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PRAKATA 
 
Ini adalah suatu kehormatan bagi Sawit Watch dapat berkerjasama 

dengan Forest Peoples Programme dan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) Indonesia dalam menyelenggarakan 

Konferensi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia 

Tenggara. Acara ini penting ini telah melahirkan satu hasil yang 

sangat penting, Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan 

Agribisnis di Asia Tenggara, yang menguraikan beberapa 

persyaratan mendasar dan perlindungan bagi perlindungan hak asasi 

manusia masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kecil, buruh dan 

perempuan dan anak-anak yang rentan. 

Pengesahan aklamasi Deklarasi Bali tiba pada saat yang tepat, ketika 

keprihatinan serius semakin sering disuarakan masalah ekspansi 

agribisnis yang begitu dahsyat dan masif, termasuk perluasan 

perkebunan kelapa sawit untuk produksi bahan baku biodiesel dan 

lemak nabati untuk memasok permintaan penduduk dunia dan 

permintaan pasar yang semakin meningkat. Perluasan agribisnis ini 

telah memicu perebutan lahan besar-besaran di mana apabila 

perlindungan lemah atau tidak ada akan mengakibatkan perampasan 

hak-hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya. Studi 

kasus yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit di negara-negara 

Asia Tenggara menunjukkan segara diperlukan pendekatan hukum 

plural dan penyusunan serta penerapan standar HAM regional yang 

kuat berkaitan dengan ekspansi agribisnis. 

Sawit Watch melihat dalam Deklarasi Bali tentang Hak Asasi 

Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara potensi besar untuk 

mendorong negara-negara, perusahaan dan masyarakat sipil untuk 

mengambil langkah maju menuju pengakuan dan penghormatan 

hak-hak masyarakat yang tanah adat mereka menjadi sasaran 

pembangunan dan investasi agribisnis. Diharapkan catatan proses 

prosiding lokakarya ini dapat bertindak sebagai pembuka mata pada 

kenyataan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal setiap 

hari, dan dapat merangsang perubahan tata kelola, kebijakan dan 

hukum untuk membuka jalan bagi capaian pembangunan yang 

berkelanjutan, bertanggung jawab dan bertanggung-gugat bagi 

kegiatan dan investasi agribisnis nasional dan transnasional. 
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KATA PENGANTAR 

 
Oleh Sophie Chao 

 
Proses globalisasi dan pembangunan internasional lainnya selama 

beberapa dekade yang lalu telah menunjukan aktor diluar Negara 

seperti korporasi lintas batas negara dan bisnise lainnya semakin 

memainkan peran penting baik di tingkat internasional dan nasional 

serta tingkat lokal. Semakin berkembangnya jangkauan dan dampak 

perusahaan bisnis telah menaikan perdebatan mengenai peran dan 

tanggung jawab aktor-aktor non Negara terkait dengan HAM. 

 

Ketika ekspansi agribisnis, dijalankan dibawah lingkungan yang 

baik, dapat menyediakan keterampilan, peluang dan meningkatnya 

mata pencaharian bagi individu dan masyarakat, perjanjian yang 

tertutup, kondisi kerja eksploitatif, standar keselamatan buruk, 

penggusuran paksa dan tenurial terancam dapat juga menggerogoti 

HAM masyarakat. Selama ini HAM internasional secara tradisional 

dipandang hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah 

yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara Negara dan 

perorangan serta kelompok. Tetapi dengan meningkatnya peran dan 

dampak sektor korporasi, baik didalam ranah dan lintas batas 

negara, telah menempatkan berbagai persoalan bisnis dan HAM 

dalam agenda PBB dan badan-badan HAM regional. 

 

Hal yang sangat penting adalah semakin meningkatnya pengertian 

dan kesepahaman mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah 

dan bisnis berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan HAM 

muncul sebagai sebuah hasil dari Kerangka Kerja PBB 'Melindungi, 

Menghormati dan Memulihkan' tentang HAM dan bisnis. Kerangka 

Kerja PBB dijabarkan oleh Sekjen PBB mengenai persoalan HAM 

dan korporasi transnasional serta perusahaan bisnis lainnya, 

dibangun dari hasil penelitian dan konsultasi luas dengan semua 

pemangku kepentingan termasuk negara-negara anggota, 

masyarakat sipil dan sektor swasta. Pada 16 Juni 2011, Dewan 

HAM PBB mengesahkan Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM 

untuk implementasi Kerangka Kerja PBB. Ini adalah pertama 

kalinya bahwa standar global dibentuk untuk menyelesaikan dan 



15 

 

mencegah dampak-dampak buruk HAM yang berasal dari kegiatan-

kegiatan bisnis. 

 

Dari tanggal 28 November sampai dengan 1 Desember 2011, sebuah 

lokakarya tentang ‘Hak Asasi Manusia dan Agribisnis: Pendekatan 

Hukum Plural terhadap Resolusi Konflik, Penguatan Kelembagaan 

dan Pembaharuan Hukum’ diselenggarakan di Bali, Indonesia. 

Kegiatan penting ini digagas oleh Komnas HAM Indonesia and 

diselenggarakan bersama Forest Peoples Programme dan Ornop 

Indonesia Sawit Watch, dengan dukungan dari Rights and Resources 

Initiative, Samdhana Institute dan RECOFTC – The Center for 

People and Forests. Lokakarya ini dihadiri oleh Komisioner HAM 

Nasional dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, 

perwakilan dari Cambodian Centre for Human Rights (CCHR), 

Ombudsman/Provedor dari Timor Lester, seorang anggota Forum 

Tetap PBB tentang Persoalan Masyarakat Adat, akademisi terkenal, 

Ornop dan organisasi masyarakat adat.  Sambutan pembukaan 

disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan, 

Olivier De Schutter. 

 

Lokakarya Bali memiliki tiga objektif yang saling terkait satu sama 

lain: 

1. Melatakan dasar penyusunan sebuah standar HAM regional 

untuk ekspansi agribisnis di Asia Tenggara. 

2. Menggali berbagai peluang untuk menggunakan pendekatan 

hukum plural dalam mengamankan hak-hak, khususnya atas 

tanah, masyarakat adat dan masyarakat hukum adat lainnya. 

3. Membangun pengertian bersama antara Komisioner HAM dan 

pengacara regional, pegiat HAM dan Ornop pendukung dalam 

mendukung kerja Forum Asia Pasifik  untuk Lembaga-

Lembaga HAM Nasional. 

 

Sektor bisnis yang menjadi fokus lokakarya Bali adalah industri 

minyak sawit. Sembari mengakui bahwa industri minyak sawit telah 

mendatangkan keuntungan ekonomi, kesempatan kerja dan 

pembangunan sosial ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara, 

ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar juga berkaitan erat 

dengan banyak dampak buruk lingkungan dan sosial. Penelitian dan 

publikasi baru-baru ini, termasuk banyak lagi laporan lainnya 
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mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit terkait secara 

langsung dan tidak langsung menjadi sumber penyebab banyak 

masalah sosial untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat. Selain 

itu, berbagai temuan juga menunjukan bahwa dimana penilaian dan 

pemantauan dampak lingkungan tidak dilakukan dengan baik telah 

menyebabkan kerusakan hutan, alih fungsi lahan gambut dan 

kerusakan parah terhadap ekosistem nilai konservasi tinggi. 

 

Lokakarya ini adalah pertama kalinya dimana Komisi-Komisi HAM 

Nasional dari Asia Tenggara berkumpul bersama untuk 

membicarakan dan menyusun sebuah standar terkait dengan HAM 

dan agribisnis. Lokakarya ini memusatkan pokok pembahasan 

tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam memastikan 

penghormatan untuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat 

pedesaan berkenaan dengan ekspansi agribisnis yang sangat pesar 

khususnya sektor minyak sawit, dan mengakui kebutuhan untuk 

mengakui hak-hak masyarakat atas pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Hal prinsip yang muncul dari lokakarya 

ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan memiliki suatu kewajiban 

untuk menghormati HAM meskipun negara dimana mereka 

menjalankan bisnis mereka menjalankan kewajiban tersebut atau 

tidak. Hal ini sangat penting sebab ketika hukum nasional yang 

masih lemah dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk 

mencari alasan untuk mengabaikan HAM. 

 

Satu hasil penting dari lokakarya ini adalah pengembangan sebuah 

standar HAM regional – Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia 

dan Agribisnis di Asia Tenggara – bersandar di dalam standar HAM 

internasional dan ICC Edinburgh Declaration.1 Meskipun disusun 

berangkat dari Kerangka Kerja PBB, Deklarasi Bali lebih 

menekankan bahwa ‘tanggung jawab korporasi untuk menghormati 

HAM merupakan suatu standar global dari perilaku yang diharapkan 

untuk semua perusahaan bisnis dimanapun mereka menjalakan 

usaha mereka. Tanggung jawab tersebut secara mandiri terpisah dari 

kemampuan dan/atau keinginan Negara untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban HAM negara, dan tidak menghilangkan kewajiban-

                                                 
1 Tersedia di 

http://scottishhumanrights.com/international/biennial/edinburghdec 

http://scottishhumanrights.com/international/biennial/edinburghdec
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kewajiban tersebut. Tanggung jawab tersebut ada setara dengan dan 

diatas kepatuhan hukum dan peraturan nasional yang melindungi 

HAM.’ 

 

Diharapkan agar Deklarasi Bali akan mendorong pemerintah dan 

legislatif di wilayah Asia Tenggara untuk mengambil langkah-

langkah untuk melakukan pembaruan hukum dan kebijakan nasional 

terkait kepemilikan tanah, pembaruan agraria, rencana tata guna 

lahan dan pembebasan lahan sehingga sesuai dengan kewajiban-

kewajiban HAM negara, termasuk hak atas pangan, hak semua 

orang untuk bebas  menikmati kekayaan dan sumber daya alam 

milik mereka, dan hak untuk tidak dirampas dari cara dan sumber 

mata pencaharian mereka. Beberapa capaian dari lokakarya Bali 

akan ditindak-lanjuti dengan advokasi terus-menerus untuk 

menurunkan persoalan-persoalan dilapangan dalam kasus-kasus 

yang dipilih dan didorong melalui forum-forum hak asasi manusia 

PBB dan ASEAN. 

 

Selama empat hari lokakarya, sekitar dua puluh lima presentasi 

dipaparkan dalam tema dan bahasan regional yang luas. Setiap panel 

diikuti dengan sesi pembahasan singkat. Banyak narasumber 

menyiapkan makalah tertulis yang sebagian besar dari publikasi ini 

ditulis oleh penyunting berdasarkan  Powerpoint dan presentasi 

lisan yang dijabarkan oleh para penulis. Diantara pokok pembahasan 

yang diperiksa selama lokakarya Bali termasuk diantaranya: 

 

 pembaruan hukum dan standar HAM regional 

 mengamankan hak-hak adat melalui pendekatan hukum plural 

 hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional dan 

nasional 

 diskriminasi terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal oleh 

Negara dan korporasi 

 kecenderungan dalm ekspansi kelapa sawit diseluruh Asia 

Tenggara  

 Kerangka Kerja PBB 

 perampasan tanah dan ancaman terhadap ketahanan pangan 

 tantangan kepemilikan dan pembangunan pertanian 

 pengetahuan masyarakat adat dan sistem pengelolaan sumber 
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daya alam 

 

Deklarasi Bali yang disusun sebelum lokakarya mendapatkan 

masukan dan tanggapan dari seluruh peserta sepanjang kegiatan 

lokakarya. Pada hari ketiga, peserta dibagi ke dalam  tiga 

kelompok: masyarakat adat, Ornop dan Komisi Nasional HAM. 

Masing-masing kelompok membahas dan menggali potensi sinergi 

antara dan dengan Komisi Nasional HAM agar memberitahukan 

inisiatif bersama untuk tindak lanjut, menganjurkan cara-cara yang 

mungkin dilakukan untuk advokasi lebih lanjut, dan menyelesaikan 

rumusan Deklarasi yang diterima secara dengan suara bulat pada 

tanggal 1 Desember 2011. 
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Sambutan pembukaan
1
 

 

Oleh Olivier De Schutter 

 
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. 

Marcus Colchester untuk kata pengantar beliau. Ini merupakan 

kebahagiaan yang dalam bagi saya bisa memberikan sumbang saran 

kepada lokakarya ini walaupun kendala waktu membuat saya tidak 

bisa hadir secara langsung.  

 

Saat pertama kali saya bersentuhan dengan isu minyak sawit adalah 

ketika saya mengadakan dengar pendapat di Kuala Lumpur tentang 

pengakuan HAM dalam agribisnis di Asia Tenggara berkenaan 

dengan hak atas pangan. Pada kesempatan itu, Fergus Mackay dari 

Forest Peoples Programme memaparkan satu studi kasus tentang 

berbagai dampak kelapa sawit. Dengar pendapat tersebut saya 

lanjutkan dengan satu kunjungan lapangan ke Sarawak disana saya 

punya kesempatan berbicara dengan masyarakat adat Dayak yang 

sedang menyaksikan hutan mereka hilang begitu cepat akibat 

ekspansi perkebunan kelapa sawit disana. Saya benar-benar kaget 

melihat keadaan tersebut dimana pembangunan belangsung dan 

akibatnya deforestasi merajalela dimana-mana. Beberapa 

kesepakatan ditanda-tangani tokoh desa dipaksakan kepada 

masyarakat setampat oleh perusahaan mengakibatkan pengabaian 

atas tanah adat dan hak adat mereka. Ini merupakan satu contoh 

yang gamblang dari sifat dan dampak perampasan lahan yang 

mengingatkan kembali bagaimana masyarakat biasa di Inggris 

dilarang membiakan domba mereka pada abad 16 dan 17 yang lalu.  

Sebagai hasil dari globalisasi, tanah lebih berharga ketika globalisasi 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang jauh dipasar sana yang 

memiliki daya beli yang lebih tinggi. Ketika tanah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, pada gilirannya tekanan terhadap lahan 

meningkat pesat. Dalam kasus kelapa sawit di Indonesia dan 

Malaysia, permintaan yang tinggi atas lemak nabati di Eropa (dan 

                                                 
1 Olivier De Schutter menyampaikan Sambutan Pembukaan beliau melalui 

teleconference. 
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China) menjabarkan tekanan ini untuk mengembangkan perkebunan 

kelapa sawit.  

Secara teori, pemerintah daerah harus langsung melindungi 

masyarakat terkena dampak oleh fenomena perampasan lahan. 

Kenyataannya pemerintah justru berkerjasama dengan perusahaan 

dan investor yang melakukan pengembangan lahan dengan cara ini. 

Masyarakat tidak punya remedi, keuatan politik dan mekanisme 

keluhan, dan dalam kenyataannya, kita tidak bisa mengharapkan 

pemerintah untuk membantu mendukung hak-hak masyarakat. 

Dari apa yang saya saksikan di Malaysia (dan hampir sama dengan 

situasi di Indonesia dan banyak tempat di Afrika), persyaratan FPIC, 

seharusnya menguntungkan masyarakat adat justru dalam banyak 

kasus sebaliknya tidak dipatuhi. Jika diterapkan dengan sungguh-

sungguh, prinsip dasar ini akan mendukung dan menjabarkan 

penilaian dampak dimana masyarakat bisa memutuskan sendiri apa 

kepentingan mereka dengan baik. Informasi yang memadai 

mengenai dampak lingkungan dan sosial dalam bentuk tertentu tata 

guna lahan juga bagian dari penerapan FPIC dengan sungguh-

sungguh.  Erat dengan prinsip FPIC adalah hak masyarakat untuk 

mengatakan 'tidak' atas proyek, untuk memutuskan bagaimana 

proyek akan dikembangkan, dan apa bentuk ganti rugi yang harus 

diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, FPIC merupakan 

jantung dari pembahasan menganai HAM, agribisnis dan 

perampasan lahan hari ini. 

FPIC sering ditafsirkan sebagai 'konsultasi', satu konstruksi yang 

keliru yang sempit mencerminkan persyaratan bagi penerapan hak 

atas FPIC. Masyarakat harus berhak menolak bentuk-bentuk tata 

guna lahan dan mencari alternatif atas proyek pembangunan dengan 

investor dan/atau pemerintah. Awalnya dikembangkan untuk 

masyarakat adat, FPIC sekarang ini semakin erat dengan masyarakat 

lainnya yang menyadari diri mereka dalam keadaan yang sama, baik 

sebagai masyarakat adat atau bukan. 

Ini diungkapkan bahwa ada perubahan penting yang telah dilakukan 

dalam beberapa bulan ini. Sebagai contoh, pemerintah berkerjasama 

dengan masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga internasional 

dalam Komite Ketahanan Pangan Dunia dan dengan dukungan 

FAO, saat ini sedang mengembangkan satu Panduan Sukarela untuk 
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kepemilikan dalam pertanahan, perikanan dan kehutanan yang akan 

menjadi satu naskah penting sebab dihasilkan dari serangkaian 

konsultasi luas beberapa tahun terakhir dengan pemerintah, lembaga 

internasional, organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi 

petani) dan sektor swasta. Beberapa perundingan penting sedang 

berlangsung dan naskah tersebut sedang dibahas dengan sangat 

rinci. Ketika saatnya siap, dokumen tersebut akan membantu 

memperjelas hak-hak mereka yang sangat tergantung pada tanah 

untuk sumber penghidupan mereka. Walaupun bersifat sukarela, 

saya percaya panduan tersebut akan sangat penting untuk 

pemerintah untuk diabaikan dan gagal untuk memasukannya 

kedalam peraturan nasional. Prinsip mengenai Investasi Pertanian 

Bertanggung Jawab
2
 (dikembangkan bersama oleh Bank Dunia, 

FAO, IFAD, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan 

Pembangunan) harus juga memenuhi Panduan Sukarela FAO 

walaupun masih harus direvisi lagi untuk mencapai tujuan ini. 

Dengan demikian, Panduan tersebut akan menjadi satu kerangka 

kerja dalam hukum nasional yang cukup membatasi pemerintah dan 

sektor swasta untuk benar-benar mendukung HAM dalam agribisnis. 

Perkembangan lain yang harus dicatat adalah pengesahan oleh 

Dewan HAM PBB atas Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM. 

Sementara prinsip tersebut dapat semakin kuat dan lebih diturunkan 

dalam kewajiban Negara dan perusahaan merupakan satu titik 

berangkat kemajuan dalam bidang ini. Terutama, dua dimensi 

naskah yang tidak boleh diabaikan sebab keduanya berpeluang 

memberikan pengaruh penting untuk tekanan dijalankan dalam 

bisnis agar bisa memenuhi standar HAM dengan baik. Pertama, 

naskah tersebut menjabarkan bahwa perusahaan memiliki satu 

tanggung jawab untuk menghormati HAM bahkan dimana HAM 

tidak sepenuhnya dihormati oleh dimana kalangan bisnis 

menjalankan usaha mereka, atau jika kerangka kerja hukum lemah 

dan penegakan tidak jelas. 

Perusahaan saat ini tahu bahwa ada harapan, bahwa mereka tidak 

melanggar HAM dan mereka harus monitor dampak dari kegiatan 

mereka terhadap masyarakat lokal. Organisasi internasional seperti 

                                                 
2 Tersedia di http://siteresources.worldbank.org/INTARD/214574-

1111138388661/22453321/Principles_Extended.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/214574-1111138388661/22453321/Principles_Extended.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/214574-1111138388661/22453321/Principles_Extended.pdf
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OECD dan Uni Eropa sedang berusaha untuk menerapkan: Panduan 

OECD tentang perusahaan multinasional telah diamandemen 

memasukan satu rujukan HAM yang lebih kuat, berdasarkan pada 

kerangka kerja PBB, dan Uni Eropa sedang berupaya membuat 

kerangka kerja operasional dalam sejumlah sektor. 

Kedua, naskah menyatakan dengan tegas bahwa satu masalah 

penting adalah segmentasi kebijakan Negara untuk sektor yang 

berbeda, menyebabkan satu ketidak-utuhan dalam kebijakan dan 

kemajuan politik/ekonomi kepentingan tertentu dalam sektor swasta 

oleh Negara. Naskah Prinsip Panduan menekankan pada Negara 

harus lebih konsisten dalam semua bidang kebijakan dan 

membentuk sejumlah insentif (penghargaan dan sanksi) untuk 

mendorong perusahaan mematuhi standar HAM.  

Untuk menyimpulkan, sementara tekanan terhadap lahan dan 

ekspansi perkebunan monokultur merajalela untuk pembangunan 

produksi ekspor sedang menggerogoti lahan yang seharusnya dapat 

digunakan jauh lebih berkelanjutan, beberapa upaya penting telah 

dilakukan didalam masyarakat internasional untuk memperkuat 

kerangka kerja yang telah ada dan menekan perusahaan untuk 

mengambil tanggung jawab bagi masalah HAM berhubungan 

dengan kegiatan mereka. Hal ini sangat  menggembirakan. 

Kegiatan-kegiatan seperti lokakarya ini sangat penting untuk terus 

bergerak menuju arah ini, dan mendapat manfaat khusus dari 

keterlibatan dan pengalaman dari organisasi masyarakat adat, 

masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah. Kita sedang 

berhadapan dengan masalah yang sangat rentan tetapi platform 

seperti ini untuk dialog dan diskusi sangat penting. Saya menanti 

dengan sangat berharap hasil dari lokakarya dan rumusan akhir 

Deklarasi Bali. 
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HAM dan Bisnis – Menuju Perubahan Hukum dan 

Standar Regional 
 

Oleh Nur Kholis 

 
Merupakan kebanggaan bagi saya ada disini hari ini, berbicara 

tentang isu penting bisnis dan HAM dengan satu fokus tentang 

pendekatan hukum plural atas resolusi konflik, penguatan 

kelembagaan dan perubahan hukum. Pada kesempatan ini, saya 

ingin berbicara tentang bisnis dan HAM secara umum, menilai 

sejauhmana aturan internasional untuk melindungi HAM 

menciptakan kewajiban hukum yang mengikat terhadap perusahaan. 

Pertanyaan yang saya berusaha jawab adalah apa yang menentukan 

kewajiban HAM bisnis? Dan sejauhmana cakupan kewajiban HAM 

tersebut? 

 

Saat ini sedang berkembang ketertarikan akan tanggung jawab 

perusahaan swasta untuk menghormati HAM. Apa yang dulu 

merupakan isu marjinal kini menjadi perhatian penting perusahaan, 

serta pemerintah, organisasi antar-pemerintahan dan organisasi non 

pemerintah, investor dan konsumen. Pada bulan Juli tahun 2000, 

Sekjen PBB Kofi Annan meluncurkan Global Compact, satu ajakan 

yang tidak didukung yang mendesak perusahaan untuk mau 

menghormati sembilan prinsip penting berhubungan dengan HAM, 

buruh dan lingkungan.
1
 Ratusan perusahaan, termasuk banyak 

perusahaan terbesar dunia, telah bergabung dalam inisiatif ini. Pada 

bulan Desember 2000, Pemerintah AS dan Inggris, bersama dengan 

satu kelompok perusahaan industri ekstraktif dan organisasi non 

pemerintah, menyepakati sejumlah prinsip dikenal sebagai Prinsip 

Sukarela tentang Keamanan dan HAM
2
 (VPSHR), untuk memandu 

perusahaan masalah keamanan dan HAM.  

 

Pada bulan Juni 2008, Dewan HAM PBB dengan suara bulat 

menyambut kerangka kerja kebijakan 'Melindungi, Menghormati 

                                                 
1 Lihat www.unglobalcompact.org  
2 Tersedia di 

http://voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf  

http://www.unglobalcompact.org/
http://voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf
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dan Memulihkan'
3
 yang telah diusulkan oleh Perwakilan Khusus 

Sekjen PBB dalam Bisnis dan HAM untuk menangani berbagai 

tantangan bisnis dan HAM. Sekarang banyak disebut sebagai 

Kerangka Kerja PBB, bersandar pada tiga pilar: tugas Negara untuk 

melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk 

bisnis melalui kebijakan, peraturan dan adjudikasi yang benar; 

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang 

bermakna berbuat dengan penuh cermat untuk menghindari 

pelanggaran hak orang lain; dan akses lebih luas bagi korban untuk 

mendapatkan perbaikan, baik melalui proses yudisial dan non-

yudisial. 

 

Tentu saja, memaksa perusahaan berperilaku dengan baik bukan hal 

baru. Berkenaan dengan lingkungan dan hak buruh, perusahaan 

sudah lama menjadi subjek peraturan oleh pemerintah dan pengaruh 

oleh organisasi advokasi. Apa yang baru adalah tingkat dimana 

harapan tersebut dibawa ke dalam istilah HAM, dan tingkat dimana 

pengakuan HAM baru sedang dimajukan berhubungan dengan 

sektor swasta. 'Pusat perhatian umum' masalah HAM secara 

tradisional dipusatkan pada pemerintah, kini semakin masuk ke 

perilaku sektor swasta termasuk bisnis. 

 

Tugas HAM kalangan bisnis dapat diidentifikasi menggunakan 

suatu pisau analisis tradisional hukum HAM. Kebanyakan HAM 

menjabarkan empat tugas pokok: menghormati, melindungi, 

memajukan dan  memenuhi. Pemerintah tidak hanya dibebani 

dengan pelaku pasif, tugas 'negatif' untuk menghindari pelanggaran 

hak (misalnya menghormati) tetapi juga tugas giat aktif yang dalam 

keadaan tertentu mewajibkan pengadaan layanan pokok (seperti 

melindungi, memajukan atau memenuhi). Ketika satu Pelapor 

Khusus diberi tugas oleh UNHRC atau pemantauan HAM lainnya di 

suatu negara untuk menilai apakah suatu pemerintahan bertindak 

sesuai dengan kewajibannya, beliau akan menilai keempat bidang 

tugas tersebut. Berbeda dengan tanggung jawab yang menjadi beban 

pemerintah, tugas HAM kalangan bisnis dan individu sangat 

                                                 
3 Tersedia di 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Ri

ghts_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf
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diarahkan dalam istilah negatif; hal ini mengatakan untuk 

menghindari pelanggaran hak orang lain melalui kegiatan mereka. 

Sebagai contoh, satu bisnis atau individu harus 'menghormati' hak 

orang lain atas tempat tinggal yang memadai dan karena hal itu 

seharusnya tidak boleh menghalangi jalan mendapatkannya. Tetapi 

kalangan bisnis atau perorangan tidak memiliki tugas untuk 

melindungi, menyediakan atau memenuhi hak atas tempat tinggal 

yang memadai. 

 

Tapi bagaimana dengan tanggung jawab positif untuk melindungi, 

memajukan, dan memenuhi hak? Haruskah kalangan bisnis 

menjalankan kewajiban tersebut? Beberapa pegiat HAM akan 

mengatakan kalangan bisnis wajib berdasarkan pada kenyataan 

bahwa pertama, kalangan bisnis adalah anggota masyarakat, dan 

dengan demikian mereka harus turut serta dengan baik dalam 

masyarakat tersebut, dan kedua karena kekuasaan besar kalangan 

bisnis. Tetapi ada sejumlah alasan untuk menguji kedua pernyataan 

tersebut. Kalangan bisnis benar anggota masyarakat dan akan sering 

menyumbang untuk masyarakat melalui pengadaan layanan, balai, 

fasilitas, infrastruktur dan lainnya bagi masyarakat. Tetapi penting 

juga untuk meletakkan tugas dalam hal apa yang benar-benar 

diperlukan, bukan apa yang seharusnya dalam masyarakat 

sempurna. Anggota masyarakat lainnya tidak dibebani – secara 

hukum, atau melalui tekanan sosial – dengan kewajiban positif 

untuk dengan giat memajukan HAM, hanya untuk menghindari 

tidak melanggar HAM.  

 

Kalangan bisnis seharusnya tunduk pada tidak lebih banyak, dan 

tidak kurang, yakni tanggung jawab. Terkait dengan kekuasaan 

bisnis, benar bahwa didalam dunia bisnis modern bisa lebih kuat 

dibandingkan pemerintah, dan seringkali memainkan peran besar 

yang sangat berpengaruh terhadap pemerintah. Tetapi kekuasaan 

tidak selalu menyiratkan besar tanggung jawab yang sama. Sasaran 

dari pernyataan seperti ini akan mengarah satu posisi yang sangat 

lumrah meletakkan bahwa individu yang kuat memiliki tanggung 

jawab lebih besar dibandingkan individu yang lemah, dan dengan 

begitu perusahaan besar atau pemerintah memiliki satu tugas besar 

dibandingkan yang lebih kecil. Kita tidak boleh bingung antara 

'dapat' dengan 'harus'. 
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Dengan demikian, apakah kalangan bisnis harus memiliki sejumlah 

tanggung jawab positif berkenaan dengan HAM? Dalam empat 

ranah utama, mereka harus bertanggung jawab.  

 

Pertama, tanggung jawab berhubungan dengan pekerja perusahaan. 

Kalangan bisnis mengendalikan pekerja mereka tidak hanya karena 

perusahaan memiliki kemampuan untuk menerapkan otoritas atas 

pekerja, tetapi juga karena struktur bisnis membuat wewenang 

semacam ini terus dijalankan. Sepanjang mereka menerapkan 

tingkat kendali otoritas, kalangan bisnis memainkan peran seperti 

pemerintah  berhubungan dengan para pekerja, seperti 'warga' 

anggota bisnis, memiliki pengaruh, dan memajukan, melindungi dan 

menjamin hak mereka. Kebijakan kesehatan dan keselamatan 

merupakan contoh sederhana penerapan dari konsep dari tugas utuh 

bisnis berkenaan dengan pekerja. Sebagai contoh, dibawah sistem 

hukum nasional, kalangan bisnis tidak hanya dilarang menyiksa 

pekerjanya, tetapi juga memiliki satu tanggung jawab 'positif' untuk 

memastikan seorang pekerja tidak disiksa oleh rekan kerja. 

 

Kedua, kalangan bisnis memiliki suatu tugas untuk memastikan 

bahwa produk mereka tidak digunakan secara atau bertujuan 

melanggar HAM. Tugas ini mencakup tanggung jawab untuk 

mengambil langkah-langkah yang pantas untuk mencegah baik 

penyalah-gunaan dengan sengaja, dan penggunaan salah tanpa 

sengaja produk tersebut. Sebagai contoh, satu perusahaan kimia 

memiliki tanggung jawab untuk menghindari penjualan bahan kimia 

beracun kepada satu pemerintah penindas yang akan menyalah-

gunakan bahan kimia tersebut dan memberitahukan pengguna 

bentuk peringatan keselamatan yang harus dilakukan sebelum 

menggunakan bahan kimia beracun tersebut. Mengingat 

kemampuan manusia menebar bahaya bagi manusia lainnya dengan 

menggunakan banyak akal semua bentuk produk, tanggung jawab 

ini harus dibatasi. Untuk menghindari pemaksaan tanggung jawab 

yang tidak masuk akal, dianjurkan bahwa tanggung jawab hanya 

sampai pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh kalangan 

bisnis untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan pemakaian 

dan penyalah-gunaan produk mereka. 

 



30 

 

Ketiga, kalangan bisnis harus menerima tanggung jawab positif 

berhubungan dengan setiap orang yang tinggal dalam kawasan 

dimana mereka menjalankan usaha. Hal ini berlaku khususnya bagi 

masyarakat adat dan kelompok yang terpinggirkan. Perusahaan 

memiliki tanggung jawab untuk berunding dan mempertimbangkan 

keinginan masyarakat yang tanah mereka digunakan perusahaan 

menjalankan kegiatan. Hal ini termasuk tugas 'positif' untuk 

memastikan masyarakat terus mengetahui rencana atas rencana 

perubahan tata guna lahan, memberikan masyarakat bersuara atas 

rencana perubahan, dan memastikan 'suara' masyarakat, katakanlah, 

pemimpin mereka, adalah benar-benar perewakilan kehendak dari 

mayoritas. 

 

Keempat, perusahaan harus menanggung tugas positif ketika mereka 

secara de facto menggantikan pemerintah. Kadang-kadang, ketika 

satu perusahaan masuk ke satu daerah, pemerintah mengizinkan 

perusahaan mengambil alih kawasan tersebut. Perusahaan akan 

membangun tanah tersebut, membuka jalan dan transportasi, 

infrastruktur, fasilitas dan sebagainya. Pemerintah, terutama diderah 

yang tidak stabil atau secara geograpis sulit dijangkau, akan keluar 

dari daerah tersebut, membiarkan kosongnya pemerintahan 

diwilayah tersebut. Perusahaan mengisi kekosongan tersebut, 

sehingga menjadi satu-satunya otoritas didaerah tersebut. Ketika ini 

terjadi, perusahaan perlu melakukan sejumlah tanggung jawab 

positif pemerintah berkenaan dengan penghormatan HAM. 

Tanggung jawab tersebut termasuk memastikan penduduk didaerah 

tersebut aman dan tenteram serta perusahaan harus memiliki 

ketentuan yang cukup bagi sumber kehidupan masyarakat.   

 

Dengan begitu jelas bahwa keempat ranah tanggung jawab tersebut 

diatas tidak hanya berasal dari kekuasaan kalangan bisnis semata-

mata, tetapi juga persyaratan agar kalangan bisnis memastikan 

bahwa dampak lebih jauh kegiatan usaha mereka tidak berpengaruh 

buruk bagi penduduk atau komunitas. Dampak buruk tersebut – atau 

sejenisnya, kedekatan perusahaan dengan pengaruh dampak tersebut 

– harus menjadi inti pertimbangan dalam menentukan tingkat 

tanggung jawab satu perusahaan untuk perlindungan semua jenis 

HAM tertentu. 
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Kedekatan satu perusahaan dengan pelanggaran HAM dapat dilihat 

dalam tiga tingkat: langsung, tidak langsung, dan tidak ada 

hubungan sama sekali. 'Langsung' berarti terdapat hubungan yang 

jelas dan tak dapat dipisahkan antara kegiatan perusahaan dan 

pelanggaran HAM. Contohnya termasuk satu perusahaan pilih kasih 

dalam praktek sewa-menyewa, atau mengunci semua pintu bagi 

pekerja agar mereka tidak melarikan diri. Dalam kasus seperti ini, 

perusahaan memiliki tanggung jawab langsung dan segera kapan 

saja diperlukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran 

HAM. 

 

‘Tidak langsung' mencakup satu pelanggaran dimana perusahaan 

terlibat tetapi tidak secara langsung memulai atau memperparah, 

dengan membiarkan suatu kebiasaan terbentuk dan berterusan. 

Misalnya, perusahaan kadang-kadang membeli dari pemasok atau 

produsen yang melanggar HAM dalam kegiatan usaha mereka. 

Atau, suatu perusahaan mungkin menjalankan usaha patungan 

dengan pemerintah yang menindas masyarakat. Dalam kasus seperti 

ini, perusahaan sampai tingkat tertentu masih memiliki tanggung 

jawab untuk mengupayakan pencegahan dan ganti rugi atas 

kerugian, tetapi tindakan yang menjadi bagian mereka seharusnya 

sesuai dengan sifat hubungan antara perusahaan dan pelanggaran 

yang dimaksud.  

 

Dalam beberapa tahun terakhir, kalangan bisnis telah menjadi 

sasaran aksi konsumen dan kampanye HAM yang menginginkan 

mereka lebih tanggap terhadap masalah HAM. Banyak diantara 

kampanye tersebut menargetkan dunia bisnis sebab potensi besar 

dunia bisnis membawa perubahan. Sementara kampanye-kampanye 

tersebut tanpa diragukan dilandasi oleh niat baik tetapi dampaknya 

kadangkala sangat merusak oleh sebab tuntutan yang tidak masuk 

akal terhadap sektor bisnis. Akibatnya, dalam banyak kasus 

tanggung jawab yang sesungguhnya tetap tidak dipenuhi. 

 

Dengan menjabarkan tanggung jawab minimum kalangan bisnis 

yang melakukan usaha diluar negeri, Komnas HAM mengambil dari 

Deklarasi Edinburgh yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

tanggung jawab paling rendah tidak diabaikan. Beberapa perusahaan 

ingin melakukan diatas batas paling rendah, mungkin karena ingin 
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mendapatkan keuntungan hubungan masyarakat, atau sebab 

konsumen mereka menghendaki amanat HAM, atau karena mereka 

dipandu oleh etika, tradisi sosial atau agama yang menuntut lebih 

banyak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan untuk 

mempengaruhi perubahan. Tetapi kami percaya bahwa hal ini adalah 

pilihan bebas yang dilakukan oleh kalangan bisnis. 

 

Banyak sekali pembahasan 'standar' berkaitan dengan aturan etika 

sukarela daripada peraturan hukum, dan standar HAM cenderung 

dirujuk sebagai panduan daripada sebagai ketentuan hukum yang 

harus dipatuhi oleh perusahaan. Meskipun begitu, ada banyak tanda 

bahwa hal ini sedang berubah.  

 

Sebagai kesimpulan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, saya 

ingin menyakinkan anda bahwa pentingnya hukum internasional dan 

penegakan hukum saat ini mulai diperlakukan dengan sangat serius. 

Ada kesan yang semakin tumbuh bahwa standar sukarela sendiri 

tidak akan efektif dan perkembangan pesat standar sukarela 

mengarah pada pertentangan atau usaha yang saling tidak 

berhubungan satu sama lain. Meskipun begitu, inilah saatnya untuk 

memberikan perhatian sungguh-sungguh atas peran hukum 

internasional dapat memainkan tugas memastikan bahwa perusahaan 

bertanggung gugat dengan HAM. 
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Pluralisme Hukum dan Hak Masyarakat Adat di 

Asia Tenggara 

Oleh Marcus Colchester 

 
Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memperjelas apa yang kita 

maksud dengan pluralisme hukum dan memperjelas dasar hukum 

berbeda yang ada yang perlu kita fikirkan pada saat yang sama. Ada 

tiga dasar hukum yakni hukum adat, hukum nasional dan hukum 

internasional khususnya hukum HAM internasional. Ketiga sumber 

hukum tersebut dapat dikatakan berlaku pada saat bersamaan. 

Masing-masing sistem memiliki alur fikir sendiri, dan pluralisme 

hukum adalah tentang bagaimana ketiga tingkat hukum tersebut 

berhubungan satu dengan yang lain. 

 

Norma adat adalah hukum digunakan masyarakat mengatur diri 

mereka. Dimasa lalu, para antropologis menyatakan bahwa adat 

menjadi hukum adat ketika pelanggaran bisa dihukum tetapi jenis 

definisi seperti ini mungkin tidak secara khusus bisa berguna, sebab 

dunia sangat beragam untuk dikategorikan ke dalam kotak 

sederhana berdasarkan definisi. Hukum adat sendirinya adalah 

plural dan mengatur kehidupan melalui banyak lapisan dan tingkat 

berbeda, seperti kode etik, sistem pengambilan keputusan lisan, dan 

norma sosial yang tidak tertulis atau ingatan belaka. 

 

Ada banyak lapisan dalam hukum adat yang hidup Asia Tenggara, 

termasuk hukum yang berhubungan dengan kepemilikan dan 

penggunaan tanah, peraturan desa, norma berhubungan dengan 

perdagangan dan hubungan yang lebih besar serta hubungan timbal 

balik dengan Negara dan organisasi politik, hukum agama dan lain-

lain. 

 

Pengalaman dengan kolonialisme di Asia Tenggara juga 

mengungkapkan luas dan pengaruh hukum adat sebagai mana 

dipahami dan didekati oleh para penguasa masa penjajahan. 

Sebagaimana Niccolo Machiavelli menggambarkan dengan sangat 

terkenal dalam The Prince: 
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Ketika negara, baru diambil-alih, telah terbiasa hidup 

dengan hukum mereka sendiri, ada tiga cara mereka 

dengan mudah mengendalikan mereka: pertama, dengan 

menghancurkan mereka; kedua, datang dan tinggal hidup 

bersama mereka; ketiga dengan membiarkan mereka 

mempertahankan hukum mereka sendiri, memberikan 

penghargaan, dan bangun satu pemerintahan elit yang 

akan membuat negara tetap bersahabat dengan 

anda...Suatu kota yang pernah hidup bebas dapat lebih 

mudah dikuasai melalui warga kotanya sendiri...daripada 

dengan cara lainnya.1 (penekanan ditambahkan) 

 

Prinsip ini berkerja dengan baik pada masa penguasa kolonial China 

('mengatur bangsa barbar melalui orang barbar'), Inggris (penguasa 

tidak langsung), Belanda di Indonesia dan Perancis di Indo-China. 

Semua penguasa kolonial mendorong para pemimpin setempat 

mempertahankan kekuasaan, menjalankan otoritas mereka melalui 

penegakan hukum adat, memungut pajak atas nama penguasa 

kolonial dan sebab itu menghindari pemaksaan yang mahal dari 

pemerintahan langsung dan aturan hukum (dipaksakan).  

 

Walaupun sistem pengaturan tidak langsung melanggengkan 

diskriminasi dan bahkan rasis, alhasil bahwa saat ini hukum adat 

masih mempertahankan kekuatannya dan masih dipertimbangkan 

sebagai satu sumber hak, terutama hak atas tanah. Meskipun begitu, 

terdapat beberapa jebakan bagaimana Negara mengurus hukum adat. 

Kalangan atas bisa dikooptasi atau bahkan dibentuk agar sesuai 

dengan kebutuhan Negara atau kekuasaan dari luar dari pada 

bertanggung gugat kepada rakyat mereka sendiri. Ada ancaman 

kodifikasi dan kendali atas cara masyarakat menjalankan hidup 

mereka sehingga orang lain lebih mudah memanipulasinya, seperti 

'mempeti-eskan tradisi'. Ada juga penemuan atau peraturan atas 

peradilan penduduk asli yang digunakan sebagai penggabungan 

administrasi sistem-sistem asal dalam pembuatan keputusan 

mengarah pada suatu pengambil-alihan kemampuan masyarakat 

untuk mengatur urusan mereka sendiri. Tetapi terkait hak tanah 

penduduk pribumi biasanya diperlakukan sebagai satu bentuk hak 

                                                 
1 Machiavelli 1513:16. 
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tanah agak lemah yang tunduk pada mediasi Negara, walaupun ada 

sejumlah keuntungan yang dimanfaatkan melalui pengakuan atas 

hak masyarakat adat tertentu sebagai sesautu yang berbeda dari hak 

milik umum.  

 

Di Papua New Guinea (PNG), sering sekali dikutip bahwa 97% 

wilayah daratan nasional diakui sebagai tanah suku berdasarkan 

adat, tetapi ada ketidak-jelasan soal kepada siapa hak-hak tersebut 

melekat. Oleh karena itu ada kemungkinan, bahkan mudah sekali, 

bagi pihak luar (persekongkolan orang setempat) untuk menciptakan 

persatuan pemilik tanah palsu agar mendapatkan akses hak atas 

tanah dan sumber daya alam. Terdapat 5.6 juta hektar di PNG telah 

dialokasikan untuk kepentingan lainnya dengan cara semacam ini. 

Satu moratorium diberlakukan setelah terjadi huru-hara dimana-

mana dan masyarakat sekarang menolak pendaftaran hak tanah 

formal sebab mereka yakin bahwa hal itu sama dengan mengambil 

hak mereka daripada mempertahankannya. 

 

Di Malaysia, Hak Adat Orang Asal (NCR) ada dalam undang-

undang tetapi ditafsrikan dengan lemah dan dibatas oleh beberapa 

perubahan. Ratusan kasus sedang dalam pengadilan, khususnya 

Sarawak. Yang membesarkan hati bahwa pengadilan mulai berani 

memutuskan kasus berpihak pada hak berdasarkan adat dan 

Konstitusi daripada aturan pertanahan (Land Code). Sayangnya, 

pemerintah berkuasa terus menerapkan suatu penafsiran sempit atas 

hak adat orang asal (NCR) mengakibatkan semakin membanjirnya 

kasus di pengadilan. Apa yang diperlukan sekarang adalah satu 

modifikasi hukum untuk mengakui hak adat dan untuk kebijakan 

jangka panjang dan perubahan hukum.  

 

Berkaitan dengan hak masyarakat adat dalam hukum internasional 

(misalnya UNDRIP), perjanjian internasional dan jurisprudensi 

terkait menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah 

dan wilayah yang telah mereka miliki, tempati atau sebaliknya 

digunakan secara tradisional (sebagai bagian dari hak untuk 

menentukan nasib sendiri didalam Negara misalnya 'menentukan 

nasib sendiri didalam'). Pengadilan internasional telah memutuskan 

bahwa masyarakat adat dan suku bangsa memiliki hak atas tanah 

adat, berdasarkan satu pemahaman bersama hak mereka atas harta 
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benda dan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri.  

 

Apa yang sangat gamblang disini adalah tiga pokok hukum (hukum 

adat, hukum Negara dan hukum internasional, masing-masing 

dengan banyak lapis tambahan) berjalan relatif independen satu 

sama lain. Masyarakat diatur melalui hukum adat telah mengalami 

sejarah dihadapkan dengan tekanan ganda hukum nasional dan 

hukum internasional, yang lebih sering membenarkan pembatasan 

semena-mena atas hak dan kebebasan masyarakat adat.  

 
Perbandingan hukum plural 

  
 

Hukum internasional mengakui hak masyarakat adat termasuk hak 

untuk menentukan nasib sendiri; memiliki dan menguasai tanah, 

wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau 

sebaliknya digunakan secara tradisi; mewakilkan diri mereka 

melalui kelembagaan mereka sendiri; mengatur diri-sendiri; 

menjalankan hukum adat; dan memberikan atau menolak 

memberikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

atas setiap tindakan yang mungkin berdampak pada hak mereka. 

Masyarakat adat sekarang berusaha menerapkan hukum 

internasional untuk mendukung perubahan hukum Negara sehingga 

mengakui hak masyarakat adat sesuai dengan kewajiban 

internasional negara dan dengan menghormati sistem adat 

masyarakat adat.
2
  

 

 

                                                 
2 Colchester & Chao 2011a. 
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Hukum individualis barat: HAM generasi pertama dan kedua 

 
 

HAM generasi ketiga 

 

Dengan meringkas sejarah hukum HAM internasional kita dapat 

mengatakan bahwa generasi pertama dan kedua hukum HAM 

menekankan pada HAM perorangan dan cenderung memperkuat 

cara pasar dan modal dapat mengambil-alih tanah dari masyarakat 

adat sesuai dengan hukum nasional, sementara generasi ketiga HAM 
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kembali menekankan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri, 

wilayah dan keutuhan adat-istiadat. 

