
MELINDUNGI 
PEMBELA 

HUTAN

Ph
ot

o:
 K

in
gs

le
y 

U
zo

nd
u 

FP
P



MASYARAKAT HUTAN MENGHADAPI TANTANGAN BESAR DALAM 
MEMPERTAHANKAN TANAH DAN CARA HIDUP MEREKA. SUDAH AMAT SERING, 
KETIKA MEREKA MENCOBA MEMPERTAHANKAN HAK-HAK MEREKA, MEREKA 
MENGHADAPI INTIMIDASI ATAU HAL YANG LEBIH BURUK LAGI.

Menurut Front Line Defenders, 281 pembela hak asasi manusia terbunuh pada tahun 2016, 
dimana 49%-nya bekerja untuk membela hak-hak atas tanah, adat atau lingkungan.1 Pada tahun 
yang sama, Global Witness mendokumentasikan pembunuhan terhadap 200 pembela tanah dan 
lingkungan2 – rata-rata empat pembunuhan setiap minggunya. Hampir 40% dari pembela hak 
asasi manusia yang dibunuh pada tahun 2016 adalah masyarakat adat.3 Mengingat bahwa 
masyarakat adat diperkirakan mewakili sekitar 5% populasi global,4 jelas bahwa pembela HAM 
masyarakat adat yang terbunuh sudah terlalu banyak.

Masyarakat adat pembela ini jarang bekerja sendiri-sendiri. Untuk setiap pembela yang terbunuh, 
masih banyak lagi yang harus hidup dalam ketakutan. Banyak yang berhenti memperjuangkan 
tanah mereka setelah peristiwa mengerikan tersebut.

Tapi pembunuhan hanyalah puncak dari gunung es. Front Line Defenders memperkirakan bahwa, 
pada tahun 2016, lebih dari 1.000 pembela hak asasi manusia mengalami perlakuan tidak 
menyenangkan, ditahan atau menjadi objek kampanye kotor.5 Serangan-serangan ini memiliki 
dampak yang luas terhadap kehidupan para pembela dan komunitas mereka dan banyak korban 
yang diancam agar tidak membuka suara.

Saya bukan orang pertama yang terluka; tapi banyak yang tidak mau bicara. 
Sebagian warga masyarakat belum siap untuk mengadvokasi keadilan. Kebanyakan 
orang, setelah terluka, kembali ke hutan dan tidak mau membicarakannya lagi. Jadi 
saya merasa harus berbicara atas nama mereka. Itulah sebabnya apa yang terjadi 
telah memberi saya keberanian untuk mencari keadilan.

Elias Kimaiyo, warga Sengwer, Kenya

1 Frontline Defenders, Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2016, Frontline Defenders, Dublin, 2016, hal. 6.
2 Global Witness “Defenders of the Earth” 2017, hal. 6
3 Global Witness “Defenders of the Earth” 2017, hal. 7

Hampir 40% dari para pembela lingkungan hidup yang terbunuh pada tahun 2016 adalah masyarakat adat.  
Hanya 5% populasi dunia merupakan masyarakat adat.



SIAPA PARA PEMBELA LINGKUNGAN ITU? 

Pembela hak asasi manusia seringkali bertahun-tahun mengalami perlakuan tidak menyenangkan, 
ancaman pembunuhan dan serangan kekerasan sebelum mereka dibunuh. Namun, para pembela 
tidak dapat berbuat banyak untuk mengurangi serangan. Skema perlindungan nasional jarang 
tersedia atau tidak memadai. Seringkali, skema-skema ini dirancang untuk para pembela secara 
perorangan saja dan tidak mampu melindungi seluruh masyarakat. Masyarakat adat pembela, 
yang seringkali berada di daerah terpencil berjuang untuk mendapatkan perlindungan negara 
dan langkah-langkah perlindungan seringkali bergantung pada relokasi, yang tidak sesuai bagi 
masyarakat adat pembela, yang memiliki hubungan budaya dan spiritual yang mendalam dengan 
tanah mereka. 

Sebagai alternatif, para pembela dapat menghubungi PBB untuk memicu mekanisme internasional 
seperti permohonan aksi mendesak. Ini bisa digunakan untuk memberi tekanan pada pemerintah 
untuk campur tangan dalam perselisihan, namun pengaruhnya terbatas. LSM internasional dapat 
membantu memberikan perlindungan, namun dengan semakin banyaknya perselisihan, dukungan 
mereka baru bisa sejauh ini. 

