara 

independen, mungkin oleh organisasi masyarakat sipil yang relevan dan cakap, 

namun didanai oleh alokasi kontribusi dari perusahaan yang tidak mengikat. 
 
8. Kami menyambut baik Rencana Aksi Nasional (RAN) di bidang Bisnis dan Hak 

Asasi Manusia yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia, Myanmar dan 

Thailand, dan menyerukan kepada pemerintah Asia Tenggara lainnya untuk 

mengembangkan RAN termasuk kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak 

asasi manusia, termasuk hak atas tanah dan sumber daya, dan memberikan upaya 

perbaikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konteks kegiatan bisnis. 

Semua negara harus memastikan bahwa pengembangan RAN mencakup partisipasi 

penuh masyarakat adat, komunitas lokal, masyarakat sipil dan masyarakat umum, dan 

bahwa RAN berlaku di seluruh kegiatan bisnis yang beragam dan mencakup 

ketentuan-ketentuan untuk menangani kerusakan lingkungan dan kewajiban 

ekstrateritorial (ETO). 
 
9. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendesak 

untuk mengakui masyarakat adat di Asia Tenggara, dan mengedepankan pelaksanaan 

yang efektif dari hukum positif yang terkait dengan hak atas tanah untuk masyarakat 

adat dan masyarakat lain yang bergantung pada lahan yang memiliki hak adat atas 

sumber daya. Kami selanjutnya menyerukan kepada para legislatif Asia Tenggara 

untuk memajukan reformasi dalam hukum pertanahan dan hutan untuk diselaraskan 

dengan standar internasional tentang hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, 

termasuk hak atas persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan 

(PEDIATAPA) dan perlindungan dari penggusuran paksa. 
 
10. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan adanya partisipasi yang 

efektif dan berarti dari masyarakat adat dan komunitas lokal di semua tahap 

perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan strategis tingkat nasional 

dan dalam proses perencanaan administrasi setempat lokal. 
 
11. Kami menyerukan kepada dunia usaha dan pemerintah di kawasan ini untuk 

memasukkan perlindungan hak asasi manusia dan penilaian komprehensif terhadap 

dampak sosial dan lingkungan di semua tahapan konsepsi projek, perencanaan, 

pengembangan dan realisasi, terutama untuk projek-projek infrastruktur besar, 

termasuk bendungan pembangkit listrik di sepanjang DAS Sungai Mekong dan DAS-

DAS lainnya. Kami mengakui dan mendesak kepatuhan terhadap rekomendasi dari 



Komisi Dunia tentang Bendungan dan standar hak asasi manusia lainnya dalam 

pengembangan semua projek infrastruktur besar. 

 

12. Kami mengakui kebutuhan yang mendesak untuk memastikan adanya rencana 

penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang efektif untuk semua projek besar. 

Ini harus mencakup dana yang disisihkan untuk memastikan bahwa dukungan 

keuangan dapat segera tersedia untuk mengurangi dampak terburuk bencana terhadap 

masyarakat terdampak. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk menyusun 

undang-undang yang sesuai, dan kepada dunia usaha yang terlibat dalam projek-

projek besar untuk secara mandiri berkomitmen terhadap perencanaan tersebut. 
 
13. Kami mengakui peran penting dari lembaga-lembaga akademis di kawasan ini, yang 

bekerja sama dengan masyarakat adat dan komunitas lokal, dalam mengembangkan 

materi-materi yang efektif yang merinci dampak-dampak potensial dari projek-projek 

besar. Kami menyerukan kepada lembaga-lembaga akademis untuk terus mengakui 

dan menyertakan pengetahuan setempat dan tradisional dalam penilaian dampak dan 

upaya-upaya penelitian lainnya, dan untuk berkolaborasi dengan masyarakat sipil, 

kelompok-kelompok masyarakat adat dan lembaga-lembaga HAM dalam penelitian 

yang berorientasi pada aksi untuk mendukung advokasi berbasis bukti. 
 
14. Kami menyerukan kepada lembaga-lembaga akademis yang menyoroti masalah-

masalah hak asasi manusia dan bisnis untuk berkolaborasi dalam studi regional 

tentang perampasan tanah di ASEAN, dengan melihat pada pola historis dari 

pembebasan lahan dan proyeksi ancaman besar terhadap hak atas tanah dan sumber 

daya dan mengamankan penguasaan lahan untuk masyarakat adat dan komunitas 

lokal di kawasan tersebut. 
 
15. Kami mengakui peran penting dari profesi hukum dalam memajukan perlindungan 

hak asasi manusia yang efektif, dan menyerukan semua asosiasi yang terlibat, LSM 

dan aktor-aktor CSO di kawasan ini untuk berkolaborasi dalam jejaring hukum dan 

dukungan hukum. Ini termasuk terus menguji potensi litigasi kepentingan publik di 

pengadilan nasional atas dampak-dampak transnasional dan nasional. 
 
16. Kami mengakui potensi dari keterlibatan dengan media, dan perlunya advokasi 

berbasis bukti untuk memungkinkan pengetahuan, penelitian, dan perspektif 

masyarakat dapat dibagikan. Kami lebih jauh mengakui pentingnya akses ke alat-alat 

penelitian penting seperti pemetaan rantai pasok dan investasi. Kami menyerukan 

kepada LSM yang bekerja di bidang ini untuk memberikan dukungan yang tepat 

kepada masyarakat dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat setempat untuk 

membangun kapasitas penelitian, memungkinkan akses ke informasi yang diperlukan 

dan mendukung masyarakat untuk melakukan penelitian mandiri seperti yang 

diperlukan. 
 
17. Kami berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dan dukungan untuk rekomendasi-

rekomendasi ini dan untuk bekerja sama untuk memajukan aksi-aksi khusus kunci 

yang disepakati bersama yang diidentifikasi oleh konferensi ini.



 