 

Konfigurasi atas HAM ini mendatangkan satu tantangan kepada 

Negara yang hukum dan kebijakan mereka diskriminasi terhadap 

masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang merupakan warga 

penduduk negara mereka. Dengan mendesakan hak kolektif 

masyarakat adat harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh hukum, 

hukum internasional dan keputusan yang telah menguatkan kembali 

keabsahan hak adat dan pentingnya hukum adat. Ada banyak 

jurisprudensi yang muncul dalam beberapa perjanjian PBB, Komisi 

Inter-Amerika dan Pengadilan HAM, dan yang terbaru di Komisi 

Afrika Hak Manusia dan Masyarakat, yang menjabarkan bagaimana 

hak tersebut harus dihormati dan memerintahkan serta 

menganjurkan pemerintah nasional soal bagaimana melakukan 

perubahan hukum dan kebijakan nasional selaras dengan kewajiban 

internasional negara.
3
 

 

Bagaimana hal ini berhubungan dengan agribisnis? Masayarakat 

memiliki hak untuk bersuara, berhak mengatakan tidak, dan berhak 

untuk berunding dengan pemerintah dan perusahaan syarat yang 

mereka setujui (atau tidak setuju) untuk terlibat dalam dan terkena 

dampak oleh sektor swasta. Dengan maksud mendukung masyarakat 

inilah kita berharap bahwa pertemuan ini diadakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 MacKay (ed) 2005-2011. 
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Kecenderungan Ekspansi Kelapa Sawit di Asia 

Tenggara: Beberapa Implikasi HAM 

 

Oleh Norman Jiwan 

 
Konferensi ini merupakan satu tindak lanjut dari dua lokakarya yang 

diadakan tahun 2010. Yang pertama, lokakarya regional tentang 

kecenderungan ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara, 19-20 

Agustus di RECOFT – The Center for People and Forests di 

Bangkok. Peserta datang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Vietnam, Kamboja, PNG dan Filipina. Lokakarya kedua tentang 

pluralisme hukum diadakan di Cagayan de Oro, Filipina, 23-24 

Agustus 2010. Presentasi dari negara masing-masing dipaparkan 

oleh Sahabat Alam Malaysia, IDEAL, Tenaganita, Communities' 

Information and Communication Centre (CICOM - Malaysia), 

WALHI dan Sawit Watch (Indonesia), Partners with Melanesians 

Inc. (PNG), NGO Forum (Kamboja) dan Fakultas Agronomi, dan 

didukung oleh para mitra khususnya Forest Peoples Programme, 

Rights and Resources Initiative, RECOFTC-Thailand dan 

Norwegian People’s Aid. GTZ-Jerman juga diundang hadir. 

 

Asia Tenggara sedang mengalami ekspansi dan intensifikasi 

konversi hutan dan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa 

sawit.
1
 Lahan optimal untuk rasio produksi dapat dicapai melalui 

perkebunan monokultur atas kawasan lahan yang luas, biasanya 

disertai dengan pembangunan pabrik pengolahan dan jalan untuk 

tujuan pengiriman hasil kebun. Ada sekitar 4.6 juta hektar 

perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan sebagian besar ekspansi 

terjadi di Sabah dan Sarawak. Lahan semakin langka: sampai tahun 

2002: ekspansi di Semenanjung Malaysia turun hingga 340,000 ha 

hutan yang dialih-fungsikan. Disamping itu, pemerintah Sarawak 

merencanakan untuk melipat-gandakan luas kebun kelapa sawit 

dengan target 60,000 sampai 100,000 ha per tahun dalam kawasan 

tanah adat. Cara perluasan kebun kelapa sawit di Sarawak adalah 

melalui perkebunan skala besar disertai dengan sebagian besar 

petani kecil dalam pola sewa tanah Negara atau tanah adat yang 

                                                 
1 Colchester & Chao 2011b. 
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diperantarai Negara. Hanya 10% petani mandiri.  

Kecenderungan penanaman dan pola produksi 

Negara 
Lahan 

perkebunan(ha) 
Rencana 

ekspansi (ha) 
Pola produksi 

Malaysia 4.6 juta 60,000 – 
100,000/tahun 
di Sabah dan 
Sarawak  

Izin sewa perantaraan 
Negara pada tanah 
Negara atau tanah 
adat. Kebun besar 
dengan petani kecil 
skema; sedikit sekali 
swadaya (10%) 

Indonesia 9.4 juta 10 – 20 juta+ Izn sewa perantaraan 
Negara untuk 
perkebunan besar 
dalam tanah Negara. 
Kebun petani sekitar 
40%, separuh terkait 
dengan kebun besar 
dan swadaya 

PNG 0.5 juta 2 juta –  

5 juta 

Terutama pola petani 
“asosiasi” (90%), ada 
SABL dan Model 
Kebun Inti 

Thailand  644,000 80,000/tahun Terutama petani 
mandiri (70%) 

Kamboja 118,000 Tidak 
diketahui 

Terutama kebun 
besar melalui 
mekanisme konsesi 
lahan ekonomi (ELC) 

Filipina 46,608 Potensi untuk 
304,350  

Pola sewa kembali 
dan kesepakatan 
mandiri antara 
koperasi dan 
agribisnis  

Vietnam 650 70,000 – 
100,000 
sampai 2015 

Hingga kini tahap 
percobaan 
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Perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan lebih dari 9.4 

juta ha, dimana berlangsung ekspansi besar diseluruh dunia. 

Penduduk pribumi pemilik tanah menyerahkan tanah mereka kepada 

Negara untuk dikembangkan oleh perusahaan swasta biasanya tapi 

tidak selalu disertai dengan pola kemitraan bagi petani kecil. 

Diperkirakan sekitar 600,000 ha lahan dibuka setiap tahunnya dan 

perluasan kebun kelapa sawit paling gencar terjadi di pulau Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat serta semakin banyak terjadi 

perluasan kebun kelapa sawit di pulau-pulau kecil seperti Siberut, 

Halmahera dan Yamdena.  

Perkebunan kelapa sawit di Papua New Guinea luasnya mencapai 

500,000 hektar dan terletak di West New Britain, Oro, Milne Bay 

dan New Ireland. Baru-baru ini banyak lahan dialokasikan untuk 

perkebunan nampaknya melalui 'pertanian khusus dan sewa bisnis' 

yang curang mencapai 5.6 juta ha tanah adat yang diambil-alih tanpa 

melalui perundingan terlebih dahulu dengan para pemilik. 

Perkebunan kelapa sawit di Kamboja mencapai 118,000 hektar yang 

semakin meluas melalui pola perkebunan besar sekitar kawasan 

yang disebut lahan 'kosong' di tempat-tempat berhutan melalui 

pemberian Konsesi Lahan Ekonomi (ELC) dimana alokasi tanah 

swasta Negara yang sangat luas diberikan kepada perusahaan swasta 

untuk investasi pertanian skala besar. Masyarakat dengan hak 

informal atau hak adat didaerah tersebut terpaksa tergusur keluar.  

Lain lagi di Thailand, perkebunan skala besar sangat jarang. Ciri 

kebun skala kecil industri minyak sawit Thailand memungkinkan 

suatu distribusi luas penyewaan daripada negara lain yang sangat 

industri dikuasai oleh sedikit perusahaan besar dan kepemilikan 

lahan perorangan dibatasi. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 

644,000 ha. Petani memiliki kurang dari lima puluh hektar 

mengelola sekitar 75% lahan yang ditanamai kelapa sawit, dan 

sebagian besar adalah petani mandiri. 

Hak komunitas dan masyarakat adat atas tanah terkena dampak 

sedemikian rupa dimana kelapa sawit melaus di seluruh Asia 

Tenggara. Di Indonesia, dalam hukum nasional terhadap hak adat 
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lemah, dan hak-hak adat diberikan untuk pembangunan ketika 

dibenarkan oleh Negara atas nama kepentingan luas nasional.
2
 Di 

Malaysia, pengakuan hak juga sangat lemah. Di PNG, pengakuan 

tanah adat dan hak masyarakat adat hanya kuat diatas kertas dan 

dalam kenyataan masyarakat menolak pembuatan sertipikat tanah 

mereka.  

Meskipun begitu, ada beberapa cara tanah-tanah tersebut dapat dan 

diambil-alih, sekalipun tidak dalam undang-undang. Undang-

undang Pertanahan (1996) mengizinkan sewa jangka panjang 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam tanah adat melalui satu proses 

pinjam sewa-kembali yang diatur dibawah Undang-undang 

Pertanahan (1996) untuk masa berlaku hingga 99 tahun dan sewa-

sewa tersebut bisa saja bukan perusahaan penduduk pribumi.  

Kurangnya kejelasan dalam undang-undang mengenai proses 

negosiasi dan status hukum kelompok pemilik tanah, ditambah 

dengan kenyataan bahwa banyak kelompok tidak punya pengalaman 

cukup dengan ekonomi tunai, telah membiarkan pengembang 

perkebunan menipu pemilik lahan melalui suap, dengan membuat 

asosiasi yang tidak mewakili kepentingan masyarakat, dan melalui 

janji-jani (seringkali tidak dipenuhi) pengelolaan lahan dengan baik 

dan pengadaan pelayanan umum. 

Di Thailand reforma kepemilikan tanah begitu rumit dijalankan 

sementara pengakuan Negara atas hak adat sedang mulai berjalan di 

Kamboja. Di Vietnam, dimana seluruh tanah adalah milik negara, 

hak pakai diberikan dan dapat diwariskan tetapi harus diberikan 

untuk pembangunan jika pembangunan dipandang sebagai 

kepentingan besar bangsa. Terakhir, gerakan reforma agraria telah 

terjadi di Filipina, penyelenggaraan pembagian lahan untuk petani 

gurem, sementara Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) 

dapat dipandang sebagai satu kemajuan besar dalam hal hak 

masyarakat adat di kawasan Asia Tenggara, walaupun masih 

diganggu oleh lemahnya pelaksanan peraturan. 

 

 

                                                 
2 Colchester et alii 2006. 
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Pola pembebasan lahan 

Negara Proses dan masalah  

Indonesia Sewa lewat perantaraan Negara pada tanah Negara 
dimana hak adat dicabut terlebih dahulu. Petani 
mendapat sertipikat tanah. 

Malaysia  Izin sewa melalui perantaraan Negara dalam tanah Negara 
atau tanah adat. Petani memperoleh tanah sertipikat 
kebun. 

PNG Petani memegang hak atau 'sewa-sewa kembali' (mulai 
jarang). Pola penempatan pemukiman lama. Tanah 
komunal terpecah-belah.  

Thailand  Jual beli tanah dalam pasar terbuka. 

Kamboja Konsesi Lahan Ekonomis dalam 'Tanah Swasta Negara' 
Vietnam  Pemberian tanah untuk konsesi oleh Negara dapat melaui 

pencabutan hak secara paksa dan penggusuran paksa 
(belum terjadi untuk kelapa sawit) 

Filipina Izin dikeluarkan oleh Negara melalui kepemilikan kebun, 
kesepakatan sewa dan pola swadaya. 

 

Koneksi politik berperan penting dibalik ekspansi perkebunan 

kelapa sawit di seluruh kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, 

pertumbuhan ekonomi perkebunan penuh korupsi dalam kekuasaan 

mafia hutan. Di Malaysia, pemerintah Sarawak sangat berperan 

besar mempengaruhi pemberian konsesi dengan cara yang sangat 

tidak transparan. Di PNG, dilaporkan sekitar 2.3 juta ha tanah adat 

telah dibagikan melalui korupsi. Proses pemberian izin lahan 

Thailand juga terlihat tidak jelas, seperti dalam pengeluaran izin 

Konsesi Lahan Ekonomi (ELC) di Kamboja. Di Filipina, kelapa 

sawit (atau ‘pohon perdamaian’) dan perkebunan kelapa sawit 

diperkenalkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi konflik 

diwilayah rentan konflik tempat gerakan pemberontakan dan 

sparatis, melalui pembentukan kemitraan bersama, pembangunan 

ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. 

 

Ada banyak masalah terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa 

sawit. Masyarakat mengalami perpecahan didalam dan konflik antar 

masyarakat akibat suatu taktik 'pecah belah dan jajahlah' yang 

diterapkan oleh perusahaan, seperti contoh, dalam hal peluang kerja 

ditawarkan kepada penduduk setempat. Penggusuran masyarakat 
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adat disertai dengan sengketa lahan, perampasan ruang hidup 

wilayah adat tradisional dan hilangnya sumber penghidupan turun-

temurun. Adapula masalah serius informasi tidak diberikan kepada 

masyarakat adat dan masyarakat setempat soal dampak dan akibat 

ekspansi kelapa sawit dalam tanah-tanah adat mereka. Kelompok-

kelompok tertentu sangat rentan khusus perempuan dan pekerja 

pendatang sebagai akibat hak mereka sangat dibatasi. Banyak pula 

laporan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti pengaruh 

berbahaya bahan kimia pertanian pestisida dan herbisida seperti 

paraquat. Dengan pengecualian Thailand, hampir tidak ada pelatihan 

soal bagaimana menggunakan bahan kimia pertanian secara aman 

dan ancaman bahaya disediakan untuk penduduk setempat dan 

pekerja perkebunan, ditambah dengan fasilitas kesehatan yang 

buruk, tidak ada alat perlindungan diri yang sesuai dan lemahnya 

atau tidak ada implementasi peraturan keselamatan. 

 

Pekerja pendatang yang dikontrakan melalui orang lain sangat 

rentan atas pelanggaran tempat kerja dan HAM, diiming-imingi oleh 

perusahaan dengan janji-janji palsu atas lahan dan pekerjaan. Ketika 

mereka berhasil mendapatkan satu pekerjaan, mereka dipaksa 

berkerja lembur dan dibayar murah. Hal ini diperburuk oleh 

penggajian yang tidak transparan dan tertunda serta denda tambahan 

atas ongkos angkutan dan cicilan utang. Pengangkatan dan 

pemecatan pekerja adalah hak prerogatif perusahaan. Selain itu, 

dampak buruk lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit 

skala besar tidak dapat dipungkiri.
3
 Dampak-dampak lingkungan 

tersebut termasuk kepunahan dan degradasi sumber daya hutan, 

pencemaran air, wabah hama, penipisan tanah, kerentanan atas 

kemarau dan penggurnan meningkat, dan emisi karbon meningkat.  

Masalah besar lainnya akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit 

termasuk tidak ada akses informasi yang dapat dipercaya dan 

lengkap mengenai perencanaan perkebunan dan pengendalian media 

oleh Negara dan perusahaan. Proses pengeluaran izin tidak 

menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) yang 

terkandung dalam hukum internasional dan sejumlah standar 

                                                 
3 WRM 2001; WRM 2006; Wakker 2005; DtE 2002. 



45 

 

sukarela dalam sektor industri. Ada masyarakat yang memilih 

berkerja dalam perkebunan tetapi mereka yang menolak sering 

dikriminalkan. Pengaruh militer juga bermain, berkerja secara tidak 

langsung tetapi masuk ke dalam struktur perusahaan perkebunan dan 

diperkerjakan oleh perusahaan sebagai pelindung harta milik dan 

staf perusahaan. Pengaruh investor dan iming-iming keuntungan 

ekonomi juga mendorong pemerintah mendukung ekspansi 

perkebunan, seringkali memakai mitos bahwa tanah-tanah yang 

diberikan untuk perkebunan adalah lahan kosong, terlantar dan 

kritis, padahal kenyataannya, lahan-lahan tersebut ada hak adat dan 

penting untuk sumber penghidupan masyarakat adat dan masyarakat 

lokal.
4
  

Sebagai kesimpulan, untuk memastikan bahwa kelapa sawit hanya 

dikembangkan dengan cara yang tidak merugikan, organisasi 

standar sukarela seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO) perlu didukung oleh reformasi hukum dan tata kelola 

kepemilikan tanah yang membangun persyaratan wajib dari hulu 

dan hilir rantai pasok. Jika mereka berkerja sendiri, standar sukarela 

tidak akan bisa ditegakkan. Kedua, ada kebutuhan mendesak untuk 

memastikan hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan 

dilindungi serta hak para pekerja dijamin. Tanpa perlindungan 

semacam ini, ekspansi hanya akan menguntungkan pemodal, 

pedagang dan golongan atas dengan mengorbankan masyarakat 

adat, pedesaan miskin dan ekosistem yang rentan dimana mereka 

menggantungkan sumber penghidupan mereka. 

 

Penelitian tentang ekspansi kelapa sawit di wilayah Asia Tenggara 

menunjukan bahwa petani dan masyarakat adat yang tanah mereka 

terjamin dan peraturan berlaku, kelapa sawit cenderung 

dikembangkan sebagai tanaman petani kecil dengan hasil yang lebih 

baik dalam hal sumber pendapatan. Sebaliknya apabila hak tanah 

tidak terjamin atau penegakan hukum lemah, kelapa sawit 

cenderung dikembangkan dalam skala besar dengan banyak masalah 

bagi para penghuni terdahulu dan konflik lahan serta pelanggaran 

HAM.
5
 

                                                 
4 Colchester et alii 2007; Colchester & Jiwan 2006; Borras et alii 2011. 
5 Colchester & Chao 2011b. 
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Pendekatan Regional atas HAM – Menuju 

Penyusunan Standar 

 

Oleh Tint Lwin Thaung 

 
Kini enam dekade berlalu sejak pengesahan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM), tetapi dunia masih mengalami 

masalah besar dalam memahami, pemajuan dan pelindungan HAM. 

DUHAM disyahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 

Desember 1948, dan dinyatakan sebagai suatu standar umum bagi 

seluruh umat manusia dan bangsa. Tahun 1993, Deklarasi Vienna 

menegaskan kembali komitmen kepada DUHAM berhadapan 

dengan suasana Perang Dingin, dan menyatakan bahwa HAM, 

terdiri dari hak sipil, politik, ekonomi dan budaya – adalah saling 

terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

 

Meskipun DUHAM telah ada, pelanggaran HAM berhubungan 

dengan eksploitasi sumber daya alam dilaporkan semakin 

meningkat. Menurut UNEP, 40% dari konflik antar-Negara selama 

60 tahun terakhir erat kaitannya dengan eksploitasi sumber daya 

alam.
1
 Khususnya di Birma (Myanmar), Kamboja, Indonesia, Nepal 

dan PNG sangat terkenal di Asia-Pasifik karena perang saudara dan 

kerusuhan antar kelompok disulut oleh perebutan sumber daya alam. 

Kebanyakan konflik terjadi antara kelompok suku, atau penduduk 

lokal, dan pemerintah. Selain motivasi politik, kompetisi atas 

sumber daya alam seperti hutan, gas alam, laut dan sumber daya 

mineral, merupakan beberapa penyebab konflik kekerasan. Sebagai 

contoh, perang sipil yang terjadi di sepanjang perbatasan Myanmar 

antara suku bangsa nasional Karen dan pemerintah militer Burma 

(Myanmar) yang telah berlangsung hampir selama 6 dekade. Perang 

sipil berpanjangan ini mengakibatkan pelanggaran menghancurkan 

HAM, termasuk kekerasan, pembantaian etnis, pemerkosaan, buruh 

paksa, dan membludaknya pengungsi yang pindah ke negara-negara 

tetangga serta perusakan hutan dan sumber daya hutan besar-

besaran. 

 

                                                 
1 UNEP 2009. 
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Sistem politik dan ekonomi begitu rumit membentuk bentang 

alamnya Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia, Malaysia, Myanmar, 

Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos sangat tergantung 

pada eksploitasi sumber daya alam. Vietnam, Thailand dan 

Singapore juga dipandang sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara 

yang industri pengolahan sangat menguasai ekonomi nasional 

mereka. Negara-negara Asia Tenggara sangat beragam secara 

politik, mulai dari ciri sistem Komunisme yang terpusat serta 

demokrasi yang tumbuh begitu pesat. Kompleksitas sistem politik 

yang ada mendatangkan sejumlah tantangan atas transparansi dan 

efisiensi dari sistem judisial di Asia Tenggara, khususnya di negara-

negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Menurut satu 

laporan oleh Transparency International, Singapura memperoleh 

nilai tertinggi dalam indeks korupsi (korupsi paling rendah) dan 

Myanmar diurutan nilai korupsi paling rendah (korupsi paling 

tinggi).
2
 Yang paling gamblang adalah korupsi dalam sektor swasta 

dan publik telah menjadi penyebab utama pembalakan ilegal 

mengakibatkan deforestasi yang cepat dan tidak terkendali di 

wilayah tersebut. 

 

Berpadu dengan kompleksitas sistem politik yang ada, negara-

negara di wilayah Asia Pasifik dihuni oleh beraneka ragam 

kelompok suku dan bangsa, yang sebagian besar hidup dalam 

kawasan batas sumber daya alam yang melimpah. Adat-istiadat 

tradisional, kepercayaan, agama, budaya dan pengetahuan 

masyarakatnya sangat beragam antara satu dengan lainnya. Tetapi 

pada akhirnya, kesamaan mereka terletak pada kenyataan bahwa 

mereka semua adalah 'umat manusia', dan dengan begitu, hukum 

tradisional dan adat-istiadat mereka harus dihormati dan diakui oleh 

hukum modern. 

 

Ada sejumlah insiatif telah dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Khususnya saat diluncurkannya ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights (AICHR) pada tanggal 23 Oktober 

2009 dengan mandat untuk 'memajukan HAM dalam tataran 

regional dengan memperhatikan keragaman nasional dan regional 

serta saling menghormati perbedaan sejarah, budaya dan latar 

                                                 
2 Transparency International 2011. 
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belakang agama, dan memperhitungkan keseimbangan antara hak 

dan kewajiban.'
3
 Komisi Nasional HAM juga telah membangun 

dalam beberapa negara ASEAN dan mendesak untuk pengembangan 

kapasitas mereka semakin tumbuh. Selain itu, berbagai organisasi 

berbasis hak dan inisiatif sektor swasta juga mendorong 

pengembangan perlindungan sosial dalam pola sertifikasi telah 

menggunakan isu HAM dan bisnis dari berbagai sudut walaupun 

masih banyak tantangan dalam implementasi mereka. 

 

Dalam satu pertemuan meja bundar para ketua hakim ASEAN 

diselenggarakan oleh ADB dan UNEP di Jakarta, Indonesia, 

pembahasan dipusatkan pada upaya pengembangan kapasitas dan 

kebutuhan untuk memahami dan mengakui hukum tradisional dan 

adat dalam menangani konflik berkenaan dengan eksploitasi sumber 

daya alam. Para hakim memiliki pandangan yang sama bahwa 

menjalankan hukum konvensional dan hukum nasional saja tidak 

memperhitungkan secara memadai pandangan dan persepsi 

masyarakat lokal yang punya adat-istiadat jurisdiksi tradisional telah 

berjalan dari generasi ke generasi. Berbagai tantangan ada dalam 

upaya mendapatkan pakar hukum untuk memahami dan menerapkan 

aneka ragam sistem hukum tradisional dan adat, yang kebanyakan 

masih disampaikan secara lisan. 

 

Sistem hukum harus bebas dari politik, militer dan pengaruh pribadi 

dalam menangani aktifitas kehutanan yang ilegal. Para pakar hukum 

harus tetap mengikuti perubahan lingkungan pesat terkait 

pembangunan ekonomi, dinamika politik dan berkembangnya 

tuntutan bagi keadilan sosial. Sudah jelas bahwa institusi hukum di 

negara-negara Asia Tenggara berada dalam suatu posisi terdepan 

dalam memajukan HAM dasar dan hak masyarakat adat. Melalui 

reformasi, kolaborasi dan pengesahan satu pendekatan yang 

menyeluruh, para pakar hukum di Asia Tenggara dapat memainkan 

peran aktif dalam mengurangi pelanggaran HAM berhubungan 

dengan eksploitasi sumber daya alam. Perubahan kerangka kerja 

hukum nasional agar lebih transparan, mudah dan partisipatif adalah 

penting untuk menjawab dan menangani pelanggaran HAM dengan 

                                                 
3 Kerangka Acuan AICHR. Tersedia di http://www.asean.org/DOC-TOR-

AHRB.pdf  

http://www.asean.org/DOC-TOR-AHRB.pdf
http://www.asean.org/DOC-TOR-AHRB.pdf
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lebih efektif. Para pakar hukum juga dapat meletakan model peran 

bagi institusi terkait lainnya dalam mendorong perilaku yang benar 

dan etika moral. Mereka dapat juga melibatkan diri dengan giat 

dalam mendorong pertukaran informasi dengan pemangku 

kepentingan untuk menyesuaikan lingkungan yang berubah. Melalui 

jaringan kerja, pengembangan kapasitas dan menjaga moralitas 

tinggi dalam perilaku profesional, para pakar hukum dapat menjadi 

contoh pelaku perubahan dalam perang melawan aktifitas kehutanan 

yang ilegal. 

 

Skema sertifikasi desakan pasar seperti FSC (Forest Stewardship 

Council), PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification), 

Fairtrade dan RSPO menjadi dasar yang penting dalam kebutuhan 

akan penghormatan HAM, hak buruh dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan dan  proses pertukaran manfaat. 

REDD+, satu mekanisme yang baru-baru ini muncul untuk 

menjawab perubahan iklim global, juga mewajibakan implementasi 

satu proses untuk penghormatan hak atas Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC/KBDD) dalam berurusan 

dengan masyarakat lokal sehingga mereka dapat turut serta dalam 

praktek REDD+ ditingkat lokal, regional dan nasional. 

 

Pengakuan dan pertimbangan atas hukum dan hak tradisional, serta 

penghormatan bagi dimensi budaya dan gender, harus menjadi satu 

norma dasar bagi semua bentuk pembangunan, khususnya 

pembangunan yang terkait dengan perubahan dalam pemanfaatan 

lahan. RECOFTC (Regional Community Forestry Training Centre 

for Asia and the Pacific) ingin terus dukungannya untuk masyarakat 

dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan penghormatan atas 

HAM di seluruh Asia dan dunia. Satu dari tiga panduan prinsip 

RECOFTC adalah menyediakan dukungan untuk hak yang jelas dan 

kuat bagi masyarakat hutan. Satu jalan yang kami tempuh untuk 

menyalurkan hal ini adalah membangun kapasitas dalam 

memajukan HAM adalah pelatihan pengelolaan konflik dan 

penelitian terkait. RECOFTC juga mendukung Forest Governance 

Learning Group di 10 negara (tiga di Asia dan tujuh di Afrika), 

dimana titik utama adalah keadilan sosial dalam kehutanan. Dalam 

pekerjaan kami kerja REDD+, RECOFTC memusatkan diri dalam 

memastikan pelindungan sosial dalam mekanisme REDD+ untuk 

http://www.recoftc.org/site/Managing-Natural-Resource-Conflict
http://www.recoftc.org/site/resources/Forest-Conflict/Publications/
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melindungi hak dan sumber penghidupan masyarakat lokal. 

RECOFTC juga menyediakan pelatihan bagi pelatih agar dapat 

menerapkan skema sertifikasi lebih efektif di Asia.  

 

Untuk bergerak menuju penghormatan HAM, koordinasi antar 

pemangku kepentingan adalah penting. Mereka termasuk 

pemerintah, mekanisme regional seperti ASEAN, masyarakat sipil, 

sektor swasta, kelompok kepercayaan, akademisi dan masyarakat 

lokal. Pembangunan pada akhirnya, seperti Deklarasi Bali tentang 

HAM dan Agribisnis yang merupakan hasil penting dari pertemuan 

ini, penting ditindak-lanjuti dengan tindakan, monitoring dan 

reformasi agar memastikan bahwa standar HAM diakui dengan 

lebih baik dan dihormati oleh semua pemangku kepentingan, dan 

untuk dampak yang lebih efektif dan kentara dilaksanakan di tingkat 

lokal. 
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PEMBAHASAN 
 
Sambutan pembukaan dari Olivier De Schutter tentang pembebasan 

lahan dan ketahanan pangan, dan empat presentasi mencoba 

memperkenalkan tema HAM, agribisnis, ekspansi kelapa sawit di 

Asia Tenggara dan pendekatan regional terhadap HAM, memancing 

satu pembahasan yang dititik-beratkan dalam beberapa isu penting 

berikut ini.  

Akses atas keadilan dan mekanisme penebusan. 

Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan mungkin positif untuk 

mendukung atau menerapkan putusan yang dibuat oleh pengadilan. 

Pertanyaannya adalah sampai sejauhmana implementasi putusan 

pengadilan dapat dibuktikan dan dipertahankan, mungkin dengan 

dukungan Komnas HAM. Selain itu menempuh mekanisme sukarela 

alternatif arbitrase juga merupakan satu kemungkinan yang 

disarankan. 

Hukum adat dan hukum nasional. 

Dalam banyak kasus, hukum adat dan hak adat mungkin menjadi 

sub-ordinat atau diabaikan dalam hukum nasional. Kenyataan 

menunjukan bahwa ada banyak hukum adat tidak tertulis dan 

diwariskan secara lisan sehingga membuat mereka sulit diformalkan 

dalam jurisdiksi nasional. Asimetri ini perlu ditangani dengan 

memberikan ruang hak adat yang setara, tetapi masih ada pertanyaan 

bagaimana cara menjalankan hal ini ditingkat praktek. Apakah harus 

ada pengakuan dasar diberikan atas hak adat, atau bentuk yang lebih 

rinci dari pengakuan? Dengan kata lain, bagaimana kita 

mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia tersebut? 

Resiko manipulasi hukum adat. 

Terdapat beberapa bahaya dalam terlalu-spesifik dan kurang-

spesifik definisi hukum adat, keduanya  terancam dimanipulasi dan 

disalah-gunakan. Kita harus menemukan titik temu antara dua titik 

ekstrem tersebut. Setiap tempat berbeda suasananya, mungkin dalam 

berhubungan dengan hukum, kerangka kerja politik, ekonomi, 

budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap terus 

memberitahu diri kita sendiri mengenai realitas nasional dan lokal 
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daripada sekedar mencari jawaban yang mudah. Kita harus 

mengakui banyak ragam dalam masalah dan karena itu beragam 

pula dalam penyelesaian masalahnya. 

Membawa pembeli ke dalam gambar masalah. 

Selain tiga pemain penting yang terlibat – Negara, pemerintah dan 

masyarakat – kita tidak boleh membiarkan pembeli dari gambar 

utuh masalah. Tanggung jawab dan peran mereka harus juga 

dipertimbangkan sebab mereka memainkan bagian penting dalam 

membuat dan membentuk pasar. Inilah kasusnya bagi India, China, 

Timur Tengah dan Indonesia. Selain menangani rantai pasok dalam 

negeri dan produksi orientasi ekspor juga penting.  

Kekuasaan perusahaan versus Negara. 

Sempat ditekankan bahwa di Indonesia, perusahaan-perusahaan 

memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar dibandingkan Negara 

sendiri. Bahkan ada yang memiliki polisi yang dikontrak dan 

pasukan pengamanan bayaran, peraturan sendiri, norma prosedural 

dan klaim teritorial. Kekusaan yang tidak seimbang ini 

mengakibatkan Negara menyerah pada tuntutan dari korporasi untuk 

modal, lahan, buruh dan lain-lain. Ini adalah masalah besar yang 

kita sampaikan kepada pemerintah agar memasukan kembali agenda 

HAM dalam bisnis. Terdapat beberapa masalah serius penegakan 

hukum, diperparah terbatasnya jangkauan lembaga HAM Nasiaonal. 

Masalah di Indonesia adalah bahwa seringkali perusahaan tidak 

peduli sama sekali dengan HAM atau tanggung jawab mereka untuk 

menghormati HAM. Sudah lama Komisi HAM ditolak sebagai 

mediator oleh perusahaan (termasuk investor asing), walaupun 

mereka keterlibatan Komisi HAM dengan jelas diminta oleh 

masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti ini, perusahaan-perusahaan 

memiliki kekuatan besar dan pemerintah enggan melawan 

perusahaan, sebab mereka takut memberikan kesan bahwa 

pemerintah sedang menciptakan suasana investasi yang tidak 

kondusif. 

Siapa yang memiliki hak adat? 

Hukum adat telah lama dianggap sebagai warisan feudal dan tidak 

adil, khususnya berkenaan dengan kelompok yang sangat 

terpinggirkan didalam masyarakat, misalnya perempuan, pemuda, 
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petani tak bertanah dan kaum miskin. Kelompok pendatang 

membawa masalah baru – apakah adat kebiasaan mereka juga 

dipertimbangkan sebagai adat dan karena itu bisa mendapatkan 

pengaruh yang sama pentingnya? Dengan demikian, mungkin 

mereka juga memiliki klaim atas tanah dan sumber daya jika mereka 

telah bertahun-tahun hidup dari tanah dan sumber daya tersebut, dan 

jika memang mereka juga telah menjadi korban pelanggaran dan 

penindasan dibawah hukum nasional dan penerapannya. 

Banyak jalan menuju keadilan. 

Banyak bentuk penanganan yang ada untuk menyelesaikan 

perselisihan antara HAM dan pembangunan agribisnis, dan 

semuanya penting untuk diselidiki. Ada yang memilih langsung 

berkerjasama dengan perusahaan dalam pelanggaran HAM. Ada 

pula yang membawa kasus di pemerintah lokal sebagai peserta aktif 

dalam prosesnya. Ada pula standar sukarela untuk menyampaikan 

laporan, atau laporan dapat dibawa ke pengadilan setempat dan 

nasional. Badan-badan ombudsman internasional, pengadilan 

internasional dan badan-badan PBB dapat bertindak sebagai jalur 

lanjutan untuk mencari keadilan. Dalam pengalaman FPP, keadilan 

dapat dicapai dengan baik dengan mengupayakan berbagai langkah 

pada saat bersamaan, dan yang penting adalah tetap membiarkan 

banyak pilihan terbuka pada saat bersamaan. 

Berbagai cara berurusan dengan sektor swasta untuk menghentikan 

pelanggaran HAM. 

Tiga strategi penting diidentifikasikan sebagai cara penting untuk 

menekan berbagai pelanggaran HAM oleh perusahaan. Pertama, 

hajar dan hentikan sumber modal perusahaan (misalnya lembaga 

keuangan internasional). Kedua, memperkuat kapasitas dan 

pemberdayaan rakyat sehingga mereka memiliki kekuatan atas 

sumber daya mereka. Ketiga, mengendalikan pembeli dan 

mempengaruhi pilihan konsumen mereka. 

Pembahasan diakhiri dengan sejumlah pertanyaan terbuka: 

Apakah lembaga HAM internasional dapat membuat mekanisme 

untuk membatasi kekuasaan perusahaan untuk melanggar HAM 

masyarakat adat dan masyarakat lokal ketika perusahaan lebih kuat 
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dari pada Negara?  

Apa saja cara paling mudah agar pengembangan kapasitas bagi 

gerakan masyarakat adat dan lembaga HAM dapat dicapai untuk 

menangani ekspansi kelapa sawit?  

Apa saja bentuk mekanisme pemulihan dan mekanisme penebusan 

atau ganti rugi yang dapat dibuka bagi masyarakat yang terkena 

dampak buruk oleh pembangunan agribisnis? 
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BAB II: HAK ASASI 
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Sesi kedua mulai dengan satu pembahasan untuk meninjau kembali 

tantangan perusahaan memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar 

dibandingkan Negara, merujuk pada perusahaan kelapa sawit yang 

melakukan usaha di Indonesia. Sementara hal ini disepakati menjadi 

masalah besar dalam perlindungan dan pengakuan HAM, juga 

diakui bahwa Negara juga memiliki satu tanggung jawab hukum 

untuk melindungi warga negaranya, khususnya ketika hak mereka 

dilanggar akibat aktifitas perusahaan. Pemerintah memainkan satu 

peran penting dalam pengeluaran izin dan kontrak sewa atas 

konsesi, dan apabila ada kemauan politik, meletakan keputusan 

mereka tentang satu evaluasi berdasarkan HAM atas proyek 

pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, Negara dapat 

dan harus memainkan satu peran dalam pengakuan hak masyarakat 

adat dan mengembalikan tanah-tanah yang diambil oleh perusahaan-

perusahaan. Pertanyaan yang masih harus dijawab adalah seperti 

apakah bentuk konfigurasi politik yang penting untuk menjalankan 

praktek tersebut. 

 

 

 

Masyarakat Adat dan HAM Internasional – 

Pendekatan Plural untuk Menjamin Hak Adat 

 

Oleh Devasish Roy 

 
Konsep masyarakat adat dari suatu perspektif HAM dan politik  

 

Hingga saat ini tidak ada definisi yang disepakati tentang 

masyarakat adat. Meskipun begitu konvensi ILO 169, dan versi awal 

konvensi 107, menjabarkan beberapa kriteria untuk membantu 

menemu-kenali masyarakat adat.
1
 Demikian pula, Pelapor Khusus 

                                                 
1 Pasal 1(1)(a), Konvensi ILO 169 menyatakan: ‘Konvensi ini berlaku pada: 

(a) suku bangsa di negara-negara merdeka yang keadaan sosial, budaya dan 

ekonomi membuat mereka berbeda dari bagian lainnya dalam masyarakat 

nasional, dan status diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat-istiadat atau 

tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus; (b) 

masyarakat dalam negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi 
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PBB Martinez Cobo juga menyebut sejumlah kriteria yang 

ditemukan, yang berusaha mencapai satu definisi formal didalam 

sistem PBB.
2
 Kriteria tersebut, bersama dimasukan juga, termasuk 

identifikasi-jati diri sebagai satu kelompok, hubungan erat dengan 

suatu wilayah, keunikan budaya, dan lain-lain.  

 

Dengan satu ulasan yang luas, dan dengan menarik kriteria yang 

disebutkan dalam Konvensi ILO dan laporan Cobo, kita dapat 

menggali tiga ciri penting yang pada umumnya membedakan 

masyarakat adat dari suku bangsa lain. Pertama, masyarakat adat 

cenderung adalah mereka yang terkucilkan dari proses 

pembangunan-bangsa modern – termasuk dalam menbentuk 

rancang-bangun struktur Negara, terlibat serta dalam proses 

pengambilan keputusan politik dan ekonomi penting, dan dalam 

proses membentuk kepemilikan tanah dan sumber daya serta 

menggunakan hukum, antara lain – dan mengalami status 

terpinggirkan atau diruginakan didalam masyarakat. Kedua, 

masyarakat adat lebih cenderung mengatur diri sendiri melalui 

hukum adat dan hukum serta kelembagaan pengambilan-keputusan 

lainnya, seringkali berdasarkan pada tradisi lisan, apakah sama 

                                                                                             
berdasarkan asal-usul mereka dari penduduk yang hidup di suatu negara, 

atau satu wilayah geografis milik negara tersebut, saat penaklukan atau 

penjajahan atau pembentukan batas-batas negara yang ada sekarang dan 

mereka, apapun status hukum mereka, memiliki sejumlah atau seluruh 

lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri'. Pasal 2, 

Konvensi ILO 169 lebih jauh memperjelas konsep masyarakat adat: 

‘identifikasi-jati diri sebagai pribumi atau suku asli harus dianggap sebagai 

satu kriteria fundamental untuk menentukan kelompok-kelompok bagi 

ketentuan mana saja dari Konvensi ini berlaku'. 
2Jose Martinez Cobb, Studi Masalah Diskriminasi terhadap Masyarakat 

Adat, Dokumen PBB: E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, para 379: ‘Masyarakat 

adat, suku bangsa dan negara yang memiliki sejarah secara terus-menerus 

sebelum masa pendudukan dan masyarakat penjajahan yang berkembang 

dalam wilayah-wilayah mereka, atau bagian dari mereka. Mereka 

membentuk sektor yang tidak dominan saat ini dan bertahan untuk 

memelihara, mengembangkan dan meneruskan kepada generasi-generasi 

masa depan wilayah-wilayah leluhur mereka, dan jati diri suku mereka, 

sebagai dasar keberlanjutan keberadaan mereka sebagai masyarakat, sesuai 

dengan pola-pola budaya, kelembagaan sosial dan sistem hukum milik 

mereka sendiri.’  
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diakui secara resmi oleh hukum nasional Negara yang bersangkutan. 

Ketiga, masyarakat adat menjalankan seperangkat hak kolektif yang 

menyatu dengan jati diri dan keutuhan mereka sebagai suku bangsa, 

termasuk hak atas tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam 

berdasarkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebabai 

suku bangsa.  

 

Ciri keempat dapat ditambahkan: masyarakat adat umumnya 

menjalankan suatu bentuk spiritual jamak (disini ditafsirkan sebagai 

'sinkretisme' dan 'politeisme'), bahkan ketika mereka meyakini salah 

satu agama utama (berbeda dengan masyarakat pendatang  mereka 

hanya menganut agama resmi, umumnya mengikuti satu 

kepercayaan untuk mengabaikan yang lain, seperti Kristen, Islam 

atau Yudaisme – dalam hal ini aliran Hindu agak lebih rumit).  

 

Dua dari empat faktor yang disebutkan terdahulu, khususnya 

pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat adat, terutama yang 

menyangkut tanah dan sumber daya alam, dan terkait erat antara jati 

diri masyarakat adat dan tanah kolektif mereka dan hak sumber daya 

sangat erat dengan pembahasan kita mengenai pertanyaan 

bagaimana menyelamatkan hak-hak sumber daya turun-temurun 

masyarakat adat. Meskipun begitu, sebelum membahas lebih jauh, 

penting meletakkannya dalam kerangka kerja hukum HAM 

internasional, dan rejim HAM nasional, apabila berhubungan. 

 

Hak-hak masyarakat adat dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat 

 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dapat 

dipahami sebagai upaya meletakan tafsiran hukum HAM yang telah 

ada secara tanpa diskriminasi, sembari menerapkan semua standar 

internasional dalam Deklarasi PBB dan perjanjian HAM antar 

pemerintah. Saat ini tidak ada lagi Negara anggota PBB yang 

menolak Deklarasi dan telah mendapat pengakuan dari Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) serta 

beberapa proses HAM global dan lingkungan dalam beberapa tahun 

terakhir.
3
 Bahkan beberapa negara telah menjabarkan ketentuan 

                                                 
3 Saat pengesahan Deklarasi PBB, hanya empat Negara anggota PBB – 
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turunan ke dalam hukum domestik nasional. Deklarasi PBB dapat 

dianggap telah memperoleh status hukum kebiasaan internasional, 

yang mengikat sistem PBB, dan seluruh anggota-anggotanya, untuk 

menerapkan hak-hak yang tertuang didalamnya, kendati masih ada 

keberatan dipertahankan oleh beberapa pemerintah.  

 

UNDRIP/Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat menghapus 

semua bentuk perbuatan diskriminasi melawan masyarakat adat, 

termasuk melalui inisiatif tindakan keberpihakan dan 'tindakan 

khusus', yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan substantif, 

berbeda dengan kesetaraan prosedural semata-mata, memusatkan 

pada hasil, daripada proses. Oleh karena itu sebagaimana telah 

dikatakan sebelumnya bahwa 'Deklarasi PBB ini merupakan sebuah 

instrumen normatif yang penting dalam hal ini, dan mencerminkan  

konsensus internasional yang sudah ada tentang cakupan dan isi 

hak-hak masyarakat adat, seperti dicerminkan dalam keputusan 

judisial badan-badan pemantau
4

 kesepakatan hukum HAM 

internasional dan pengadilan tinggi di beberapa negara.
5
 

 

Berbicara lebih luas, terdapat dua konsep yang berhubungan dengan 

                                                                                             
khususnya AS, Kanada, Australia dan Selandia Baru – menolak pengesahan 

deklarasi. Semua negara ini telah merubah posisi, sekarang memilih untuk 

mendukung implementasi deklarasi. Meskipun begitu, beberapa 

pemerintahan di Asia, termasuk Bangladesh, China, India dan Indonesia, 

telah mengatakan dengan hati-hati mengenai penerapan kententuan-

ketentuan dari deklarasi terhadap warga negara mereka yang menganggap 

diri mereka sebagai pribumi, dan mengenai perbedaan antara Deklarasi dan 

undang-undang nasional mereka. Lihat, antara lain, Erni C 2008 

‘Introduction: The Concept of Indigenous peoples in Asia’ in Erni C (ed) 

2008. pp. 13-25.   
4 Lihat, sebagai contoh, beberapa pandangan UN Committee on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD/C/ECU/CO/19; 

CERD/C/NIC/CO/14; CERD/C/FJI/CO/17; CERD/C/USA/CO/6, Laporan 

Tahunan Komisi Tinggi HAM PBB dan laporan-laporan Kantor Komisioner 

Tinggi dan Sekretaris Jendral tentang hak-hak masyarakat adat, Dokumen 

PBB A/HRC/10/51, 14 Januari 2009, para 16, sebagaimana dikutip dalam 

Roy & Henriksen 2010. 
5 Roy & Henriksen 2010. Lihat, sebagai contoh, Pengadilan Tinggi Belize 

2007, Konsolidasi Tuntutan: Tuntutan No. 171 tahun 2007, dan Tuntutan 

No. 172 tahun 2007, para 131.  
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hak-hak masyarakat adat dalam hukum HAM internasional, 

termasuk UNDRIP. Salah satu diantaranya adalah pelarangan 

mutlak terhadap diskriminasi, yang merupakan satu HAM status 

yang tinggi, yang dianggap sebagai suatu norma pasti hukum 

internasional atau jus cogens, dan karena itu, hak yang tidak dapat 

dihapus dalam keadaan apapun. UNDRIP menyatakan bahwa 

masyarakat adat dan individu adalah setara dengan semua suku 

bangsa dan setiap orang, dan karena itu tidak boleh ada diskriminasi 

untuk menghalangi pelaksanaan hak-hak tersebut oleh masyarakat 

dan orang-orang tertentu (pasal 2).  