Tingkat impunitas untuk para pembunuh pembela hak asasi manusia sangat tinggi. Global Witness 
mendokumentasikan hanya 10 dari 908 pembunuh di seluruh dunia yang dinyatakan bersalah 
antara tahun 2002 dan 2013.6 Tingkat impunitas ini mendorong keberanian pelaku dan tingkat 
pembunuhan terus meningkat. Pelaku bahkan tidak terhalang oleh kecaman internasional, seperti 
yang ditunjukkan oleh pembunuhan brutal terhadap Berta Cáceres pada bulan Maret 2016.

Pembela lingkungan juga menghadapi usaha licik dan diam-diam untuk mendiskreditkan kerja 
mereka. Beberapa pembela dipenjarakan dengan tuduhan palsu atau dakwaan yang dilebih-
lebihkan; yang lain diserang kampanye kotor di media, di mana mereka digambarkan sebagai anti-
pembangunan atau korup. Bahkan seandainya para pembela tidak dibungkam secara fisik, posisi 
mereka dapat digegogoti sedmikian rupa sehingga perjuangan mereka terhenti total.  

Dengan semakin meningkatnya tekanan dari sektor agribisnis untuk mendapatkan tanah, 
kecenderungan perampasan ilegal lahan masyarakat adat semakin meningkat, dan jumlah 
masyarakat adat pembela cenderung meningkat juga. Sangat penting agar kami menerapkan 
langkah-langkah perbaikan dan perlindungan yang efektif, yang dapat mengatasi diskriminasi 
yang dihadapi masyarakat adat, untuk memberdayakan mereka dalam perjuangan mereka 
melindungi hutan-hutan mereka.

4  Lihat, mis. State of the World’s Indigenous Peoples: Press Release, “Indigenous peoples make up one-third of the world’s poorest and suffer 
alarming conditions in all countries”, 14 Januari 2010, hal. 1, tersedia di http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/
sowip-press-package-en.pdf, diakses tanggal 31 Mei 2017.  

5 https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016
6 Global Witness “Deadly Environment” 2014, hal. 17

Pembela tanah dan lingkungan adalah orang-orang yang mengambil tindakan 
damai, baik secara sukarela maupun profesional, untuk melindungi hak-hak atas 
lingkungan atau tanah. Mereka seringkali adalah orang biasa yang mungkin tidak 
menyebut diri mereka sendiri sebagai pembela.

Global Witness, “Defenders of the Earth”



KEKERASAN DI KENYA
Elias Kimaiyo tengah memotret untuk mendokumentasikan pembakaran rumah di komunitasnya, masyarakat 
Sengwer dari Hutan Embobut, saat dia dipergoki seorang penjaga, dikejar dan ditembaki. Ketika akhirnya berhasil 
menangkap Elias, yang jatuh dan terluka parah, sang penjaga kemudian mematahkan lengannya dan memukul 
bahunya dengan gagang senapan sehingga terkilir. Para penjaga melarikan diri dari tempat kejadian bersama kunci 
rumah Elias, kamera-kameranya, sebuah telepon yang berisi bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang telah 

direkam Elias hari itu, dan laptop serta ipad yang menyimpan hampir semua bukti penghancuran harta benda yang 
sebelumnya berhasil direkam Elias. Saat ini, Elias tengah memulihkan diri dari serangan kekerasan tersebut. 

“Sebelumnya saya biasa (melakukan segalanya), seperti membangun rumah saya. Saya biasa menggunakan waktu saya untuk 
bercocok tanam dan mengolah tanah saya, merawat hewan-hewan saya dan melakukan tugas-tugas kemasyarakatan. Saat ini, saya bahkan tidak 
bisa mencuci pakaian sendiri. Jika saya tidak bisa mencuci pakaian, maka saya tidak dapat melanjutkan aktivitas mencari nafkah sehari-hari 
saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Jadi sekarang saya bergantung pada orang lain. Saudara saya akan mencucikan baju saya atau 
memasak saat ini, karena istri saya tidak di rumah.”

Bahkan setelah mengalami cobaan berat tersebut, Elias bertekad terus menyiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi di komunitasnya. 

“Jika semua ketidakadilan ini tidak ditangani sekarang, (hal itu) dapat terus melukai dan merugikan orang-orang tidak bersalah di masa depan  
– bahkan saya sendiri. Jika saya bisa bertahan hidup, maka saya harus bicara.”

Photo: Janeth Somokwony

KRIMINALISASI DI INDONESIA
Theodorus Tekwan, seorang warga masyarakat adat Dayak Bahau dari Long Isun di Kalimantan Timur, menghadapi 
intimidasi dan pemenjaraan atas tuduhan palsu pada tahun 2014 setelah bergabung dengan usaha bersama 
menolak penebangan di tanah adat Long Isun.