 

Dalam kata lain, Deklarasi memperjelas HAM kolektif dan 

perorangan yang berlaku pada masyarakat atau seseorang, dan harus 

dipastikan bahwa hak-hak terkait dapat dijalankan oleh masyarakat 

dan setiap orang bersangkutan secara tidak diskriminatif dalam 

bentuk apapun. Hal ini tentu penting ditekankan sebab sejarah umat 

manusia sepanjang lima abad atau lebih, disertai dengan contoh-

contoh tindakan diskriminasi terhadap masyarakat adat, baik melalui 

penjanjahan – lintas benua dan dari daratan geografis yang sama, 

wilayah atau bagian wilayah – atau sebaliknya. 

 

Alenia tiga mukadimah Deklarasi PBB, antara lain, menarik 

perhatian khusus kepada lingkungan sejarah diskriminasi. Satu 

alenia seperti ini dalam Deklarasi PBB adalah:  

 
Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan 

dan praktek-praktek yang didasarkan pada atau yang 

mendukung superioritas kelompok masyarakat atau 

individu-individu atas dasar asal-usul kelompok 

masyarakat, perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik atau 

budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum 

tidak benar, secara moral terkutuk, dan secara sosial 

tidak adil.  

 

Satu alenia terkait berbunyi:  

 
Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam 

melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala 

bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya.  
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Alenia lainnya memperjelas persoalan diskriminasi bahkan lebih 

lanjut menyatakan hal berikut ini:  

 
Memperhatikan bahwa masyarakat adat telah mengalami 

penderitaan sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, 

antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, 

wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga 

menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama, hak 

mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya’. Alenia ini meletakan beberapa 

parameter, dan keadaan yang didalamnya, tindakan-

upaya perbaikan kini diperlukan untuk menjawab 

ketidak-adilan masa lalu, dan seringkali sedang 

berlangsung, mungkin ditempatkan. 

 

Aspek-aspek penting Deklarasi tentang hak menentukan nasib 

sendiri  

 

Deklarasi memperjelas hak tersebut melekat pada masyarakat adat, 

termasuk melalui otonomi dan pemerintah sendiri. Lebih lanjut 

mukadiman menyatakan:  

 
Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga 

masyarakat adat berhak, tanpa perbedaan, dalam semua 

hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum 

internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-

hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh 

sebagai kelompok masyarakat.  

 

Dalam nada yang sama, keragaman keadaan masyarakat adat di 

belahan dunia yang berbeda diakui dalam sikap berikut ini:  

 
Mengakui bahwa situasi masyarakat adat berbeda-beda 

dari wilayah ke wilayah dan dari Negara ke Negara dan 

bahwa pentingnya berbagai kekhususan regional dan 

nasional serta berbagai latar belakang sejarah dan 

budaya harus menjadi pertimbangan. 
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Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dan hak masyarakat 

adat atas tanah dan sumber daya   

 

Selain wilayah luas non-diskiriminasi dan penentuan nasib sendiri 

yang telah dijabarkan sebelumnya, DPHMA mengandung beberapa 

ketentuan tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya 

masyarakat adat. Deklarasi membuat rujukan khusus terhadap hak-

hak mereka atas tanah dan sumber daya serta kebutuhan bagi 

pengakuan formal atas hak-hak tersebut (pasal 25 dan 26). Persoalan 

rumit tidak ada pengakuan atas hak tanah masyarakat adat 

berdasarkan hukum adat dan tatacara mereka, perampasan tanah-

tanah mereka dan kebutuhan ganti rugi, antara lain, juga ditangani 

secara runut, seperti didalam dua pasal DPHMA, berikut ini: 

 

Pasal 27:  
Negara-negara harus membentuk dan menerapkan, dalam 

hubungannya dengan masyarakat adat yang bersangkutan, 

sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, 

terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan 

yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi-

tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan 

tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak 

masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya 

mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara 

tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. 

Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

proses ini. 

 

Pasal 28 (1): 

Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti 

kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini 

tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, 

atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki 

secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan 

sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah 

disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa 

keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 

persetujuan bebas dari mereka. 

 

Bersumber dari hak untuk menentukan nasib sendiri adalah yang 

baru dijabarkan dan hak atas keputusan bebas, didahulukan dan 
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diinformasikan (FPIC). UNDRIP memberikan beberapa rujukan atas 

FPIC/KBDD selain berkenaan dengan restitusi dan kompensasi 

untuk tanah yang diambil paksa [(pasal 28(1)].  

 

Termasuk FPIC berkaitan dengan relokasi (pasal 10), restitusi 

budaya, intelektual, kepercayaan dan benda rohani (pasal 11), 

pemberlakuan dan penerapan tindakan-tindakan hukum dan 

administrasi (pasal 19), konservasi dan perlindungan lingkungan 

(pasal 29), militerisasi (pasal 30) dan proyek-proyek mengorbankan 

tanah-tanah dan wilayah masyarakat adat (pasal 31). 

 

Instrumen HAM internasional lainnya dan hak-hak masyarakat adat  

 

Penting untuk diingat bahwa prinsip dan norma HAM internasional 

merupakan lantai dan bukan langit-langit dari standar untuk 

dihormati. Standar-standar HAM tersebut mencerminkan 

perkembangan maju hukum dan mereka tidak boleh bersifat 

mundur. Satu contoh dari kemajuan standar dan pendekatan HAM 

seperti dibuktikan dalam evolusi Konvensi ILO Nomor 169 tengang 

Masyarakat Pribumi dan Suku Bangsa lebih menganut pendekatan 

integrasionis atau asimilasi kepada masyarakat adat seperti tersirat 

dalam sejumlah ketentuan Konvensi ILO 107 tentang Penduduk 

Pribumi dan Suku Bangsa. Selain beberapa perubahan atas 

ketentuan yang asli dari standar-standar terdahulu tentang 

masyarakat adat (seperti ketentuan Konvensi ILO 107), juga dalam 

hal pemantauan, satu pendekatan progresif sekarang diterapkan, 

seperti ketika pengawasan ketentuan-ketentuan Konvesi ILO  107.
6
 

Dengan begitu, deklarasi dan kesepakatan internasional dapat 

dipandang sebagai alat dan instrumen, bahwa Negara-negara dan 

sistem PBB dapat mendorong lebih maju dan menyesuaikan 

perubahan keadaan dan kebutuhan kontemporer dan progresif, 

sembari memperhitungkan keadaan sejarah pengabaian, asimilasi 

paksa dan diskriminasi.  

 

Konvensi ILO 169, bersama dengan Konvensi ILO 107 (yang tidak 

lagi terbuka untuk ratifikasi, setelah direvisi dan Konvensi ILO 169 

yang lebih progresif disyahkan), merupakan kesepakatan HAM 

                                                 
6 Swepston 1990:677-714; Roy & Kaye 2002:19. 
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internasional yang mengurus langsung dan secara substansi hak-hak 

masyarakat adat. Di kawasan Asia Pasifik, hanya Fiji dan Nepal 

telah meratifikasi Konvensi ILO 169, sementara Konvensi 107 

masih berlaku untuk Pakistan, India dan Bangladesh.    

 

Diantara HAM internasional dan instrumen terkait lingkungan yang 

berhubungan dengan tanah masyarakat adat dan hak sumber daya 

adalah: Deklarasi Universal HAM (1948), Konvenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik (1966 [1976]), Konvenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966 [1976]), Konvenan 

tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (1965 

[1969]), Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979), Deklarasi Rio dan 

Program Aksi (termasuk Agenda 21 dan Prinsip Hutan; 1992), 

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (1992) dan Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (1992). Beberapa 

negara di Asia meratifikasi beberapa kesepakatan internasional 

tersebut, dan juga menjadikannya legislasi nasional mencerminkan 

beberapa ketentuan yang dijabarkan dalam kesepakatan dan 

deklarasi tersebut.   

 

Masyarakat adat dan hukum nasional di Asia 

 

Masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah di Asia dan di 

belahan dunia lainnya dan hak-hak mereka diperlakukan dengan 

beragam dalam konstitusi dan instrumen hukum dalam negeri. 

Contoh-contoh tersebut termasuk ‘suku minoritas’ (di Laos, Vietnam 

dan China), ‘suku bukit’ (Thailand), ‘orang asli’ (Malaysia), ‘suku’ 

(India, Pakistan dan Bangladesh) dan ‘masyarakat adat’ 

(masyarakat hukum adat di Indonesia). Beberapa pemerintah negera 

tersebut tidak secara resmi mengakui berlakukanya deklarasi hak 

masyarakat adat dalam konteks nasional.
7
 Hanya Filipina yang 

memakai frase bahasa Inggris ‘indigenous cultural 

communities/peoples’, sementara versi bahasa Inggris Konstitusi 

Nepal juga menggunakan 'indigenous peoples'. 

 

Terlepas apapun istilah yang digunakan, beberapa negara di Asia 

                                                 
7 Erni 2008. 
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Selatan dan Asia Tenggara memiliki konstitusi yang begitu luas dan 

instrumen hukum lainnya yang mengurus hak-hak masyarakat adat – 

apapun nama mereka disebut – termasuk mengenai perwakilan, 

tanpa diskiriminasi dan tindakan keberpihakan, hak tanah dan 

sumber daya alam, termasuk bersandarkan pada hukum adat. 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat progresif 

tentang hak masyarakat adat, termasuk ketentuan-ketentuan 

konstitusi, ditemukan di Filipina, Malaysia dan di India.
8
 Baru-baru 

in Nepal telah membuat kemajuan berarti dalam menyusun 

konstitusi dan hukum lainnya tentang masyarakat adat mereka. Di 

negara lain, keadaan lebih beragam dari perlindungan yang cukup 

kuat – seperti Kamboja – sampai tingkat perlindungan moderat – 

seperti di Indonesia, Laos dan Bangladesh (untuk wilayah 

Chittagong Hill Tracts).
9
 Dalam hal strategi, para pendukung hak-

hak masyarakat adat di Asia dan ditempat lain dapat mengusulkan 

ketentuan konstitusi nasional tentang non diskriminasi dan urusan 

lainnya, dan berusaha 'memperjelas' ketentuan-ketentuan tersebut 

dengan memasukannya dengan penafsiran kontektual hukum HAM 

internasional, termasuk UNDRIP/DHMA, dan setiap perjanjian 

HAM yang mungkin telah diratifikasi atau diterima oleh negara 

yang bersangkutan.    

    

Konsep hak tanah adat dibawah hukum nasional di Asia  

 

Di beberapa negara Asia, terdapat legislasi nasional tentang tanah 

adat dan masalah berkenaan sumber daya. Dalam sejumlah kasus 

terutama apabila ada pengakuan dan perlindungan konstitusi, 

masyarakat adat dapat mendorong dimasukan ketentuan pengakuan 

dan perlindungan, paling tidak untuk menjamin tanah adat mereka 

dan hak sumber daya. Kendati demikian, di beberapa negara, hak 

sumber daya adat seringkali harus bersaing dengan dan bertentangan 

dengan rejim pemerintahan nasional lahan 'hutan', atau kawasan 

lainnya, dimana tidak ada pengakuan resmi diberikan kepada 

masyarakat adat atau individu, dan apalagi ketika Negara melihat 

kepentingan besar dalam memfasilitasi perkebunan komersial 

                                                 
8 Roy 2005.  
9 Untuk diskusi lengkap status hukum adat di Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh, lihat Roy 2005 dan Roy 2004.  
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dan/atau industri ekstraktif. Ini merupakan ragam kasus di 

Indonesia, Thailand, Laos dan Kamboja, dan bahkan di Malaysia, 

Philippines dan India. 

 

Rejim kehutanan kolonialis, Eminent Domain
10

 dan pelecehan 

hukum adat 

 

Diantara isu yang paling problematis di beberapa negara Asia adalah 

sisa-sisa hukum Negara sentris dan orientasi ekspoitasi hutan dan 

lahan yang digagas masa kolonial khususnya abad 19 dan 20 

(Thailand juga memiliki hukum yang mirip, walaupun tidak pernah 

dijajah oleh negara asing). Satu konsep serupa adalah apa yang 

terkandung didalam jurisdiksi yang disebut sebagai prinsip Eminent 

Domain, yang menyatakan, tersedia bagi Negara hak 'mutlak' atau 

hak ‘hukum’ untuk mengambil atau menggunakan tanah dari 

kategori tertentu dengan kekuatan paksa dan persetujuan, sampai 

mengeluarkan yang lainnya (dalam kasus kita, masyarakat adat). 

Prinsip ini seringkali dimunculkan bersamaan dengan izin konsesi 

diberikan Negara kepada kepentingan swasta dan perusahaan. 

Gagasan serupa berlaku di Filipina, mengikuti tradisi Spanyol dari 

jurisprudensi kolonial, dikenal sebagai Regalian doctrine.
11

  

                                                 
10 Hak negara mengambil-alih hak pribadi untuk kepentingan umum 
11 ‘Kami, memiliki kedaulatan penuh atas seluruh Hindia, dan semua tanah, 

wilayah, dan harta milik sebelum saat diserahkan oleh para raja pendahulu 

kami terdahulu, atau oleh kami, dalam nama kami, masih bersinggungan 

dengan mahkota kerajaan dan warisan, adalah keinginan kami bahwa 

seluruh tanah yang dikuasai tanpa surat penyerahan tepat dan benar 

dipulihkan kepada kami sebab tanah-tanah tersebut milik kami, agar setelah 

dicadangkan sebelum apa yang bagi kami atau menurut raja-raja kami, 

audiencias, dan gubernur mugkin kelihatannya penting untuk alun-alun, 

jalan, padang rumput dan fasilitas umum ditempat-tempat tersebut 

dimasyarakatkan, tidak hanya mempertimbangkan kondisi mereka saat ini 

tetapi juga masa depan mereka dan kemungkinan mereka meningkat, dan 

setelah membagikan kepada para pribumi yang diperlukan untuk ladang dan 

penggembalaan ternak, mempertegas apa yang mereka miliki sekarang dan 

memberikan jika perlu, sisa dari tanah-tanah yang dimaksud mungkin masih 

bebas dan tidak dibebani bagi kami untuk mengatur apa yang mungkin kami 

inginkan?’ Fr. Joaquin G. Bernas SJ 2008. Tersedia di 

http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20080922-

http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20080922-162061/Ancestral-domain-vs-regalian-doctrine
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Hukum kehutanan di Asia Selatan dan Asia Tenggara khususnya 

contoh penggunaan prinsip  Eminent Domain dalam 

manifestasinya yang paling kejam. Hukum ini mengabaikan atau 

bahkan sebaliknya menempatkan hak tanah adat dan sumber daya 

masyarakat adat dan masyarakat lokal lebih rendah.
12

 Bidang-

bidang tanah yang sangat luas diambil untuk perkebunan atau 

industri tujuan 'kehutanan', eksploitas sumber daya mineral dan 

tujuan 'pembangunan' lainnya kerap kali dikelompokan sebagai 

lahan 'kosong', 'terlantar' dan 'rusak' atau sebagai 'tanah kosong' 

untuk membenarkan prinsip pengambil-alihan.
13

 Kadang-kadang 

kekuasaan mengesampingkan tersebut bahkan secara terbuka 

disebutkan dalam konstitusi nasional.
14

  

 

Tantangan lain yang juga berkaitan dengan prinsip Eminent Domain, 

meskipun tidak langsung, adalah apa yang dianggap sebagai 

‘fossilisation’ atas tanah adat dan hak sumber daya masyarakat adat. 

Fosilisasi – bukan istilah formal yang diakui atau secara akademis 

disepakati istilah dengan maksus tertentu – dijadikan suatu dalih 

yang sering digunakan oleh Negara-Negara untuk 'membekukan' 

hukum adat pada suatu masa sejarah tertentu, secara reduksionis, 

untuk menolak hak masyarakat adat dengan memaksakan hak 

Negara untuk mencabut hak atas tanah, wilayah dan sumber daya. 

Contoh, jika masyarakat adat secara turun-temurun 'menggunakan' 

sumber daya dari tanah dan wilayah mereka tanpa pernah 

memindahkan 'kepemilikan' atas tanah dan wilayah – sebab mereka 

tidak memiliki tradisi sertipikat tanah tertulis atau memindahkan hak 

                                                                                             
162061/Ancestral-domain-vs-regalian-doctrine.  
12 Untuk satu ulasan rejim kehutanan statist dan colonialist di Asia, lihat 

Lynch & Talbott 1995.  
13 Lihat contoh Undang-Undang Kehutanan 1927 (khususnya bagian 3 dan 

5), masih berlaku di Bangladesh, India dan Pakistan, dengan sejumlah 

perbedaan. 
14Kekuasaan acquisitionist telah diciptakan berlaku di India terhadap ‘setiap 

tanah yang dikuasai atau dibiarkan untuk tujuan pertanian atau untuk tujuan 

tambahan didalamnya, termasuk tanah kosong, tanah hutan, tanah untuk 

padang penggembalaan atau tempat bangunan dan struktur lainnya didiami 

oleh para penggarap lahan, buruh pertanian dan tukang kayu’: Pasal 

31A(2)(iii), Konstitusi India. Lihat juga Sing 2005:51.   

http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20080922-162061/Ancestral-domain-vs-regalian-doctrine
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milik mereka – dianjurkan bahwa masyarakat tidak adat hak atas 

'sertipikat' atas tanah, yang dengan demikian, dikatakan 'milik' 

Negara. Demikian juga dengan hak atas sumber daya permukaan 

seperti mineral, seringkali diambil-alih oleh Negara dengan 

mengabaikan masyarakat adat.    

 

Satu pengaruh yang sama juga mengakibatkan tidak diakuinya 

hukum adat atau menolak memberikan pengakuan formal terhadak 

hukum seperti ini atau dengan resmi menjabarkan hukum, adat-

istiadat dan kebiasaan dengan cara reduksionis, melalui statuta, 

dalam prosesnya mengurangi status pendahulunya menjadi hanya 

‘adat’ yang tunduk pada undang-undang, apabila suatu ketika 

muncul konflik antara hukum adat dan undang-undang. Apabila hak 

diakui, hak tersebut dianggap sebagai hak 'pengguna' atau hak pakai 

sama dengan perizinan yang dapat dicabut. Bahkan ketika statuta 

mengakui hak adat, baik melalui 'kodifikasi' atas hukum adat, atau 

melalui pengakuan dalam suatu statuta mengurus masalah terkait – 

seperti dalam Sarawak Land Code Malaysia – peraturan tersebut 

mengakui hukum adat tetapi pada saat bersamaan mengurangi dan 

melecehkan hukum tanah adat, dengan menumbangkannya dengan 

pertimbangan lainnya atau kebijaksanaan Negara.  

 

Oleh karena itu dari perspektif yang luas, jika sudut padangan 

terlalu disederhanakan, masyarakat adat di Asia mungkin dilihat 

menghadapi tiga rangkai serangan terhadap tanah adat dan sumber 

daya mereka dari tiga penyebab yang terkait tetapi berbeda sumber: 

[i] hukum kehutanan kolonial, [ii] pengingkaran atau fosilisasi 

hukum adat, dan [iii] pencemaran hukum adat. Tantangan yang 

dihadapi dalam melawan rejim hukum yang deskriminatif terkait 

yang saya sebut disini bukan merupakan tugas mudah, khususnya 

dimana kepentingan Negara seringkali terlihat jelas berbarengan 

dengan kepentingan perusahaan-perusahaan swasta dan kekuatan 

pasar. Asimetris politik dan ekonomi antara masyarakat adat di satu 

pihak dan Negara dan pasar di lain pihak, membuat tantangan 

semakin sulit, apalagi mengatasi. Meskipun begitu, ada satu alat 

yang menyediakan sebuah dasar untuk menciptakan 'ruang 

bermain/playing field' berada pada 'tingkat' yang sama atau setara; 

dengan mengajukan standar HAM internasional (dan apabila standar 

HAM nasional yang berlaku). Walaupun jumlahnya sedikit, ada 
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contoh mengenai keberhasilan di tempat-tempat lain di dunia. 

Contoh-contoh terbaru di Asia termasuk sejumlah kebijakan arahan 

badan-badan pemantauan HAM PBB kepada beberapa pemerintah 

Asia – seperti Nepal dan Indonesia – agar tidak melakukan tindakan 

diskriminasi terhadap masyarakat adat mereka.
15

  

 

Mengakhiri hukum kehutanan kolonialis 

 

Pada tanah-tanah yang dikategorikan sebagai 'hutan' kategori yang 

berbeda di Asia Selatan dan Asia Tenggara – baik yang ditandai 

sebagai 'hutan cadangan', 'hutan cagar budaya', 'hutan lindung', 

'taman nasional', 'taman safari' atau sebaliknya – Negara memiliki 

hak eksklusif untuk mengelola, melindungi dan memanfaatkan 

sumber daya hingga pelarangan semua masyarakat yang 

menggantungkan hidup dan tinggal disekitar hutan, yang sebagian 

besar adalah masyarakat adat. Undang-Undang Kehutanan 1927 

yang disusun masa penjajahan, masih berlaku dalam bentuk 

disesuaikan di Pakistan, India dan Bangladesh, memperluas 

pendekatan kolonial. Undang-Undang ini memperlakukan 'lahan 

hutan' dan 'lahan-terlantar' dengan cara yang sama, memaksakan 

bahwa Negara memiliki 'hak milik' atas tanah jenis-jenis serupa, dan 

yang kemudian dapat diambil untuk administrasi oleh Negara 

sebagai satu 'hutan cadangan', dan tunduk pada satu rejim 

penegakan ketentuan hukum pidana bagi setiap bentuk pertanian 

atau pemakaian lainnya oleh masyarakat yang tinggal didalam hutan 

atau lainnya.
16

 Walaupun kemudian dikeluarkan Undang-Undang 

                                                 
15 Pelapor Khusus PBB tentang Masyarakat Adat telah memeriksa 

Pemerintah Nepal mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam 

penyusunan Konstitusi Nepal. Komite PBB urusan Penghapusan Segala 

bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) menyarankan Pemerintah Indonesia 

untuk menghormati hak-hak masyarakat adat tentang perkebunan kelapa 

sawit di Indonesia yang didanai oleh International Finance Corporation.  
16 Bagian 3, Undang-Undang Kehutanan, 1927. Bagian 5 Undang-Undang 

Kehutanan menyatakan bahwa setelah pemberitahuan sebagai satu 'hutan 

cadangan', ‘tidak ada pembukaan baru untuk garapan atau setiap jenis 

tujuan dilakukan dalam lahan tersebut kecuali sesuai dengan aturan yang 

mungkin dibentuk.....’. Satu rancangan undang-undang dipertimbangkan 

oleh Pemerintah Bangladesh – Undang-Undang Kehutanan (Perubahan) 

2012 – mengusulkan untuk menegakan konsep ini 'tanah terlantar..... 
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Hak Masyarakat Penghuni Hutan 2006 di India berusaha membalik 

tren aturan kolonial, dengan menyesuaikan pengakuan terbatas hak-

hak tanah penghuni hutan, termasuk masyarakat adat, namun 

kemajuan serupa tidak terjadi untuk wilayah-wilayah lain dari 

hukum terkait pertanahan. Di banyak negara lainnya dari Asia 

Selatan dan Asia Tenggara, pengakuan hak adat masyarakat adat 

dalam kawasan-kawasan yang dianggap sebagai 'hutan', masih 

lemah atau tidak ada sama sekali.
 17

 

 

Mengakui hukum dan prosedur adat: pengakuan umum lawan 

pengakuan terbatas 

 

Status hukum adat masyarakat adat, termasuk tentang tanah dan 

kawasan hutan bervariasi. Dibeberapa negara pengakuan resmi 

masih lemah atau hampir sama sekali tidak ada. Disni fokus utama 

adalah kebutuhan memperoleh pengakuan. Ketentuan UNDRIP, ILO 

169 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, diantaranya, dapat 

dijadikan sebagai alat yang penting dalam kerja lobi dan pembelaan. 

Para pegiat hak masyarakat adat di Nepal telah mencapai kemajuan 

penting dalam melahirkan beberapa prinsip dan standar UNDRIP 

dan ILO 169 dalam naskah sementara Konstitusi Nepal. 

Sebelumnya, para pegiat di Filipina berhasil dalam memasukan 

beberapa prinsip penting dari (naskah draft) UNDRIP dalam 

undang-undang nasional Filipina, termasuk dalam konstitusi 

nasional, dan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) 1997, 

yang diantaranya mengakui konsep wilayah leluhur komunitas adat.   

 

Bahkan lebih kuat mendorong dalam memfasilitasi perubahan 

hukum dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan rujukan, tidak 

                                                                                             
merupakan hak milik pemerintah, atau atas tanah tersebut pemerintah 

memiliki hak milik...’. Lihat juga Stebbing 1992:468, dan Gadgil & Guha 

1992:153.   
17 Undang-Undang tentang Suku-suku berpindah dan Penghuni Hutan 

Tradiaional Lainnya (Pengakuan Hak Hutan), 2006. Para pendukung 

Undang-undang tersebut mengaku bahwa undang-undang tersebut akan 

‘menangani ... [ketidak-adilan histories] yang dilakukan terhadap 

masyarakat penghuni hutan, termasuk beberapa ketentuan untuk membuat 

konservasi lebih baik dan lebih transparan’. 
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pada standar hukum internasional, tetapi bersandar pada contoh-

contoh legislasi nasional dari negara-negara lain. Pemerintah 

seringkali khawatir dengan 'operasionalisasi' hukum dan beban yang 

harus mereka tanggung untuk menjalankan undang-undang seperti 

itu, dan jadinya contoh-contoh yang 'berhasil' dari keadaan nyata di 

berbagai negara, berbeda dengan prinsip hukum internasional, 

mungkin lebih persuasif dari pada prinsip abstrak atau hak. Kaukus 

Perlemen Adibashi yang baru-baru ini dibentuk di Bangladesh telah 

menaikan satu kampanye untuk menyusun satu undang-undang hak 

masyarakat adat di Bangladesh, diselaraskan mirip dengan  model 

IPRA Filipina. Berapa banyak pengaruh proses ini terhadap legislasi 

yang sebenarnya masih harus dipantau, tetapi paling tidak 

perdebatan sudah lebih maju diatas tututan umum yang diajukan 

oleh para pegiat masyarakat adat. Sebelumnya, para juru rundingn 

masyarakat adat dari Chittagong Hill Tracts, termasuk partai politik 

regional, Jana Samhati Samiti, berhasil mendapat pengakuan formal 

pada hukum dan prosedur adat melalui satu perubahan terhadap satu 

undang-undang yang berasal dari masa penjajah Inggris, dikenal 

sebagai Peraturan Chittagong Hill Tracts 1900, melalui pengesahan 

satu undang-undang baru, Undang-Undang Komisi Penanganan 

Sengketa Tanah Chittagong Hill Tracts 2001. Partai Jana Samhati 

Samiti telah mengakiri dua dekade perjuangan gerilya untuk 

pemerintahan-sendiri, dengan menyetujui satu perjanjian tertulis 

tahun 1997, umumnya dikenal sebagai 'Perjanjian Perdamaian' 

tentang Chittagong Hill Tracts.
18

 Pengakuan umum semacam hak 

tanah adat seperti di Chittagong Hill Tracts, sangat berpotensi 

menjadi satu alat dalam menjamin hak-hak sumber daya 

berdasarkan tradisi, praktek dan pemanfaatan lisan. 

 

Kasus Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: alat 'perisai' dan 

pengembalian tanah yang dirampas melalui satu komisi tentang 

pertanahan  

 

Peraturan Chittagong Hill Tracts 1900 adalah satu contoh pengakuan 

umum hukum adat. Sementara peraturan tersebut mengandung 

                                                 
18 Untuk satu pembahasan lengkap tentang isi dari kesepakatan tersebut, 

bersama dengan status implementasi terkini, lihat UN 2011 dan Roy 

2006:115-146.   
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beberapa unsur warisan kolonial – secara tersirat termasuk celah 

untuk Negara memaksakan prinsip Hak Hukum dalam statuta 

Pengadaan Hutan dan Lahan – tidak berusaha menjabarkan hak 

tanah adat dan sumber daya masyarakat adat. Peraturan tersebut 

memberi wewenang bagi pemerintah untuk 'mengatur' kepemilikan,  

pengelolaan dan pemakaian tanah, termasuk aturan berdasarkan 

hukum adat. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan ditiadakan, 

memberikan ruang pengaruh yang cukup bagi masyarakat untuk 

memunculkan hak-hak adat mereka atas hutan tanpa status, tanah 

ladang dan penggembalaan. Upaya perlindungan yang telah dibahas 

sebelumnya diperkuat oleh peran pemimpin dan pengurus adat yang 

secara formal dan resmi memiliki wewenang administrasi tanah dan 

pengelolaan lahan. 

 

Ditingkat mauza, terdapat beberapa desa atau dusun, seorang 

pemimpin.
19

 Para pempimpin mengatur hukum adat dari tanah 

tanpa status, dan saat bersamaan, memberi hak dan pemindahan hak 

– bagi rumah tangga, perkebunan, dan pusat pasar tanah – umumnya 

tidak dilakukan kecuali berdasarkan rekomendasi mereka. Ditingkat 

distrik ada seorang birokrat sipil pemerintah nasional – Deputi 

Komisi – yang berwenang untuk memberikan hak tanah dan 

mengizinkan pemindahan hak tanah.
20

 Berbarengan dengan 

ditingkat distrik, ada dewan distrik (disebut 'dewan distrik bukit') 

yang ketua dan dua-per-tiga anggotanya adalah masyarakat adat.
21

 

Deputi komisi mungkin saja tidak memberikan hak tanah, 

pengalihan tanah atau pembebasan lahan wajib, tanpa persetujuan 

terlebih dahulu dari dewan distrik. Umumnya berdasarkan hukum 

dan kebiasaan turun-temurun, pemberian hak dan pengalihan hak 

juga tidak disetujui kecuali berdasarkan rekomendasi dari pemimpin 

mauza.  

 

Peran para pemimpin dan pengurus adat khususnya sangat penting 

dalam kasus hutan, padang penggembalaan, dan tanah ladang yang 

dikelola dan dipakai secara komunal, dimana kepentingan 

komunitas turun-temurun terletak disana memakai tanah tersebut 

                                                 
19 Aturan 37, 38 dan 40, Peraturan Chittagong Hill Tracts, 1900. 
20 Bagian 7, Peraturan Chittagong Hill Tracts, 1900. 
21 Undang-Undang XIX, XX dan XXI tahun 1989. 
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terus-menerus – secara komunal dan antar generasi – bukan 

memperoleh tanah untuk hak pribadi dan hak dapat serahkan pada 

pemilik lain (yang mungkin, berlaku untuk rumah tangga pribadi, 

tanah kebun buah-buahan, tanah di pusat-pusat kota, dll). Rejim 

seperti ini mungkin dianggap memberikan satu 'tameng' komunitas 

yang dimaksud terhadap pengambil-alihan tanah-tanah mereka. 

Perlindungan ini sifatnya sebagai satu 'perisai' mungkin dibedakan 

dengan kasus dimana hak pribadi (misalnya dimana satu rumah 

tangga, kebun buah-buahan atau bidang tanah kota dimaksud) 

diperoleh, hak tersebut bisa digadaikan atau dipindah-tangankan, 

setelah mendapatkan rekomendasi dari pemimpin dan keputusan 

dari dewan wilayah. Hak istimewa ini mungkin bersifat sebagai 

sebuah 'pedang', dan sebab itu berada didepan 'perisai'.   

 

Pengakuan hukum adat dalam Peraturan Chittagong Hill Tracts, 

sampai sekarang tersirat, dari pada langsung dan dengan tegas, lebih 

lanjut diperkuat oleh satu perubahan yang dibuat tahun 2003 dan 

berlaku tahun 2008.
22

 Masalah utama dengan diperkenalkannya 

pengadilan hukum formal yang dibuat oleh pejabat penegak hukum 

– yang kemudian dipimpin oleh para pejabat tangan eksekutif dari 

pemerintah – hukum mewajibkan hakim-hakim sipil menyidangkan 

kasus 'sesuai dengan hukum, adat dan kebiasaan distrik yang 

bersangkutan...', dan juga tegas melarang mereka menangani kasus 

yang berada dibawah kewenangan tokoh dan pemimpin 

tradisional.
23

 Sebab itu hukum sipil dari Hill Tracts – termasuk 

kontrak, kerugian dan urusan lainnya – harus patuh pada hukum dan 

prosedur adat. 

 

Komisi Tanah Chittagong Hill Tracts adalah contoh lain dari 

                                                 
22 Undang-Undang Peraturan CHT (Perubahan), 2003 (Undang-Uudang 38 

tahun 2003). 
23 Bagian X(4) dari Undang-Undang berbunyi: ‘Pengadilan Distrik 

Bersama sebagai satu pengadilan yurisdiksi asal, harus mencoba 

menyidangkan kasus sipil sesuai dengan hukum, adat-istiadat dan kebiasaan 

yang berlaku distrik yang bersangkutan, kecuali kasus yang muncul diluar 

hukum keluarga dan hukum adat dari suku-suku dari distrik Rangamati, 

Khagrachari dan Bandarban yang seharusnya oleh Kepala Mauza dan Circle 

Chiefs (sekarang digabungkan sebagai bagian 8(4) dari peraturan CHT, 

1900).  
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pengakuan umum hukum adat. Sementara pengakuan yang 

diberikan dalam Peraturan 1900 berurusan banyak dengan 

pengelolaan, kepemilikan, pemakaian dan pengalihan tanah, hukum 

tentang komisi memudahkan pengembalian tanah yang diambil dari 

masyarakat adat, termasuk melalui penerapan hukum dan prosedur 

adat. Hukum yang membentuk komisi ini, kendati banyak 

kekurangan, memiliki sejumlah sifat positif untuk melindungi hak-

hak tanah masyarakat adat. Pertama, peraturan ini menyediakan satu 

pengakuan umum hukum adat, tanpa berupaya menjabarkan apa itu 

hukum adat sehingga mengurangi risiko pelemahan dan pelecehan 

hukum adat, dan memberikan masyarakat adat satu kesempatan 

terbuka untuk menjabarkan atau membentuk isi dan sifat hak-hak 

tersebut.   

 

Kedua, berdasarkan rujukan pada 'hukum, adat dan kebiasaan', 

hukum tersebut membiarkan ruang terbuka bagi pejuang masyarakat 

adat untuk memunculkan statuta (hukum) dan prosedur adat 

('kebiasaan') selain substansi beberapa prinsip kepemilikan dan 

pemakaian berdasarkan adat istiadat. Ketiga, dengan memberikan 

komisi otoritas dari suatu 'pengadilan sipil hukum', peraturan 

tersebut memberikan wewenang eksekutif atau 'gigi' – didukung 

oleh keputusan dan kekuatan memaksa lainnya dari Negara – 

terhadap putusan-putusan komisi. Keempat, anggota komisi dari 

masyarakat adat (ketua adat, dan pemimpin adat dari dewan wilayah 

bukit dan Dewan Regional Chittagong Hill Tracts) merupakan 

mayoritas anggota komisi termasuk pensiunan hakim Mahkamah 

Agung sebagai ketua dan seorang pegawai sipil senior sebagai 

anggota – dan karena sebab itu akan memberikan satu kesempatan 

untuk pertimbangan yang tidak diskriminatif bersandarkan pada hak 

hukum adat oleh hakim-hakim yang sangat memahami prinsip-

prinsip hukum dan prosedur adat.
24

  

 

                                                 
24 Ada dua kelemahan utama dari undang-undang sekarang, yang 

diharapkan segera dihilangkan melalui amandemen. Salah satunya tentang 

hak istimewa ketua untuk memaksakan pendapatnya sendiri sebagai 

keputusan komisi apabila terjadi perbedaan pendapat antar anggota. 

Kelemahan yang lain adalah ketentuan quorum untuk keputusan komisi 

yang tidak mewajibkan kehadiran semua anggota masyarakat pribumi.  
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Kasus Timurlaut India: 'perisai' dalam konstitusi nasional  

 

Beberapa contoh lain dari 'perisai' untuk melindungi dan menjamin 

hak tanah dan sumber daya adat termasuk dispensasi istimewa 

dalam Konstitusi India berkenaan dengan masyarakat adat yang 

tinggal di Timurlaut India wilayah Mizoram dan Nagaland serta 

terkait dengan dewan wilayah otonomi di beberapa bagian Timurlaut 

India yang sangat banyak dihuni masyarakat adat (‘suku-suku 

berpindah’). Beberapa ketentuan sebelumnya dengan tegas 

membatasi Pemerintah federal India dalam mengatur beberapa 

urusan khusus. Urusan-urasan tersebut termasuk (i) agama atau 

kebiasaan orang Mizo; (ii) hukum dan prosedur adat Mizo; (iii) 

administrasi pengadilan sipil dan pidana sesuai dengan hukum adat 

Mizo; dan (iv) kepemilihan dan pengalihan taan (kecuali disetujui 

oleh Majelis Legislatif Mizoram atau kecuali kalau bertentangan 

dengan hukum pusat yang telah berlaku pada Negara sebelum 

berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksud).
25

 Contoh kedua 

berkenaan dengan dewan distrik otonomi di beberapa negara bagian 

timurlaut India yang dihuni oleh 'suku-suku berpindah'. Contoh 

kedua berkaitan dengan beberapa dewan distrik otonomi di beberapa 

negara bagian timurlaut India yang dihuni oleh 'suku-suku 

berpindah', mencerminkan suatu jangkauan otonomi yang diberikan 

tingkat Negara (provinsi), berkenaan dengan pengelolaan dan 

pemberian tanah (kecuali hutan cadangan), sengketa hukum adat 

dan lain sebagainya.
26

   

 

Pendekatan plural menjamin tanah dan sumber daya adat 

 

Pembahasan diatas telah menarik perhatian pada dua ranah hukum; 

                                                 
25 Pasal 371G, Konstitusi India. Beberapa perlindungan yang dimaksud 

digabungkan sebagai satu hasil dari Kesepakatan Mizoram 1985, yang 

mengakhiri perpuangan bersenjatan Mizos untuk pemerintahan sendiri 

antara 1970an dan 80an. Ini merupakan contoh unik di Asia soal pertahanan 

konstitusional dari ketentuan-ketentuan suatu perjanjian damai. Keadaan 

Perjanjian Chittagong Hill Tracts – yang belum dipagari secara 

konstitusional – adalah untuk diperjelas. Ketentuan-ketentuan dari pasal 

371A, berlaku pada Negara Bagian Nagaland, hampir mirip.  
26 Jadwal ke-6 pada Konstitusi India (pasal 244 dan 275). 
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yakni, prinsip HAM internasional – yang dapat memunculkan 

penafsiran ulang hukum dan kebijakan nasional – termasuk dua 

keadaan dimana prinsip eminent domain menggerogoti hak-hak 

adat, seperti dalam kawasan yang dikategorikan sebagai 'hutan', dan 

keadaan dimana hak-hak tanah adat dan sumber daya telah 

mencapai satu pengakuan yang cukup tinggi dibawah hukum 

nasional. Kami juga membahas keadaan aktual dimana hukum adat 

secara umum diakui sampai batas tertentu. Meskipun begitu, 

pembahasan belum menyentuh strategi-strategi aktual untuk 

mencapai objektif yang diharapkan, yang dalam kasus apapun 

belum dapat diurus apabila tidak ada informasi lengkap, dan satu 

pengertian yang mendalam mengenai hukum, politik dan konteks 

lainnya di negara-negara berbeda. Beberapa pendekatan yang 

mungkin dikerjakan untuk menjamin hak-hak tanah dan sumber 

daya masyarakat adat di Asia.  

 

Satu pendekatan 'plural' yang menggabungkan litigasi dalam 

pengadilan nasional, laporan dan pengaduan di lembaga HAM 

nasional, dan dalam mekanisme dan proses HAM internasional, 

mempengaruhi politik, keterlibatan dalam proses pembuatan 

kebijakan internasional dan nasional merupakan diantara berbagai 

cara dan alat untuk memperkuat hak-hak adat. Strategi untuk 

keterlibatan dalam proses lokal, nasional, dan internasional harus 

ditentukan oleh para pegiat dari berbagai negara yang bersangkutan, 

dalam aliansi dengan yang lain. 
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Yurisprudensi Internasional – Menginformasikan Isi 

Kerangka Kerja Menghormati, Melindungi dan 

Memulihkan 

Oleh Fergus MacKay 

 
Kerangka Kerja PBB 

 

Tahun 2008, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Bisnis 

dan Hak Asasi Manusia, Profesor J. Ruggie, memaparkan kerangka 

kerjanya untuk menangani HAM dan kegiatan bisnis. Sekarang 

dikenal sebagai 'Kerangka Kerja PBB' dan disyahkan oleh Dewan 

HAM tahun 2008. Hal ini telah menjadi titik fokus untuk sejumlah 

upaya internasional dalam kaitannya dengan HAM dan sektor 

swasta. Tahun 2011, Prinsip-prinsip Panduan yang disampaikan 

kepada dan disahkan oleh Dewan HAM (A/HRC/17/31), dan Dewan 

HAM membentuk Kelompok Kerja tentang HAM dan korporasi 

transnasional dan perusahaan bisnis lainnya untuk koordinasi 

tindakan di masa depan. Mandat kelompok kerja termasuk 

melakukan kunjungan lapangan dan menerima pengaduan-keluhan 

tentang kegiatan perusahaan yang mungkin melanggar HAM. Selain 

kegiatan PBB, Kerangka Kerja PBB juga telah disetujui oleh 

International Finance Corporation dan Lembaga Keuangan Equator 

Principles yang bersama bertanggung jawab untuk sebagian besar 

pendanaan sektor swasta seluruh dunia. 

 

Laporan akhir Profesor Ruggie untuk Dewan HAM menganjurkan 

bahwa perhatian khusus diperlukan dalam kaitannya dengan 

masyarakat adat dan hak-hak mereka. Oleh karena itu diharapkan 

bahwa Kelompok Kerja baru akan mencurahkan energi untuk 

menilai dan menangani hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya 

dengan kegiatan bisnis, seperti yang akan dilakukan mekanisme 

PBB lainnya. Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, 

misalnya, sekarang mengerjakan prinsip-prinsip dalam kaitannya 

dengan masyarakat adat dan industri pertambangan. Pelapor Khusus 

PBB untuk Hak atas Pangan telah melihat secara rinci pada hak-hak 

masyarakat adat dalam kaitannya dengan perampasan lahan dan 

industri pertanian skala besar, termasuk hak-hak petani kecil. 
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Pelapor Khusus tentang Bentuk Perbudakan Masa Kini telah melihat 

hubungan antara hak-hak tanah masyarakat adat dan praktek-praktek 

eksploitasi buruh (lihat di bawah).
1
 Berbagai badan perjanjian PBB 

telah memeriksa semua masalah ini dan lainnya ketika mereka 

meninjau laporan-laporan negara dan dalam kasus yang 

berhubungan jurisprudensi. 

 

Kerangka Kerja PBB memiliki tiga unsur utama: MELINDUNGI, 

MENGHORMATI dan MEMULIHKAN. Tugas Negara adalah 

untuk a) MELINDUNGI terhadap pelanggaran HAM oleh pihak 

ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, peraturan, dan 

keputusan yang tepat. Tanggung jawab perusahaan-perusahaan 

transnasional (TNC) dan perusahaan bisnis lain adalah untuk b) 

MENGHORMATI HAM, yang berarti bahwa perusahaan bisnis 

harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari melanggar 

hak-hak orang lain dan untuk mengatasi dampak buruk akibatnya; 

dan c) MEMULIHKAN adalah kebutuhan untuk akses yang lebih 

besar bagi korban untuk pemulihan, baik secara hukum dan non-

yudisial. Tanpa menyebutkan Komnas HAM  memainkan suatu 

peran penting dalam menyediakan pemulihan atas pelanggaran. 

 

Berkaitan dengan a), kewajiban Negara mencakup seluruh 

kewajiban HAM, baik berdasarkan ratifikasi perjanjian atau melalui 

ketentuan hukum internasional umum. Berkenaan dengan b) dan 

sesuai dengan Prinsip Panduan: 

 

Tanggung jawab untuk menghormati HAM merupakan standar 

global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan di mana 

pun mereka beroperasi. Itu ada secara independen dari kemampuan 

Negara dan/atau kesediaan untuk memenuhi kewajiban HAM 

mereka sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban tersebut. Dan itu 

ada kepatuhan atas dan di atas hukum dan peraturan nasional 

melindungi HAM. Mengatasi berbagai dampak merugikan terhadap 

HAM mewajibkan langkah-langkah yang memadai untuk 

pencegahan mereka, mitigasi, dan, jika perlu, perbaikan. 

                                                 
1 Laporan Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, 

termasuk sebab dan dampaknya, Gulnara Shahinian.  UN Doc. 

A/HRC/12/21, 10 Juli 2009. 
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Dalam rangka memenuhi tanggung jawab untuk menghormati 

HAM, perusahaan perlu memiliki kebijakan dan proses yang 

berlaku. Ini termasuk komitmen kebijakan untuk memenuhi 

tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, suatu proses uji 

tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan 

menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap HAM, 

dan proses untuk memungkinkan pemulihan dari setiap dampak 

HAM yang merugikan dampak yang perusahaan sebabkan atau turut 

ambil bagian. 

 

Kewajiban Berlaku 

 

Selaras dengan sebelumnya, jelas bahwa kewajiban Negara adalah 

titik acuan utama, baik dalam kaitannya dengan perilaku Negara 

sendiri dan juga dalam kaitannya dengan tanggung jawab TNC. 

Sebab itu Komnas HAM memiliki mandat ganda: untuk memantau 

tindakan dan kelalaian Negara dan untuk memantau tindakan dan 

kelalaian TNC dalam kaitannya dengan HAM pada umumnya dan 

Kerangka Kerja PBB lebih spesifik. 