“Saya tidak ingat tanggal saya ditangkap, saya dikurung begitu lama sehingga ingatan saya menjadi kacau, yang saya 
ingat adalah kapal-kapal yang penuh dengan polisi berdatangan dan mengepung saya dan istri saya saat kami berada 

di kebun kami ... Saya mendengar banyak kapal berdatangan, kemudian saya melihat mereka, sebuah tim SWAT dengan 
senjata lengkap. Saya bangkit berdiri dan mereka sudah mengepung saya dan istri saya. Kejadiannya seperti mereka sedang 

menangkap seorang teroris.”

Ketika pada akhirnya akan dibebaskan, Tekwan ditekan untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia hanya 
menginap satu malam di penjara padahal sebenarnya dia telah ditahan lebih dari 3 bulan tanpa dakwaan.

Meskipun masyarakat Long Isun terus memerangi pembalakan liar di tanah mereka, kriminalisasi terhadap Tekwan telah memaksa 
mereka menghentikan perlawanan formal selama lebih dari 2 tahun.

Photo: Martha Doq

PERPECAHAN 
DALAM 
MASYARAKAT 
DI INDONESIA

Komunitas tetangga,  
Naha Aruq dan Long Isun,  

di Kalimantan Timur di jantung pulau 
Kalimantan telah terpecah-belah menyusul 
konflik yang diakibatkan oleh pembalakan di 
tanah leluhur mereka. 

“Sebelum perusahaan datang Naha Aruq dan 
Long Isun adalah satu. Kini, kami tidak bisa 
bicara dengan sebagian saudara dan saudari 
di Naha Aruq karena mereka berada di pihak 
perusahaan,” kata Inui Yaq. “Masalah ini telah 
memecah-belah komunitas kami, memisahkan 
keluarga kita.”

Sejak Naha Aruq diganjar uang karena 
menyetujui penebangan di tanah leluhur Long 
Isun, timbul kesenjangan ekonomi dan kebencian 
mendalam antara masyarakat yang bertetangga 
tersebut. Perpecahan ini, yang dipupuk oleh 
perusahaan penebangan kayu, sangat merugikan 
perjuangan Long Isun melawan perusahaan 
tersebut. Dengan energi habis terfokus pada 
penerima manfaat dan bukannya pada pelaku 
penyebab ketegangan ini, aksi protes masyarakat 
secara signifikan semakin melambat.

Photo: Angus McInnes FPP

MENURUT PENUTURAN MEREKA

ANCAMAN PEMBUNUHAN DI PERU
Sasaran ancaman pembunuhan yang nyata, Robert Guimaraes dan pemimpin masyarakat 
Shipibo lainnya dari Santa Clara de Uchunya menggambarkan rasa takut yang terus 
membesar saat mereka berkampanye melawan perluasan perusahaan kelapa sawit yang 
telah menghancurkan lebih dari 5.000 hektar hutan tradisional mereka. 

“Ancaman pembunuhan sangat kuat dan terus membara. Warga secara gamblang telah menerima 
ancaman dari orang-orang di kota terdekat Requena ‘Berhati-hatilah karena kami akan membunuh 

para pemimpin Anda dan jika kami tidak berhasil membunuh mereka, maka kami akan membunuh 
setiap orang dari Uchunya, kami memiliki daftarnya.’” Robert Guimaraes

Robert juga menghadapi ancaman dari kelompok lain. Enam petani di komunitasnya baru-baru ini ditembak mati oleh 
seorang anggota geng kriminal yang ingin ikut menikmati keuntungan dari bisnis minyak kelapa sawit yang mengiurkan. 

“Itu adalah penyerangan di malam hari. Mereka mengikat tangan dan kaki keenam petani tersebut, lalu membunuh 
mereka dan melemparkan mayat mereka ke sungai. Kami telah menerima ancaman pembunuhan dari geng 
perdagangan tanah yang sama” Robert Guimaraes

Tidak cuma ancaman pembunuhan yang membayangi kehidupan Robert dan pemimpin lainnya setiap hari, mereka 
kini juga menghadapi kebencian yang semakin membesar dari orang-orang di komunitas mereka sendiri dan di 
komunitas sekitar. Meskipun mereka terus mempertahankan tanah mereka, perjuangan tersebut menjadi semakin 
sulit dari hari ke hari.
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KAMPANYE KOTOR DI KOLOMBIA
Willian Aljure dari kotamadya Mapiripán, 
Departemen Meta di wilayah timur Kolombia 
telah bertahun-tahun mengalami perlakuan 
tidak menyenangkan dan ancaman 
mengerikan setelah memerangi penanaman 

kelapa sawit di lahan-lahan yang telah dihuni 
masyarakat adat Sikuani dan Jiw sejak zaman 

nenek moyang mereka. 