 

Kewajiban Negara dan tanggung jawab perusahaan berkaitan 

dengan masyarakat adat dapat ditemukan dalam beberapa undang-

undang dan kebijakan: 

 Hukum nasional: berpotensi termasuk kewajiban lintas wilayah 

(lihat rekomendasi CERD sebab terkait dengan masyarakat adat 

terkena dampak operasi TNC di negara-negara ketiga)
2
 

                                                 
2 Lihat kesimpulan observasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial: 

Canada, 25/05/2007, CERD/C/CAN/CO/18, alenia 17 (menganjurkan 

bahwa ‘melalui artikel 2.1 d) dan artikel 4 a) dan b) Konvensi dan 

rekomendasi umumnya 23 (1997) tentang hak masyarakat adat, Komite 

mendorong Negara pihak untuk mengambil upaya legislasi yang tepat untuk 

mencegah tindakan korporasi transnasional terdaftar di Kanada yang 

merugikan pemenuhan hak masyarakat adat di wilayah diluar Kanada. 

Secara khususnya, Komite menyarankan kepada Negara pihak agar mencari 

cara untuk membuat korporasi transnasional yang terdaftar di Kanada 

bertanggung jawab. Komite meminta Negara pihak memasukan dalam 

laporan berkala mereka keterangan mengenai dampak apa saja dari kegiatan 

korporasi transnasional yang terdaftar di Kanada pada masyarakat adat 
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 Konvensi internasional dan yurisprudensi terkait, termasuk 

Konvensi ILO (lebih dari 200 konvensi banyak yang relevan 

dengan ekspansi kelapa sawit, seperti Konvensi Kerja Paksa) 

 UNDRIP sebab sebagian besar menyatakan kembali hukum 

internasional yang ada dan dengan demikian 'kodifikasi' yang 

relevan dari norma-norma yang ada yang mendapat dukungan 

hampir universal oleh masyarakat internasional. 

 Hukum internasional umum  

 Komitmen Negara dibuat selama UPR Dewan HAM PBB 

 Standar Industri dan Kebijakan Perusahaan serta instrumen 

terkait (misalnya RSPO, ICMM) 

 Instrumen kebijakan IFI yang berlaku (misalnya IFC, ADB, 

IBRD) 

 

Yurisprudensi 

 

Banyak instrumen HAM cukup umum dalam bahasa mereka dan 

seperti konstitusi dan beberapa bahasa hukum yang dijabarkan 

melalui yurisprudensi badan dan mekanisme yang diberikan 

wewenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap instrumen tersebut. 

Sisa dari makalah ini akan fokus pada hukum yang relevan dan 

ilustrasi yurisprudensi karena berkaitan dengan masyarakat adat 

dengan fokus pada industri pertanian seperti perkebunan kelapa 

sawit. 

 

Sekali lagi, UNDRIP adalah alat yang sangat diperlukan untuk 

menentukan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam konteks hak-

hak masyarakat adat karena sebagian besar isinya menyatakan 

kembali ada hukum HAM internasional dan menggabungkan 

standar-standar tersebut menjadi satu dokumen mudah menjadi 

acuan. 

 

 

                                                                                             
diluar dan tentang setiap upaya yang ditempuh dalam hal in’). Rekomendasi 

hampir sama diajukan Komite kepada Amerika Serikat, Inggris dan 

Norwegia. 
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Indonesia 
 

Mantan Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan 

dasar masyarakat adat gidentifikasi perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia sebagai menempatkan masyarakat adat 'benar-benar 

diambang kehilangan wilayah tradisional mereka dan dengan 

demikian menghilang sebagai masyarakat yang berbeda.'
3
 

 

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UNCERD) 

menyatakan keprihatinan serius tentang penolakan hak-hak 

masyarakat adat di Indonesia dalam pengamatan penutupnya tahun 

2007, termasuk dalam kaitannya dengan industri pertanian skala 

besar dan kerangka kerja legislatif yang terkait. Dalam alenia 17, 

Komite CERD, antara lain, mendesak Indonesia untuk meninjau 

hukum untuk 'memastikan bahwa hukum menghormati hak-hak 

masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan 

menggunakan tanah komunal mereka.'
4

 Komite CERD juga 

mengamati bahwa 'rujukan atas hak dan kepentingan masyarakat 

tradisional yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan 

dalam negeri tidak cukup untuk menjamin hak-hak mereka dengan 

baik'.
5
 Komite CERD juga mencatat masalah HAM akibat ekspansi 

sawit Indonesia ke wilayah-wilayah adat (sepanjang perbatasan 

Indonesia-Malaysia di Kalimantan), 'dan ini merupakan ancaman 

bagi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah dan menikmati 

budaya mereka.'
6
 

 

Komite CERD lalu menganjurkan agar Negara 'menjamin 

kepemilikan dan hak kepemilikan masyarakat setempat sebelum 

melanjutkan mega proyek kelapa sawit Kalimantan, dan memastikan 

bahwa konsultasi luas dan sebelum proyek diadakan dalam rangka 

menjamin keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari 

                                                 
3 Pelapor Khusus tentang situsasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat 

adat, Pernyataan Lisan kepada Forum Tetap PBB tentang Masyarakat Adat 

Sidang Keenam, 21 Mei 2007, at p. 3. 
4 Kesimpulan observasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial: 

Indonesia, 15/08/2007. CERD/C/IDN/CO/3, di alenia 17.  
5 Ibid. 
6 Ibid.  
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masyarakat adat terkait dengan proyek tersebut.
7
 Komite CERD 

kembali menegaskan hal ini dalam sidang Komite bulan Maret 

2009, lagi menganjurkan Indonesia menjamin kepemilikan 

masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya serta 

mengupayakan persetujuan masyarakat adat sebagai persyaratan 

untuk pembangunan perkebunan sawit.
8
 

 

Pada bulan Maret 2009, Komite CERD menetapkan satu 

komunikasi dibawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera 

Komite CERD. Dalam komunikasi inilah Komite menyatakan 

bahwa Indonesia 'semakin kurangnya sarana hukum yang baik untuk 

mengakui, menjamin dan melindungi hak masyarakat adat atas 

mereka, wilayah dan sumber daya mereka.'
9
 Ini mengacu pada 

penerapan peraturan tentang REDD. Kesimpulan ini disampaikan 

kembali pada sidang bulan Agustus 2009 dalam komunikasi lain 

yang ditetapkan di bawah prosedur tindakan segera dan peringatan 

dini Komite CERD.
10

 

 

Baru-baru ini, bulan September 2011, Komite CERD menetapkan 

satu komunikasi tentang proyek MIFEE di Papua, yang melibatkan 

perkebunan kelapa sawit dan pembanbunan industri pertanian 

lainnya skala besar lainnya. Dalam komunikasi tersebut, Komite 

CERD menyatakan keprihatinannya tentang pengambilan tanah adat 

dalam mendukung kelapa sawit dan perusahaan lainnya, dugaan 

manipulasi masyarakat dalam rangka memperoleh kesepakatan 

mereka untuk pembebasan lahan dan gagal mendapatkan 

persetujuan masyarakat atas proyek dengan memadai. 

Memperhatikan bahwa Indonesia telah gagal menanggapi 

rekomendasi dan komunikasi terdahulu, CERD meminta informasi 

langkah apa saja yang mungkin telah ditempuh dalam memastikan 

                                                 
7 Ibid.  
8 Komunikasi Komite diambil berdasarkan prosedur peringatan dini dan 

tindakan segera, 13 Maret 2009, alenia p. 2. 
9 Ibid.  
10 Komunikasi Komite diambil berdasarkan prosedur peringatan dini dan 

tindakan segera, 29 September 2009. Tersedia di 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia28

092009.pdf  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia28092009.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia28092009.pdf
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persetujuan masyarakat adat, melindungi mata pencaharian 

tradisional masyarakat terdampak, dan memastikan mereka tidak 

terpengaruh oleh transmigrasi pekerja dari bagian Indonesia. 

 

Papua Nugini 

 

Bulan September 2011, Komite CERD membahas usulan 

pembatasan tantangan hukum atas pemberian izin lingkungan untuk 

kelapa sawit dan kegiatan lainnya dan menemukan bahwa hal ini 

melanggar hak untuk penyelesaian pengadilan. Komite CERD juga 

membahas ancaman terhadap tanah adat yang disebabkan oleh sewa 

jangka panjang di bawah Perizinan Pertanian Khusus dan Bisnis 

[SABL]. CERD menganjurkan agar hak atas tanah adat dilindungi, 

SABL tidak dikeluarkan tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan diperiksa, dan penyelesaian melalui pengadilan 

yang baik dipertahankan yang dapat digunakan masyarakat adat 

menantang pengambilan tanah mereka, penerbitan izin lingkungan, 

dan manipulasi atau paksaan dari Keputusan Bebas, Didahulukan 

dan Diinformasikan. 

 

Beberapa rekomendasi serupa telah dibuat terkait dengan negara-

negara lain di kawasan Asia. 

 

Kamboja 
 

Pada Bulan April 2010, CERD mencatat:
11

 

 

Komite CERD prihatin, meskipun ada desakan pertumbuhan 

ekonomi dan kemakmuran yang digalakkan, dalam beberapa kasus, 

merugikan masyarakat rentan seperti masyarakat adat. Komite 

prihatin tentang cepatnya pemberian konsesi di tanah yang secara 

tradisional ditempati oleh masyarakat adat tanpa pertimbangan 

penuh, atau tuntasnya dari prosedur yang tersedia, di bawah hukum 

pertanahan dan keputusan terkait lainnya (pasal 2 dan 5). 

 

Komite menganjurkan agar Negara pihak memastikan 

keseimbangan yang tepat antara pembangunan dan hak-hak 

                                                 
11 CERD/C/KHM/CO/8-13, 1st April 2010, di alenia 16. 
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warganya dipenuhi dan pembangunan ekonomi tidak datang dengan 

mengorbankan hak-hak orang-orang yang rentan dan kelompok 

yang dilindungi oleh Konvensi. CERD juga menganjurkan agar 

Negara pihak mengembangkan langkah perlindungan yang tepat, 

seperti penundaan dalam penerbitan konsesi atas tanah yang dihuni 

oleh masyarakat adat yang telah mengajukan didaftar secara hukum 

untuk memperoleh sertipikat tanah sampai persoalan sertipikat 

kepemilikan kolektif dan hak masyarakat adat untuk memiliki, 

mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah komunal 

mereka, saat diterbitkan, telah dinilai dan ditentukan, dan setelah 

mufakat dengan dan persetujuan dari masyarakat adat. 

 

Komite selanjutnya mendorong badan hukum perusahaan bisnis saat 

terlibat dalam konsesi lahan ekonomi mempertimbangkan tanggung 

jawab sosial mereka terkait dengan dengan hak-hak dan 

kesejahteraan penduduk setempat. 

 

Persoalan hak buruh 
 

Pada bulan 10 Juli 2009, Laporan Pelapor Khusus PBB tentang 

bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, termasuk sebab dan 

akibatnya, Gulnara Shahinian, mencatat: 

48. Buruh terikat sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok 

sosial terkucilkan, termasuk masyarakat adat, minoritas dan 

pendatang, yang banyak menderita diskriminasi dan pencerabutan 

hak politik. 

49. Penduduk pribumi dan minoritas lebih rentan terhadap buruh 

terikat karena di banyak negara, mereka memiliki ruang terbatas atas 

lahan tradisional mereka untuk kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan seperti budidaya atau berburu. Persoalan kepemilikan 

tanah erat kaitannya dengan gejala pekerja paksa. 

 

Laporan tersebut lebih lanjut menganjurkan agar: 

 

... Kalangan bisnis harus memasukan prinsip-prinsip HAM, 

termasuk ketentuan tentang pencegahan dan perlindungan terhadap 

kerja paksa, dalam semua kontrak dengan mitra usaha patungan, 

pemasok dan sub kontraktor. Bisnis harus menerapkan HAM 
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melalui seluruh rantai pasokan seluruh bisnis mereka.
12

 

 

Konvensi ILO No 29 
 

Pada tahun 1994, Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan 

Rekomendasi (CEACR) mengajukan Permintaan Langsung Individu 

mengenai Konvensi No 29 tentang Kerja Paksa 1930 kepada 

Indonesia, mencatat: 

 

Dalam komentar sebelumnya, Komite merujuk pada pertanyaan 

pilihan bebas pekerjaan untuk buruh kontrak, setelah berakhirnya 

kontrak mereka, telah mencatat Keputusan Menteri No 

12/MEN/BP/84 dari 24 Januari 1984 yang memberikan tindakan 

perlindungan bagi buruh kontrak di Sumatera, seperti kewajiban 

pemasok tenaga kerja untuk perkebunan menanggung semua biaya 

pulang kembali ke rumah mereka pekerja. Komite juga mencatat 

berbagai peraturan menteri memberikan pedoman untuk aturan kerja 

antar daerah (AKAD). Komite mencatat dibawah Keputusan 

Menteri, pekerja AKAD harus bebas untuk memutuskan berakhirnya 

kontrak mereka tetap tinggal atau kembali ke tempat asal mereka. 

Namun, di bawah pedoman tersebut, buruh dibujuk untuk tetap 

tinggal di daerah tempat berkerja daripada kembali ke tempat asal 

mereka. 

 

Komite juga meminta pemerintah memberikan informasi lebih 

umum tentang langkah apa saja yang diambil untuk mengawasi 

kegiatan kontraktor tenaga kerja, menyelidiki tuduhan kerja paksa 

dan memastikan bahwa semua pungutan tidak resmi pekerjaan 

dihukum dengan tegas. Komite sangat menghargai jika pemerintah 

menyediakan informasi mengenai kegiatan inspektorat tenaga kerja 

mengenai hal ini.
13

 

                                                 
12 Dokumen PBB A/HRC/12/21, Laporan Pelapor Khusus tentang bentuk-

bentuk perbudakan kontemporer, termasuk penyebab dan dampaknya, 

Gulnara Shahinian, 10 Juli 2009. 
13 Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (CEACR) 

Permintaan Langsung Individu tentang Konvensi No. 29 tentang Kerja 

Paksa, 1930 berhubungan dengan Indonesia, mencatat: (ratifikasi: 1950) 

Disampaikan: 1994 (Dokumen No. (ilolex): 091994IDN029). 
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Hak Asasi Manusia dan Bisnis di Indonesia - Mandat 

dan Temuan Komnas HAM 

 

Oleh Nur Kholis 

 
Ekspansi korporasi di Asia Tenggara telah luar biasa, dan seringkali 

berakibat buruk bagi penduduk lokal dan masyarakat adat. 

Mekanisme hukum HAM internasional umumnya membatasi 

tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia kepada aktor 

Negara. Pada tingkat regional, AICHR, badan HAM di Asia 

Tenggara memiliki kewenangan yang sangat terbatas dan minim. 

Standar nasional juga telah dikembangkan oleh negara-negara 

tertentu untuk menangani pelanggaran HAM. 

 

Di tingkat nasional, mandat Komnas HAM (UU 39/1999) adalah 

untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM, mediasi 

konflik dan sengketa, kajian dan penelitian HAM, dan 

mempromosikan HAM melalui pendidikan. Setiap tahun, lebih dari 

5.000 pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Ribuan laporan 

terkait dengan kegiatan perusahaan. Konflik dengan perusahaan 

adalah penyebab terbesar kedua pelanggaran HAM (yang pertama 

adalah polisi). Isu konflik termasuk sengketa tanah, hubungan 

perusahaan dan pekerja, penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, 

dan lain-lain. Sebagian besar, keluhan ditindaklanjuti dengan 

monitoring dan investigasi, dan dalam beberapa kasus dimediasi 

oleh Komnas HAM. 

 

Dari pengaduan yang diterima Komnas HAM tahun 2009, 39.56% 

(atau 2.274 kasus) terkait upaya keadilan, 33.70% (atau 1.937 kasus) 

terkait hak kesejahteraan, 17,94% (atau 1.031 kasus) terkait 

keamanan dan 8,80% (atau 506 kasus) terkait menikmati hak-hak 

lainnya. 22.73% (atau 552) dari lembaga yang dilaporkan kepada 

Komnas HAM tahun 2008 adalah perusahaan, 31,17% (atau 757) 

adalah pemerintah daerah dan 46.11% (atau 1.120) kasus melibatkan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 

 

Komnas HAM juga melakukan penelitian tentang hak untuk bekerja 

di perkebunan tahun 2010 dan studi kasus yang dilakukan di 
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beberapa provinsi seperti Riau, Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemerintah 

memenuhi kewajibannya untuk melindungi, menghormati dan 

memenuhi hak masyarakat untuk bekerja di perkebunan. Temuan 

penelitian mengungkapkan baik pemerintah dan perusahaan gagal 

memberikan standar minimum dalam hal hak untuk bekerja bagi 

masyarakat lokal di perkebunan dalam empat dimensi: ketersediaan, 

aksesibilitas, kebebasan dan penguatan partisipasi. 

 

Situasi ini menunjukkan kebutuhan untuk beberapa tindakan yang 

akan diambil. Pertama, adalah penting untuk mengkoordinasikan 

antara sistem nasional yang ada untuk mengatasi dan mengurangi 

dampak berbahaya dari bisnis terhadap masyarakat setempat, 

terutama sektor perkebunan dan pertambangan. Kedua, perlu 

menyediakan atau mempermudah ruang bagi korban untuk 

mekanisme penyelesaian dan pengaduan di mana mekanisme 

nasional dianggap tidak baik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

merumuskan mekanisme regional yang dapat melibatkan dan 

memakai pengalaman di wilayah lain seperti Amerika Latin, Eropa 

dan Afrika. Ketiga, tanggung jawab Negara memberlakukan dan 

mematuhi kerangka kerja kebijakan PBB 'Melindungi, Menghormati 

dan Memulihkan' dalam rangka untuk mengelola lebih baik 

tantangan HAM yang ditimbulkan oleh ekspansi agribisnis dan 

kegiatan lainnya di seluruh wilayah. 
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Pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lembaga dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2008 
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Ekspansi Kelapa Sawit dan Kebutuhan Standar Hak 

Asasi Manusia di Indonesia 

 

Oleh Norman Jiwan 

 
Minyak kelapa sawit secara luas digalakkan untuk keperluan 

serbaguna sebagai minyak nabati, komponen bahan makanan dan 

kosmetik, dan sebagai bahan bakar nabati. Hal ini telah memicu 

permintaan pasar meningkat dan ekspansi besar-besaran dari 

tanaman perkebunan sejenis. Minyak sawit juga telah digalakkan 

sebagai sarana mendatangkan pendapatan Negara, pembangunan 

pedesaan, pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja. Pada saat 

yang sama, perluasan perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan 

penyerobotan tanah dan perampasan hak oleh perusahaan dan 

Negara yang mengurangi mata pencaharian masyarakat adat dan 

tanah lainnya dan pengguna sumber daya alam.
1
 

 

 
Berbagai kegunaan turunan olahan minyak kelapa sawit 

 

                                                 
1 Colchester & Fay 2007. 
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Pemerintah Indonesia berambisi menjadi negara penghasil minyak 

sawit berkelanjutan terbaik di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, 

pemerintah menganggap standar Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) sebagai platform menyusun standar keberlanjutan 

sendiri, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO). 

Indonesia bermaksud untuk menghasilkan 40 juta ton berbagai 

produk minyak sawit pada tahun 2020. Komposisi produksi ini 

diharapkan 30% makanan, energi 50% dan 20% lainnya. Hanya 

35% dari minyak sawit untuk domestik dan 65% ekspor. 

 

 
 

Perkebunan kelapa sawit semakin meluas dari 8.5 juta hektar tahun 

2009 menjadi hampir 11.5 juta hektar pada tahun 2011, sedangkan 

target provinsi untuk menanam total hampir 29 juta hektar. Yang 

terbesar di Bengkulu, Jambi, Kalimantan, Maluku, Aceh, Sulawesi 

Selatan dan Timur, dan Sumatera. Ekspansi tahunan 2004-2009 

mencapai 600.000 hektar dan diperkirakan meningkat di tahun-

tahun mendatang. 
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Tabel ekspansi kelapa sawit yang direncanakan di Indonesia 

 

Investasi dan operasi kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan 

berbagai pelanggaran HAM.
2
 Pembangunan perkebunan kelapa 

sawit di tanah adat tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan mengungkapkan pelecehan serius bagi hak dan 

kepemilikan adat. Perkebunan dibangun dengan tidak transparan dan 

mengabaikan hukum dan prosedur formal. Dimana persetujuan 

diupayakan dari masyarakat terkena dampak, diperoleh melalui 

pemaksaan dan manipulasi. Tokoh adat, misalnya, dimanipulasi 

menyerahkan wilayah tradisional masyarakat yang secara hukum 

adat tidak boleh dijual. Bahkan dalam kasus tertentu, uang ganti rugi 

tidak diberikan setelah tanah diambil oleh perusahaan. Manfaat 

sosial ekonomi yang dijanjikan untuk masyarakat terkena dampak, 

seperti uang, kompensasi atau kesempatan kerja, tetap belum 

terpenuhi dalam kebanyakan kasus.
3
 

 

Selain itu, AMDAL dilakukan setelah perkebunan sawit ditanam. 

                                                 
2 Colchester 2011 
3 Tiominar 2011. 
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Dalam beberapa kasus, lahan izin tidak dikelola sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan menimbulkan dugaan bahwa kawasan yang 

diajukan hanya dieksploitasi untuk sumber daya lain seperti kayu. 

Perlawanan dan keberatan masyarakat dipukul balik melalui 

paksaan dan penggunaan kekuatan. Pelanggaran HAM serius tetap 

marak di seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

 

Kondisi kerja eksploitatif adalah penyebab perhatian khusus. 

Perkembangan hubungan antara monopsoni petani dan perusahaan 

kelapa sawit telah menyebabkan pelecehan dan pelanggaran hak 

dibanyak tempat. Ketidakjelasan mengenai nilai dan sewa tanah 

menyebabkan banyak petani, dan masyarakat khususnya masyarakat 

adat, melepaskan tanah mereka dengan harga murah dan jangka 

waktu yang belum ditentukan. Alih fungsi lahan pertanian untuk 

perkebunan sawit memaksa petani menjadi ekonomi uang di mana 

ketahanan pangan mereka menurun dan garapan lahan dibatasi oleh 

perusahaan. Ketika dipaksa bergantung pada perusahaan sebab 

alasan keuangan dan teknis, petani kecil adalah korban pertama dari 

fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional. 

Kurang modal dan uang tunai untuk menyerap produksi dan 

kegagalan pasar, membuat mereaka dengan cepat jatuh ke dalam 

lilitan utang. 

 

 
Hubungan kerja industrial dalam produksi minyak kelapa sawit 
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Petani kecil sering jadi korban pelanggaran syarat dan ketentuan 

perjanjian kemitraan yang disepakti dengan perusahaan. Dalam 

beberapa kemitraan, masyarakat terjebak dalam lilitan utang sebagai 

akibat partisipasi mereka dalam pola kemitraan sebab mereka tidak 

diberitahu tentang rencana pengelolaan keuangan proyek sawit.
4
 

Fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan kadang-kadang 

dimonopoli oleh perusahaan dan anak perusahaan, seperti benih, 

pupuk, pestisida dan alat-alat kerja. Harga TBS tidak transparan dan 

ditentukan oleh perusahaan. Lahan plasma dibagikan untuk petani 

kecil kualitas tanah tidak subur dan lebih kecil dari luas tanah yang 

ditetapkan dalam kesepakatan. 

 

Selain itu, fasilitas yang diberikan bagi petani kecil dan pekerja dari 

kualitas rendah. Air minum yang bersih dan aman yang tersedia 

untuk mereka terbatas, makanan dan kondisi di barak terkadang 

tidak manusiawi. Lebih parah lagi, pekerja perkebunan sering 

bekerja lembur dan diberi upah rendah, dipaksa untuk mencapai 

target produksi yang tidak realistis, dan sebaliknya jika gagal 

dipaksa membayar denda. Terakhir, kondisi kerja di perkebunan 

menimbulkan risiko kesehatan pekerja, khususnya penyemprot 

pestisida yang jarang diberikan alat pelindung yang diperlukan 

untuk menghindari cedera dan keracunan bahan kimia. 

 

 
Praktek pecah belah terus terjadi 

                                                 
4 Colchester 2004. 
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Yang dikhawatirkan adalah banyak praktek dan kondisi layaknya 

perbudakan didokumentasikan terjadi di perkebunan kelapa sawit. 

Ini termasuk kejadian kerja rodi hutang dan kasus kekerasan fisik, 

penyiksaan dan intimidasi. Pekerja dan eksploitasi anak-anak di 

perkebunan merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi PBB 

tentang Hak Anak. Pekerja perempuan sangat dirugikan, 

penghasilan kurang dari pekerja tetap laki-laki, dan biasanya 

dipekerjakan dalam kegiatan berisiko tinggi, seperti menyemprot 

bahan kimia, pemupukan, penyiangan, dan sebagainya. 

Perlindungan dan persyaratan kerja tidak memadai, seperti asuransi 

dan layanan kesehatan bagi pekerja. Wanita jarang menerima 

tunjangan atau bonus, atau tidak mendapatkan keuntungan dari cuti 

hamil dan cuti haid. Pelayanan kesehatan reproduksi yang kurang, 

dan eksploitasi seksual terhadap pekerja perempuan juga telah 

dilaporkan terjadi. 

 

Perusahaan-perusahaan di sektor industri minyak sawit terus 

menerapkan taktik 'adu domba atau pecah-belah' dalam proses 

pembebasan lahan. Misalnya, tokoh masyarakat sering terkooptasi 

dalam mendukung perusahaan tanpa persetujuan dari masyarakat 

yang mereka wakili. Para pejabat pemerintah kabupaten dan 

kecamatan memberikan izin untuk proyek-proyek sawit sarat 

dengan kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan konflik internal 

sesama masyarakat, rasa antipati dan perlawanan sipil, karena 

investor memanipulasi hubungan sosial dengan tujuan untuk 

merugikan dan bahaya bagi masyarakat setempat. 

 

Konflik di perkebunan kelapa sawit 

 

Pada bulan Juni 2011, Komnas HAM dan Sawit Watch memantau 

663 konflik yang sedang terjadi antara perusahaan perkebunan 

kelapa sawit dan masyarakat lokal, dengan frekuensi tertinggi di 

Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jambi.5 Pada saat 

penulisan, 108 orang ditahan dalam enam puluh hari terakhir dan 

tujuh korban tewas. Kemajuan penyelesaian sengketa dan pemberian 

kompensasi bagi masyarakat lokal tetap berjalan sangat lamban. 

 

Konflik-konflik yang paling gawat diantaranya  Tambusai Timur 

(Riau - 2004), Belimbing (Kalimantan Barat - 2005), Runtu 
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(Kalimantan Tengah - 2005), Suku Anak Dalam, (Jambi - 2005), 

insiden di Kuansing (Riau - Juni 2010), insiden penembakan di 

KDA (Jambi - 2011), dan bentrokan kekerasan di PT SWA Sodong 

(Sumatera Selatan – 2011). 

 

 
663 konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit yang dilaporkan pada 

bulan Juni 2011 

 

Kelonggaran dalam kerangka hukum nasional 

 

Penyalahgunaan dan penindasan masyarakat adat, pekerja dan 

masyarakat lokal di perkebunan kelapa sawit merupakan hasil dari 

model-model pembangunan dan kerangka hukum Negara yang tidak 

memperhitungkan hak-hak masyarakat tersebut sebagaimana diatur 

dalam standar HAM internasional ditandatangani atau disahkan oleh 

Indonesia. 

 

Perkebunan asing dinasionalisasi sebagai milik perusahaan Negara 

di 1945-1968. Masa sewa tiga puluh tiga tahun diatur dalam UUPA 

No.1/1960. Akhir 1970-an sampai pertengahan 1980-an 

mencanangkan ekspansi pertama perusahaan milik negara di bawah 

rezim Orde Baru. Dari tahun 1985 sampai 1998, pemerintah 

Indonesia menetapkan rancangan dan strategi untuk menjadi 
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produsen minyak sawit terbesar di dunia. Krisis keuangan 1997–

1998 mengakibatkan investasi sawit sempat mandek. Perusahaan 

kelapa sawit menghadapi kesulitan keuangan yang parah dalam 

mempertahankan perkebunan yang ada dan baru. Persyaratan 

pinjaman moneter IMF memaksakan kebijakan deregulasi, 

restrukturisasi dan perusahaan patungan untuk mengatasi masalh 

krisis. Antara 2002-2007, ekspansi investasi dan pembangunan 

perkebunan sawit didorong oleh UU No.18/2004 dan momentum 

gerakan dan kebijakan desentralisasi. Dua tahun kemudian jaminan 

penuh ekspansi perkebunan melalui kerangka peraturan 

pembangunan pertanian dan keputusan presiden tentang target 

biofuel. 

 

Peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk UUPA 

No.5/1960, yang mengatur bahwa HGU (hak guna usaha) dapat 

disewa atas tanah Negara, tetapi juga menolak restitusi tanah saat 

HGU berakhir. UU No.18/2004 menetapkan masa sewa HGU 

sampai sembilan puluh lima tahun bagi perusahaan perkebunan 

swasta maupun milik negara, juga menyangkal restitusi tanah pada 

saat berakhirnya HGU. Permentan No.26/2007 menjabarkan 

pedoman izin usaha perkenbunan, memperluas ukuran lahan izin 

lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari 20.000 ha menjadi 

100.000 ha per perusahaan dalam satu propinsi. Permentan 

No.14/2009 mengatur budidaya lahan gambut untuk perkebunan 

kelapa sawit, yang memungkinkan konversi untuk lahan gambut 

hingga kedalaman tiga meter. 

 

Kurang atau tidak ada perlindungan investasi 

 

Satu hambatan signifikan untuk pengembangan perkebunan kelapa 

sawit berasaskan hak kurang perlindungan investasi yang dapat 

ditegakan. Misalnya, selama lima tahun terakhir, lima puluh satu 

bank telah membiayai perluasan perkebunan sawit di Papua dan 

Papua Barat. Hanya sebelas (satu bank Indonesia) bank memakai 

standar perlindungan Inisiatif Finansial UNEP. Sepuluh bank asing 

telah memberlakukan Prinsip PBB untuk Investasi Pertanian 

Bertanggung Jawab. Sepuluh bank lainnya telah memakai Prinsip 

Equator, dan hanya empat bank asing telah menerapkan Prinsip dan 

Kriteria RSPO. 
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Tabel perlindungan dan penerapan lembaga keuangan 

 

Persoalan CAO SC FIs 

Menggunakan api membuka lahan N X ??? 
Membuka hutan primer N X ??? 
Membuka kawasan nilai konservasi tinggi N X ??? 
Mencaplok tanah adat masyarakat tanpa melalui 
proses semestinya 

Y X ??? 

Gagal melaksanakan konsultasi FPIC dengan 
masyarakat adat 

Y X ??? 

Gagal berunding dengan masyarakat adta 
mematuhi musyawarah mufakat 

Y X ??? 

Gagal membangun lahan kebun yang disepakati 
dengan petani  

Y X ??? 

Konflik sosial memicu tindakan kekerasan oleh 
perusahaan dan aparat keamanan  

X X ??? 

Gagal melaksanakan atau pembukaan kebun 
tanpa AMDAL 

X X ??? 

Membabat hutan dan gambut tropis tanpa izin  X X ??? 

CAO: Compliance Advisory Ombudsman SC: Supply Chain FIs: 
Financial Intermediaries 

 

Kegagalan Penasehat Kepatuhan/Ombudsman IFC, rantai pasokan 

dan perantara keuangan untuk secara aktif melindungi lingkungan 

dan HAM menjadi perhatian serius. Seperti tabel di atas 
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menunjukkan, beberapa persoalan masih tetap harus diatasi dan 

diselesaikan, dan dalam beberapa kasus, mekanisme akuntabilitas 

dan perlindungan yang ada (seperti CAO IFC) telah gagal untuk 

menerapkan standar tersebut untuk perantara keuangan dan rantai 

pasokan. 

 

Indonesia dan kewajiban HAM internasional 

 

Standar HAM sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai undang-

undang dan kebiasaan belum konsisten dengan kewajiban Negara 

sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Rasial dan hukum internasional lainnya. 

Namun, ada beberapa kisah sukses sejauh ini. Pada tahun 2007, 

laporan tertullis disampaikan di bawah prosedur Peringatan Dini dan 

Tindakan Segera CERD dibuat mengenai mega-proyek perkebunan 

sawit sepanjang perbatasan Kalimantan Barat sampai Kalimantan 

Timur, menghasilkan rekomendasi kuat dibuat oleh Komite CERD 

kepada Indonesia. Pada tahun yang sama, satu laporan kepada CAO 

dari Bank Dunia/IFC memicu satu laporan audit oleh CAO yang 

memaksa Presiden Bank Dunia Robert Zoellick menangguhkan 

pendanaan kelapa sawit di seluruh dunia pada 2009/2010. 

 

Pada tahun 2010, satu laporan tentang situasi dalam perkebunan 

kelapa sawit dan hak atas pangan disampaikan untuk Pelapor 

Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, menghasilkan pengakuan 

positif mengenai masalah dan persoalan yang dipertaruhkan. Pada 

2011, satu pengaduan dibuat di bawah prosedur Peringatan Dini dan 

Tindakan Segara masalah MIFEE di Papua Barat kepada Komite 

CERD. Komite menghubungi pemerintah Indonesia secara langsung 

berkenaan masalah ini, memberikan rekomendasi yang kuat untuk 

bertindak. Pada tahun 2011, judicial review terhadap UU 

No.18/2004 tentang Perkebunan di Mahkamah Konstitusi 

mengakibatkan pencabutan Pasal 21 dan Pasal 47. Meskipun begitu, 

dibalik beberapa pencapaian, perubahan dan perbaikan sebagian 

besar tetap bersifat tambal sulam. 

 

Tabel di bawah ini konvensi HAM internasional ditandatangani 

dan/atau diratifikasi oleh Indonesia. Tanggal-tanggal mengacu pada 

pengesahan PBB atas perjanjian dan ratifikasi oleh negara pihak 
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masing-masing. Undang-undang dikutip di bawah ini mengacu pada 

hukum nasional ditetapkan pemerintah Indonesia setelah ratifikasi 

instrumen HAM internasional terkait. Setelah ratifikasi ICCPR dan 

IESCR, hak untuk menentukan nasib sendiri dibatalkan sebagai 

kewajiban Negara pihak. Baris akhir menjelaskan upaya tindak 

lanjut yang diambil untuk mengkonsolidasikan kewajiban Negara, 

sebagaimana tertuang dalam hukum internasional dan Konvensi 

HAM utama. 

 

ICCPR IESCR ICERD CEDAW 

Hak sipil dan 
politik 

Hak ekonomi, 
sosial dan 
budaya 

Penghapusan 
diskriminasi 
rasial 

Penghapusan 
diskriminasi 
terhadap 
perempuan 

23 Maret 
1976; 23 
Februari 
2006; 23 Mei 
2005 

3 Januari 1976; 
23 Februari 
2006; 23 Mei 
2005 

4 Januari 1969; 
25 Juni 1999; 25 
Juli 1999 

3 September 
1981; 13 
September 1984; 
13 Desember 
1984 

UU 
No.12/2005 

UU No.11/2005 UU No.29/1999 
UU No.40/2008 

UU No.7/1984 

Optional 
protocol tidak 
diratifikasi 

Menolak 
penafsiran 'hak 
untuk 
menentukan 
nasib sendiri’ 

Keberatan atas 
Pasal 22 

Keberatan atas 
Pasal 29 

Membatalkan 
“hak untuk 
menentukan 
nasib sendiri” 

Membatalkan 
”hak untuk 
menentukan 
nasib sendiri” 

  

Pelaporan, 
tindak lanjut 

Pelaporan Pelaporan, 
prosedur 
tindakan segera 
dan peringatan 
dini, tindak lanjut 

Pelaporan 

Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat 
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Contoh pendekatan advokasi Sawit Watch 

 

Standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)  

 

Standar Mejabundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan untuk 

sertifikasi minyak sawit berkelanjutan disyahkan pada tahun 2005. 

Standar ini dirancang untuk mengalihkan perluasan perkebunan 

kelapa sawit jauh dari hutan primer dan kawasan bernilai konservasi 

tinggi, mengharuskan pengakuan hak-hak adat atas tanah, 

mewajibkan petani hanya mendapatkan tanah dengan Keputusan 

Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari pemegang hak, 

mewajibkan kegiatan usaha menghormati hak-hak pekerja, migran 

dan perempuan serta harga buah yang adil untuk petani kecil. 

 

Awalnya dikembangkan terutama untuk perusahaan perkebunan 

besar, standar memerlukan audit tahunan rinci pabrik dan sumber 

pamasok serta audit 'lacak minyak sawit' untuk memastikan hasil 

dari penanaman tidak bersertifikat tidak masuk dalam rantai pasokan 

bersertifikat. Namun baik pemerintah Indonesia dan Malaysia 

menyuarakan keprihatinan bahwa standar RSPO yang terlalu tinggi 

dan mereka justru mengembangkan standar wajib nasional untuk 

masing-masing negara. Disisi lain LSM, mengeluh bahwa anggota 

RSPO mendapatkan sertifikasi saat tinjauan independen 



104 

 

menunjukkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi 

standar RSPO. 

 
Standar disahkan oleh Negara, Bank Dunia, RSPO dan ISPO 

Syarat Minimal Minyak Sawit 
Berkelanjutan 

Negara Bank 
Dunia 

RSPO ISPO 

1. Menghormati hukum 
internasional 

Ya Ya Ya Ya 

2. Tidak konversi hutan primer dan 
kawasan NKT 

Tidak/Ya Tidak Ya Ya 

3. Keputusan Bebas, Didahulukan 
dan Diinformasikan 

Tidak Ya Ya Tidak 

4. Menghormati hak adat Tidak/Ya  Ya Tidak 

5. Mekanisme resolusi konflik  Tidak Ya Ya Tidak 

6. Tidak membakar lahan/memakai 
api 

Ya Tidak Ya Ya 

7. Tidak melakukan kekerasan Tidak Tidak Ya Tidak 

8. Kesetaraan gender Tidak Ya Ya Tidak 

9. Menghormati hak pekerja/buruh Tidak Tidak Ya Tidak 

 

Dengan berbagai pertimbangan diatas, saya ingin menawarkan 

beberapa rekomendasi berikut ini: 

 

1. Tindakan perbaikan dan keberpihakan sangat penting bagi 

kelompok-kelompok korban dan rentan seperti perempuan, 

korban pekerja anak, buruh terikat, anak tanpa status negara, 

masyarakat adat dan masyarakat lokal. 

2. Penerbitan izin baru ditunda sampai semua izin yang ada telah 

ditinjau dan masalah di lapangan diselesaikan. 

3. Negara harus menyusun standar HAM nasional dalam bisnis 

pertanian untuk memungkinkan, mendamaikan dan 

menggabungkan praktik terbaik internasional ke dalam 

kebijakan Negara. 

4. Tata kelola HAM Nasional harus diberdayakan untuk 
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memasukkan dan melembagakan persoalan dan pengaturan 

lintas sektor yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, HAM 

dan tanggung jawab iklim sektor minyak sawit. 

5. Reformasi hukum sangat penting untuk pelaksanaan 

pembangunan dan produksi minyak sawit yang dapat dipercaya, 

berkelanjutan dan bertanggung jawab, sesuai dengan pendekatan 

berasaskan HAM terhadap bisnis pertanian. 
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Hak Adat dan Hukum Adat di Indonesia 

Oleh Abdon Nababan 

 
Realitas Indonesia: gambaran umum 

Indonesia merupakan negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau, 

dengan jumlah penduduk 240 juta tahun 2010. Indonesia merupakan 

negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, dengan empat puluh 

tujuh jenis utama dari ekosistem. Indonesia juga kaya akan 

keragaman budaya: lebih dari 1.000 kelompok suku dan sub-suku 

dan bahasa terdata di seluruh negeri. Belum ada data terbaru 

menunjukkan populasi kelompok suku, data BPS tahun 2000, hanya 

empat belas kelompok suku utama dengan penduduk lebih dari satu 

juta. Suku tersebut adalah Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, 

Minangkabau, Betawi, Bugis, Banjar, Banten, Bali, Sasak, 

Makassar, dan Cirebon. Kelompok suku lainnya yang kurang 

banyak dianggap sebagai 'suku minoritas'. 

 

Masyarakat adat di Indonesia: siapa mereka? 

Banyak istilah telah digunakan untuk merujuk kepada masyarakat 

adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat, istilah yang ditemukan 

dalam undang-undang dan kebijakan, termasuk UUD 1945, UUPA 

1960, UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU 41/1999 

tentang Kehutanan. Dalam UUD 1945 dan Amandemen ke-2 tahun 

2001, istilah masyarakat tradisonal – yang digunakan. Dalam UU 

tentang tentang Otonomi Khusus Papua, kita menemukan berbagai 

istilah orang penduduk dan suku asli Papua. Masyarakat adat adalah 

istilah lain ditemukan dalam UU tentang Sisdiknas dan UU tentang 

Pesisir dan Pulau Kecil, antara lain. 

Unsur yang membedakan 

Sejumlah unsur yang diidentifikasi yang membedakan masyarakat 

adat dari segmen masyarakat lainnya. Ini adalah: 

1. Sekelompok orang berbagi identitas budaya yang sama: 
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masyarakat adat memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam hal 

bahasa, nilai-nilai rohani, norma, sikap dan perilaku yang 

membedakan kelompok sosial mereka dari orang lain. 

2. Ruang hidup yang berbeda, dipahami sebagai wilayah leluhur, 

warisan leluhur dan wilayah adat: termasuk tanah, hutan, laut, 

pesisir dan sumber daya alam di dalamnya, serta sistem agama 

dan sosial-budaya terkait dengan dan bersandar di dalamnya. 

3. Sistem pengetahuan: disebut juga 'kearifan tradisional' atau 

'kearifan lokal', tidak hanya dipertahankan sebagai bentuk 

tradisional pengetahuan berakar pada praktek masa lalu, tetapi 

juga diperkaya, disesuaikan dan dikembangkan selaras 

perubahan kebutuhan dan keadaan. 

4. Satu sistem peraturan dan pemerintahan umum: hukum adat dan 

lembaga untuk organisasi sosial, peraturan perilaku, pengelolaan 

sendiri dan tata kelola sumber daya alam. 

Berdasarkan definisi dan karakteristik yang dijelaskan di atas, 

AMAN memperkirakan total populasi masyarakat adat di Indonesia 

berada di sekitar lima puluh sampai tujuh puluh juta, atau 23% 

sampai 32% dari total jumlah penduduk. 

Tentang AMAN 

AMAN didirikan oleh Kongres Pertama Masyarakat Adat Nusantara 

(KMAN) tahun 1999 sebagai organisasi nasional independen 

pertama masyarakat adat di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat 

dari LSM nasional dan lokal dan jaringan AMAN, berkembang 

menjadi gerakan luas hampir di semua wilayah Nusantara. Ada 

1.696 komunitas adat diurus melalui 21 satu AMAN wilayah dan 59 

AMAN daerah. Pada Kongres Pertama AMAN, diselenggarakan 

pada tanggal 17 Maret 1999, satu definisi dikembangkan untuk 

masyarakat adat sebagai berikut: 

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal di tanah 

leluhur mereka/wilayah adat dari generasi ke generasi, berdaulat 



108 

 

atas tanah dan sumber daya alam, mengatur komunitas mereka 

dengan hukum adat dan lembaga yang menopang kelangsungan 

mata pencaharian mereka. 

 

Peta Indonesia 

Hak masyarakat adat sebagai hak konstitusional 

Keragaman budaya adat diakui dan tercermin dalam semboyan 

nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika', atau berbeda-beda tapi 

tetap satu jua. Pasal 18b ayat (2) dari UUD 1945 (Amandemen 

kedua 1999) menyatakan bahwa hak-hak tradisional masyarakat 

adat (Masyarakat Hukum adat) untuk mengatur dan mengatur 

rakyatnya dan mengelola sumber daya mereka diakui dan dihormati 

oleh negara. Pasal titik 28i ayat (3) menyatakan bahwa hak-hak 

budaya dan identitas tradisional masyarakat adat harus dihormati 

dan dilindungi oleh Negara sebagai HAM. 

Namun, masih ada ketegangan yang kuat antara masyarakat adat, 

yang mengatur diri melalui hukum adat, dan hukum sektoral Negara 

hegemonik Indonesia. Kebijakan pembangunan nasional dan hukum 

sistematis menghancurkan sistem organisasi dan penggunaan serta 
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pengelolaan sumber daya. Pemberlakuan Hak Menguasai Negara 

atas sumber daya alam telah mengubah hak komunal dan kolektif 

masyarakat adat atas sumber daya alam di tanah leluhur mereka. UU 

Kehutanan 1999, misalnya, menyatakan bahwa hutan adat 

diklasifikasikan oleh pemerintah sebagai hutan Negara, yang 

mengarah ke hak eksploitasi diberikan kepada perusahaan BUMN 

dan swasta. Pemberlakuan sistem pemerintahan desa seragam, 

didukung militer setempat (Babinsa dan KORAMIL) telah 

menghancurkan pemerintahan berbasis masyarakat dan merusak 

sistem nilai adat, ideologi, dan hukum adat. Semua kendala sektoral 

tersebut telah menghasilkan banyak konflik antara dan di dalam 

masyarakat, dengan Negara dan perusahaan. 

Tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia 

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menderita degradasi ekologi 

ruang hidup mereka dan pemiskinan keanekaragaman hayati dan 

sumber daya alam lainnya. Masyarakat adat juga bagian masyarakat 

yang tidak tersentuh secara ekonomi. Apabila keuntungan besar 

dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam oleh Negara dan 

perusahaan, masyarakat adat mengalami 'kemiskinan ditengah 

kelimpahan'. Peminggiran ekonomi ini diperparah dengan 

kurangnya ruang politik bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam 

struktur politik formal proses pembuatan kebijakan dan hukum. 

Konflik didalam dan antar masyarakat dan disintegrasi sosial akibat 

dari pelanggaran HAM semakin membuat masyarakat adat 

menderita. 

Hukum adat dan sistem peradilan adat 

Bukan tanaman tidak ingin tumbuh, sebab tanah yang 

tidak mengiginkan tanaman tumbuh. Artinya bukan 

hukum adat tidak mau bekerja, hukum adat telah lama 

kehilangan pijakan. 

M. Yakub, seorang tetua adat dari Rejang Lebong 

Hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak hanya kehilangan 

lingkungan biofisik, tetapi juga lingkungan sosial yang membentuk 
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dan menopang mereka. Kelompok dominan dalam masyarakat adat 

semakin mempertanyakan nilai dan legalitas hukum adat, dan 

mencoba melemahkan dan menggantinya dengan penegakan hukum 

nasional 'modern'. Generasi muda terkadang memandang hukum 

adat sebagai mistik, tidak masuk akal, dan terbelakang. Selain itu, 

pemimpin adat semakin kehilangan legitimasi mereka karena 

penyalah-gunaan kekuasaan mereka dan terlibat dalam 

memanfaatkan 'hukum adat demi uang', didorong oleh nafsu dan 

kepentingan kepentingan pribadi. 

Tantangan dari masa lalu 

Fenomena ini bukanlah hal baru dan telah menjadi ciri-ciri sejarah 

perkembangan peradaban selama berabad-abad. Infiltrasi nilai-nilai 

baru dan aturan agama dari agama-agama impor seperti Hindu, 

Buddha, Islam dan Kristen di banyak tempat telah merusak dan 

mengabaikan hukum adat. Pada masa kerajaan para raja dan 

penguasa mendefinisikan, menafsirkan dan menegakkan aturan pada 

masyarakat adat yang memiliki hukum adat yang pasti akibatnya 

dipengaruhi. Para penguasa kolonial Belanda menegakan hukum 

kolonial tetapi pada saat bersamaan juga mengakui hukum adat. 

Pada masa sebelum reformasi setelah kemerdekaan, penyatuan 

hukum dan sistem peradilan berdasarkan UU No 23/1947 

menghapuskan peradilan swapraja di Jawa dan Sumatera, kemudian 

diperluas ke seluruh Indonesia melalui Undang-Undang 'Darurat' No 

1/1951 tentang sistem, struktur dan kewenangan peradilan. Hanya 

pengadilan agama tetap ada berlaku. Penyatuan hukum dan sistem 

peradilan berakhir dengan diberlakukannya UU Nomor 14/1970 

kemudian direvisi dengan UU Nomor 35/1999. Politik 

mengendalikan dan mengatur masyarakat adat dikeluarkan dengan 

UU No 51/1979 tentang penyeragaman sistem pemerintahan desa. 

Setelah reformasi tahun 1998, penerapan UU No 22/1999 (direvisi 

oleh UU No 32/2004) tentang pemerintahan daerah mendorong 

upaya untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan adat 

dengan otonomi, dan mengakui struktur asli pemerintahan di desa 

(atau lainnya) tingkat berdasarkan budaya asli setempat. 

Namun, sejumlah tantangan dari masa lalu masih menggerogoti hak 
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adat masyarakat adat. Pelaksanaan kebijakan diskriminatif selama 

berabad-abad membuatnya semakin sulit di beberapa tempat untuk 

menemukenali hukum adat dan sistem peradilan adat. Hegemoni 

dari waktu ke waktu telah mengikis ciri asli hukum adat dan sistem 

peradilan adat. Aturan asli, struktur dan tata cara yang masih berlaku 

sekarang semakin tidak jelas nasibnya. 

Selain itu, erosi jati diri juga mengikis kepercayaan masyarakat adat 

mengenai hukum adat dan sistem peradilan. Penyalahgunaan 

identitas masyarakat adat oleh tokoh tertentu demi keuntungan dan 

kepentingan pribadi juga telah menempatkan hak masyarakat yang 

paling tidak beruntung dalam ancaman. Selain itu, hukum adat dan 

sistem peradilan telah disalahkan atas konflik antar suku, dan 

dipandang keliru sebagai ancaman terhadap demokrasi dan keadilan. 

Hukum adat tidak lagi memainkan peran dalam arti sesungguhnya 

sebagai seperangkat nilai-nilai kolektif dan aturan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat, hubungan antar anggota masyarakat, 

hubungan mereka dengan alam, dan hubungan mereka dengan sang 

pencipta. Mereka juga tidak dipandang sebagai alat untuk 

melestarikan keserasian sosial dan ekologi. Sebaliknya, hukum adat 

dimanipulasi sebagai 'alat membedakan' dengan cara yang sangat 

negatif dan diskriminatif. 

Peluang untuk revitalisasi hukum adat dan sistem peradilan 

Dalam menanggapi tantangan dijelaskan di atas, sebuah gerakan 

advokasi luas telah dikembangkan, yang dipimpin oleh pemimpin 

adat dan praktisi hukum. Cita-cita untuk menyelesaikan konflik 

dengan mengembalikan keselarasan dan keseimbangan telah 

memberikan kesempatan bagi hukum adat mendapatkan kembali 

tempat mereka dalam komunitas masyarakat adat di tengah-tengah 

tekanan yang signifikan akibat dari sifat sistem hukum nasional. 

Resolusi konflik dicapai melalui hukum adat tidak hanya mencari 

keadilan, tetapi juga tentang upaya memulihkan keseimbangan dan 

perdamaian antara keluarga dan anggota masyarakat. Inilah 

sebabnya mengapa dialog dan ritual metode yang yang sering 

digunakan mencapai penyelesaian konflik di masyarakat adat. 
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Karena sistem yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, hukum 

adat dan sistem peradilan yang 'dekat' dan lebih berhubungan 

langsung dengan kehidupan mereka, lebih mudah untuk memahami 

dan berhubungan dengan, lebih mudah diakses dan secara signifikan 

lebih terjangkau dibandingkan melalui sistem peradilan nasional. 

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa krisis dan masalah dalam sistem 

peradilan nasional sendiri saat ini telah membuat hukum adat dan 

sistem peradilan adat bahkan lebih sesuai sebagai alat untuk 

menyelesaikan konflik dan melestarikan tatanan sosial, sepanjang 

sistem adat siap untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan 

kekinian zaman di mana mereka diterapkan. 

Kesempatan untuk melanjutkan reformasi hukum dan kebijakan 

(sejak reformasi 1998) 

Sejak reformasi tahun 1998, situasi politik di Indonesia telah 

dicirikan dengan tingkat demokrasi yang lebih baik. Desentralisasi 

kebijakan dan otonomi daerah juga dapat membuka peluang bagi 

masyarakat adat memperjuangkan hak melalui proses politik formal 

di kabupaten dan provinsi. Beberapa tahun ke depan akan menjadi 

penting untuk konsolidasi dan penguatan organisasi masyarakat adat 

di berbagai tingkatan dan dalam berbagai bidang. Sejumlah peluang 

untuk meneruskan reformasi hukum dan kebijakan yang telah 

diidentifikasi dan ditempuh oleh AMAN dan organisasi masyarakat 

adat termasuk: 

 Kerjasama resmi antara organisasi masyarakat adat dan 

Pemerintah Indonesia: misalnya, melalui AMAN-Komnas HAM 

(untuk melaksanakan UU No.39/1999), AMAN-Kementerian 

Lingkungan Hidup (untuk menerapkan UU No.32/2009) dan 

AMAN-Badan Pertanahan Nasional (untuk melaksanakan UUPA 

1960) 

 Bantuan kepada pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat 

adat di Indonesia: hal ini berkaitan dengan catatan kritis yang 

disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada saat pengesahan 

UNDRIP. 

 Pembentukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA): ini 

diluncurkan pada ulang tahun ke-11 AMAN pada 17 Maret 2010 

di Medan. 
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Mengamankan Hak Adat melalui Pendekatan 

Hukum Plural – Pengalaman dan Peluang 

Oleh Mumu Muhajir 

 
Presentasi ini bersumber dari hasil awal penelitian yang dilakukan 

oleh Epistema sejak Juli 2011 dengan tujuan meninjau keamanan 

penguasaan di antara masyarakat yang telah menyelesaikan konflik 

atau yang masih menghadapi konflik berkepanjangan. Andai kita 

melihat konflik sebagai perang, dapat ditunjukkan bahwa di bawah 

keadaan tertentu masyarakat mungkin atau dapat memenangkan 

pertempuran. Lokasi penelitian adalah Jawa Tengah dan Kalimantan 

Barat, tetapi demi presentasi ini, hasil penelitian lain yang 

berkorelasi dengan masalah di tangan juga telah disertakan. 

 

Pertama, apa yang kita maksud dengan jaminan kepemilikan? Tiga 

domain harus dianalisa untuk memahami kepemilikan: dimensi 

hukum, praktek nyata di lapangan dan aspek/anggapan yang 

dirasakan kepemilikan masyarakat lokal sendiri. Meskipun ketiga 

aspek tersebut dalam interaksinya tidak selalu bersamaan hadir atau 

sama dalam berat dan relevansi. 

 

Setelah mengidentifikasi dimensi penting jaminan kepemilikan, 

seseorang mungkin bertanya, dalam situasi apa dan bagaimana 

masyarakat mengamankan hak mereka? Metode pertama adalah 

melalui pengabaian, dimana Negara dan/atau pemegang izin tidak 

campur tangan dalam praktek, mata pencaharian dan penggunaan 

tanah dan sumber daya alam masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh konteks politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 

Jika pemerintah melihat akan untung dengan mengatur satu 

komunitas, pemerintah akan membuat peraturan. Jika tidak, 

pemerintah tidak mengaturnya. 

 

Kasus pengabaian sangat bergantung pada dua faktor. Pertama 

adalah tingkat kekuatan komunitas. Misalnya, di daerah tertentu di 

Banten, masyarakat memiliki organisasi yang kuat dan sehingga 

mampu mengelola kawasan hutan yang secara sah dimiliki lembaga 

pemerintah yang mengelola kawasan hutan (Perhutani) dan 
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mengubahnya menjadi hutan wanatani. Faktor kedua adalah bahwa 

nilai tanah dalam konflik itu sendiri. Di Kaliputih, Kendal, satu 

perusahaan Negara berupaya merebut tanah disengketakan terletak 

dekat jalan dan relatif datar. Tanah jauh dan curam tidak dicari oleh 

perusahaan. Dengan demikian, nilai dari tanah tersebut membentuk 

derajat yang dipandang sebagai aset yang menarik dan akibatnya 

menentukan tingkat persaingan atas lahan tersebut. 

 

Pengaturan Negara memungkinkan pengakuan oleh Negara atas 

keberadaan dan cara hidup komunitas tertentu. Dengan begitu 

Negara memberikan otonomi kepada masyarakat tertentu untuk 

mengelola lahan milik mereka sendiri. Di Indonesia, meskipun 

pengakuan ini didukung oleh UUD dan kebijakan lainnya, 

masalahnya terletak pada pelaksanaannya, yang sangat tergantung 

pada kepentingan politik para penguasa Negara dan diperparah oleh 

hubungan saling tidak percaya antara Negara dan masyarakat. 

Pengakuan hak dan sumber penghidupan masyarakat di Indonesia 

diperoleh melalui berbagai jalur, seperti peraturan daerha provinsi 

atau kabupaten, keputusan Gubernur atau Bupati, dan kriteria 

khusus yang telah ditetapkan (misalnya pengakuan keberadaan, 

otonomi khusus, atau pengakuan terbatas hak khusus/tertentu). 

Namun, pertanyaannya tetap bagaimana anggaran dibagikan oleh 

Negara untuk mendukung masyarakat disalurkan dan diselaraskan 

dengan kebijakan Negara lainnya. 

 

Cara kedua di mana masyarakat dapat mencapai keamanan 

kepemilikan tanah adalah melalui pemberian hak atas tanah dan 

perizinan. Masyarakat bisa mendapatkan jaminan kepemilikan dari 

berbagai bentuk perizinan Negara untuk mengelola sumber daya 

alam. Perizinan itu sendiri tergantung status lahan (lahan hutan 

misalnya, lahan di luar kawasan hutan dan sebagainya). Namun, 

pemberian hak atas tanah hanya terjadi di lahan di luar kawasan 

hutan. Dalam situasi konflik, kebijakan sertifikasi tanah sangat 

bergantung pada kebijakan reforma agraria dan tekanan dari 

masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus Tratak, Batang, petani tak 

bertanah menggarap tanah diterlantarkan milik satu perusahaan, dan 

setelah sekian lama konflik dengan perusahaan, telah dijanjikan 

sertifikat tanah dari BPN. Namun, Tratak adalah kasus unik. 

Kebijakan reforma agraria mudah dibicarakan tetapi sulit 
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dilaksanakan, dan kasus keberhasilan pelaksanaan reforma agraria 

jarang terjadi. 

 

Dalam kawasan hutan, masyarakat juga bisa mendapatkan 

keamanan dari beberapa bentuk perizinan seperti Hutan 

Kamasyarakatan, Hutan Desa atau Hutan Tanaman Rakyat 

(perkebunan rakyat). Perizinan ini memberikan masyarakat akses ke 

hutan tetapi mekanisme yang rumit menjadi kendala utamanya. 

Lebih dari dua puluh lembar harus diisi dan diserahkan oleh 

masyarakat untuk memperoleh perizinan dan akibatnya sangat 

sedikit masyarakat berhasil mendapatkan izin. Masalah ini 

diperburuk oleh kurangnya dukungan kebijakan Negara seperti 

dapat dilihat dari perbandingan izin yang diberikan kepada 

masyarakat sangat kecil dibandingkan untuk perusahaan swasta. 

 

Cara ketiga masyarakat dapat memperkuat keamanan tenurial 

mereka adalah melalui kesepakatan. Kesepakatan pada umumnya 

dicapai dengan pemegang izin (biasanya perusahaan) tetapi dalam 

sejumlah kasus, antara masyarakat dan lembaga pemerintah. 

Meskipun kesepakatan bukan cara yang paling kuat untuk mencapai 

keamanan tenurial, kesepakatan dapat membuka ruang bagi para 

pihak mencari saling pengertian dan dialog di mana penyebab 

konflik dan perselisihan muncul. Kesepakatan juga memberikan 

masyarakat, yang dalam beberapa kasus kurang paham hukum dan 

dukungan, satu cara masuk kawasan hutan sehingga mereka dapat 

menggunakan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

Dua bentuk kesepakatan dapat dicapai. Kategori pertama melibatkan 

negara dan termasuk PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat), satu kesepakatan antara Perhutani dan masyarakat 

sekitar kawasan hutan. Bentuk lain dari kesepakatan adalah PIR 

(Perkebunan Inti Rakyat), kesepakatan antara perusahaan swasta dan 

masyarakat. Ada juga kesepakatan dengan taman nasional atau 

kawasan konservasi lainnya. Dalam kesepakatan jenis kedua, negara 

tidak terlibat, tetapi para pihak menggunakan instrumen Negara 

sebagai perisai. Di Bunyau, misalnya, perjanjian antara masyarakat 

dan perusahaan diperkuat dengan adanya notaris, kedua belah pihak 

melihat sebagai mewakili Negara. 
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Kisaran luas dan beragam bentuk kesepakatan berarti bahwa 

perjanjian semacam ini dapat menjadi pedang bermata dua. Jika 

masyarakat lemah, maka akan dirugikan dari awal. Jika kuat, maka 

dapat menarik manfaat yang lebih besar kesepakatan. Misalnya, 

masyarakat Ngareanak, Kendal, menggunakan kesepakatan PHBM 

sebagai tameng melindungi mereka dari campur tangan Perhutani. 

Kekompakan organisasi (dan pemimpin berwibawa) memberi 

mereka lebih banyak kekuatan merancang kesepakatan PHBM lebih 

menguntungkan (tidak ada pembayaran atau pembagian keuntungan 

dengan Perhutani), mengurangi kehadiran pegawai Perhutani terlibat 

dan menikmati keluwesan yang lebih besar hingga bagaimana 

menafsirkan ketentuan kesepakatan tersebut. 

 

Alat penting lain tersedia bagi masyarakat adalah keputusan 

pengadilan (Negara). Saya  membedakan cara ini dari kesepakatan 

karena dalam kasus muncul dari keputusan pengadilan sebagai 

sarana resolusi konflik, solusi menang-kalah terbuka dan pihak 

ketiga netral hadir. Beberapa keputusan yang diambil dalam keluar 

dari putusan pengadilan mengikat secara hukum pada kedua belah 

pihak jika didaftarkan pada pengadilan kabupaten. Keputusan 

tersebut dapat dijalankan melalui berbagai mekanisme dan lembaga, 

termasuk peradilan adat dan arbitrase. Di Kalimantan Barat, 

sedikitnya sembilan perusahaan dihukum sesuai dengan hukum adat 

antara tahun 1999 dan 2011. Namun, sebagian besar perusahaan 

menolak putusan peradilan adat dan membalas masyarakat 

menggunakan alat hukum Negara. 

 

Putusan pengadilan adalah cara penyelesaian konflik yang sering 

dihindari masyarakat, dan khususnya masyarakat adat. Hal ini tidak 

selalu akibat korupsi terkait keputusan pengadilan Negara, tetapi 

sistem pengadilan itu sendiri enggan menerima pluralisme hukum 

dalam praktik, dan akibatnya, masyarakat cenderung selalu kalah. 

 

Sejumlah peluang ada untuk masyarakat lokal di Indonesia saat ini. 

Pertama, legalisasi otonomi penuh untuk masyarakat adat dan 

masyarakat lokal sedang berjalan dalam penyusunan rancangan 

undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum 

adat (RUU PPHMA). Kebijakan menyatukan dan memasukan 

kepentingan masyarakat sedang dipercepat dan diperluas, seperti 
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dapat dilihat dalam penyediaan lahan untuk hutan kemasyarakatan, 

membuka sejumlah pilihan bagi masyarakat untuk memanfaatkan 

hutan konservasi, dan sebagainya. Kedua, ada pergeseran dalam 

kebijakan Negara dalam mengakui, melindungi dan memenuhi hak 

masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa dokumen 

Negara. Beberapa departemen juga sudah mulai membuka 

perdebatan tentang kepemilikan dan konflik yang lebih luas. 

Terakhir, masyarakat semakin mampu menggunakan instrumen 

hukum untuk memperkuat keamanan tenurial dan dalam beberapa 

kasus,  ditangani menggunakan gabungan instrumen Negara dan 

hukum adat untuk melindungi sumber penghidupan dan hak dasar 

masyarakat. 
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Persoalan Perampasan Tanah dan Hak Asasi 

Manusia dalam Perkebunan Pangan dan Energi di 

Papua 

 

Oleh Septer Manufandu 

 
Luas Papua daratan mencapai 42 juta hektar dimana 85% adalah 

hutan. Orang Papua terdiri dari 256 suku, dengan jumlah penduduk 

2,8 juta jiwa, termasuk sejumlah besar pendatang. Undang-Undang 

Otonomi Khusus No.21/2011 diberikan kepada Papua pada dasarnya 

sebagai kompromi politik antara pemerintah pusat dan masyarakat 

Papua. Namun, pelaksanaan Otsus sangat kontroversial belum 

berhasil dan positif dalam dampaknya karena ketegangan politik 

yang sedang berlangsung dan anggapan adanya keinginan merdeka 

pada orang Papua. 

 

Konflik di Papua dapat dihubungkan dengan lima faktor utama, 

digambarkan dalam diagram di bawah ini. Pertama adalah 

peminggiran terus-menerus dan diskriminasi terhadap masyarakat 

lokal di tingkat sosial, ekonomi dan politik. Kedua adalah kegagalan 

mencapai pembangunan sesuai dengan pengertian dan aspirasi 

masyarakat setempat, dan kurangnya sarana untuk ikut aktif dalam 

proses pengambilan keputusan. Ketiga adalah kekerasan Negara 

terus-menerus terjadi terhadap orang Papua yang dianggap 

mengancam integritas wilayah Indonesia karena aktifitas aliran 

ingin merdeka.  

 

Keempat adalah jalur politik dan sejarah yang mengubah Papua 

menjadi subyek konflik dan persaingan yang sedang berlangsung. 

Dimensi kelima, ditekankan oleh FOKER LSM Papua, adalah 

eksploitasi sumber daya alam di Papua di tangan perusahaan dan 

didukung oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan sedikit 

atau tidak ada pertimbangan diberikan atas dampaknya bagi 

masyarakat adat dan masyarakat lokal di bawah. 
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Peta Jalan Papua, LIPI 2008 

 

Sejak 1980an, ratusan perusahaan sumber daya alam telah 

beroperasi di Papua. Tingkat eksploitasi sumber daya alam di 

seluruh wilayah luar biasa, seperti hilangnya mata pencaharian 

berikutnya dan keamanan pangan dari penduduk setempat. Lebih 

dari lima belas juta hektar lahan telah dialokasikan untuk 

perusahaan pertambangan, logging, kelapa sawit, dan konsesi 

minyak dan gas, meninggalkan sedikit ruang bagi masyarakat Papua 

untuk mengelola tanah adat atau mempertahankan mata pencaharian 

mereka. 

 

Terdapat 28 perusahaan pertambangan beroperasi di Papua dan 17 di 

Papua Barat, dan luas pasti daerah yang mereka tempati tidak 

diketahui. PT Freeport saja, perusahaan pertambangan emas dan 

tembaga terbesar di Indonesia, menempati 2,6 juta hektar lahan. 

Proyek MIFEE, satu perkebunan besar pangan dan energi di 

Merauke, mencapai lebih dari 1,6 juta hektar tanah dan dijalankan 

oleh 32 perusahaan. Perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua 

Barat menguasai setidaknya 2 juta hektar, dan masih ada 7 juta 

hektar lahan telah dicanangkan untuk perluasan kelapa sawit. 

Perkebunan terbesar berkisar dari 150.000 sampai 300.000 hektar. 



120 

 

 

Selain itu, tujuh juta hektar telah diidentifikasi oleh pemerintah 

untuk alih fungsi menjadi perkebunan, dan sebagian besar daerah 

sasaran terdiri dari hutan alam. Izin telah diterbitkan seluas 

2.064.698 hektar. Hingga kini, setidaknya 32 investor telah 

mengantongi izin konsesi. Sebagian besar adalah Indonesia, tetapi 

diyakini ada juga perusahaan berasal dari Jepang, Korea, Singapura 

dan Timur Tengah terlibat. 

 

Provinsi Perusahaan Hektar Jumlah 
perusahaan 

Papua PT Freeport 2,600,000 1 
 HPH/IUPHHK-HA 

(pembalakan kayu) 
5,202,478 21 

 Tambang tembaga, 
emas, perak dan timah 

Tanpa data 28 

 Proyek MIFEE 1,616,234 32 
Papua Barat HPH/IUPHHK-HA 

(pembalakan kayu) 
4,174,970 23 

 Proyek LNG Tangguh 3,416 1 
 Tambang tembaga, 

emas dan timah 
Tanpa data 17 

Papua dan 
Papua Barat 

Ekspansi kelapa sawit  2,064,698 19 

TOTAL 15,661,796 142 

Perusahaan sumber daya alam yang aktif menjalankan usaha di Papua 

 

Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) 

 

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden 

No.5/2008 dengan fokus pada pembangunan ekonomi melalui 

investasi skala besar di perkebunan produksi pangan. Keputusan 

tersebut mendorong investor mengembangkan perkebunan tanaman 

pangan dan menjadi dasar bagi pembentukan Perkebunan Pangan 

dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE), sebuah proyek raksasa 

meliputi 1.2 sampai 1.6 juta ha perkebunan komersial 
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Peta konflik sumber daya alam masin-masing perusahaan 

 

.Komoditas utama yang akan diproduksi di bawah payung MIFEE 

adalah kayu, minyak sawit, jagung, kacang kedelai, dan tebu. Dari 

data yang ada dari tahun 2009, terhitung 316.346 ha akan dikonversi 

menjadi perkebunan kelapa sawit, 156.812 ha untuk perkebunan 

tebu, 97.000 ha untuk perkebunan jagung, 973.057 ha hutan 

tanaman industri, 69.000 ha untuk tanaman pangan, dan 2.818 ha 

untuk fasilitas pengolahan kayu. 

 

Berbagai dampak MIFEE bagi masyarakat adat dan masyarakat 

lokal 

 

Proyek raksasa industri pertanian MIFEE meliputi sekitar 2 juta ha 

tanah adat tradisional. Masyarakat Malind dan penduduk pribumi 

lainnya saat ini sedang mengalami dan terancam menderita kerugian 

tak terhindarkan akibat pengambil-alihan dan alih fungsi tanah dan 

hutan leluhur besar-besaran dan tanpa mufakat.  
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Perusahaan agribisnis terlibat dalam MIFEE 
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Secara khusus, ketahanan pangan dari masyarakat Malind berada di 

bawah ancaman serius karena tanah dimana mereka turun-temurun 

menggantungkan hidup mereka sekarang sedang disulap menjadi 

konsesi industri pertanian. Slogan MIFEE 'memberi makan 

Indonesia dan dunia' bukan jaminan bagi para petani penduduk 

setempat, yang khawatir proyek MIFEE akan merusak mata 

pencaharian pertanian tradisional dan kedaulatan pangan mereka. 

Situasi ini dapat diungkapkan dalam frase 'pangan versus hutan, 

keuntungan versus manusia', sebab proyek MIFEE pasti 

menyebabkan deforestasi hutan primer merajalela untuk produksi 

pangan, dan di mana keuntungan yang diperoleh tidak akan 

bermanfaat untuk masyarakat setempat melainkan mengancam 

kelangsungan hidup mereka. 

 

MIFEE sudah memiliki dampak negatif serius pada masyarakat 

setempat. Misalnya, di Kampung Boepe, Distrik Kaptel, Kabupaten 

Merauke, masyarakat adat mulai sulit untuk mencari kayu bakar, 

berburu binatang, memperoleh air bersih dan menggarap Sagu 

makanan pokok mereka. Ini adalah dampak dari perusahaan PT 

Medco Papua Sustainable Industries yang telah membabat hutan 

tempat masyarakat menggantungkan sumber pangan mereka. Hal ini 

tidak hanya mengancam Orang Papua dataran rendah mendapatkan 

pangan, tetapi juga dalam hal praktek budaya dan identitas sosial 

mereka. Hal ini mengingatkan kata-kata yang terkenal Jean 

Anthelme Brillat-Savarin: 'katakan apa yang anda makan, dan saya 

akan memberitahu anda siapa anda'. Seperti dilaporkan oleh anggota 

masyarakat, hilangnya sarana untuk menghasilkan dan 

mengkonsumsi sagu tidak hanya soal nutrisi, tetapi juga tentang jati 

diri budaya, karena merupakan inti ritual adat dan kepercayaan. 

Sebab itu merampok orang Papua dari jati diri dan pangan mereka 

lebih rendah dari rasisme pangan. 

 

Selain ancaman serius ketahanan pangan masyarakat Papua yang 

ditimbulkan oleh MIFEE, jumlah besar tenaga kerja dibutuhkan 

untuk menjalankan proyek MIFEE menjadi perhatian utama bagi 

masyarakat setempat, yang sadar akan kalah jumlah antara 3 

banding 1. Selain itu, diperkirakan bahwa antara dua sampai empat 

juta pekerja akan dipindahkan ke Merauke - sebuah proses yang 

telah dimulai - untuk menyediakan tenaga kerja untuk MIFEE, 
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semakin mengancam hak dan kesejahteraan Orang Malind yang 

berjumlah sekitar 52.000 orang. Menurut sensus 2010, jumlah 

penduduk Merauke adalah sekitar 173.000. Penduduk asli Merauke 

adalah sekitar 73,000.
1

 Perubahan demografis ini semakin 

meningkatkan peluang penggerusan budaya masyarakat Papua dan 

konflik antara kelompok suku yang berbeda atas tanah dan sumber 

daya alam sebab semakin langka. 

 

Masalah-masalah yang sangat menguatirkan tersebut mendesak 

Forest Peoples Programme dan bersama 12 penandatangan lainnya 

menyampaikan laporan Permintaan Pertimbangan Situasi 

Masyarakat Adat di Merauke pada tanggal 21 Juli 2011 kepada 

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dibawah 

Prosedur Tindakan Segera dan Peringatan Dini. UNCERD 

mengeluarkan komunikasi resmi kepada Misi Tetap Indonesia pada 

tanggal 2 September 2011. Sayang sekali, Indonesia gagal 

menanggapi komunikasi tersebut, mendorong pihak penandatangan 

mengirim Permintaan Pertimbangan lebih lanjut di bawah Prosedur 

Tindakan Segera dan Peringatan Dini CERD PBB pada 6 Februari 

2012.
2
 

 

                                                 
1 Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di 

Merauke, Provinsi Papua, Indonesia. Komite PBB tentang Penghapusan 

Diskriminasi Rasial, sidang ke-79, 08 Agustus – 2 September 2011. 
2  Tersedia di 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/CVR%20LTR%2

0EW_UA%20Indigenous%20Peoples.pdf; 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indi

genous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%2

0Final.pdf; 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindo

nesia02092011fm.pdf; 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-

80th-session-ua-update-final.pdf  

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/CVR%20LTR%20EW_UA%20Indigenous%20Peoples.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/CVR%20LTR%20EW_UA%20Indigenous%20Peoples.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
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Demonstrasi Damai menolak proyek MIFEE di Jayapura 
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Perkebunan kelapa sawit di Waris, Kabupaten Jayapura 
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Perkebunan kelapa sawit Rajawali group, Kabupaten Keerom 

 

Ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat Papua bahkan 

lebih besar ditengah himpitan kemiskinan yang ada di wilayah 

Papua. Tahun 2010, angka kemiskinan Papua Barat adalah 36,8% 

dan 34,88% di provinsi Papua, atau 71,68% dari jumlah penduduk 

Papua. Kedua provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 

di Indonesia, serta Indeks Pembangunan Manusia (HDI) terendah. 

 

Papua mengalami perubahan cepat dalam kependudukan yang akan 

semakin diperburuk oleh proyek semacam MIFEE. Perbandingan 

penduduk asli Papua dan pendatang adalah 52% dan 48%, menurut 

sensus nasional 2003. Dalam rentang waktu hanya tujuh tahun, 

penduduk pendatang telah meningkat menjadi 53,5% dari total 

penduduk 2.833.381. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan untuk 

Papua sejak 1971 hanya 1,67%, sedangkan penduduk non-Papua 

telah tumbuh tinggi di tingkat 10,5% pada periode yang sama. 

Perhitungan pertumbuhan penduduk memperkirakan tahun 2030, 

penduduk Papua asli akan berkurang menjadi 15,2%, dalam ambang 

bencana demografis bagi penduduk orang asli Papua. 
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Papua Barat dan Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, 

serta HDI terendah 

 

 
Tabel jumlah penduduk Papua. Sumber: Elmslie 2010 

 

Tidak hanya masyarakat Papua kehilangan akses atas pangan dan 

mata pencaharian, dan saat bersamaan mereka semakin kalah jumlah 

dengan pekerja pendatang, tetapi juga korban intimidasi terus-

menerus oleh aparat militer dan tentara, yang sekarang berjumlah 

16.000 di seluruh Papua. Kekerasan dan pelanggaran HAM 

masyarakat setempat oleh tentara dan militer atas nama keamanan 
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terjadi dimana-mana. Kabupaten Merauke, terletak di perbatasan 

internasional, merupakan salah satu kabupaten yang paling 

didominasi militer di Papua. Proyek-proyek besar seperti MIFEE 

mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan Indonesia karena 

dianggap penting bagi perekonomian nasional dan karena petugas 

polisi korup dan tentara melihat keuntungan dalam proyek-proyek 

tersebut untuk keuntungan pribadi. 

 

Insert: Pangkalan TNI dan pengerahan unit di Papua Barat 
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insert: Lokasi pasukan polisi di Papua Barat 

 

Beberapa kesimpulan 

 

Untuk menyimpulkan, saya ingin kembali diagram penyebab konflik 

di Papua dijabarkan sebelumnya dalam makalah ini untuk 

menawarkan rekomendasi soal bagaimana melanjutkan upaya 

penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang diderita masyarakat 

Papua sehari-hari. 

 

Yang sangat penting adalah kebutuhan bagi Negara untuk mengakui 

tanah adat masyarakat adat dan pentingnya tanah dan sumber daya 

alam di dalamnya untuk mata pencaharian dan jati diri masyarakat 

adat. Upaya ini pada gilirannya akan membantu menyelesaikan dan 

mengurangi konflik dan perampasan sumber daya dari masyarakat 

adat tanpa Persetujuan bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan/FPIC. Kedua, budaya, nilai-nilai dan organisasi 

sosial masyarakat Papua harus diakui oleh masyarakat sipil dan 

Negara dalam bentuk undang-undang dan kebijakan yang dibuat 

khusus untuk wilayah Papua, untuk mengakhiri diskriminasi sosial 

ekonomi dan peminggiran orang Papua. 
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Ketiga, sangat dianjurkan agar paradigma baru pembangunan, 

bersandar juga dalam pemahaman dan aspirasi masyarakat adat 

untuk masa depan mereka, dijabarkan, sebab terbukti bahwa model 

pembangunan saat ini berjalan dengan mengabaikan HAM. Selain 

itu, dialog berkesinambungan dan partisipatif antara semua 

pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat adat dan 

masyarakat lokal, sangat penting untuk memulihkan status politik 

masyarakat adat Papua. Akhirnya, masyarakat Papua harus 

diberikan akses ke mekanisme terjangkau, dapat diakses dan adil 

ganti rugi yang dapat mereka dapat gunakan untuk naik banding 

sebagai korban kekerasan dan pelecehan Negara. 

 

Semua rekomendasi ini saling terkait dan saling melengkapi. Jika 

mereka benar-benar ditempuh dan dijalankan di tingkat lokal, 

rekomendasi ini dapat bertindak sebagai dasar untuk pembangunan 

'Papua Baru', satu yang bebas dari kekerasan dan berdasarkan pada 

penghormatan terhadap HAM, selaras dengan perjanjian HAM 

internasional dan konvensi yang ditandatangani oleh Negara 

Indonesia. 

 

 
Menuju 'Papua Baru' 
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PEMBAHASAN 
 
Presentasi tentang MIFEE memancing diskusi panjang masalah 

situasi yang sangat sensitif di Papua Barat, dan tantangan yang 

ditimbulkan oleh program transmigrasi di Indonesia pada umumnya. 

Sifat hak-hak adat dan konsekuensi dari formalisasi kepemilikan 

melalui sertifikat dibahas, serta kebutuhan untuk mengatasi hak 

pekerja di perkebunan kelapa sawit. 

 

Konsekuensi dari program transmigrasi 

Pengembangan kelapa sawit merupakan bagian dari program 

pemindahan penduduk di beberapa negara Asia Tenggara. Di 

Indonesia, misalnya, program transmigrasi pekerja buruh di 

perkebunan kelapa sawit mulai sebelum 1980-an, setelah itu pola 

pembangunan berubah dan migrasi menjadi lebih sulit. Ini 

merupakan hasil dari protes keras dan penolakan dari masyarakat 

lokal (terutama di Kalimantan) terhadap migrasi pendatang dan hak 

istimewa yang tidak adil diberikan kepada mereka, seperti akses atas 

tanah. Model baru saat ini adalah perkebunan pangan dan energi, 

seperti perkebunan MIFEE 1,2 juta ha di Papua Barat. Dua sampai 

empat juta pekerja akan didatangkan ke Merauke memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja proyek MIFEE, sedangkan penduduk asli 

Orang Malind adalah hanya 52.000 jiwa. Program transmigrasi baru 

digagas untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja, 

tetapi tidak akan diterima oleh masyarakat setempat. 

 

Pada dasarnya, minyak sawit tidak bisa diproduksi secara 

berkelanjutan jika tidak tersedia cukup lahan, kurangnya tenaga 

kerja atau tidak adanya koperasi yang dapat menarik manfaat dari 

perluasan kelapa sawit, serta tidak adanya fasilitas pendukung 

pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang digagas oleh 

pemerintah. Pola perluasan kelapa sawit sangat tergantung pada 

apakah pemerintah dan sektor swasta dapat memastikan bahwa 

ekspansi, arus modal dan aliran tenaga kerja dicapai dengan lancar. 

 

Kelapa sawit sebagai alat pengentasan kemiskinan. 

Di Malaysia, Filipina dan Indonesia, pemerintah membenarkan 

pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari 
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pembangunan daerah bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

kesempatan kerja di daerah pedesaan miskin. Misalnya, skema 

FELDA diklaim oleh pemerintah menjadi program distribusi tanah 

kepada masyarakat tak bertanah. Pertanyaannya adalah apakah 

masyarakat dibawah benar-benar mendapatkan manfaat dari 

perluasan kelapa sawit – apakah uang diserahkan masyarakat di 

tingkat paling memerlukan? Apakah ada mekanisme pembagian 

manfaat? Dan bagaimana ketahanan pangan masyarakat lokal 

berkelanjutan jika tanah lahan garapan mereka dikonversi menjadi 

perkebunan kelapa sawit? 

 

Masalah 'eminent domain'. 

Pelanggaran dan penegakan HAM hanya dapat berjalan baik jika 

prinsip 'eminent domain' dihilangkan dan untuk semua peraturan. 

Prinsip ini – pada dasarnya Negara memiliki hak untuk menentukan 

masa depan anda dan apa yang terbaik untuk rakyat – adalah akar 

penyebab perampasan tanah dan selanjutnya pelanggaran HAM. 

Jika hal ini tidak ditangani dengan benar, tidak mungkin setiap 

penegakan HAM akan segera terjadi dalam waktu dekat. 

 

Penjajahan jumlah penduduk di Papua Barat.  

Situasi di Papua Barat merupakan 'penjajahan populasi' untuk 

tujuan-tujuan politik, dimana pemerintah menggerakan orang luar 

non Papua dalam jumlah besar sebagai satu cara untuk 

mempengaruhi hasil referendum. Konstitusi Indonesia menyatakan 

bahwa hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional asalkan 

berlaku. Ada kemungkinan upaya melaporkan menarik kepada 

CERD tetapi juga upaya litigasi konstitusional nasional, dan melalui 

mandat dan posisi Komnas HAM dalam kaitannya dengan 

implementasi hukum nasional dan internasional. 

 

Fleksibilitas dan penyesuaian hukum adat. 

Ketika berbicara tentang hukum adat dan hak adat, adalah penting 

untuk menghindari anggapan praktek-praktek seperti ini kuno dan 

tak berubah. Sebaliknya, hak adat membuktikan lebih dari sekedar 

mampu menyesuaikan diri dan berkembang untuk memenuhi 

tantangan dan suasana baru. Pendekatan hukum pluralistik adalah 

salah satu yang mengakui fleksibilitas relatif adat dan bagaimana 

adat berhasil mempertahankan legitimasi dan nilainya. 
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Tantangan pelaksanaan hak-hak kolektif. 

Penggunaan sumber daya dan hak tanah secara kolektif menjadi 

kebiasaan adat dari masyarakat adat di seluruh kawasan Asia 

Tenggara, kendati begitu, memformalkan hak-hak kolektif adalah 

tugas yang menakutkan. Banyak persoalan harus dipertimbangkan, 

seperti bagaimana tanah milik bersama turun-temurun akan 

diwariskan, dan bagaimana tanggung jawab acara pengelolaan akan 

didistribusikan. Formalisasi hak kolektif harus menjadi satu proses 

jangka panjang – jika terburu-buru, bisa berakibat keadan lebih 

buruk bagi masyarakat adat, mendorong konflik antar dan sesama 

masyarakat, tanpa manfaat terkait dengan kepemilikan dan 

penggunaan kolektif formal. 

Harapan palsu moratorium. 

Harapan bahwa dua tahun moratorium pembukaan hutan di 

Indonesia akan memperlambat perluasan kelapa sawit sekarang ini 

telah punah sebab pemerintah tidak memasukan kawasan yang telah 

dikeluarkan izin lokasi. Adalah penting menuntut akuntabilitas dan 

tanggung jawab pemerintah untuk menghormati moratorium untuk 

tanah-tanah yang belum diterbitkan izin. 

Bentuk-bentuk perbudakan kontemporer terus berlangsung di 

perkebunan kelapa sawit. 

Lebih banyak advokasi dan tindakan diperlukan untuk melindungi 

hak-hak pekerja. Utang perbudakan, atau kerja demi bayar utang, 

ditemukan saat kunjungan mencari pencari fakta independen oleh 

FPP, HuMa, dan Sawit Watch bulan Oktober 2011 dalam 

perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Wilmar PT Asiatic 

Persada.
1
 Kondisi kerja mirip perbudakan harus segera ditangani 

dengan melaporkan kepada ILO. 

Hak-hak pendatang versus hak masyarakat adat. 

Masuknya pendatang luar ke Papua dapat membuat suara orang 

Papua kalah oleh suara pendatang dalam penentuan suara untuk 

menentukan nasib sendiri. Meskipun begitu, pada saat yang sama, 

banyak pendatang di Papua sangat miskin, dan berhak atas sumber 

penghidupan. Oleh karena itu kontradiksi hak terjadi dalam keadaan 

seperti ini. 
                                                 
1 Colchester dkk 2011. 
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Hak Tanah dan Masyarakat Adat di Malaysia 
 

Oleh Jannie Lasimbang 

 
Pengantar 

 

Masyarakat adat memelihara hubungan spiritual dan material yang 

sangat khas dengan tanah adat mereka sebagai bagian dari jati diri 

mereka sebagai masyarakat. Pengakuan, pemajuan dan perlindungan 

hak atas tanah adat dan sumber daya masyarakat pribumi sangat 

penting untuk perkembangan dan kehidupan budaya mereka. 

Masyarakat adat terus terpengaruh oleh berbagai dampak 

pembangunan arus utama dan praktek konservasi, dan sering kali 

tersingkir dari tanah dan sumber daya leluhur mereka.  

Di Malaysia, masyarakat adat atau 'pribumi' dari Sabah dan Sarawak 

yang diberikan hak khusus dan hak istimewa berdasarkan Pasal 153 

Konstitusi Federal, sedangkan Pasal 161 (a) memungkinkan untuk 

undang-undang Negara di Sabah dan Sarawak untuk menyediakan 

lahan untuk reservasi masyarakat adat atau memberikan perlakuan 

istimewa kepada masyarakat adat dalam kasus-kasus pembebasan 

lahan oleh Negara. Berdasarkan Pasal 8 (5) (c) Konstitusi Federal, 

Pemerintah Federal boleh mengatur 'perlindungan, kesejahteraan 

dan pemajuan' orang asal Sabah dan Sarawak, yang harus dipahami 

bahwa pemerintah Federal dan negara bagian di Semenanjung 

Malaysia terikat kewajiban jaminan terhadap orang-orang asal, 

termasuk berkaitan dengan reservasi lahan. Konflik atas tanah yang 

dialami oleh masyarakat adat di Malaysia rumit dan berlarut-larut. 

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang beberapa 

persoalan kunci dan tantangan yang dihadapi. 

 

Orang Asli dari Malaysia
1
 

 

Di Malaysia, 'masyarakat adat' diakui dalam Konstitusi Federal dan 

hukum Negara bagian yang terkait, termasuk orang pribumi dari 

                                                 
1 Bagian 2 dan 3 dikutip dari Laporan SUHAKAM 'Makalah Latar 

belakang tentang Penyelidikan Nasional dalam Hak Tanah Masyarakat Adat 

di Malaysia’. 
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Semenanjung Malaysia dan orang asli dari Sabah dan Sarawak. 

 

Berkaitan dengan Semenanjung Malaysia, Pasal 160 Konstitusi 

Federal Malaysia menetapkan bahwa 'pribumi' berarti orang pribumi 

dari Semenanjung Melayu, sedangkan Bagian 2 dari Hukum Orang 

Pribumi 1954 menetapkan bahwa 'kelompok suku bangsa pribumi' 

berarti salah satu dari tiga kelompok suku pribumi utama di 

Malaysia Barat, dibagi menjadi ras Negrito, Senoi dan Proto-

Melayu.
2
 Setiap kelompok lanjut terdiri dari beberapa sub-etnis 

kelompok sebagai berikut: 

 

                                                 
2 Bagian 3 tentang definisi 'Orang Asli' di Aboriginal Act 1954 lebih lanjut 

menyatakan sebagai berikut: 

(1) Dalam Undang-undang ini adalah Orang Asli - 

(a) setiap orang yang ayah mereka pernah atau sedang, adalah anggota dari 

kelompok orang asli, yang berbicara satu bahasa orang asli dan biasa ikut 

cara hidup dan adat istiadat dan kepercayaan orang asli, dan termasuk suatu 

keturunan melalui orang tua yang bersangkutan; 

(b) setiap orang dari suku yang diangkat ketika masih bayi oleh orang asli 

yang telah dibesarkan sebagai orang asli, biasanya berbicara bahasa orang 

asli, mengikuti cara hidup dan adat istiadat orang asli serta kepercayaan asli 

dan merupakan anggota dari komunitas orang asli; atau 

(c) anak dari persekutuan antara perempuan orang asli dan laki-laki dari 

suku lain, asalkan anak terbiasa berbicara bahasa orang asli, biasanya 

mengikuti cara hidup dan adat istiadat serta kepercayaan orang asli dan 

tetap menjadi anggota dari sebuah komunitas orang asli 

(2) setiap orang asli yang karena alasan pindah ke agama apapun atau untuk 

alasan lain tidak lagi mematuhi keyakinan orang asli tetapi yang terus 

mengikuti cara hidup dan kebiasaan orang asli hidup atau berbicara bahasa 

orang asli tidak akan dianggap telah berhenti menjadi orang asli dengan 

alasan hanya menjalankan agama itu. 