“Pada tahun 2012, saudara laki-laki saya dan saya membuat 
keputusan untuk terus mengklaim kepemilikan atas tanah pertanian 
kami, namun ketika kami tiba di sana, paramiliter mengusir kami, 
merobohkan rumah saya. Setelah itu, mereka membawa kami ke 
pangkalan mereka. Seorang pengacara juga tiba di  
sana. Dalam “pertemuan” tersebut ada sekitar 30  
orang bersenjata. Mereka mencoba mengusir kami,  
saya percaya, untuk mendapatkan tanah kami dan  
kemudian memberikannya kepada perusahaan.  
Kami dipaksa menandatangani dokumen penyerahan  
lahan pertanian itu, namun kami menolaknya.”

Willian dan keluarganya diusir secara paksa dari tanah pertanian 
sampai tahun 2017, ketika mereka datang mengklaim kembali tanah 
tersebut. Sejak saat itu ia telah menjadi target kampanye kotor yang 
ekstensif dan agresif di media.

“Ada kampanye besar melawan saya yang didorong oleh kepentingan 
agribisnis. Mereka mengatakan saya menentang pembangunan dan 
menggerakkan masyarakat adat.”

Willian tidak berhenti berjuang, tapi dia dan keluarganya terus  
hidup dalam ketakutan atas keselamatan mereka.

Photo: Kingsley Uzondu FPP



AKSES KE TINDAKAN PERBAIKAN YANG EFEKTIF
Baik aktor negara maupun non-negara memiliki tanggung jawab berdasarkan Prinsip Pemandu PBB 
untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan tindakan perbaikan atas pelanggaran hak 
asasi manusia. Sistem non-yudisial, seperti mekanisme pengaduan milik perusahaan, sama pentingnya 
dengan proses hukum oleh negara. Mekanisme pengaduan non-yudisial yang efektif harus:

LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN
Langkah-langkah perlindungan segera 
sangat penting untuk mengurangi terjadinya 
pembunuhan terhadap para pembela hak 
asasi manusia secara cepat dan signifikan. 
Skema perlindungan yang berhasil haruslah:

Dibuat oleh aktor negara dan non-negara. 
Untuk memastikan para pembela HAM tidak 
dibiarkan terancama di negara-negara yang 
korup, kalangan bisnis juga harus memberikan 
perlindungan.

Mudah beradaptasi. Skema perlindungan 
harus disesuaikan dengan individu bersangkutan 
dan mengakui keragaman risiko dan tantangan 
yang dihadapi para pembela HAM.

Mendapat dukungan dana dan mudah 
diakses. Dana dan sumber daya yang 
memadai harus disediakan. 

ATASI AKAR PENYEBABNYA
Cara paling efektif untuk menghilangkan risiko 
terhadap pembela HAM jangka panjang adalah 
mengatasi akar penyebab pelanggaran hak 
asasi manusia yang tengah mereka perangi.

TEMUKAN INFORMASI LEBIH LANJUT
l    “Defenders of the Earth” Global Witness

l    “Defenders at Risk” Front Line Defenders

l     “Environmental Human rights defenders: a 
global crisis” John Knox

l      “They Protect the Forests. Who Protects Them?” 
International Human Rights Clinic 

l     www.environmental-rights.org

l     www.theguardian.com/environment/series/
the-defenders 

l    Untuk informasi terkini tentang para pembela 
HAM yang diwawancarai di sini, kunjungi 
www.forestpeoples.org/resources

Dapat dipercaya. Mekanisme pengaduan 
harus menangani keluhan secara adil dan 
transparan dan tepat waktu.

Dapat diakses. Hambatan untuk mengakses 
sumber daya, seperti bahasa, melek aksara, 
jenis kelamin, biaya atau lokasi harus 
dipertimbangkan dan diatasi.

Cukup sumber daya. Harus ada cukup dana 
dan waktu kerja staf. 

Dikembangkan lewat konsultasi dengan 
pemangku kepentingan.  Semua kelompok, 
termasuk masyarakat adat, yang akan terkena 
dampak oleh perusahaan, harus diajak 
berkonsultasi dengan baik. 

Protektif. Apabila pembela hak asasi  
manusia takut kehidupan mereka terancam, 
langkah-langkah perlindungan yang sesuai 
harus disediakan. Anonimitas, bila diminta, 
harus dihormati.

Forest Peoples Programme adalah syarikat menurut jaminan  
(England dan Wales) Reg. No. 3868836, pejabat berdaftar dinyatakan 
di atas. Didaftarkan sebagai pertubuhan amal UK NO. 1082158.  
Juga didaftarkan sebagai pertubuhan amal di Belanda. www.forestpeoples.org

APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN?

www.forestpeoples.org/resources
http://www.forestpeoples.org
http://www.forestpeoples.org