(3) pertanyaan apakah setiap orang adalah atau bukan orang asli harus 

diputuskan oleh Menteri. 
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Orang asli dari Semenanjung Malaysia 

 

Sehubungan dengan penduduk asli Sarawak, Pasal 161a (7) dari 

Konstitusi Federal Malaysia dan Pasal 3 dari Peraturan Interpretasi 

Sarawak (BAB 1 1.958 Ed.) Menyatakan bahwa masyarakat adat 

dari Sarawak adalah Bukitans, Bisayahs, Dusun, Sea Dayak, Dayak 

Land, Kadayans, Kalabits, Kayans, Kenyahs (termasuk Sabups dan 

Sipengs), Kajangs (termasuk Sekapans, Kejamans, Lahanans, 

Punans, Tanjongs dan Kanowits), Lugats, Lisums, Melayu, Melanos, 

Muruts, Penans, Sians, Tagals, Tabuns dan Ukits.
3
 

 

Sehubungan dengan Sabah, Pasal 161A (6) (b) dari Konstitusi 

Federal Malaysia dan Bagian A41 (10) dari Konstitusi Sabah 

menyatakan bahwa bagi seseorang untuk dianggap sebagai 

penduduk asli Sabah, kriteria berikut harus dipenuhi: (a) warga 

negara Malaysia (b) anak atau cucu dari seseorang dari ras pribumi 

untuk Sabah dan (c) lahir baik di Sabah atau seorang ayah 

berdomisili di Sabah pada saat birth.
4
 

                                                 
3 Selain itu, Pasal 161A(6)(a) Konstitusi Federal Malaysia menyatakan 

bahwa berkenaan dengan Sarawak, ‘orang asli’ berarti seorang yang 

merupakan warga dan dapat juga menjadi bagian salah satu suku bangsa 

yang dijabarkan dalam Klausul (7) sebagai orang asli bagi negara bagian 

atau campuran darah keturunan yang khusus berasal dari suku-suku yang 

dimaksud. 
4 Selanjutnya Konstitusi Federal, Bagian 2 Penafsiran (Definisi Asli) 

Ordonansi (Sabah Cap.64) menyatakan: 

(1) Dimanapun kata 'asli', digunakan sebagai yang sesungguhnya, terjadi 
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dalam setiap hukum tertulis yang berlaku sejak dimulainya Ordonansi ini, 

selain Ordinasi yang ditetapkan dalam Jadwal untuk Ordonansi ini, atau 

dalam setiap hukum tertulis setelah berlakunya Ordonansi ini, kecuali 

secara tegas dinyatakan di dalamnya, itu berarti bahwa -  

(a) setiap orang kedua yang orang tuanya atau adalah seorang asli abah; atau 

(b) seseorang yang biasanya tinggal di Sabah dan menjadi dan hidup 

sebagai anggota komunitas asli, setidaknya satu dari orang tua atau 

leluhurnya adalah orang asli dalam pengertian ayat (a) Ordinansi ini; atau 

(c) setiap orang yang biasanya tinggal di Sabah, adalah anggota orang 

Suluk, Kagayan, Simonol, Sibutu atau orang Ubian atau dari orang asli 

negara bagian Sarawak atau negara Brunei, telah hidup sebagai dan menjadi 

anggota dari masyarakat asli untuk jangka waktu terus-menerus tiga tahun 

sebelum tanggal pernyataan sebagai orang asli, telah memiliki ciri yang 

baik selama masa tersebut dan yang tinggal di Sabah tidak terbatas di bawah 

salah satu ketentuan UU Imigrasi 1959/63 [UU 155.]. 

Asalkan jika salah satu orang tua orang tersebut adalah atau merupakan 

anggota dari setiap orang asli dan baik hidup atau jika meninggal 

dimakamkan atau diketahui dimakamkan di Sabah, maka masa pembatasan 

harus dikurangi menjadi dua tahun, atau 

(d) setiap orang yang biasanya tinggal di Sabah, adalah anggota dari 

masyarakat asli Republik Indonesia atau kelompok Sulu pulau-pulau di 

kepulauan Filipina atau negara bagian Malaya atau Republik Singapura, 

telah hidup sebagai dan menjadi anggota komunitas orang asli untuk jangka 

waktu terus-menerus lima tahun segera sebelum tanggal pernyataan sebagai 

orang asli, telah memiliki ciri yang pantas selama masa tersebut dan yang 

tinggal di Sabah tidak terbatas di bawah salah satu ketentuan UU Imigrasi, 

1959/63 [UU 155.]. 

(2) Dalam definisi 'orang asli' diatur dalam ayat (1) menyatakan- 

(a) 'leluhur' berarti nenek moyang dalam garis keturunan langsung selain 

orang tua; 

(b) 'masyarakat orang asli' berarti setiap kelompok atau kumpulan orang-

orang yang sebagian besar adalah orang asli dalam pengertian alenia (a) 

ayat (1) dan yang hidup di bawah yurisdiksi Otoritas Tempatan yang 

didirikan berdasarkan ketentuan Ordinansi Pemerintah Pedesaan* [Cap. 

132] atau seorang Kepala Orang Asli atau Pemimpin ditunjuk berdasarkan 

ketentuan-ketentuan Ordonansi ini; 

(c) 'orang tua' termasuk setiap orang yang diakui sebagai orang tua di bawah 

hukum atau adat orang asli. 

(3) Tidak ada pernyataan sepihak oleh setiap orang untuk menjadi orang asli 

berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (b), (c) dan (d) pada bagian (1) harus 

diakui sebagai sah kecuali didukung oleh pernyataan yang tepat dibuat oleh 

Pengadilan Orang Asli dalam bagian 3. 
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Perlindungan Hak Adat Orang Asli (NCR) atas tanah di Malaysia
5
 

 

Di Malaysia, Konstitusi Federal melindungi hak yang penting untuk 

menjaga hubungan khusus antara komunitas orang asli dan tanah 

mereka. Hubungan ini mendasari keberadaan spiritual, budaya, 

ekonomi dan sosial komunitas orang asli. Hak atas harta, mata 

pencaharian dan persamaan di depan hukum, perlindungan bagi 

kepentingan orang asli, kewajiban jaminan dari pejabat pemerintah 

dan pengakuan adat-istiadat sebagai hukum, semua memainkan 

peran dalam pengakuan dan perlindungan hak orang asli. 

 

Hak orang asli muncul dari adat-istiadat orang asli yang merupakan 

bagian dari hukum Malaysia dan dilindungi oleh Konstitusi Federal. 

Karena adat-istiadat menyatukan dan melindungi hubungan khusus 

antara orang asli dan tanah mereka, penerapan adat dalam mengakui 

hak orang asli menjamin kelangsungan keberadaan masyarakat 

orang asli. Pelaksanaan adat-istiadat juga sesuai dengan hukum 

umum, yang mengarahkan pengadilan menentukan hak orang asli 

dengan mengacu pada adat-istiadat orang asli. 

 

Perlindungan konstitusional persamaan di depan hukum 

mensyaratkan pengakuan adat orang asli atas dasar kesetaraan 

dengan hak milik mereka bukan yang orang asli. Prinsip kesetaraan 

juga mewajibkan bahwa, pada saat diakui, hak orang asli harus 

diberikan perlindungan yang sama seperti kepentingan hak miliki 

mereka yang bukan orang asli. Artinya cara untuk mendaftar dan 

melindungi hak orang asli harus dilaksanakan atas dasar kesetaraan 

dengan kepentingan hak milik dengan mereka yang bukan orang 

asli. Dalam tataran praktis, hal ini memerlukan survei lahan, 

mendaftarkan kepentingan hak orang asli dengan benar, dan 

penerbitan surat-surat hak orang asli dan komunitas orang asli sejak 

saat mereka telah membentuk Hak Adat Orang Asli (NCR). 

Singkatnya, dalam hal hak milik, kesetaraan antara orang asli dan 

bukan orang asli hanya akan dicapai jika perlindungan yang 

sebanding menurut hukum dan adat istiadat mendapatkan tempat 

yang sah sejajar dengan sumber-sumber hukum yang ada di 

                                                 
5 Bulan & Locklear 2008. 
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Malaysia. Apa bentuk pengakuan penuh untuk hukum dan adatr 

orang asli yang berlaku akan melanggengkan diskriminasi terhadap 

orang asli yang telah mengakibatkan erosi hak asasi manusia orang 

asli. 

 

Selain perannya sebagai kendaraan untuk menerapkan kepemilikan 

tanah adat orang asli, hak orang asli merupakan hak yang diberikan 

perlindungan konstitusional. Ini adalah hak yang tidak dapat diambil 

kecuali sesuai dengan hukum dan setelah pembayaran ganti rugi 

yang adil. Pengakuan dan perlindungan hak orang asli juga 

diperlukan sebagai bagian dari hak konstitusional atas sumber mata 

pencaharian, yang menjamin hak orang asli berdasarkan peran 

penting tanah dalam ekonomi dan jati diri budaya masyarakat orang 

asli. Dalam menentukan ganti rugi yang sesuai untuk pengambil-

alihan tanah hak orang asli, peran tanah dalam sumber kehidupan 

masyarakat asli adalah faktor penting. Selain itu, kerusakan selain 

ganti rugi tunai mungkin diperlukan dalam kasus di mana 

perampasan hak milik juga merupakan perampasan atas sumber 

penghidupan. 

 

Mendasari perlindungan Hak Adat Orang Asli (NCR) adalah 

kewajiban kerajaan Federal dan Negara terhadap orang asli. Untuk 

memenuhi kewajiban mereka, pejabat kerajaan tidak boleh 

mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan 

penerima manfaat dan tidak boleh mendelegasikan kewenangan 

kerajaan kepada pihak ketiga. Selain itu, kewajiban kerajaan 

mensyaratkan bahwa pejabat kerajaan berbicara dengan dan 

mendapatkan persetujuan dari masyarakat orang asli sebelum 

mengambil tindakan yang berpeluang melanggar atau 

menghilangkan hak milik orang asli. 

 

Selain itu, ada satu badan yang muncul dari kekuasaan kehakiman 

semakin memperkuat pengakuan dan perlindungan hak orang asli 

yang muncul dari hukum adat dan adat-istiadat. Hak milik orang asli 

melindungi hak-hak orang asli dalam dan atas tanah dan sebab itu 

menyatakan kepemilikan penuh atas tanah. Apabila kepentingan hak 

milik dihilangkan, pihak kerajaan harus membayar ganti rugi yang 

memadai sesuai dengan persyaratan Pasal 13 dari Konstitusi 

Federal. 
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NCR atas tanah merupakan hak tidak tertulis yang diselenggarakan 

oleh masyarakat orang asli yang bersifat tetap, diwariskan dan 

dipindah-tangankan. Namun, orang asli hanya dapat mengalihkan 

hak tanah untuk orang asli lainnya atau subjek kerajaan atas syarat-

syarat hak orang asli. Karena tersebut tanah subjek hak orang asli 

adalah unsur penting dari kehidupan masyarakat, Pasal 5 Konstitusi 

Federal melindungi kepentingan orang asli sebagai suatu hak atas 

sumber penghidupan. 

 

Beberapa pengadilan Malaysia sebenarnya telah mendukung hal ini 

bahwa beberapa putusan yang intinya memberikan hak orang asli 

atas tanah, wilayah dan sumber daya adat. Ini termasuk putusan 

dalam kasus Adong Kuwau
6
, Nor Nyawai

7
, Sagong Tasi

8
, Rambilin

9
, 

Madeli Salleh
10

 dan lebih baru-baru ini, Andawan Ansapi
11

. 

Putusan-putusan tersebut adalah bukti bahwa hak orang asli muncul 

dari adat-istiadat orang asli dan bahwa adat kebiasaan tersebut, 

menentukan isi dari hak orang asli, adalah bagian dari hukum 

kerajaan Malaysia dan dilindungi oleh Konstitusi Federal. 

Pelaksanaan adat-istiadat juga selaras dengan hukum umum, yang 

mengatur pengadilan untuk menentukan hak orang asli dengan 

mengacu pada adat-kebiasaan orang asli.
12

 

 

Mengingat hubungan antara hukum umum, ketentuan-ketentuan 

legislatif, Konstitusi Federal, keberadaan kebiasaan adat dan 

                                                 
6  Adong bin Kuwau & Ors v Kerajaan Negeri Johor & Anor, No. 24-828-

1994 (High Court, Johor Bahru, 21 November 1996). 
7  Nor Anak Nyawai & Ors v Borneo Pulp Plantation Sdn. Bhd. & Ors, No. 

22-28-99-I (High Court of Sabah and Sarawak, Kuching, 12 Mei 2001). 
8  Sagong Tasi & Ors v Kerajaan Negeri Selangor & Ors, No. MTI-21-314-

1996 (High Court of Malaya, Shah Alam, 27 Mei 2010). 
9  Rambilin binti Ambit v Assistant Collector for Land Revenue, Pitas, No. 

K 25-02-2002 (Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak, Kota Kinabalu, 28 

September 2010). 
10  Superintendent of Land & Surveys Miri Division & Anor v Madeli 

Salleh, No. 01-1-2006 (Q) (Pengadilan Federal, Putrajaya, 8 Oktober 2007). 
11  Andawan Ansapi & 5 Ors v Piblic Prosecutor, No. K41-128-2010 

(Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak, Kota Kinabalu, 5 Maret 2011) 
12  Bulan and Locklear 2008. 
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konsepsi orang asli atas hak milik, konsep moral hak adat orang asli 

yang dapat dipertahankan tidak semestinya hanya mengacu pada 

hukum umum dan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga harus 

memadukan perspektif orang asli dengan memadai. Dalam hal hak 

yang diberikan melalui undang-undang, setiap kekurangan harus 

diganti rugi dengan mengacu pada ketentuan konstitusi untuk 

memberikan pengakuan penuh hak-hak adat atas tanah. 

 

Sejak berdirinya, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 

(SUHAKAM) banyak keluhan dan memorandum dari masyarakat 

adat perhal dugaan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Ini 

merupakan jumlah tertinggi pengaduan per tahun. Menanggapi 

berbagai laporan tersebut, SUHAKAM melakukan penyelidikan atas 

kasus-kasus tertentu, studi lapangan, dialog dengan masyarakat 

korban dan diskusi meja bundar dengan pemerintah kerajaan dan 

instansi terkait lainnya serta perusahaan swasta yang disebutkan 

dalam laporan tersebut. Berbagai kajian SUHAKAM, 

menyimpulkan temuan bahwa sebagian besar pengaduan tersebut 

berhubungan dengan Hak Adat Orang Asli atas tanah, termasuk 

pengakuan NCR, tuduhan perambahan dan/atau perampasan tanah 

orang asli; pengukuhan tanah orang asli menjadi hutan atau taman 

cadangan; dan tumpang tindih milik masyarakat atas tanah orang 

asli. Tinjauan literatur tentang berbagai persoalan yang bersangkutan 

juga menyibak tabir dugaan perampasan tanah adat orang asli 

banyak terjadi dimana-mana dalam masyarakat adat Malaysia. 

 

SUHAKAM berpandangan bahwa masalah sebesar ini tidak bisa 

selesaikan melalui pendekatan bertahap sedikit demi sedikit atau 

ditangani kasus per kasus. Sebaliknya, ada kebutuhan untuk 

mengatasi akar penyebab dari masalah tersebut dengan tuntas 

melalui mengambil pembelajaran atau pengetahuan dari pengalaman 

masyarakat adat di seluruh Malaysia dan kaca mata HAM. 

Tujuannya adalah agar SUHAKAM memulai Penyelidikan Nasional 

dalam Hak Tanah Masyarakat Adat di Malaysia (lihat Lampiran 1 

untuk Kerangka Acuan Penyelidikan Nasional). 

 

Persoalan dan tantangan berkaitan dengan NCR. 

Persoalan tanah yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah rumit. 

Satu kumpulan pengaduan yang diterima oleh SUHAKAM terdapat 
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dalam tabel di bawah ini. 

 

 
Kompilasi pengaduan yang diterima SUHAKAM 

 

Pejabat berwenang mencoba mengupayakan jalan keluar atas 

masalah-masalah tersebut, meskipun ada kemungkinan akan 

berakhir semakin rumit. Persoalan dan tantangan utama yang 

diajukan oleh masyarakat adat di Malaysia dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 

 

Perspektif yang berbeda tentang NCR. 

Satu tantangan utama sehubungan dengan klaim tanah masyarakat 

adat di Malaysia adalah kenyataan bahwa perspektif masyarakat 

adat atas kepemilikan tanah berbeda dari perspektif kerajaan seperti 

tercantum dalam undang-undang dan kebijakan yang berlaku 

tentang tanah, meskipun ada jaminan konstitusi. Meskipun 

pemahaman NCR yang digabungkan dalam beberapa undang-

undang di Sabah dan Sarawak, mewakili pemahaman setengah 

matang atas hukum adat dan adat-kebiasaan yang masih hidup 

sampai hari ini. Di Semenanjung Malaysia, Hukum Tanah Nasional 

tidak memiliki ketentuan untuk mengakui hak tanah adat Orang 

Asli. 

 

Sebagai contoh, kriteria untuk tanah NCR dalam Ordonansi, Sabah 

1930, ketika tanah yang pernah digarap tidak diakui dan pohon 
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buah-buahan dan tanaman hanya dari nilai ekonomi merupakan 

bagian dari kriteria pembentukan NCR atas tanah. Di Sarawak, 

pemerintah membatasi tanah NCR atas tanah kawasan hutan yang 

dibuka sebelum 1 Januari 1958 dan tidak mengakui wilayah 

tradisional seperti pemakai Menoa, Pulau Galau, maupun perspektif 

kepemilikan tanah Penan yang masih berpindah. Bentuk kolektif 

disukai kepemilikan tanah melalui pengukuhan dari tanah cadangan 

Orang Asli tidak dihormati dan kerajaan bertekad untuk distribusi 

tanah individu. 

 

Survei dan pengurusan hak tanah NCR sangat lambat. 

Ini termasuk menggukuhkan tanah cadangan orang asli pihak 

kerajaan (Departemen Tanah dan Survei di Sabah dan Sawarak, dan 

Tanah dan Pertambangan dan Departemen Pembangunan Orang Asli 

di Semenanjung Malaysia). Akibatnya, perambahan menyebabkan 

perampasan dan ketidak-amanan merajalela, dan penyebab alasan 

utama ketidakpuasan di antara masyarakat adat Malaysia. Hal ini 

juga merupakan akibat langsung dari tidak ada pengakuan perspektif 

NCR asli. 

 

Untuk Orang Asli, permintaan untuk pengukuhan lahan tradisional, 

pemukiman atau penyatuan kembali wilayah-wilayah sebagai tanah 

Cadangan Orang Asli dilaporkan sangat lambat. Di antara banyak 

tantangan yang sering dijadikan alasan oleh pejabat kerajaan adalah 

kurangnya dana melaksanakan survei daerah Orang Asli, tidak ada 

ketentuan hukum yang jelas untuk memetakan tanah Orang Asli, dan 

keengganan Kerajaan mengambil-alih tanah yang akan dikendalikan 

oleh departemen federal yaitu Departemen Pembangunan Orang 

Asli. Pemerintah saat ini dalam proses merubah Undang-Undang 

Orang Asli untuk menerapkan kebijakan Kepemilikan Tanah Orang 

Asli, kebijakan ini ditolak oleh Orang Asli. Pemerintah mengambil 

kebijakan kontroversial pemberian kepemilikan lahan individual 

tahun 2009 dan perubahan undang-undang tersebut harus dibuat 

agar kebijakan ini dapat dijalankan. 

 

Di Sabah, masyarakat adat telah dibuat untuk mengajukan 

permohonan tanah NCR mereka di bawah ketentuan Bagian 12 

(permohonan bagi setiap warga Malaysia) Ordonansi Tanah Sabah 

1930, meskipun ketentuan khusus (S14) ada yang jauh lebih 
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sederhana dan cepat. Akibatnya, mereka permohonan NCR mereka 

dikenakan peninjauan oleh 11 departemen dan dirugikan oleh 

permohonan lainnya dari sektor swasta dan badan pemerintah serta 

perorangan lainnya yang kaya dan dekat dengan kekuasaan. Banyak 

permohonan menghadapi kesulitan prosedur dan pertanyaan tanah, 

dan tanggapan pemerintah mengeluarkan Hak Komunal tahun ini 

(tidak berbadasarkan NCR) sedang dipertanyakan karena 

nampaknya bertentangan dengan pengakuan NCR. 

 

Di Sarawak, masa berlaku dari 1 Januari 1958 yang ditetapkan oleh 

kerajaan untuk hak NCR dianggap menjadi tantangan administrasi 

utama bagi masyarakat adat dan pihak berwenang. Meskipun bukti 

NCR termasuk foto udara dan lainnya, rujukan sejarah dan dokumen 

lainnya dan bukti lisan, masih ada kecenderungan hanya 

mengandalkan pada foto udara. 

 

Ganti rugi yang tidak memadai (yaitu tidak berdasarkan harga 

pasar) atau tanpa kompensasi diberikan atas tanah yang diambil 

paksa oleh kerajaan atau perusahaan untuk konstruksi, perkebunan 

dan proyek pembangunan lainnya. 

 

Alih fungsi lahan dan pengalihan kepemilikan tanah tidak mengikuti 

tatacara yang tepat dan banyak penyimpangan dalam penjualan 

tanah. 

Telah banyak keluhan di Sabah soal kepemilikan tanah orang asli 

dipindahkan ke orang lain – bukan pribumi, meskipun hal ini tegas 

dilarang oleh hukum – tanpa sepengetahuan para pemilik. Para calo 

menggunakan kekuatan surat jaksa dipakai untuk bisa memperoleh 

tanah yang luas untuk dibeli oleh perusahaan atau individu, yang 

merugikan hak banyak warga desa akibat dilakukan dengan curang. 

 

Perambahan dalam Tanah NCR. 

Banyak keluhan dan laporan telah diterima dari perwakilan 

masyarakat atas dugaan perambahan tanah NCR. Perambahan 

banyak terjadi akibat kegiatan sektor swasta dan perusahaan milik 

kerajaan dan instansi terkait yang membuka perkebunan dan 

kegiatan pembalakan kayu. Tanah NCR yang diklaim oleh 

masyarakat diberikan atau sudah diambil perusahaan, termasuk 

perusahaan asing, instansi pemerintah dan perusahaan milik 
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kerajaan (GLCs). Klaim-klaim tersebut sering mencerminkan 

kurangnya pengetahuan atau informasi tentang bagian dari 

masyarakat yang terkena dampak, dan pertanyaan mereka sendiri 

dengan departemen terkait dan sektor swasta gagal untuk 

menyediakan informasi buat masyarakat. Di Sabah, ada tuduhan 

bahwa permohonan sijil tanah ditolak tanpa sepengetahuan 

penggugat dan disetujui untuk pemohon lebih baru. Hal ini 

mengakibatkan sengketa tanah antara masyarakat yang berbeda dan 

dengan orang luar. 

 

Di Sarawak, penerbitan Sewa Sementara (PL) telah menjadi 

persoalan utama. Meskipun syarat penerbitan PL meliputi 

identifikasi dan pengecualian tanah NCR, dalam banyak kasus, 

syarat ini dilanggar. Saat ini, tampaknya ada kebingungan di mana 

badan yang harus menangani konflik, meskipun Departemen Tanah 

dan Survei Sarawak dan Kementerian Pembangunan Tanah 

mengakui bahwa tugas ini ada dibawah ruang lingkup tugas mereka. 

 

Persoalan lainnya adalah masuknya orang luar ke tanah orang asli. 

Di Semenanjung Malaysia, banyak dari Orang Asli sering hanya 

menyerah dan menjauh ketika individu (seringkali petani individu 

Melayu dan Cina) mengklaim bahwa memiliki bukti bahwa tanah 

tersebut milik mereka. Kasus di Sabah, perambahan oleh pendatang 

haram dilaporkan lebih parah lagi. Ada juga laporan masuknya 

orang luar ke dalam tanah pemerintah disediakan untuk proyek-

proyek pertanian skema diberikan atau diperuntukan bagi satu 

komunitas adat tertentu. 

 

Tanah NCR dimasukan dalam cagar dan taman hutan/satwa 

liar/resapan air. 

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat Malaysia 

berkenaan dengan tanag NCR yang diklaim atau dimohonkan oleh 

masyarakat yang telah diambil menjadi kawasan Hutan, Cadangan 

dan Taman Margasatwa dan Resapan Taman, ancaman dan larangan 

oleh petugas penegak, dan pembongkaran harta benda dan tanaman 

oleh Departemen Kehutanan. 

 

Sebelum deklarasi suatu Hutan Cadangan, undang-undang 

kehutanan Sabah dan Sarawak mewajibkan penyelidikan untuk 
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memastikan bahwa 'penduduk setempat' memahani tujuan untuk 

menyatakan tanah sebagai Hutan Cadangan dan menyelesaikan 

klaim hak yang ada. Kedua ketentuan tersebut mewakili wilayah 

terbesar pertarungan bagi masyarakat saat ini, terutama dalam hal 

proses yang diikuti dalam 'pertanyaan' dan penyelesaian klaim hak. 

Pertanyaan dan selanjutnya permukiman kembali penduduk jarang 

dilaksanakan sesuai dengan persyaratan. Di Semenanjung Malaysia, 

tidak ada ketentuan seperti itu untuk melindungi hak-hak 

masyarakat Orang Asli. 

 

Perlu dicatat bahwa ada juga beberapa upaya tulus oleh pejabat 

kerajaan terkait untuk membuka akses sumber daya dalam kawasan 

lindung melalui pengaturan pengelolaan bersama. Pengaturan 

semacam ini, ketika disepakati bersama untuk berbagi dan 

menampilkan kekuasaan pengambilan keputusan, memiliki potensi 

untuk menyelesaikan konflik yang dapat mengarah pada situasi 

menang-menang. 

 

Pembangunan Tanah NCR. 

Pengaduan lainnya yang diterima berkaitan dengan pembangunan 

tanah NCR seperti proyek patungan, misalnya, Skim Tanam Semula 

Komersial (Skema Penanaman Komersial) di Semenanjung 

Malaysia, skema Konsep Baru di Sarawak, dan skema patungan 

sesudah penerbitan surat Hak Komunal dan proyek Agropolitan di 

Sabah. Banyak skema patungan tersebut difasilitasi oleh instansi 

kerajaan, yaitu Departemen Pembangunan Orang Asli di 

Semenanjung Malaysia, Pelita di Sarawak dan cabang investasi 

kerajaan, SEDIA, di Sabah. Selama bertahun-tahun, keberhasilan 

atau kegagalan skema tersebut tidak pernah dikaji-ulang karena 

dipandang sebagai program pengentasan kemiskinan dan sebab itu 

dipandang sebagai dermawan dan tidak dinilai atau diaudit. 

 

Kesimpulan 

 

Konflik lahan yang berlarut-larut adalah berita buruk bagi negara 

manapun. Banyak usaha dibutuhkan untuk menyelesaikan dan 

mengakui masyarakat adat sebagai pemegang hak dari tanah 

mereka. Bersamaan dengan semakin langkanya sumber daya dan 

jumlah penduduk terus bertambah, kegagalan melakukan pengakuan 
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hanya akan memperburuk konflik. Perselisihan terjadi akibat 

pertarungan atas sumber daya dan prioritas diberikan kepada 

pembangunan Negara diatas pembangunan masyarakat adat. Contoh 

dari hal ini adalah pertanian skala kecil subsisten, dan industri 

rumah tangga dianggap tidak produktif dan karena itu tidak 

diutamakan dibandingkan dengan bisnis skala besar. Dari sudut 

pandang HAM, Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan 

dan melindungi HAM dan bertanggung jawab untuk setiap dampak 

akibat dari kebijakan dan peraturan pertanahan Kerajaan. 

 

LAMPIRAN: KERANGKA ACUAN PENYELIDIKAN 

NASIONAL 
 
Kerangka Acuan Penyelidikan Nasional adalah sebagai berikut: 

a) Untuk menentukan pengakuan konstitusi, hukum, administratif dan 

politik hak masyarakat adat atas tanah dan keberhasilan dalam 

melindungi dan memajukan hak masyarakat adat atas tanah. 

b) Untuk menyelidiki situasi hak tanah masyarakat adat dan dampak 

pengakuan atau pengabaian hak masyarakat adat atas tanah dalam hak 

sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat adat, dengan 

memperhitungkan pertimbangan hukum internasional dan nasional 

terkait. 

c) Untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat penikmatan penuh 

hak masyarakat adat atas tanah sesuai dengan kebutuhan dan 

persyaratan masyarakat adat. 

d) Untuk membuat dan memajukan kesadaran, pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih besar akan hak masyarakat adat atas tanah dan 

cara hidup mereka. 

e) Atas dasar fakta dan penentuan yang keluar dari hasil Penyelidikan 

Nasional, menyusun rekomendasi kepada kerajaan Federal dan Negara 

terkait tetapi tidak terbatas pada hal berikut: 

a. penelaahan terhadap undang-undang pertanahan dalam negeri dan 

hukum serta kebijakan terkait lainnya, dengan maksud untuk 

menggabungkan satu fokus HAM yang terkandung didalamnya, secara 

khusus menangani berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat adat 

dalam persoalan klaim hak tanah mereka, dan 

b. Penyusunan strategi dan rencana aksi dengan tujuan untuk 

melindungi dan memajukan hak masyarakat adat atas tanah sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dan bagian utuh dari perlindungan dan 

pemajuan HAM masyarakat adat. 
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Pengalaman dengan Ekspansi Kelapa Sawit di 

Sarawak - Kebutuhan akan Standar Baru 
 

Oleh Thomas Jalong 

 
Saya sangat prihatin tentang perkembangan ini karena 

mempengaruhi mata pencaharian masyarakat saya. Saya tidak 

setuju dengan jenis pembangunan seperti ini dan cara 

melakukannya. Pembangunan perkebunan di daerah ini pasti 

akan mengakibatkan kehancuran dan kehilangan tanah kami 

yang kami tempat kami menggantungkan kehidupan kami. 

Perusahaan harus mengakui keberadaan kami di sini. Orang-

orang kami lahir di sini, dibesarkan, dan diasuh di daerah ini 

dan kami ingin terus hidup di tanah ini dan hutan sekitarnya. 

 

Alung Ju, Penan Ketua Peliran 

 

Ekspansi sawit, relatif baru di Sarawak, tapi meluas cepat di Sabah, 

telah digadang-gadang oleh kerajaan Malaysia pada pertengahan 

1990-an sebagai cara untuk mencapai 'pembangunan pedesaan'. Satu 

wilayah target di Sarawak seluas 1 juta hektar itu harus ditanam 

pada tahun 2010 dan dua juta lebih hektar hingga tahun 2020. 

Perkebunan sawit dikembangkan di tanah mineral dan lahan rawa 

gambut (40%), wilayah-wilayah tersebut sering secara tradisional 

dihuni oleh masyarakat adat dan sumber mata pencaharian dan jati 

diri budaya mereka secara  turun-temurun. Tanah negara dan tanah 

adat yang digunakan untuk pembangunan perkebunan skala besar 

oleh sektor swasta. Beberapa perkebunan bahkan ditanam dalam 

Kawasan Hutan Tetap (PFEs) dan Hutan Tanaman Berizin (LPF), 

akibat dari klasifikasi tanaman perkebunan sebagai hutan oleh 

Negara. 'Konsep Baru', yang diklaim akan dilakukan dalam skema 

patungan dengan pemilik tanah hak adat orang asli, akan semakin 

mendorong perluasan perkebunan sawit dalam Tanah Adat Orang 

Asli. 

 

Hingga tahun 2007, luas areal perkebunan kelapa sawit dan lahan 

pertanian lainnya sudah mencapai 1.511.255 hektar. Perkebunan 

kelapa sawit mencapai lebih dari 500.000 hektar dalam kawasan 

hutan rawa gambut di Sarawak, atau lebih dari 38% luas permukaan 
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lahan rawa gambut Sarawak. Satu perbandingan peta di bawah ini 

mengungkapkan perkebunan kelapa sawit kerapkali tumpang tindih 

dengan Kawasan Hutan Tetap. 

 

 
Sebaran perkebunan kelapa sawit di Sarawak 

 

 
Pengembangan perkebunan dalam kawasan hutan tetap 

 



153 

 

 
Pembangunan kelapa sawit dalam hutan rawa gambut 

 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dicapai melalui berbagai 

pengaturan. Diantara pengaturan tersebut adalah pengembangan 

dalam Tanah Adat Orang Asli melalui konsep usaha patungan, 

dimana 60% dari pengembangan dan keuntungan untuk perusahaan, 

30% dalam dari pemilik tanah NCR dan 10% untuk pengampu 

[trustee] (terutama LCDA, instansi kerajaan juga dikenal sebagai 

Pelita). Dalam kasus lain, perijinan atau sewa sementara (PL) 

langsung diberikan kepada perusahaan untuk jangka waktu 60 

tahun. Selain itu, program penghijauan seperti LPF (Hutan Tanaman 

Berizin) mencapai 30% dari konsesi kelapa sawit di seluruh 

Malaysia. Dalam beberapa kasus, perkebunan ditetapkan melalui 

negosiasi pribadi antara perusahaan dan masyarakat, dan/atau 

pemilik tanah di mana bagi hasil atau sewa lahan dihitung sesuai 

luas lahan atau jumlah pohon yang tertanam. Atau, pemilik tanah 

sendiri dapat berinisiatif untuk menanam kelapa sawit sebagai usaha 

diversifikasi sumber pendapatan mereka. 

 

Ada beberapa argumen yang mendukung pembangunan kelapa sawit 

di balik ekspansi ini. Pertama, potensi industri minyak sawit untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan Negara. Kedua, 

gagasan bahwa membangun perkebunan pada lahan 'terlantar dan 

kritis' sehingga memberikan nilai dan penggunaan produktif atas 
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lahan terlantar. Ketiga, perkebunan kelapa sawit dipandang sebagai 

cara menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan infrastruktur 

pedesaan, seperti jalan. Produksi bahan bakar nabati seperti minyak 

sawit juga merupakan tujuan utama proyek Koridor Sarawak untuk 

Energi Terbarukan (SCORE), yang juga bertujuan untuk 

meningkatkan pembangunan PLTA melalui promosi bendungan-

bendungan raksasa. Terdapat 12 bendungan tambahan [HEP] 

diproyeksikan sampai tahun 2020 dan lebih dari 30 antara 2030-

2050. 

 

Dampak perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat 

adat dan komunitas lokal 

 

Berbagai dampak intensifikasi dan perluasan perkebunan 

monokultur kelapa sawit telah terdokumentasi dengan baik. Dampak 

lingkungan memperburuk konflik sosial akibat dari alih fungsi lahan 

yang sangat luas menjadi perkebunan kelapa sawit. Dampak-

dampak tersebut diantaranya penipisan unsur hara tanah karena akar 

dangkal pohon-pohon sawit dan meningkatnya risiko kekeringan 

dan penggurunan, perubahan tata air pada tanah gambut, emisi 

karbon akibat pengeringan gambut, perusakan hutan masyarakat, 

hutan lindung dan hutan tetap/cadangan, menurunnya satwa liar dan 

sumber daya hutan penting, dan gangguan daerah tangkapan dan 

kawasan ekologi sensitif sistem sungai utama. 

 

Persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat dan 

masyarakat lokal akibat dari perluasan perkebunan kelapa sawit 

meliputi: konflik dan sengketa tanah; kurangnya penghormatan 

terhadap hak-hak adat, tidak adanya komunikasi dan konsultasi yang 

transparan; pelanggaran hak Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan; pengingkaran hak masyarakat untuk mewakili 

dirinya sendiri melalui perwakilan yang dipilih mereka sendiri; 

pembayaran murah atau tidak ada kompensasi; meningkatnya 

ancaman keamanan dari masuknya pekerja orang luar; kurangnya 

transparansi dan partisipasi dalam Analisa Dampak Lingkungan dan; 

mekanisme yang tidak memadai untuk penyelesaian masalah. 

 

Ada beberapa tindakan yang ditempuh masyarakat dalam 

menanggapi pelanggaran hak-hak mereka. Surat pengaduan bersama 
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dikirim ke perusahaan dan kepada Departemen Survei Tanah, 

Departemen Kehutanan dan instansi kerajaan terkait lainnya. 

Komunitas pemetaan partisipatif telah dilakukan untuk memetakan 

tanah adat masyarakat dan menyampaikan pentingnya pemetaan 

bagi sumber penghidupan masyarakat. Banyak pernyataan dan surat 

juga telah disampaikan kepada para pemimpin negara bagian dan 

federal, pertemuan dan perundingan diadakan dengan para 

pemangku kepentingan terbabit. Dialog juga telah dibentuk dengan 

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Sejumlah 

kasus sengketa juga telah dibawa ke pengadilan sipil. Aksi langsung 

juga dilakukan dalam bentuk pembangkangan tanpa kekerasan dan 

blokade akibat frustrasi dan peminggiran masyarakat dalam proses 

dan negosiasi pengambilan keputusan terkait pembangunan 

perkebunan kelapa sawit. 

 

Ada satu contoh perjuangan masyarakat adat terhadap perambahan 

dan pembangunan kelapa sawit di tanah adat tanpa menghormati 

hak mereka atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

adalah kasus masyarakat Long Teran Kanan versus IOI (Anggota 

Dewan Eksekutif RSPO). Kasus pengadilan 12 tahun ini mengenai 

hak dan tanah adat akhirnya putusan memenangkan masyarakat 

Long Teran Kanan tahun 2010. Namun, IOI terus menguasai lahan 

masyarakat dan menjalankan perkebunan dengan pendekatan 'bisnis 

seperti biasa', sementara pemerintah kerajaan sebagai pihak 

terdakwa masih ingin mengajukan banding ke pengadilan yang lebih 

tinggi. Banyak masalah lain dilapangan seperti pencemaran sumber 

air, pemeliharaan jalan yang buruk, penggunaan bahan kimia 

pertanian berbahaya, dan lain-lain. Satu pengaduan RSPO diajukan 

terhadap IOI oleh masyarakat korban dan LSM pada November 

2010. Kasus ini sedang sedang dimediasi oleh pihak ketiga 

independen di bawah RSPO. 

 

Contoh lain adalah kasus Iban dari Ulu Niah versus BLD. Orang 

Iban dari Ulu Niah turut serta dalam usaha patungan dengan BLD, 

namun beberapa tahun kemudian, diberitahu oleh BLD bahwa tanah 

yang dimasukan dalam skema patungan tidak berada di bawah Hak 

Adat Orang Asli, dan sebab itu perjanjian tersebut dibatalkan. Tidak 

ada dividen atau bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh 

perusahaan. Penduduk desa menentang keras hal ini, dan perusahaan 
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menanggapi dengan membawa sejumlah besar 'petugas keamanan' 

dari daerah lain, membawa  senjata untuk menakuti dan 

melecehkan masyarakat. 

 

Sampai hari ini, tanggapan dari kerajaan dan perusahaan kurang atas 

keberatan masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap 

penggarapan tanah mereka tanpa persetujuan dan partisipasi mereka 

dalam pengambilan keputusan tetap menjadi perhatian serius. 

Seringkali, kerajaan atau perusahaan mencoba untuk menekan 

kepala adat dan tokoh masyarakat dan memanipulasi persetujuan 

untuk mendapatkan keputusan dari tokoh adat agar mendukung 

kepentingan mereka sendiri (cengkraman elit). Mereka bahkan dapat 

mempengaruhi pengangkatan dan pengakuan resmi dari kepala dan 

tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan kepatuhan mereka. 

Intimidasi dan pelecehan melalui penyebaran preman pernah 

terdengar. Taktik lainnya termasuk pengaturan rahasia dengan 

kepala desa dan tokoh masyarakat oleh perusahaan tanpa 

sepengetahuan atau persetujuan dari anggota masyarakat lainnya, 

penciptaan faksi dalam dan di antara masyarakat sebagai strategi 

'devide et impera', pemberlakuan undang-undang untuk membuat 

pemetaan masyarakat ilegal, dan perubahan hukum pertanahan 

membatasi ruang masyarakat lokal dapat mendapatkan Hak Adat 

Orang Asli, atau untuk membatasi ruang lingkup tanah Hak Adat 

Orang Asli. 

 

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal 

semakin diperburuk dengan pelaksanaan AMDAL (EIA) yang buruk 

dan kurangnya kepatuhan perusahaan atas rekomendasi AMDAL. 

Selain itu, Kerajaan dan perusahaan sering mengabaikan hukum 

HAM internasional dan konvensi (seperti UNDRIP dan ILO 169) 

sebagai aturan yang tidak mengikat. Pemerintahan kerajaan tidak 

memberikan penghormatan terhadap putusan pengadilan ketika 

mereka mendukung komunitas lokal. Dalam kebanyakan kasus, 

perusahaan dan instansi pemerintah kerajaan mengajukan banding 

terhadap keputusan pengadilan. Sementara berjasa dalam tujuannya, 

standar RSPO tetap bersifat sukarela, sehingga banyak perusahaan 

tidak merasa perlu untuk terlibat di dalamnya. Terakhir, buruknya 

dokumentasi penerapan dan hukum adat menghambat upaya 

masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk membuat hak-hak 
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mereka atas tanah diakui dalam pelaksanaannya, dan khususnya 

dalam berhadapan dengan perusahaan yang kuat secara ekonomi dan 

politik, dibentuk dan didorong oleh Negara. 

 

Dengan pertimbangan ini, dianjurkan agar Kerajaan Negara 

Malaysia segera meninjau pembangunan kelapa sawit dan kebijakan 

tata guna lahan, dan secara aktif mengambil dan menerapkan 

prinsip-prinsip UNDRIP dalam kebijakan kerajaan. Selain itu, 

upaya-upaya yang lebih kuat dan dukungan dari masyarakat sipil, 

LSM dan masyarakat internasional untuk memberdayakan dan 

membangun kapasitas masyarakat setempat sangat dibutuhkan jika 

hak-hak mereka harus dilindungi. Akhirnya, sangat penting bagi 

pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan 

berdasarkan hak perusahaan minyak menjadi anggota mematuhi 

prinsip dan kriteria RSPO dan sepenuhnya menghormati hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat 

adat dan masyarakat lokal. 

 

Untuk menyimpulkan, dalam jantung konflik adalah ketidakadilan 

dan pelanggaran HAM akibat pembangunan perkebunan kelapa 

sawit tanpa pertimbangan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat 

adat hak, terletak pada persoalan tanah. Tanah adalah obyek 

perselisihan dan persaingan yang ketat, tetapi juga kunci untuk 

pembangunan berkelanjutan dan mata pencaharian masyarakat 

setempat, yang memiliki hak atas tanah adat mereka. Untuk 

masyarakat adat dan masyarakat lokal, tanah, dan akan tetap, 

sumber kelangsungan hidup mereka. Reformasi hukum dan tenurial 

di tingkat negara bagian dan nasional, serta pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak-hak adat sebagaimana didefinisikan dan 

dijalankan oleh masyarakat adat dalam hukum negara dan nasional 

dan kebijakan, karena itu penting untuk kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat. 
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PEMBAHASAN 
 
Diskusi menggali potensi pluralisme hukum sebagai konsep dan 

praktek dapat menawarkan dalam hal pengalaman nyata dilapangan, 

warisan kolonial dan tantangan tenurial di negara-negara Asia 

Tenggara, dan sulitnya mendapatkan pemulihan yang baik melalui 

sistem peradilan formal bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. 

 

Sifat bukti dalam kasus pengadilan. 

Gagasan bahwa 'cerita penting' sebagai bukti klaim hak atas tanah 

dalam kasus pengadilan juga sesuatu mulai menjadi perhatian 

pengadilan hukum AS. Penting untuk mengakui cerita-cerita penting 

soal bagaiman kita mengungkapkan hak dan kepemilikan. Hal ini 

sangat relevan terutama sebab hak-hak dan hukum adat disampaikan 

secara lisan. Cerita dan dongeng paling baik bila didukung dengan 

peta partisipatif dimana masyarakat adat dan masyarakat lokal dapat 

menuangkan daerah-daerah dengan nilai budaya, ekonomi dan 

sejarah bagi mereka. 

 

Tantangan pluralisme hukum 'setengah hati'. 

Di Malaysia, hak adat orang asli atas tanah diakui dalam hukum 

negara, namun hak-hak ini sangat tidak memadai dan tidak disertai 

dengan ketentuan yang sesuai kebutuhan orang asli. Hal ini sebagian 

berasal dari pendekatan setengah hati pluralisme hukum, ketika 

pendekatan 'potret beku' terhadap hak-hak adat yang diwariskan dari 

masa kolonial Inggris, dan yang tidak melayani kepentingan rakyat. 

Manifestasi hal ini disorot dalam skema pengentasan kemiskinan 

saat ini. Dasar masalah ini adalah kurangnya pemahaman mengenai 

hukum adat dan hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan. Bahasa hukum Negara mengenai hak-hak 

masyarakat adat dan tanah sangat lemah. 

 

Apakah sudah waktunya untuk mendefinisikan hak-hak adat, 

mungkin melalui pengadilan adat orang asli, untuk mendirikan 

sebuah bentuk baru dari pluralisme hukum yang lebih berhubungan 

dengan apa yang terjadi sekarang. Banyak dari apa yang pemerintah 

lakukan saat ini berakhir pengembangan pelarangan pada istilah 

masyarakat adat sendiri. Kemiskinan skema pengentasan, misalnya, 
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secara efektif cara untuk mengambil tanah dari masyarakat adat. 

 

Sejarah kolonial bersama negara-negara Asia Tenggara. 

Semua negara di Asia Tenggara (selain Thailand) pernah mengalami 

sejarah penjajahan. Mungkin ini adalah mengapa ada begitu banyak 

kesamaan antara pengalaman mereka dengan masalah HAM dan 

ekspansi agribisnis. Setelah masa kolonial berakhir, penyesuaian 

struktural sistemik memungkinkan proyek-proyek pembangunan 

besar untuk datang ke dalam gambaran yang jelas, sehingga 

mengancam hak-hak masyarakat dan lingkungan. Tampaknya ada 

masalah sistemik pada akar persoalan ini. 

 

Konsep perlindungan yang sama. 

Kembali ke prinsip-prinsip yang sangat dasar, Konstitusi 

menyatakan hak untuk 'perlindungan setara'. Ini tidak berarti 

memperlakukan semua orang dengan cara yang sama tetapi 

melindungi hak-hak kelompok yang berbeda dan individu dalam 

suatu negara. Konsep ini harus ditekankan dalam upaya membuat 

HAM yang diakui dalam bisnis. Ini mungkin berguna untuk 

berdebat prinsip-prinsip tersebut melalui prinsip internasional juga. 

 

Keterbukaan kontrak dan kasus pengadilan mahal. 

Dalam usaha patungan dengan perusahaan, kerap kali kontrak tetap 

tidak tertulis selama tiga tahun atau lebih. Pembayaran ditunda 

sampai tiga tahun, tetapi tidak ada satu orangpun mempertanyakan 

hal ini. Dan ketika pekerja akhirnya dibayar, jumlahnya adalah 150 

dolar per tahun sangat sedikit untuk satu keluarga. Situasi di 

pengadilan adalah tidak lebih baik. Setiap kasus baru kembali 

berargumen untuk masalah yang sama berulang-ulang. Hal ini 

mengalahkan akal sehat. Biaya litigasi sangat tinggi dan 

kemampuan pengacara pro bono sangat terbatas. Di atas semua itu, 

bahkan ketika kasus ini belum diputuskan di pengadilan, perusahaan 

mungkin sudah menggarap tanah tersebut. 

 

Diskusi berakhir dengan sejumlah pertanyaan terbuka: 

 

Apa peran yang dapat dimainkan lembaga-lembaga HAM, 

mengingat banyak masalah HAM dan mandat lembaga HAM 

nasional? 
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Dalam bidang apa mitra lembaga HAM nasional sehingga dapat 

memainkan peran lebih strategis? 

 

Apakah ada daftar konsolidasi kasus tentang hak masyarakat adat 

yang telah mencapai Mahkamah Agung di tingkat nasional atau 

regional? Jika demikian, bagaimana bisa lembaga-lembaga HAM 

nasional memperoleh dan memanfaatkan ini? 

 

Bagaimana masalah peran investor asing dan setiap program 

antara mereka dan masyarakat adat? 

 

Bagaimana ekonomi politik berdiri dalam jalan reformasi hukum di 

Malaysia diatasi dan ditata ulang? 
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Standar HAM dan Ekspansi Agribisnis di Kamboja 
 

Oleh Chor Chanthyda 

 
Kamboja adalah penandatangan sejumlah instrumen internasional 

HAM yang mengakui hak-hak dasar dan kebebasan hak umat 

manusia. HAM juga dilindungi oleh hukum Kamboja berdasarkan 

Pasal 31 Konstitusi Kerajaan Kamboja. Namun, kalangan bisnis 

telah dan terus melanggar hampir semua HAM yang diakui 

terkandung dalam hukum internasional dan nasional. 

 

Misalnya, serikat pekerja ditekan dan serikat buruh dibunuh, 

melanggar hak untuk kebebasan berserikat. Pekerja anak terus 

meraja lela di pabrik-pabrik banyak. Hak atas kesetaraan dilanggar 

melalui diskriminasi terhadap kaum perempuan, lesbian, gay, 

biseksual, dan transeksual (LGBT) dan penyandang cacat. 

Sehubungan dengan hak atas perumahan, ratusan ribu orang 

Kamboja saat ini terancam mengalami penggusuran atau sudah 

korban digusur dan dipindahkan paksa untuk membuat jalan bagi 

investor untuk mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam. 

Masyarakat adat juga telah mengalami berbagai pelanggaran hak 

kepemilikan tanah leluhur dan pemeliharaan tradisi dan adat isitiadat 

mereka. 

 

Perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha di Kamboja wajib 

menghormati semua hukum Kamboja. Kewajiban-kewajiban 

tersebut termasuk UU Ketenagakerjaan (1997) yang melindungi 

hak-hak pekerja dan melarang pekerja anak; Hukum Tanah (2001) 

yang melindungi hak-hak perumahan dan hak masyarakat adat; UU 

Permusyawaratan Damai (2009) yang melindungi hak pekerja dan 

masyarakat untuk demonstrasi; dan Hukum Pinda (2009) yang 

menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindak pidana. 

 

Namun, Human Rights Watch menyatakan, "pemerintah terus 

menutup mata terhadap penipuan perampasan tanah-tanah petani, 

penebangan liar dan penjarahan sumber daya alam.'
1
 Surya P. 

                                                 
1 Human Rights Watch 2005. 
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Subedi, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Kamboja, berkomentar 

bahwa cara tanah dikelola dan digunakan oleh Pemerintah 

(Kamboja) untuk berbagai keperluan semakin menjadi masalah 

besar. Perampasan tanah oleh orang-orang dalam posisi kekuasaan 

tampaknya umum terjadi. Masalah-masalah ini memiliki relevansi 

tertentu di Kamboja di mana masyarakat tergantung pada tanah 

untuk mata pencaharian mereka sebagai petani dan di mana, 

menurut PBB, ada salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia 

setelah Indonesia dan Vietnam. 

 

Sebuah studi Pusat Kamboja untuk Hak Asasi Manusia (CCHR) 

dalam konflik tanah di seluruh Kamboja antara 2007 dan 2011 

dikumpulkan menggunakan sumber informasi publik yang tersedia 

tahun 2007 hingga sekarang, media bahasa Inggris dan Khmer, LSM 

dan publikasi IPO dan CCHR penelitian lapangan dan wawancara. 

Studi ini menemukan bahwa 47.342 keluarga menjadi korban atau 

berpotensi terpengaruh oleh konflik-konflik yang dikaji. Setidaknya 

5% lahan di Kamboja telah menjadi objek sengketa dalam empat 

tahun terakhir. 

 

Pada 2008, menjelang pemilu, Perdana Menteri Hun Sen 

mengumumkan bahwa Pemerintah Kerajaan akan terus investasi 

dalam pembangunan infrastruktur fisik untuk meningkatkan 

investasi produktivitas pertanian. Forum Tetap PBB tentang 

Masyarakat Adat (UNPFII) menemukan bahwa pembangunan jalan, 

salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, telah berdampak 

buruk pada masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh CCHR 

membenarkan bahwa perkembangan ini telah mengakibatkan kasus 

konflik tanah meningkat di daerah terpencil Kamboja seperti 

Ratanakiri dan Mondulkiri, serta daerah-daerah lain yang berbatasan 

Vietnam. 

 

Konflik-konflik tanah di Kamboja telah diperburuk oleh Konsesi 

Lahan Ekonomi (ELC), yang memberikan tanah Negara privat 

untuk pemegang konsesi melalui kontrak ELC untuk industri 

dan/atau eksploitasi pertanian. Tujuan di balik mekanisme ini adalah 

untuk meningkatkan kesempatan kerja di daerah pedesaan terpencil, 

mendorong investasi tumah tangga dan skala besar serta 

menguntungkan ekonomi setempat. Sedangkan Departemen 
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Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) melaporkan 86 ELC 

diberikan tahun 2010 untuk lahan seluas 1.041.144 ha, forum LSM, 

jaringan LSM Kamboja, mendata 229 ELC diberikan dan 171 ELC 

dalam pengembangan terbuka. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh CCHR, 35% sengketa tanah 

yang dilaporkan dalam ranah publik empat tahun terakhir 

melibatkan ELC. ELC yang mempengaruhi lebih dari 30.000 

keluarga di Kamboja dan tidak ada penyelesaian yang adil atau 

setimpal atas sengketa tanah buat masyarakat. Selain itu, 12% ELC 

melebihi luas 10.000 ha batas ketentuan hukum, sebagaimana 

tercantum dalam bagian keputusan ELC. Banyak contoh ancaman, 

intimidasi, kekerasan dan/atau perusakan harta benda dilaporkan 

terjadi dalam 54% dari konflik-konflik ELC. Dalam 33% kasus, 

korban konflik tanah dilaporkan ditangkap. Pada 94% dari ELC 

dilaporkan, pengembang yang bersangkutan adalah pelaku utama 

atau salah satu pelaku sengketa tanah 

 

Satu contoh pelanggaran HAM yang terkenal akibat penerbitan izin 

ELC kepada investor tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan penduduk setempat adalah Prey Lang. Prey Lang 

adalah kawasan hutan dataran rendah kering terbesar yang tersisa di 

Semenanjung Indochina. Konflik yang terjadi di daerah tersebut 

telah berdampak bagi 700.000 orang yang sebagian besar 

masyarakat adat. Tiga persoalan utama yang menjadi perhatian telah 

muncul sebagai akibatnya. Pertama, pembabatan hutan primer 

dalam pembangunan ELC. Kedua, sering terjadi intimidasi 

masyarakat oleh otoritas setempat dan pemerintah. Ketiga, 

hilangnya tanah dan sumber daya alam yang merupakan sumber dari 

mata pencaharian tradisional masyarakat. Trauma yang dialami oleh 

masyarakat sebagai akibat dari konversi tanah adat menjadi ELC 

untuk investasi bisnis diwujudkan dalam kata-kata Phok Hong, 

seorang Kuy pribumi dari Prey Lang: 

 
Jika saya kehilangan Prey Lang, saya kehilangan hidup 

saya. Setiap hari, saya khawatir kehilangan Prey Lang. 

Saya khawatir penjual tanah dan perusahaan akan 

menghancurkan Prey Lang dan saya akan kehilangan 

arah hidup saya. Jika kami kehilangan Prey Lang kami 
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kehilangan hutan, ramuan penawar, satwa liar dan yang 

paling penting tradisi leluhur kami yang telah 

diwariskan turun-temurun. Hari ini saya akan berdoa 

bagi dunia untuk menghargai pentingnya Prey Lang 

dan membantu kami mengakhiri konflik ini. 
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Pengalaman Masyarakat dengan Ekspansi Agribisnis 

di Kamboja 
 

Oleh Seng Maly dan Ny Sophorneary 

 
Evolusi kerangka kerja legislatif tentang tanah di Kamboja 

 

Satu penilaian dari pengalaman masyarakat dengan perluasan 

agribisnis di Kamboja membutuhkan pemahaman tentang evolusi 

kerangka legislatif formal di mana ekspansi ini telah dan sedang 

terjadi. Juni 1989, menyusul penggulingan rezim Khmer Merah, 

Peraturan Nomor 03 tentang Penggunaan Tanah dan Kebijakan 

Pengelolaan disahkan sebagai keputusan sementara tentang 

bagaimana tanah dibagikan kepada rakyat dan Negara. Sebagaimana 

tercantum dalam kebijakan, tanah harus diberikan kepada rakyat 

sebagai hak milik sebesar 2,000 meter persegi per keluarga. Lahan 

sawah atau lahan pertanian untuk tujuan agribisnis diberikan sebagai 

bentuk kepemilikan kepada masyarakat dan/atau keluarga. Setiap 

keluarga diizinkan untuk memiliki tanah hingga 5 ha. 

 

Tanah konsesi lebih dari 5 ha harus dikhususkan untuk budidaya 

tanaman utama dalam rangka mendukung perekonomian nasional, di 

mana jangka waktu konsesi lahan tergantung masa tanaman 

menghasilkan. Hak pemegang izin atas tanah konsesi akan berakhir 

saat masa panen tanaman pertama tetapi hak pengusahaan dapat 

diperbaharui. Selanjutnya, Peraturan Nomor 03 menetapkan bahwa 

lahan konsesi yang diberikan harus sebanding dengan ukuran dan 

kapasitas masing-masing keluarga. Pembangunan agribisnis 

digalakan melalui penyediaan beberapa jenis tanah, seperti kavling 

pagoda, lahan pemakaman, tempat sekolah, rumah sakit, stasiun 

laboratorium, tanah pertanian, pabrik, perusahaan, bangunan irigasi 

dan sebagainya, melalui kontrak pinjaman yang jelas, berlaku 

selama hanya 3 tahun. 

 

Di masa kini Kamboja, Hukum Tanah 2001 merupakan bagian 

paling penting dari undang-undang, bersama dengan Bagian-

Keputusan 146 tahun 2005 tentang Hak Pengusahaan Lahan 

Ekonomi. Hukum Tanah mengakui hak warga Kamboja untuk 
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menguasai dan memiliki tanah (pasal 4, 8, 29, 30, 31 dan 38). 

 
Tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya, kecuali untuk 

kepentingan publik. Pengambil-alihan hak milik dilaksanakan 

sesuai dengan bentuk dan tatacara yang diatur oleh hukum dan 

peraturan dan disertai dengan pembayaran ganti rugi yang adil 

dan setimpal sebelum pengambil-alihan (pasal 5). 

 

Pasal 5 di atas juga berlaku untuk perlindungan tanah masyarakat 

adat. Hukum Tanah menjamin pelaksanaan kepemilikan kolektif 

oleh masyarakat adat melalui otoritas mereka sendiri, hukum dan 

mekanisme adat untuk pengambilan keputusan. Hukum mengakui 

hukum adat untuk pengelolaan mandiri masyarakat: 

 
...Kelompok-kelompok yang benar-benar ada saat ini akan 

terus mengelola komunitas dan harta tak bergerak mereka 

sesuai dengan tradisi adat-istiadat mereka (pasal 23-27). 

 

Selain itu, 

 
Setiap masyarakat adat yang ada dapat mengajukan sertifikat 

tanah (sebagai kepemilikan bersama) sepanjang mereka telah 

mendaftarkan kelompok mereka dan dengan demikian 

menjadi satu badan hukum (pasal 23). 

 

Tidak ada otoritas di luar masyarakat dapat memperoleh hak 

atas harta benda tak bergerak milik satu komunitas adat (pasal 

28). 

 

[Bilamana] satu pelanggaran [adalah] dilakukan terhadap hak 

atas tanah masyarakat adat oleh otoritas yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan wilayah di mana harta tak gerak 

berada, [otoritas] akan didenda dari 1.500.000 Riel sampai 

9.000.000 Riel dan/atau pidana kurangan penjara 2-5 tahun 

dan harus menerima sanksi administratif tambahan. (pasal 

265) 

 

Akhirnya, Hukum Tanah menetapkan bahwa bidang tanah 

masyarakat adat tidak tunduk pada pembelian dan penjualan kepada 

orang luar, dengan kata lain, orang-orang pribadi atau badan-badan 

yang bukan anggota komunitas adat. Ketentuan ini merupakan 
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bagian dari perlindungan yang Hukum Tanah disediakan bagi 

kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan bersama masyarakat adat 

atas tanah mereka. 

 

Hukum Tanah juga menetapkan syarat-syarat untuk Konsesi Tanah 

Ekonomi (ELC) dapat diberikan. Kelompok-kelompok individu dan 

badan hukum berhak mengajukan penguasaan tanah (ekonomi) 

(pasal 48). Kawasan ELC dibatasi maksimal 10,000 ha dan konsesi 

yang sudah ada apabila melebihi batas ini harus dikurangi. Tatacara 

pengurangan dan pengecualian khusus ditentukan oleh Keputusan 

Tambahan tentang Konsesi Tanah Ekonomi (2005), sama seperti 

prosedur pemberian ELC untuk eksploitasi pertanian industri. Selain 

itu, penerbitan sertipikat tanah konsesi di mana bidang tanah 

permukaan lebih besar daripada yang disetujui resmi mendukung 

satu orang tertentu atau beberapa badan hukum dikendalikan oleh 

orang yang sama dilarang (pasal 59). 

 

Keputusan Nomor 146 tentang Hak Pengusahaan Lahan Ekonomi 

disahkan bulan Desember 2005. Beberapa pasal utama Keputusan 

turunan tersebut terkait erat dengan masyarakat setempat, sesuai 

dengan pasal-pasal tersebut, ELC dapat diberikan sebagai sarana 

meningkatkan kesempatan kerja di daerah pedesaan, kesempatan 

meningkatkan dan memperbanyak sumber nafkah pencaharian dan 

menggalakan pengelolaan sumber daya alam secara ekologis. 

 

ELC hanya dapat diberikan atas tanah yang memenuhi kelima 

kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pertama, tanah harus 

terdaftar dan diklasifikasikan sebagai tanah Negara swasta sesuai 

dengan Keputusan tambahan pengelolaan tanah negara dan 

keputusan tatacara untuk menetapkan peta kadaster dan pendaftaran 

tanah atau keputusan pendaftaran secara sporadis. Kedua, rencana 

tata guna lahan harus telah diterima oleh Komite Pengelolaan Tanah 

Negara Propinsi-Kota dan penggunaan lahan harus sesuai dengan 

rencana tersebut. Ketiga, penilaian dampak lingkungan dan sosial 

harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan lahan dan 

rencana pembangunan proyek ELC. Keempat, apabila ada 

pemindahan penduduk, harus dilakukan sesuai hukum dan tatacara 

yang berlaku. Otoritas yang menyelenggarakan kesekpakatan harus 

memastikan tidak ada penggusuran para pemilik tanah yang sah dan 



170 

 

hak para pemilik lahan atas lahan pribadi dihormati. Selain itu, 

konsultasi umum dengan warga dan otoritas setempat mengenai 

usulan penggunaan ELC harus dilakukan. 

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Turunan, semua 

proposal ELC dievaluasi berdasarkan pada sejauh mana mereka 

terbukti menyumbangkan: 

 Peningkatan dalam lahan pertanian dan produksi industri 

pertanian dengan penggunaan teknologi modern 

 Penciptaan kesempatan kerja 

 Peningkatan taraf hidup masyarakat setempat  

 Keberlanjutan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber 

daya alam 

 Menghindari atau mitigasi dampak sosial yang merugikan 

 Pembentukan hubungan dan dukungan saling menguntungkan 

antara konsesi lahan sosial dan konsesi lahan ekonomi 

 Tahap pengolahan bahan baku pertanian, yang akan dijabarkan 

dalam kontrak konsesi 

 

Konsesi Lahan Ekonomi (ELC) – keadaan di lapangan 

 

Sebanyak 252 ELC telah diberikan di 18 provinsi di Kamboja, 

seluas lebih dari 1.7 juta ha.
1

 Karet adalah tanaman utama 

dibudidayakan dalam ELC, diikuti oleh akasia, misac,
2
 singkong, 

tebu, jambu mete, padi, kelapa sawit, tapioka, jatropha, jagung, apel, 

kacang tanah, soya dan kedelai. 

 

                                                 
1 Angka-angka tersebut angka perkiraan sebab data statistik [saat penulisan 

ini] belum selesai 
2 Sejenis kayu. 
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Konsesi lahan ekonomi 

 
Perkebunan tanaman agro-industri di Kamboja 
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Namun, kerugian banyak skema ELC telah diidentifikasi. Misalnya, 

jarang masyarakat lokal atau masyarakat adat yang mendapatkan 

manfaat dari budidaya dan produksi pertanian di ELC melainkan 

perusahaan swasta dan investor asing mengeksploitasi tanah. 

Sebagian besar perusahaan melakukan kegiatan ilegal dalam ELC 

diberikan kepada mereka dan secara rutin mengabaikan lima kriteria 

untuk perolehan ELC diatur dalam Pasal 4 Keputusan pertanahan. 

Selain itu, masalah kurangnya transparansi dan mekanisme 

tanggung gugat tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa dan 

konflik yang terjadi dalam ELC. Sistem pengadilan di Kamboja 

masih lemah dan rusak oleh tekanan dan pengaruh dari orang kaya 

dan berpengaruh dan perusahaan. 

 

Dampak agribisnis (industri pertanian) pada masyarakat lokal 

 

Pelanggaran terhadap Keputusan Aturan Pertanahan ELC oleh 

investor asing telah tercatat banyak dampak berbahaya pada 

masyarakat adat dan masyarakat lokal. Berbagai dampak negatif 

lainnya akibat ELC, pertama dan paling penting adalah konflik 

tanah. Kebanyakan proyek industri pertanian mengakibatkan 

sengketa lahan sebagai protes masyarakat terhadap hilangnya tanah 

adat mereka untuk investor dan perusahaan, termasuk budidaya, 

pertanian, sawah, situs spiritual, kuburan, kawasan dilindungi dan 

hutan masyarakat. Selain itu, masyarakat setempat digusur dari 

tanah usaha tanpa peduli keinginan mereka, sering ditakut-takuti dan 

berhasil dipaksa 'menjual' tanah mereka kepada perusahaan 

agribisnis. Banyak masyarakat diberitahu oleh pejabat pemerintah 

bahwa tanah dalam sengketa adalah tanah Negara, mereka tidak 

memiliki hak atas tanah tersebut, dan masyarakat memiliki dua 

pilihan – menyelesaikan sekarang, atau mengambil risiko 

kehilangan tanah mereka di masa depan tanpa ganti rugi sama 

sekali. 

 

Tak terhitung jumlah masyarakat lokal yang hidup dalam ketakutan 

akan penangkapan atau pembunuhan masalah sengketa tanah. Tidak 

jarang perusahaan untuk mengerahkan aparat militer menghadapi 

masyarakat jika mereka membangkang kehadiran dan kegiatan 

perusahaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat dilarang masuk ke 

bekas tanah mereka, dilarang mengikuti lokakarya dan kegiatan 
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yang diadakan oleh LSM, atau dilarang berkumpul dalam 

kelompok-kelompok sama sekali. 

 

Selain itu, mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat lokal 

terancam bahaya yang serius. Dalam banyak kasus, di mana tanah 

yang telah diberikan sebagai ELC, masyarakat dilarang masuk hutan 

untuk mengumpulkan hasil hutan bukan kayu, dan memelihara 

hewan atau mengambil air dari dalam wilayah ELC. Sedangkan 

beberapa perusahaan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat 

setempat, ini sering ditolak, karena mereka digaji rendah dan jauh 

dari adil. Budaya dan kebiasaan tradisional masyarakat lokal dan 

masyarakat adat juga dikorbankan. Apabila industri pertanian 

dikembangkan pada tanah adat, perusahaan jarang bermusyawarah 

dengan masyarakat setempat dengan baik sebelum pembangunan 

proyek atau berusaha untuk lebih memahami nilai tanah bagi 

masyarakat. Hal ini telah menyebabkan kerusakan ruang-ruang 

budaya yang sangat penting dalam pandangan dunia masyarakat 

adat yang merupakan jantung bagi jati diri mereka, seperti kuburan 

dan hutan keramat. 

 

Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk juga telah dilaporkan 

mempengaruhi penduduk desa yang tinggal dekat atau sekitar ELC 

di mana pabrik-pabrik dan kilang beroperasi, termasuk kasus serius 

keracunan bahan kimia. Misalnya, di sebuah pabrik tebu yang 

terletak di Sre Ambel kabupaten, Koh Kong provinsi, pupuk kimia 

mengalir ke dalam sungai dimana warga desa setempat bergantung 

pada air minum dan mandi, dan ternak mereka. Saat ini, desa-desa 

tidak bisa lagi menggunakan sungai seperti sediakala, beberapa 

ternak mereka telah mati akibat keracunan air, dan populasi ikan 

menurun ticak cukup untuk meneruskan mata pencaharian mereka. 

Penyakit muncul akibat pencemaran sungai, termasuk diare dan 

gatal-gatal. Selain itu, sebagian besar penduduk desa melaporkan 

sakit kepala dan pusing akibat bau pupuk selama musim tanam tebu. 

 

Penyimpangan dan tumpang tindih tata guna lahan 

 

Dicampur dengan dampak-dampak merugikan atas, tanah-tanah 

yang dialokasikan untuk proyek agro-industri ditemukan tumpang 

tindih dengan jenis penggunaan lahan lainnya. Misalnya, 54 dari 87 
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proyek agroindustri ditemukan tumpang tindih dengan hijau primer 

atau hutan sekunder, lebih dari 500 ha. Sejumlah besar konsesi agro-

industri juga tumpang tindih dengan wilayah adat yang dimiliki, 

dikelola dan digunakan oleh masyarakat adat. Menurut data yang 

dikumpulkan dari 6 desa, mata pencaharian dari 667 rumah tangga 

yang terdiri dari 3,281 orang telah baik langsung atau tidak langsung 

terpengaruh karena akses atas hasil hutan bukan kayu (NTFP) kini 

tidak lagi dijamin atau hilang. Akhirnya, konsesi agro-industri 

mungkin tumpang tindih dengan kawasan lindung. Dari 87 ELC 

dengan titik koordinat disediakan, pemetaan mengungkapkan 12 

tumpang tindih dengan baik kawasan lindung atau hutan lindung, 

meskipun ukuran yang tepat dari tumpang tindih ini tidak jelas. 

 

Upaya advokasi masyarakat 

 

Berbagai upaya advokasi dalam beragam bentuk pembelaan telah 

dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam 

menanggapi pelanggaran HAM akibat dari pemberian ELC kepada 

perusahaan agribisnis dalam keadaan tidak adil dan tidak transparan. 

 

 

 

 
 

Studi kasus: Perkebunan tebu di Kabupaten Sre Ambel  
 
Konflik tanah ini terjadi dalam dua ELC terletak di Kabupaten Sre 
Ambel, provinsi Koh Kong, di Selatan-barat Kamboja, di sepanjang 
perbatasan Thailand. Para pihak dalam konflik adalah 220 keluarga 
yang tinggal di tiga desa Trapang Kandol, Chikhor Leu, dan Chouk, 
berhadapan perusahaan Koh Kong Sugar Industry dan Koh Kong 
Plantation. Kedua perusahaan bersama-sama dimiliki oleh Ly 
Ouknha Yong Phat, seorang senator dari Partai Rakyat Kamboja 
(memiliki 20% saham), Khon Kaen Sugar Industry Thailand (memiliki 
50% saham) dan Ve Wong Corporation Taiwan (memiliki 30 % 
saham). Baru-baru ini, Senator Ly Yong Phat menjual 20% sahamnya 
ke Sugar Khon Kaen Sugar Industry Public Company Ltd (KSL). Kedua 
perusahaan beroperasi sebagai perkebunan tunggal melalui 
perusahaan patungan. 
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Pada 19 Mei 2006, tanah warga desa Trapang Kandol, Chikhor Leu, 
dan Chouk telah digusur dibawah kawalan pasukan bersenjata dan 
dibersihkan untuk pembangunan perkebunan tebu dan fasilitas 
pengolahan. Sekitar 1,490 ha lahan dirampas dari masyarakat dan 
diberikan kepada perusahaan sebagai ELC. Menanggapi hal ini, 
masyarakat mengajukan laporan ke pengadilan, mendesak agar 
kontrak ELC dibatalkan. Perusahaan-perusahaan tidak pernah 
bermusyawarah dengan mereka sebelum membersihkan tanah 
mereka. Selain itu, perusahaan telah menghancurkan tanaman 
masyarakat, merugikan ternak dan kerbau serta mengambil lahan 
pertanian masyarakat. Kedua perusahaan tersebut juga dilaporkan 
mendapatkan tanah seluas 19,100 ha secara tidak syah (9,700 ha 
untuk Kong Koh Plantation dan 9,400 hektar kepada Koh Kong Sugar 
Industry). 
 
Upaya advokasi yang luas dipimpin oleh masyarakat setempat dalam 
menanggapi pelanggaran hak atas tanah mereka. Di tingkat domestik, 
penduduk desa berkumpul untuk memprotes pembukaan lahan, 
berpartisipasi dalam aksi protes di Phnom Penh, membangun 
penghalang di jalan nasional, protes di depan rumah kepala komune, 
mengadakan konferensi pers dan siaran radio serta menerbitkan 
banyak artikel surat kabar. Mereka juga mengajukan laporan ke 
pengadilan, mengirim surat intervensi untuk lembaga negara seperti 
DPR, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kementerian, dan 
mengajukan beberapa pengaduan bersama dengan jaringan nasional 
untuk mendukung perjuangan mereka. 
 
Di tingkat internasional, CLEC mendukung warga desa dalam 
menyampaikan pengaduan kepada Komisi HAM Thailand, dan laporan 
Uni Eropa di Brussels melalui proyek Everything but Arm. Surat-surat 
juga dikirim ke Tate dan Lyle (perusahaan Inggris) untuk mendesak 
mereka untuk mengambil tindakan dan memberikan tekanan pada 
KSL, kepada sebuah perusahaan American Sugar Refining yang 
bekerja dengan KSL, dan Deutsche Bank di Jerman yang membiayai 
KSL. Baru-baru ini, lokakarya bersama dan konferensi pers dengan 
jaringan LSM Thailand juga sudah dilakukan. 
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Mobilisasi masyarakat dan pembangunan kesetia-kawanan 

masyarakat disaksikan dalam bentuk protes desa kolektif terhadap 

pembukaan lahan. Penduduk desa telah mengorganisir musyawarah 

damai didepan pengadilan, lembaga-lembaga nasional Negara dan 

rumah-rumah tempat tinggal para pejabat pemerintah setempat. 

Mereka telah terlibat dalam dialog dengan para pengambil 

keputusan melalui forum-forum umum dalam upaya mendesak 

mereka untuk campur tangan dan menyelesaikan konflik tanah yang 

sedang terjadi. Dalam beberapa kasus, para anggota masyarakat 

setempat pernah menutup jalan nasional sebagai cara untuk 

menekan pemerintah berwenang untuk mengatasi keluhan mereka. 

Warga desa juga mengirimkan petisi atau keluhan bersama kepada 

lembaga negara agar ada kejelasan atas penderitaan mereka. Ada 

juga yang mencari bantuan hukum, mengajukan pengaduan ke 

pengadilan menuntu kembali tanah atau menuntut ganti rugi yang 

adil dan setimpal atas tanah yang hilang. Beberapa jaringan juga 

sedang dibentuk dari desa sampai ke tingkat nasional, seperti IRAM 

(Indigenous Rights Active Members) dan CPN (Community Peace 

Network). 

 

Liputan media semakin banyak melalui konferensi pers, bincang-

bincang radio dan artikel surat kabar, yang memberikan dukungan 

dan paparan nasional dan internasional lebih besar terhadap 

pelanggaran yang dialami masyarakat. Contoh-contoh tersebut 

adalah liputan media dari kasus kebun tebu di Koh Kong, dan 

perkebunan karet di kasus Kang Yu desa, Ratanakiri (lihat kotak 

teks). Juga menghubungkan pengelaman-pengalaman tersebut ke 

Pada saat penulisan ini, pengadilan Koh Kong sudang mengundang 
penduduk desa yang terkena dampak untuk menjelaskan keluhan 
mereka dalam proses sebelum sidang sebanyak empat kali. Laporan 
pengaduan yang dilaporkan kepada Komite HAM Thailand dan Komisi 
Uni Eropa sedang diproses. Surat-surat yang dikirim ke Tate dan Lyle, 
dan perusahaan American Sugar Refining tetap belum mendapat 
tanggapan. Surat yang dikirim ke Deutsche Bank berhasil mendorong 
mereka menarik investasi Euro 10 juta dari KSL. Namun, mata 
pencaharian dan keadaan warga desa sama sekali belum terselesaikan, 
dan tidak akan pernah selesai sampai tanah mereka dikembalikan 
kepada mereka dan hak-hak mereka dipulihkan. 
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tingkat internasional, International Human Rights Day, Hari Hak 

Masyarakat Adat dan acara lain seperti juga dirayakan dalam rangka 

meningkatkan kesadaran atas hak dan budaya masyarakat adat dan 

menyoroti diskriminasi terhadap mereka yang sedang berlangsung. 
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PEMBAHASAN 
 
Diskusi berkisar tantangan membuat perusahaan bertanggung jawab 

pada standar HAM dalam hukum nasional dan internasional ketika 

beroperasi lintas perbatasan negara, khususnya di negara-negara di 

mana penghormatan terhadap HAM lemah atau longgar ditegakkan. 

 

Kolaborasi antara Komisi HAM pada kasus lintas perbatasan 

negara. 

Masalah utama adalah bahwa perusahaan yang beroperasi di negara-

negara asing dan melihat diri mereka hanya secara hukum 

bertanggung jawab kepada negara di mana mereka beroperasi, yang 

mengarah ke Negara sendiri membuatr alasan tidak bisa 

mengendalikan mereka secara hukum. Para HRC perlu bekerja sama 

untuk menemukan cara-cara mengangani kasus lintas batas negara 

dan membantu satu sama lain di Asia Tenggara untuk membangun 

saluran-saluran advokasi yang berbeda dalam rangka menempatkan 

HAM kembali ke dalam kasus lintas perbatasan. 

 

Kerangka Kerja PBB sebagai alat dalam pembelaan HAM kasus 

lintas perbatasan negara. 

Tidak ada alasan mengapa lembaga HAM internasional tidak dapat 

memeriksa apa yang dilakukan perusahaan lintas-perbatasan negara, 

karena sudah ada dasar hukum untuk melakukannya dalam bentuk 

Kerangka Kerja PBB. Kerangka Kerja PBB menangani secara 

mendalam isu HAM dan bisnis dengan kewajiban perusahaan. 

Secara khusus, laporan ini menyoroti: 
 

semakin luasnya potensi kewajiban perusahaan untuk kejahatan 

internasional, mencerminkan standar internasional tetapi 

dipaksakan melalui pengadilan nasional.1 

 

Tantangan melaporkan ke pengadilan. 

Kesulitan melawan orang kuat di pengadilan-pengadilan Kamboja 

diperparah dengan kenyataan bahwa proses peradilan formal sangat 

lambat dan hakim cenderung tidak tanggap, bahkan ketika mereka 

telah diganti atas permintaan dari pengadu. Kekebalan orang 

                                                 
1 Ruggie 2008:7. 
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berkuasa merupakan hambatan utama. Alternatif penyelesaian 

sengketa juga sedang dicoba tapi sekali lagi tidak responsif untuk 

kasus besar dan kasus ELC, meskipun telah terbukti berguna dalam 

penyelesaian sengketa-sengketa kecil. 

 

Kontrak tidak transparan. 

Kurangnya transparansi kontrak ELC perlu ditangani, seperti halnya 

kurangnya penghormatan terhadap hak untuk Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan masyarakat adat dan masyarakat 

lokal dalam pemberian konsesi kepada perusahaan. Dianjurkan agar 

evaluasi luas seluruh negeri tentang bagaimana pemberian izin 

sebaiknya dilakukan dan hasilnya dibandingkan dengan standar 

HAM internasional yang ditanda-tangani dan/atau diratifikasi 

Kamboja. 

 

Badan HAM di Kamboja. 

Sementara Kamboja tidak memiliki komisi nasional yang 

independen HAM, ada badan HAM di bawah Majelis Nasional, 

Senat dan Pemerintah. Namun, sejauh ini belum responsif terhadap 

pengaduan dari masyarakat sipil dan LSM. 
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Standar Hak Asasi Manusia dan Ekspansi Agribisnis 

di Filipina 

 

Oleh Loretta Ann Rosales P. 

 
'Menuju pendekatan berbasis hak terhadap agribisnis' 

 

Filipina sebagian besar adalah negara agraris. Hampir setengah dari 

total luas daratan, sekitar 14.2 juta hektar, diklasifikasikan sebagai 

lahan pertanian. Tahun 2008, sektor pertanian dan kehutanan 

mempekerjakan 35% dari angkatan kerja Filipina, merupakan 

lapangan kerja tunggal terbesar dari semua sektor ekonomi di 

Filipina. Produk ekspor terkemuka pertanian adalah: kelapa, pisang 

dan gula. Namun sektor pertanian menyumbang hanya 20% 

terhadap total produk domestik bruto (PDB) Negara. Tahun 2010, 

semua sektor ekonomi mencatat tingkat pertumbuhan, kecuali untuk 

pertanian, yang bahkan mengalami tekanan. Selain itu, dari rumah 

tangga miskin di Filipina, sekitar 56,4% adalah mereka yang terlibat 

dalam pertanian. 

 

Apa pesan angka-angka ini buat kita? Mereka mengatakan kepada 

kita bahwa untuk memenuhi tujuan pembangunan Filipina, harus 

memberikan perhatian penting untuk sektor pertanian. Jika Filipina 

bermaksud mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, harus 

menerapkan kebijakan dan program khusus diarahkan ke sektor 

penting dan sensitif ini. 

 

Ini adalah rahasia umum bahwa kunci untuk pembangunan ekonomi 

dan manusia Filipina adalah pertanian. Bahkan, Pasal XII Bagian 1 

Konstitusi Filipina 1987 mengamanatkan Negara wajib memajukan 

industrialisasi dan pekerjaan penuh berdasarkan pembangunan 

pertanian yang sehat dan reforma agraria ... "Dengan kata lain, 

sektor pertanian harus menjadi tulang punggung perekonomian 

Filipina. Tapi mengapa bahwa Filipina adalah jauh dari pencapaian 

diri dikenakan tujuan industrialisasi dan lapangan kerja penuh? Saya 

bisa menawarkan tiga alasan: 1) pelaksanaan suram reforma agraria 

2) kurangnya layanan dukungan pertanian dan 3) kebijakan pangan 

pemerintah berorientasi ekspor sementara hubungan kepemilikan 
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tanah feodal bertahan. 

 

Anda lihat, reforma agraria selalu menjadi pusat sejarah dan 

ekonomi politik Filipina. Reforma agraria adalah salah satu pekik 

pertempuran Revolusi Filipina 1898 melawan penjajah Spanyol, 

yang mengambil semua tanah di bawah fiksi hukum Ajaran 

Regalian, dan membuat budak keluar dari Filipina yang terlalu 

banyak bekerja-upah murah penggarap. Reforma agraria juga 

merupakan salah satu akar penyebab konflik bersenjata yang sedang 

berlangsung di Filipina. Sebagian besar anggota berasal dari 

pemberontakan kaum tani yang merasa bahwa mereka telah lama 

kehilangan tanah yang menjadi hak mereka. Tahun 1930-an hingga 

sekarang, pemerintah Filipina selalu gagal memenuhi pembagian 

sasaran pembagian lahan ke dalam dan ke luar. 

 

Bidang lain masalah adalah pengiriman efisien dari layanan 

dukungan pertanian, terutama irigasi dan fasilitas kredit. Kurang 

dari dua pertiga tanah diairi sebenarnya dilayani oleh pemerintah, 

dan sistem irigasi banyak yang disediakan oleh sektor swasta 

sebagai gantinya. Fasilitas kredit, sepertinya bukan petani kecil yang 

mendapatkan manfaat dari pinjaman pertanian dari pemerintah 

karena persyaratan yang terakhir membosankan. Sementara ada 

bank-bank pedesaan yang didukung oleh pemerintah, mereka namun 

tidak dapat diakses oleh petani kecil karena dalam prakteknya 

mereka cenderung untuk melayani usaha besar. 

 

Terakhir, produksi pertanian di Filipina pada dasarnya diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Hal ini mengikuti teori 

ekonomi Ricardian keunggulan komparatif, yang menyerukan untuk 

meninggalkan swasembada mendukung ekspor produk-produk 

terbaik. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka memperoleh mata 

uang asing yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan negara 

dari negara yang dapat menghasilkannya dengan biaya paling 

murah. Kebijakan ini jelas mewakili dalam ekspor negara itu 

meningkat dari produk pertanian tersebut pada saat yang sama 

bahwa impor atas komoditas yang paling dasar, terutama beras, 

mencapai semua waktu tinggi. Tahun 2007, nilai ekspor pertanian 

sebesar US $ 3,35 miliar atau 27,12% lebih tinggi dibandingkan 

2006. Minyak kelapa tetap ekspor pertanian tertinggi negara, yang 
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terdiri dari sekitar 21% dari total ekspor pertanian. Kecenderungan 

sebaliknya terjadi pada padi: tahun 1984 China mengimpor 191.000 

ton beras, namun pada tahun 2008 membengkak menjadi 2.1 juta 

ton, membuat Filipina pengimpor beras terbesar di dunia. 

 

Dengan ini sebagai latar belakang, keputusan ekonomi (dan sangat 

politis) Filipina harus membuat cukup jelas: mendistribusikan lahan 

pertanian kepada petani tak bertanah, menyediakan layanan 

dukungan yang ditingkatkan dan program penyuluhan, dan 

mengarahkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan dalam 

negeri dan pasar domestik. Untuk mencapai industrialisasi dan 

pengangguran, pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang 

kondusif untuk agribisnis hidup dan dinamis. Ekspansi Agribisnis 

tidak hanya merupakan persyaratan konstitusional - juga merupakan 

keharusan ekonomi untuk Filipina. 

 

Perluasan Agribisnis yang sedang saya bicarakan bukan salah satu 

yang didorong oleh kekuatan pasar internasional atau dikendalikan 

oleh elit multinasional dan domestik. Pasal II Pasal 11 dari 

Konstitusi Filipina juga menyatakan bahwa 'Negara menilai 

martabat setiap pribadi manusia dan menjamin penghormatan penuh 

terhadap HAM. "Dalam membuat kebijakan Negara, lmandat 

konstitusi Filipina HAM berada di titik tumpu fungsi pemerintah 

dan program tindakan. Ekspansi Agribisnis karena itu harus 

memiliki untuk tujuan ujungnya perlindungan dan promos HAM. 

 

Dengan demikian, kita harus mengadopsi Pendekatan Hak-Berbasis 

Ekspansi Pertanian. Dan ini berlaku tidak hanya untuk Filipina 

tetapi untuk semua negara-negara Asia Tenggara. Pendekatan 

berbasis hak untuk ekspansi agribisnis adalah agribisnis ekspansi 

yang didasarkan pada norma-norma hak asasi manusia, dipandu oleh 

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar, dan diarahkan pada 

realisasi hak asasi manusia bagi semua. 

 

Norma-norma HAM memiliki relevansi utama dengan Perluasan 

Agribisnis adalah hak atas pangan, hak atas air dan hak atas 

pembangunan. Tentu saja, kita semua di sini tahu bahwa ini adalah 

hak asasi manusia dan apa hak asasi manusia memerlukan. Saya 

tidak lagi mendiskusikan isi normatif mereka. Intinya adalah bahwa 
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Ekspansi Agribisnis, agar bermakna dan bermanfaat harus 

menghasilkan setiap manusia yang memiliki pangan yang cukup, 

aman dan bergizi di meja nya setidaknya tiga kali sehari. Ini harus 

menghasilkan pemberantasan kelaparan. Ekspansi Agribisnis tidak 

boleh mengalihkan terlalu banyak air minum untuk irigasi lahan 

pertanian dan pengolahan produk pertanian, sehingga merugikan 

penggunaan air pribadi dan rumah tangga. Terakhir, Ekspansi 

Agribisnis harus mengarah pada pengembangan bukan dari Negara, 

tetapi dari setiap individu - semacam pembangunan yang diukur 

bukan oleh indeks tradisional GDP dan GNP tetapi sejauh mana 

kebebasan dari kerinduan dan pencapaian potensi yang dinikmati 

oleh semua orang. Dengan norma-norma, menjadi cukup jelas 

bahwa negara tidak bisa membabi buta mengejar kebijakan 

berorientasi ekspor ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak dasar 

dan materi dari warganya. 

 

Pendekatan pengelolaan ekspansi berbasis agribisnis memberikan 

perhatian khusus kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan yang 

memiliki keuntungan lebih memperjuangkan hak-haknya. Dalam 

konteks Agribisnis, mereka adalah petani tak bertanah, masyarakat 

adat dan perempuan. Seperti yang telah saya sebutkan, Agribisnis 

Ekspansi harus dikontrol oleh orang-orang yang benar-benar sampai 

tanah dan bukan oleh mereka yang memiliki modal dan membuat 

keputusan dalam kenyamanan kamar papan perusahaan. Ekspansi 

Agribisnis tidak harus menginjak-injak hak-hak masyarakat adat 

atas tanah leluhur mereka, jalan hidup mereka dan gagasan mereka 

sendiri pembangunan ekonomi. Sama pentingnya dengan Ekspansi 

Agribisnis harus mengakui peran penting perempuan dalam 

produksi pertanian dan pengembangan dan tidak boleh 

mendiskriminasikan mereka hanya didasarkan pada peran gender 

tradisional dan struktur ketidakseimbangan hubungan. 

 

Seperti yang saya simpulkan, izinkan saya untuk menawarkan 

rekomendasi konkret yang akan mengarahkan kita menuju 

terwujudnya satu Pendekatan Berbasis Hak atas Pembangunan 

Manusia. 

 

Pertama, kita harus bekerja menuju sinergi yang lebih besar di 

antara semua instansi pemerintah yang terlibat dalam pemanfaatan 
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lahan dan pengembangan sumber daya alam. Dana publik harus 

dialokasikan untuk Perluasan Ekspansi mana mungkin dan perlu, 

dengan semua instansi terkait bekerja bersama menuju 

keberhasilannya. Dalam hal partisipasi publik tidak layak atau tidak 

diinginkan sebagai masalah kebijakan, pemerintah harus 

meregangkan otot peraturan untuk memastikan Agribisnis tidak 

bertentangan dengan HAM dan pembangunan ekonomi. 

 

Kedua, harus ada kerjasama yang lebih besar antara pemegang hak 

di satu sisi (termasuk masyarakat sipil, organisasi masyarakat dan 

masyarakat) dan pengemban tugas lain (instansi pemerintah dan 

badan usaha). Keduanya harus berusaha untuk mewujudkan hak 

asasi manusia, mereka tidak dapat bertentangan satu sama lain setiap 

saat. Keterlibatan konstruktif akan pergi jauh dalam memastikan 

kepatuhan terhadap norma-norma HAM dan standar dalam operasi 

bisnis yang rumit dan teknis seperti agribisnis. 

 

Terakhir, kita harus selalu melakukan tidak hanya Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi juga Hak Asasi 

Manusia Penilaian Dampak untuk memastikan bahwa dampak 

lingkungan dan sosial-ekonomi kegiatan usaha agribisnis yang 

diusulkan dipertimbangkan sebelum operasi aktual. Semua ini 

memastikan bahwa Pendekatan Berbasis Hak Inda Sawit Hak-

Berbasis Agribisnis adalah di tempat di seluruh siklus Agribisnis - 

dari perencanaan, untuk operasi, pemantauan dan penilaian. 

 

Beberapa rekomendasi saya buat berlaku tidak hanya dalam 

pengaturan Filipina, tetapi untuk seluruh Asia Tenggara. Ekspansi 

Agribisnis adalah usaha yang layak, tetapi kita harus antisipatif dari 

segala konsekuensi yang merugikan yang tidak diinginkan yang 

dapat menimbulkan baik lingkungan dan masyarakat, terutama 

masyarakat yang terkena dampak langsung. Lebih penting lagi, kita 

harus mencari Ekspansi Agribisnis dalam kerangka pembangunan 

yang berpusat pada pengembangan pribadi manusia. 
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Hak Adat, Pluralisme Hukum dan Standar Hak Asasi 

Manusia – Menuju Pendekatan Terpadu 

 

Oleh Jennifer Corpuz 

 
Masyarakat adat di Asia Tenggara 

 

Meskipun tidak ada definisi yang diterima secara internasional siapa 

'masyarakat adat', beberapa unsur telah ditemukan dan digunakan 

dalam definisi yang berlaku. Unsur tersebut termasuk: anggapan-

diri/identifikasi-diri sendiri sebagai masyarakat adat; gaya hidup 

tradisional; budaya dan cara hidup yang berbeda dengan bagian lain 

dari populasi nasional; organisasi sosial dan lembaga politik yang 

berbeda; sejarah tempat tinggal terus menerus dalam kawasan 

tertentu, atau sebelum penduduk lain 'menyerang' atau datang ke 

wilayah tersebut; dan hubungan khusus dengan tanah. Di Asia, 

masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah, termasuk 

komunitas budaya adat, masyarakat dataran tinggi, adivasis, 

janajati, Pribumi, Orang Asal, Masyarakat adat, suku bangsa/suku 

bukit/komunitas suku, suku minoritas dan beberapa istilah lainnya. 

 

Masyarakat adat di Filipina 

 

Tidak ada angka yang akurat tersedia soal jumlah seluruh penduduk 

masyarakat adat di Filipina. Penduduk masyarakat adat diperkirakan 

tahun 1995 sekitar 12.8 juta. Masyarakat adat terdiri dari 17% dari 

seluruh penduduk Filipina, yang mewakili lebih dari 110 kelompok 

bahasa suku yang berbeda dan sebagian besar berada di provinsi 

Mindanao (61%) dalam wilayah sekitar 5 juta ha. Masyarakat adat 

lainnya yang ditemukan di Luzon (36%) dan Visayas (3%). 
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Istilah yang digunakan untuk merujuk masyarakat adat dalam peta Asia 

 

 

Hak masyarakat adat dalam hukum internasional 

 

Artikulasi hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam sejumlah 

instrumen HAM, perjanjian lingkungan multilateral, kebijakan 

badan PBB dan kebijakan lembaga keuangan. Contohnya termasuk 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), ILO 

169 dan ILO 107, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Komite 

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 

Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), Konvensi 

Keanekaragaman Hayati (CBD), yang Konvensi Kerangka Kerja 

PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Deklarasi Rio. Hak 

masyarakat adat juga ada dalam kebijakan-kebijakan Program 

Pembangunan PBB (UNDP), Bank Dunia, International Finance 

Corporation (IFC), Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 

Degradasi Hutan PBB (UN-REDD), Dana Internasional untuk 
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Pembangunan Pertanian (IFAD), Food and Agriculture Organisation 

(FAO), Asian Development Bank (ADB), Intra-American 

Development Bank (IADB) dan lain-lain. 

 

 
Struktur organisasi HAM PBB 

 

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat 

 

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat 2007 menyatakan hak 

masyarakat adat atas non-diskriminasi, menentukan nasib sendiri, 

partisipasi politik, kebangsaan, untuk hidup, identitas budaya, 

bahasa dan budaya, pendidikan, informasi, pembangunan, atas 

Tanah, Wilayah dan Sumber Daya (LTR), hak kekayaan intelektual 

(hak masyarakat intelektual), atas Keputusan Bebas, Didahulukan 

dan Diinformasikan, gerakan/mobilitas, hak perjanjian, dengan 

pengetahuan tradisional, hak perempuan dan anak, kesehatan, dan 

konservasi dan perlindungan lingkungan mereka. Deklarasi juga 

melindungi masyarakat adat dari asimilasi paksa dan dari 

penggusuran tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan mereka. 
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Pluralisme hukum di Filipina 

 

Populasi Filipina tahun 2010 diperkirakan 96 juta, tersebar dalam 

daratan seluas 300.000 km persegi (atau 30 juta ha) terdiri dari 

7,107 pulau. Sistem hukum di Filipina adalah perpaduan Hukum 

Sipil dan Umum yang sangat pluralistik dan di mana keputusan 

pengadilan membentuk bagian dari Hukum Pertanahan. Hukum di 

Filipina menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang 

berlaku umum sebagai bagian dari Hukum Pertanahan. Selain itu, 

ada juga ada hukum adat adat dan hukum syariah. Hukum Syariah 

mengakui sistem hukum kaum Muslim di Filipina sebagai bagian 

dari Hukum Pertanahan. Hukum Pertanahan ini menjadi dasar 

hukum muslim dan menyediakan administrasi dan penegakan yang 

efektif hukum muslim di kalangan umat Islam, seperti melalui 

pengadilan syariah. 

 

Hukum masyarakat adat  

 

Dalam Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA), keutamaan 

diberikan kepada hukum adat dan kebiasaan (Bag. 65): 

 
Ketika perselisihan melibatkan ICC/IP [Komunitas Budaya 

Adat/Masyarakat Adat], hukum adat dan kebiasaan harus 

digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah. 

 

Masyarakat juga berhak untuk menyelesaikan konflik tanah 

berdasarkan hukum adat daerah dimana tanah mereka 

berada, dan hanya dalam gagal maka pengaduan 

disampaikan kepada penyelesaian damai dan Pengadilan 

Kehakiman bila diperlukan. 

 

Selain itu, 

 
Hukum adat, tradisi dan kebiasaan Komunitas Budaya 

Adat/Masyarakat Adat atas tanah di mana konflik muncul 

akan diterapkan pertama terhadap harta hak milik, klaim hak 

dan kepemilikan, peralihan keturunan dan penyelesaian 

sengketa tanah. Keraguan atau ambiguitas dalam penerapan 

dan penafsiran hukum harus diselesaikan berpihak bagi 

KBA/MA (Bag. 63) 
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Landasan hukum dan prinsip-prinsip inti dari IPRA berasal dari 

berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi ILO 169 dan 

naskah rancangan Deklarasi Hak Masyarakat Adat, dan hukum 

nasional seperti Hak Orang Asli dan UUD 1987. IPRA melindungi 

hak-hak masyarakat adat atas: tanah dan sumber daya; wilayah 

leluhur dan tanah leluhur, keadilan sosial dan HAM; pemerintahan 

sendiri dan pemberdayaan; keutuhan budaya; penentuan nasib 

sendiri; hak untuk memiliki dan menguasai tanah, wilayah dan 

sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau gunakan; hak 

untuk mewakili diri mereka sendiri melalui lembaga mereka sendiri; 

hak mengatur diri sendiri; hak untuk mengamalkan hukum adat 

mereka; dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan atas 

tindakan/upaya yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. 

 

Yurisdiksi Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP) 

 

Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP) menjalankan kekuasaan 

semi yudisial, dijalankan melalui Petugas Regional, Biro Hukum 

NCIP dan NCIP En Banc: 

 
NCIP, melalui kantor regionalnya, memiliki yurisdiksi atas 

semua klaim dan sengketa yang melibatkan hak KBA/MA: 

Asalkan, tidak ada sengketa tersebut harus dibawa ke NCIP 

kecuali para pihak telah menempuh semua cara dalam 

hukum adat mereka ... (Bag. 66 IPRA) 

 

Namun, studi kasus menunjukkan bahwa NCIP menderita berbagai 

keterbatasan. Termasuk diantaranya kurang kapasitas pengambilan 

keputusan, informasi kurang memadai tentang hukum adat tersedia 

bagi NCIP, tatacara tidak dapat diakses bagi masyarakat adat yang 

tinggal di daerah terpencil, dan masalah yang belum terselesaikan 

tentang bagaimana menangani kasus di mana salah satu pihak yang 

pribumi dan non pribumi lainnya, atau korporasi. 
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Proses keputusan dan banding 

 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan: memperbaiki 

hubungan antara perusahaan dan masyarakat adat 

 

Keputusan Bebas dan Didahulukan mengacu pada konsensus dari 

semua anggota KBA/MA yang merupakan a) ditentukan sesuai 

dengan hukum adat dan kebiasaan masing-masing b) bebas dari 

manipulasi, gangguan, dan pemaksaan pihak luar dan c) diperoleh 

setelah membahas maksud dan ruang lingkup dari rencana/program 

kegiatan proyek dengan lengkap, dalam bahasa dan proses 

dimengerti kepada masyarakat. Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan diberikan oleh KBA/MA bersangkutan setelah 

penandatanganan Nota Kesepahaman (MOA) yang berisi kondisi, 

persyaratan, manfaat serta denda dari pihak menyepakati sebagai 

dasar keputusan yang diberikan.
1
 

 

                                                 
1 Panduan FPIC Filipina dapat ditemukan dalam beberapa dokumen, 

termasuk RA 8371 (IPRA) 1997; Ketentuan dan Peraturan Pelaksanaan 

IPRA (IPRA IRR – A.O. 1, s. 1998); Panduan FPIC – A.O. 3, s. 1998; 

Panduan FPIC – A.O. 3, s. 2002; dan Panduan FPIC 2006 – Komisi 

Nasional Masyarakat Adat (NCIP) Aturan Administratif No. 1, 2006. 
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Kegiatan mewajibkan FPIC Reguler 

 

Sesuai dengan Pasal 6A Pedoman FPIC 2006, FPIC 'reguler' 

diwajibakn untuk: 

 Pembangunan, eksploitasi dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan 

sumber daya alam lainnya skala besar dalam wilayah 

leluhur/tanah; 

 Eksplorasi sumber daya mineral dan energi dalam wilayah 

leluhur; 

 Program, proyek dan kegiatan yang dapat menyebabkan 

penggusuran dan/atau relokasi masyarakat adat; 

 Program pemindahan pemukiman atau proyek oleh pemerintah 

atau sarana-sarana yang dapat memasukan orang luar pendatang 

ke wilayah leluhur secara menetap atau sementara; 

 Pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan kritis, dan usaha 

patungan lainnya terkait dalam wilayah leluhur; 

 Aktifitas pencarian genetika; 

 Penggunaan lahan industri termasuk pembentukan zona 

ekonomi; 

 Proyek pariwisata skala besar; 

 Pertanian skala besar dan proyek-proyek pengelolaan hutan, dan 

 Kegiatan serupa lainnya atau analog dengan kegiatan diatas. 

 

Kegiatan mewajibkan FPIC 'khusus' 

  

Kegiatan yang wajib menerapkan FPIC 'khusus',  meliputi: 

 

1. Eksplorasi dan pemanfaatan tanah, air dan sumber daya alam  

skala kecil di wilayah leluhur/tanah sebagaimana didefinisikan 

dalam hukum, ketentuan dan peraturan yang ada yang mengatur 

atau lembaga yang mengatur; 

2. Penelitian komersial yang dilakukan oleh pemerintah, orang 

pribadi, perusahaan atau entitas asing untuk tujuan komersial 

langsung atau tidak langsung, seperti publikasi, dokumentasi, 

ceramah dibayar, dan sebagainya; 

3. Proyek pemerintah untuk pengiriman jasa sosial ekonomi dan 

pembangunan, termasuk proyek-proyek lembaga amal, 

organisasi sipil atau non-pemerintah, penerima langsung dan 
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penerima manfaat KBA/MA yang memiliki wilayah leluhur, 

kecuali hal yang sama secara resmi dikoordinasikan dengan 

NCIP; 

4. Kegiatan yang akan berdampak bagi tradisi spiritual dan 

keagamaan, adat dan upacara KBA/MA, termasuk benda upacara 

atau akses ke situs agama dan budaya, penggalian arkeologi, 

penggalian dan pembongkaran, kecuali majelis tetua/pemimpin 

mewajibkan pelaksanaan proses FPIC dijabarkan menurut pasal 

26; 

5. Program, proyek dan kegiatan yang tidak mewajibkan izin dari 

instansi pemerintah; 

6. Studi kelayakan untuk setiap program, proyek, kegiatan, atau 

menjalankan salah satu dari yang disebutkan dalam Pasal 6 (A); 

7. Penempatan militer atau paramiliter mengerakkan kekuatan, 

pembentukan fasilitas militer sementara atau permanen, atau 

latihan militer di dalam wilayah adat, kecuali bila diminta oleh 

orang tua/pemimpin yang bersangkutan secara tertulis. Operasi 

militer dalam wilayah kekuasaan leluhur bila dibuat sehubungan 

dengan operasi pengejaran, mengamankan instalasi pemerintah 

penting, dan program dan proyek melawan bahaya yang jelas 

dan nyata, tidak akan membutuhkan FPIC. Penghentian 

permusuhan dan ada atau tidak adanya bahaya yang jelas dan 

nyata akan ditentukan oleh para sesepuh/pemimpin yang dapat 

memberitahukan tertulis pendudukan kekuatan militer/ 

bersenjata untuk mengosongkan wilayah leluhur; dan 

8. Kegiatan lain analog dengan sifat tersebut di atas (Pasal 6B, 

2006 Pedoman FPIC). 

 

Untuk FPIC 'Reguler', kegiatan wajib meliputi posting 

pemberitahuan dan undangan; menyelenggarakan konsultasi 

masyarakat; masa penyusunan kesepahaman; dan pertemuan 

keputusan. Untuk 'FPIC Khusus', kegiatan wajib meliputi pertemuan 

pertama, masa membangun konsensus bersama dan pertemuan 

keputusan (lihat diagram di bawah). 

 

Langkah Proses FPIC Pedoman 2006 

 

Sejumlah langkah-langkah ditempuh dalam proses FPIC sesuai 

Pedoman 2006. Pertama, pemrakarsa proyek mengajukan 
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permohonan dengan badan pengawas yang berwenang. Badan 

pengawas mengacu permohonan kepada NCIP, yang mendukung 

permohonan ke Kantor Regional NCIP. NCIP kemudian mengacu 

pada Daftar Induk Wilayah Leluhur. Hal ini dapat menghasilkan 

dikeluarkannya Sertifikat Tanpa-Tumpang Tindih (CNO). Sebuah 

konferensi investgasi pra lapangan kemudian diadakan, berikutnya 

investigasi lapangan yang sesungguhnya dilakukan, yang dimulai 

setelah pembayaran biaya oleh pemrakarsa proyek kepada Dana 

Perwalian NCIP. Sebuah konferensi pra FPIC kemudian diadakan, 

sebelum FPIC yang sesungguhnya dimulai, juga setelah pembayaran 

biaya FPIC. Proses FPIC yang sesungguhnya memuat ketentuan 

partisipasi LSM dan menghasilkan keputusan (suatu MoA) atau 

penolakan. 

 

 
Proses FPIC dasar 

 

Proses FPIC 'Reguler' membutuhkan 50 hari. Pertama, 

pemberitahuan penempatan/melayani disiarkan, diikuti oleh 

pertemuan konsultasi masyarakat. Setelah pembangunan konsensus 

dan periode kebebasan, satu pertemuan keputusan diadakan. Jika 
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keputusan menguntungkan, sebuah Nota Kesepahaman (MoA) 

dijalankan dan ditandatangani. Tim FPIC menyerahkan laporan 

mereka ke Kantor Wilayah yang mengarahkan evaluasi laporan. 

Rekomendasi disampaikan ke Kantor Wilayah yang akan 

mengeluarkan sertifikat. Jika hasil pertemuan keputusan itu tidak 

mendukung, Kantor Wilayah mengeluarkan sertifikat penolakan 

(lihat diagram di bawah). 

 

Proses FPIC reguler 

 

Proses FPIC 'Khusus' membutuhkan 20 hari. Ini berbeda dari proses 

FPIC 'Biasa' dalam pertemuan konsultasi antara pemimpin adat dan 

penggusung proyek menggagas proses FPIC, diikuti oleh satu 

pertemuan pertama, pembangunan konsensus dan keputusan rapat. 
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Proses FPIC khusus 

 

Berbagai hambatan proses FPIC 

 

Namun, dari temuan awal dari studi kasus Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan, sejumlah kendala telah 

ditemukan. Termasuk diantaranya adalah kurangnya kapasitas baik 

NCIP dan masyarakat adat, serta kurangnya sumber daya yang 

tersedia bagi mereka. Ditambah dengan keadaan situasi ekonomi 

yang begitu memprihatinkan dihampir seluruh masyarakat adat, 

termasuk kurangnya akses terhadap pelayanan sosial dasar. Selain 

itu, pemantauan tidak efektif dan mekanisme peninjauan 

menyebabkan tingginya jumlah penyimpangan. Juga ditemukan 

kurangnya kerjasama antar lembaga. Selain itu, proses FPIC 

mengalami kelemahan, atau gagal, tatacara pembagian manfaat, 

pengaduan tidak dapat dipakai, pengaruh politik dan korupsi, serta 

tidak menghormati hukum adat dan adat-istiadat. 
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Ekspansi Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia di 

Filipina 
 

Oleh Jo Villanueva 

 
Konstitusi Filipina memuat ketentuan penting mengenai tanah dan 

pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Misalnya Pasal 

12, ayat 2 UUD, menyatakan: 

 
Semua tanah ranah publik, air, mineral, batubara, minyak 

bumi, dan minyak mineral lainnya, semua kekuatan energi 

potensial, perikanan, hutan atau kayu, satwa liar, flora dan 

fauna, dan sumber daya alam lainnya dimiliki oleh Negara. 

Dengan pengecualian lahan pertanian, semua sumber daya 

alam lainnya tidak akan diambil-alih. (Penekanan 

ditambahkan) 

 

Namun, konflik pemanfaatan tanah telah dan terus terjadi di Filipina 

sebagai akibat dari sejumlah faktor. Salah satunya adalah kegagalan 

kebijakan penggunaan lahan yang ada mengatasi pergesekan dan 

tumpang tindih klaim lahan dan konflik. Hal lain adalah kurangnya 

prioritas dalam hal penggunaan lahan. Selain itu, konflik sering 

muncul ketika industri didirikan di daerah-daerah ekologi genting 

atau lahan utama/irigasi pertanian nilai tinggi.  

 

Selain itu, kebijakan bias pasar mendukung pengembangan 

perkebunan monokultur telah menyebabkan perambahan agribisnis 

merajalela di lahan hutan, wilayah leluhur dan kawasan lindung. 

Secara khusus, operasi pertambangan di wilayah tersebut adalah 

salah satu masalah yang paling kontroversial dan bermasalah dalam 

hal hak atas tanah di Filipina, dan risiko semakin diperburuk oleh 

sasaran pertambangan pemerintah Filipina dengan target 9 juta ha. 

Tanah hak masyarakat adat digerogoti oleh status hukum formal 

baik tanah umum dan swasta sebagai terbuka untuk pertambangan. 

Ada juga masalah kurangnya informasi yang sistematis mengenai 

tata guna lahan dan daerah berbahaya di seluruh negeri. 
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Sektor minyak sawit Filipina 

 

Perkebunan kelapa sawit pertama (280 hektar) di Filipina didirikan 

pada tahun 1950 oleh Menzi di Zamboanga. Baru-baru ini, target 

pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit dinaikkan menjadi  1 

juta hektar untuk perluasan lebih lanjut, sebagian didorong oleh 

persaingan dengan Indonesia dan Malaysia, serta Thailand. Di 

Filipina, minyak sawit sebagian besar diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, baik sebagai minyak nabati dan bahan 

bakar nabati, yang terakhir terutama sejak Undang-Undang Bio-Fuel 

2006. Agribisnis secara umum sedang dipromosikan oleh 

pemerintah sebagai kunci pembangunan ekonomi Filipina. Daerah 

yang sudah ada perkebunan kelapa sawit adalah 54.748 ha (2011) 

dan 1,000,000 ha lanjut harus dibangun 2011-2022, dimana 500,000 

ha akan berada di Mindanao. 

 

Pendorong investasi kelapa sawit 

 

Sejumlah faktor nasional dan global di balik perluasan dan 

intensifikasi budidaya kelapa sawit di Filipina. Pertama adalah harga 

minyak sawit global melonjak dan meningkatnya permintaan pasar 

(domestik dan pasar internasional) akan minyak sawit sebagai 

komponen dalam bahan makanan dan kosmetik. Kedua adalah 

permintaan domestik meningkat untuk bahan bakar nabati, sebagian 

dinaikkan oleh Filipina Biofuels Act tahun 2006 yang menetapkan 

target untuk bahan bakar nabati. Sejalan dengan Undang-Undang 

ini, 1.37 juta ha lahan saat ini ditargetkan untuk produksi bahan 

baku agro-fuel (misalnya kelapa, jarak pagar, minyak sawit untuk 

biodiesel dan tebu, sorgum manis, singkong dan molase untuk 

bioetanol). 

 

Banyak kebijakan pemerintah juga telah memainkan peran penting 

mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit. Undang-undang 

Penanaman Modal Asing tahun 1991 (telah diubah pada tahun 1996 

untuk RA 8179) membebaskan masuknya investasi asing ke negara 

dengan melonggarkan pembatasan partisipasi asing sebagai 

pemegang saham ekuitas dalam perusahaan lokal. Rencana 

Pembangunan Filipina Jangka Menengah (MTPDP) 2004-2010 

ditetapkan pembangunan 'paling sedikit 2 juta ha lahan kosong 
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untuk agribisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan.' Aturan 

Pemerintah Daerah (LGC) juga telah membuat lebih mudah bagi 

sektor swasta berurusan langsung dengan Unit Pemerintah Daerah 

(LGU). 

 

Selanjutnya, daerah yang terbuka untuk perkebunan kelapa sawit 

meliputi tanah-tanah diberikan oleh pemerintah kepada Penerima 

Manfaat Pembaruan Agraria (ARB), Sertifikat Hak Wilayah Leluhur 

(CADT), termasuk kawasan hutan seperti di bawah Pengelolaan 

Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM), Program Kehutanan Sosial 

Terpadu (ISFP) dan Kesepakatan Pengelolaan Hutan Sosialisasi 

(SIFMA) dan tanah hak pribadi lainnya, dan lahan masyarakat di 

bawah wewenang LGU. 

 

Terbatasnya investasi publik di bidang pertanian, kurangnya 

dukungan pemerintah untuk pemilik ARB, CADT dan CBFM/ISFP 

mengembangkan dan memperoleh manfaat dari tanah/milik mereka 

serta daya tarik akan 'peluang pulang modal investasu yang tinggi 

dan fasilitasi pembiayaan bank adalah faktor penting perluasan 

kelapa sawit. 

 

Skema pembebasan lahan 

 

Skema pembebasan tanah di Filipina antara lain perkebunan 

inti/sewa (seperti dalam kasus untuk perusahaan FPP, AGU Mill dan 

KENRAM), perjanjian sewa (misalnya CLOA dan ISFP) dan skema 

pekebun swadaya (lahan pribadi dan kawasan CADT). Skema baru 

muncul lainnya termasuk perjanjian usaha patungan (CADT, 

PHBM) dan pengelolaan bersama dengan LGU (seperti dalam kasus 

daerah yang sebelumnya dibawah Perjanjian Izin Kayu (TLA). 

 

Namun, sejumlah masalah muncul akibat pembebasan lahan. 

Perjanjian kemitraan yang memberatkan telah dilaporkan oleh 

organisasi masyarakat, serta keluhan bahwa kontrak dimonopoli 

oleh pabrik kelapa sawit/perusahaan. Sewa tanah sangat rendah. 

Masalah kurang serius menghormati hak atas Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan masyarakat adat seperti di kasus 

Palawan dan di Bgry. Hagpa, di Impasug-ong, Bukidnon. Dampak 

negatif lain dari perluasan meliputi penggusuran masyarakat adat (di 
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Palawan), konversi lahan (lahan pertanian utama, lahan hutan, 

leluhur) di Palawan, Sultan Kudarat, Cotabato Utara, dan ancaman 

ketahanan pangan, mata pencaharian dan kesehatan masyarakat 

lokal dan masyarakat adat yang tanahnya sedang digarap/dikonversi 

menjadi perkebunan kelapa sawit. 

 

Penawaran dan kemitraan yang ada dalam pengembangan kelapa 

sawit mencakup perjanjian keuangan dan manajemen, perjanjian 

pemasaran (juga bantuan keuangan dan teknis), dan pendanaan 

sendiri yang mencakup kesepakatan pemasaran dengan pabrik 

pengolahan minyak sawit tertentu. Masalah yang sering dilaporkan 

dengan jenis penawaran termasuk kekuasaan dan kontrol tidak 

seimbang dan ketergantungan monopsoni masyarakat pada 

perusahaan, masyarakat rentan terhadap penipuan, pelanggaran 

ketentuan kontrak, pembayaran tertunda, beban utang koperasi 

masyarakat berat, pengambilan tanah masyarakat oleh perusahaan 

apabila masyarakat gagal mengelola kebun dan banyak lagi keluhan. 

 

Hak kepemilikan tanah juga menderita kerugian perjanjian ini. 

Misalnya, sertifikat kolektif dalam bentuk Penerima Manfaat 

Pembaruan Agraria (CLOA kolektif), ketika terikat dalam skema 

pasar, merusak prinsip redistribusi reforma agraria (misalnya 

perempuan tidak mendapatkan manfaat sama sekali dalam hal akses 

dan penguasaan tanah, pekerjaan dan kepemimpinan dalam 

koperasi). Selain itu, rekonsolidasi lahan dan penggusuran akibat 

perubahan tersebut bertentangan dengan cita-cita dan prinsip 

pembaruan agraria sebab petani diwajibkan untuk menyerahkan 

penguasaan atas tanah mereka. Selain itu, hak-hak petani kecil 

diperlemah oleh kontrak yang terlalu sering lebih mendukung 

kepentingan pabrik sawit dan perusahaan. Akhirnya, penggusuran, 

hilangnya tanah leluhur dan kurang Keputusan Bebas, Didahulukan 

dan Diinformasikan dalam perjanjian tersebut merusak jati diri, 

mata pencaharian, ketahanan pangan, dan akses atas tanah dan 

sumber daya masyarakat adat dan masyarakat lokal. 

 

Menagih janji-janji industri minyak sawit 

 

Kelapa sawit sedang digalakkan oleh pemerintah dan industri sangat 

menjanjikan dalam hal pendapatan, pekerjaan dan manfaat bagi 
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pemilik tanah serta penting bagi industri domestik menggiurkan dan 

pasar internasional yang sampai sekarang belum dimanfaatkan. Ada 

memang koperasi ARB dan petani 'outgrower' yang telah 

memperoleh manfaat dari produksi minyak sawit, tetapi ada banyak 

pengalaman serta yang mengarah ke disinsentif, pelanggaran hak, 

penyerobotan tanah, pelanggaran kontrak dan sebagainya, oleh 

industri. 

 

Industri kelapa sawit yang semakin meluas ditengah tumpang tindih 

hak atas tanah dan meningkatnya konflik dengan pertambangan, 

pembalakan dan bentuk lain dari perampasan tanah seperti untuk 

perkebunan skala besar bio-fuel/agro-fuel. Upaya hukum dan 

kebijakan yang berlaku tidak selalu berfungsi. Kerangka Kebijakan 

Negara dan hukum pertanahan dan sumber daya mendukung 

perluasan kelapa sawit. Namun, seringkali bertentangan dengan hak 

masyarakat adat (UNDRIP, IPRA) dan hukum lingkungan, tumpang 

tindih dengan penggunaan lahan lainnya seperti tanah leluhur, lahan 

pertanian masyarakat untuk pangan (tanaman pokok seperti padi, 

jagung), hutan dan kawasan lindung. 

 

Dengan demikian, sangat penting mengembangkan pendekatan dan 

rencana aksi yang tidak mengorbankan ketahanan pangan, 

kelestarian lingkungan, sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan, 

hak atas tanah dan hak pekerja demi keuntungan ekonomi yang 

dapat ditarik dari eksploitasi dan ekstraksi minyak sawit. 

Pendekatan ini harus memungkinkan investor untuk mendapatkan 

keuntungan, tetapi juga mendorong mereka berbagi secara adil dan 

memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi petani kecil, pekebun 

kontrak dan petani swadaya, dan masyarakat pedesaan, termasuk 

perempuan dan kelompok lain yang mungkin terpinggirkan. 

 

Rekomendasi 

 

Dengan memahami bagaimana perkebunan kelapa sawit 

dikembangkan dan meluas di Filipina, beberapa rekomendasi untuk 

tindakan dibuat di bawah ini. Beberapa persoalan membutuhkan 

penyelesaian cepat jika akan semakin memburuk dalam konflik dan 

perselisihan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan 

ruang keadilan dan membuat sistem hukum yang lebih peduli 
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melawan ketidakadilan yang diderita masyarakat adat dan 

masyarakat lokal sebagai akibat dari kegiatan sektor sawit. Yang lain 

adalah kebutuhan untuk menyelesaikan kasus hukum yang belum 

selesai terkait sektor sawit. Perlindungan lebih kuat perlu diberikan 

untuk hak-hak pekerja (perempuan dan laki-laki) yang bekerja di 

pabrik sawit dan perkebunan. Pelanggaran kontrak oleh perusahaan 

dengan masyarakat adat dan koperasi ARB harus dibawa ke 

Pengadilan untuk mencari penyelesaian dan ganti rugi. Akhirnya, 

fenomena 'perampasan tanah' harus segera ditangani, termasuk yang 

mengorbankan masyarakat adat seperti kasus Haji Tabung di Lanao. 

 

Masyarakat sipil dan LSM perlu terus mengkonsolidasikan aksi 

bersama mereka dan menyusun agenda kerakyatan dalam 

menangani persoalan sawit (Phillipines Oil Palm Watch). Mereka 

harus terlibat dalam pemantauan lebih lanjut perluasan sawit di 

seluruh negeri dan mendokumentasikan persoalan kritis HAM 

akibat ekspansi sawit. Selain itu, masyarakat sipil harus menuntut 

agar pengembangan sistem perizinan lebih kuat dan penilaian izin 

tata guna lahan, berdasarkan ada standar HAM untuk agribisnis. 

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk mendorong dan 

memfasilitasi keterlibatan kritis, dialog konstruktif dan kolaborasi 

bermakna antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam dan 

dipengaruhi oleh industri sawit. Termasuk petani kecil, koperasi, 

pemilik tanah dan pekebun, LSM, masyarakat adat, perantara 

industri, badan pemerintah berwenang, dan sebagainya. Dukungan 

juga harus diberikan kepada kelompok petani, koperasi dan 'federasi' 

untuk menghubungkan mereka dengan Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) dan instansi pemerintah terkait untuk lebih 

melindungi dan menuntut penghormatan hak mereka. Jaringan lokal, 

nasional, regional dan internasional yang bekerja dalam persoalan 

terkait sawit harus dihubungkan bersama agar dapat menggerakan 

pertukaran informasi dan aksi bersama. 

 

Pemerintah juga harus memprioritaskan penyusunan peraturan tata 

guna lahan nasional yang menyisihkan lahan untuk produksi pangan 

dan melindungi tanah dari alih-fungsi ke penggunaan lain seperti 

tanaman sejenis perkebunan dan pertambangan. Pemerintah juga 

perlu mengembangkan kerangka kerja pembangunan pertanian yang 

komprehensif dan rencana yang jelas mengungkapkan kebijakan 
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nasional tentang ketahanan pangan, swasembada pangan, tata guna 

lahan pertanian dan investasi. Kerangka kerja ini juga harus 

memastikan manfaat yang adil dan pembagian risiko antar pihak 

terlibat, dan berdasarkan kebutuhan bagi keberlanjutan lingkungan 

agribisnis yang mencegah, bukan memperburuk, perubahan iklim. 

NCIP memberlakukan mekanisme pengolahan jalur cepat untuk 

CADT dalam kebun yang ada dan sedang direncanakan. 

 

Pemerintah juga perlu memperbaiki peraturan investasi regulasi dan 

kerangka kerja pemantauan dan mekanisme untuk investasi tanah 

dalam agribisnis, termasuk yang dibantu oleh LGU dan/atau 

konsolidator pribadi. Penyediaan bantuan hukum dan peningkatan 

kapasitas bagi petani miskin, perempuan dan laki-laki yang 

bergabung dalam investasi lahan pertanian (untuk LSM) juga 

penting. Akhirnya, hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan, pembagian keuntungan adil dan kontrak transparan 

harus diprioritaskan dalam setiap proyek sawit. 

 

Selain itu, dukungan investasi pemerintah/publik untuk 

memberdayakan petani kecil, dan masyarakat adat harus disediakan, 

dan keamanan pangan dari masyarakat ditangani dan dilindungi. 

Pemerintah juga harus memberikan dukungan keuangan dan jasa 

lainnya bagi daerah CADT, CBFM dan CLOA yang saat ini sangat 

kurang. Selain itu, dianjurkan agar pemerintah memberlakukan 

mekanisme peraturan dan penegakan untuk mencegah kerusakan 

hutan dan berusaha menyelesaikan dampak sosial, ekonomi dan 

budaya negatif yang mengorbankan masyarakat adat dan masyarakat 

lokal. 

 

Sehubungan dengan petani kecil, masyarakat adat dan koperasi 

ARB, perlu dibangun kesadaran yang lebih besar dalam dan di 

antara masyarakat mengenai hak hukum mereka. Penguatan 

kapasitas tingkat lokal membantu masyarakat membuat pilihan 

informasi saat menandatangani kontrak atau perjanjian dengan 

investor, perusahaan sawit dan bank. Selain itu, RSPO harus 

digunakan sebagai mekanisme memberikan ruang politik bagi 

masyarakat setempat. 

 

Berbagai standar dalam industri sawit harus ditingkatkan melalui 
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proses sertifikasi seperti RSPO, dan advokasi berkelanjutan dan 

melobi perlindungan yang lebih kuat, yang berdasarkan prinsip 

hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan agribisnis 

dan HAM. 

 

Selain itu penting juga mencatat 'cerita sukses' yang menunjukkan 

bagaimana kelapa sawit dapat tumbuh tanpa merusak HAM, 

pelestarian ekologi, menghormati norma budaya, hak perempuan, 

dan unsur penting lainnya untuk mata pencaharian masyarakat lokal 

dan masyarakat adat. Studi kasus pengabaian dan pelanggaran HAM 

juga dapat digunakan untuk keperluan advokasi dan aksi bersama 

dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Analisis mendalam tentang 

dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pengembangan 

perkebunan agrofuel sangat penting dan sangat dianjurkan agar 

moratorium pengembangan agro-fuel diberlakukan saat kajian 

tersebut dilaksanakan agar ada kepastian dan jaminan. 

 

 

Potensi kawasan perkebunan kelapa sawit di Mindanao 
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Wilayah rencana ekspansi untuk etanol 

Produksi Minyak Sawit Mentah (CPO) Nasional 

Produk Produksi rata-rata 
per tahun (MT) 

Pemakaian rata-rata per 
tahun (MT) 

Selisih 
% 

Minyak Sawit         54, 333           94,400        42.50  

Minyak inti biji sawit        6,544             7,277        10.00  
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Peta daerah keanekaragaman hayati penting di Mindanau, daerah 

kekuasaan leluhur 

 

 
Perkebunan kelapa sawit besar di Filipina 
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PEMBAHASAN 
 
Presentasi memancing diskusi tentang kemajuan yang dicapai 

Filipina dalam dua puluh tahun terakhir dalam hal kebijakan dan 

praktek yang berkaitan dengan masyarakat adat. Ranah lain dari 

diskusi termasuk tantangan mengakui dan melindungi hak petani 

kecil, ruang kemungkinan kerjasama antara HRC Filipina dan NCIP, 

dan kebutuhan bagi pembangunan agraria berbasis hak dalam inti 

sari Deklarasi Bali. 

 

Tantangan bagi petani kecil. 

Kemajuan dalam kebijakan dan praktek Filipina telah cukup cepat 

selama dua puluh tahun terakhir. Namun, tantangan tetap di tingkat 

lokal untuk masyarakat adat dan petani kecil, yang terakhir dari 

mereka telah mungkin kurang mendapat perhatian. Hak petani dan 

masyarakat adat diakui seluas sekitar 5 juta ha, namun tantangannya 

adalah bagaimana ini akan diterjemahkan ke dalam latihan 

sebenarnya hak akses, partisipasi untuk keadilan dan akses terhadap 

manfaat. Perluasan perkebunan kelapa sawit satu juta hektar 

membawa kita pada pertanyaan seberapa aman hak-hak ini benar-

benar berada di tanah. 

 

Kolaborasi antara Komnas HAM Filipina dan NCIP. 

Disarankan bahwa HRC Filipina dan NCIP harus berusaha untuk 

bekerja sama dalam kuasi-yudisial fungsi mereka. Arbitrase juga 

harus dipamerkan, termasuk di ASEAN. The HCR dan NCIP perlu 

mengidentifikasi jalur konvergensi dalam pekerjaan mereka dan 

tujuan, melalui berbagi pelajaran dan praktik terbaik. NCIP akan 

membutuhkan HRC untuk mencapai tujuannya, serta adanya ahli 

independen. 

 

Berbagi pembelajaran tentang dampak perkebunan kelapa sawit 

antara Indonesia dan Filipina. 

Disarankan bahwa kelapa sawit organisasi pengawas di Filipina 

terhubung dengan Sawit Watch di Indonesia dan berbagi informasi 

dan studi kasus untuk advokasi bersama. Ia juga menyarankan 

bahwa Adat Masyarakat Asia Pakta (AIPP) membuat daftar kasus-

kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan dan bekerja dengan Sawit 
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Watch dan pengawas kelapa sawit di Filipina untuk mendapatkan 

pelanggaran-pelanggaran yang diakui. 

 

Sejumlah poin lainnya yang diangkat meliputi: 

 Hukum tidak memberikan keadilan, tetapi penggunaan hukum 

yang mungkin. Isu utama adalah untuk mengidentifikasi apa 

yang membatasi masyarakat adat mengakses hukum dan apa 

yang HRC lakukan tentang hal itu. 

 Hukum yang baik memang ada di Filipina, seperti ikan mas, 

nipas dan IPRA, tapi masalahnya adalah bahwa mereka sering 

tumpang tindih dalam yurisdiksi mereka, atau bertentangan satu 

sama lain. Upaya harus dilakukan untuk menyelaraskan kedua 

hukum dan rencana penggunaan lahan. 

 Ada kebutuhan penting untuk membangun Mekanisme 

Penyelesaian HAM Regional untuk Asia Tenggara. 

 Agribisnis harus mengadopsi Pendekatan Berbasis Hak Asasi 

Manusia berdasarkan inisiatif dan hak-hak petani, perempuan 

dan masyarakat adat. 
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Hak Asasi Manusia, Kepemilikan Tanah dan 

Pembangunan Pertanian di Thailand  
 

Oleh Amara Pongsapich  

 
Kebijakan Pertanahan: Persoalan tanah negara dan pribadi  

 

Tanah Negara 

 

Konsep tanah negara adalah sebuah konsep baru yang asing bagi 

sumber kehidupan adat dan sistem kepemilikan tanah dari 

kebanyakan penduduk desa di Thailand. Tanah yang dimiliki oleh 

pribadi secara tradisional dapat digunakan oleh siapapun. Ini bisa 

ditemukan di dalam desa atau daerah berhutan di mana semua orang 

bebas untuk mengumpulkan kayu, atau bisa juga daerah perairan 

tempat menangkap ikan. Di masa lalu, umumnya, tidak ada yang 

mengaku tanah untuk memperkaya diri, melainkan menggarap tanah 

untuk budidaya tanaman. Kepemilikan pribadi adalah sebuah konsep 

kapitalis yang menjadi berharga hanya pada akhir abad ini. Dahulu 

kala, orang tinggal di pemukiman dan menggarap tanah disekitar 

mereka, dengan pemahaman bahwa mereka yang menggarap 

sebidang tanah, tidak merasa memiliki tanah yang mereka garap.  

 

Tetapi ketika jumlah penduduk bertambah dan tanah menjadi 

langka, rasa kepemilikan tanah mulai tumbuh. Orang-orang mulai 

mengaku sepihak hak milik atas tanah, tetapi hanya cukup untuk 

menggarap. Saat itu belum ada perkebunan besar atau sistem jenis 

feodal. Tanah yang tidak diklaim adalah tanah hutan, badan air dan 

tanah umum desa.  

 

Selama abad ke-19 dan awal masa Ayutthaya dan awal masa 

Bangkok, di bawah sistem sakdina, raja-raja memberikan tanah 

kepada birokrat sebagai hadiah. Orang yang bekerja untuk keluarga 

raja dan kerajaan diurut berdasarkan luas tanag yang diberikan. 

Sejak dua ibukota, Ayutthaya dan Bangkok yang terletak di daerah 

pusat dataran tanah yang sangat subur dan cocok untuk budidaya 

padi (satu-satunya tanaman komersial dikenal saat itu), sebagian 

besar tanah yang diberikan berada di daerah-daerah tersebut. 
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Kepemilikan tanah secara resmi diperkenalkan pada pergantian abad 

ke-20 masa kerajaan Raja Rama V, saat seorang konsultan Australia 

memperkenalkan kartografi kepada kerajaan. Pengumuman dibuat 

agar orang mendaftar tanah milik mereka. Sayang sekali hanya 

orang-orang penting dekat kota yang mendapat informasi ini dan 

mendaftar tanah mereka. Masyarakat desa pedalaman tidak tau 

informasi ini dan kebanyakan penduduk desa tidak mendaftarkan 

hak tanah meskipun mereka menggarap tanah tersebut.  

 

Pada 1924, tanah yang belum didaftarkan oleh penduduk dinyatakan 

oleh pemerintah sebagai umum atau tanah pemerintah tanpa ada 

dokumen hukum yang syah dikeluarkan untuk mendata batas tanah. 

Klasifikasi tanah dimulai tahun 1941 ketika pertama UU Kehutanan 

diberlakukan dalam upaya untuk mengatur tanah umum. Selain UU 

Kehutanan, peraturan kehutanan terkait lainnya bertahap 

diperkenalkan. Termasuk UU Perlindungan Satwa Liar (1960), UU 

Taman Nasional (1961), UU Cagar Nasional (1964) yang diikuti 

oleh UU Pembaruan Pertanahan (1974) dan UU Hutan Tanaman 

(1992). Perlu dicatat di sini bahwa UU Pembaruan Pertanahan 

muncul setelah kudeta mahasiswa 14 Oktober 1973 ketika diktator 

militer digulingkan. Peristiwa ini dijadikan sebagai tonggak awal 

demokrasi modern di Thailand.  

 

Dari 1974 dan selanjutnya, Departemen Pertanahan mulai mendata 

tanah umum dan berencana untuk menyelesaikan semua pendataan 

tanah baik swasta dan publik dalam waktu sepuluh tahun. Namun, 

ternyata tugas ini sangat sulit sebab penanda tanah terbuat dari kayu 

dan sudah lapuk, sehingga batas-batas tidak mudah dikerjakan. 

Pekerjaan tersebut semakin sulit sebab petani telah menduduki 

'tanah umum' yang disebut selama bertahun-tahun. Para petani 

tersebut membayar pajak tanah per tahun dan diberi tanda terima 

(pho bo tho) mengakui bahwa mereka menduduki dan 

memanfaatkan beberapa bidang tanah. Penduduk desa percaya 

bahwa tanda terima tersebut setara dengan surat kepemilikan tanah.  

 

Tanah Pribadi 

  

Pola kepemilikan tanah di Thailand bervariasi dari sau  daerah 

dengan daerah. Di Utara, ukuran kepemilikan tanah sangat kecil dan 
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ada pula bentuk sewa. Di Dataran Tengah, ukuran kepemilikan tanah 

besar dengan tingkat sewa tinggi. Di Timur Laut, kebanyakan 

penduduk pedesaan mengolah lahan sendiri dan ada sedikit tidak 

punya tanah atau sebaliknya sangat luas.  

 

Pemahaman tradisional 'hak kepemilikan' sangat longgar. Hal ini 

terdapat dalam pengakuan tegas dan penerimaan hak-hak pemukim 

pertama dan penggarap apabila tidak ada dasar hukum formal. Pada 

1955, para penghuni dan penggarap diminta untuk mengajukan 

dokumen hukum yang disebut kho nung yang merupakan surat bagi 

pendudukan awal dari bidang tanah perkiraan yang perlu 

dipertegaskan oleh pengukuran yang tepat agar memenuhi syarat 

dokumen yang lebih definitif. Setelah diumumkan tahun 1955 

bahwa hak tanah dapat dilakukan melalui petisi, pemerintah 

mengambil sikap bahwa semua tanah yang tidak ada hak adalah 

tanah pemerintah. Namun, pernah ditemukan bahwa posisi ini tidak 

bisa ditindak sebab tidak memiliki validasi substantif. Setelah 

pindah ke daerah yang mereka pikir tidak ada hak atas tanah dan 

mulai menggarap tanah tersebut, dan mereka kemudian pergi ke 

kantor pertanahan untuk bayar pajak tanah dan diberi tanda terima 

(pho bo tho). Selembar kertas tersebut diberikan kepada siapa saja 

yang menyatakan penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah tanpa 

menentukan status hukum kepemilikan. Kantor kabupaten menerima 

pembayaran pajak tanpa memeriksa bidang tanah sebenarnya, yang 

mungkin berada dalam tanah umum atau dalam kawasan cadangan 

nasional. Penduduk dan penggarap liar tidak dapat disalahkan untuk 

kesalahan dengan menganggap bahwa mereka memiliki hak hukum 

atas tanah yang mereka bayar pajak tanah selama bertahun-tahun. 

Menurut penduduk desa, perbedaan antara tanah umum dan tanah 

pribadi tetap sangat tidak jelas. 

 

Proses menyatakan tanah pemerintah merupakan satu penyebab 

konflik antara pejabat pemerintah dan rakyat. Pejabat pemerintah 

termasuk petugas tanah baik dan rimbawan. Pejabat tanah harus 

menangani penghuni sebelumnya dalam lahan yang disebut tanah 

pemerintah sementara pejabatan kehutanan harus berurusan dengan 

pemukim/penghuni yang menetap dalam lahan hutan.  

 

Kantor Pembaruan Lahan Pertanian (ALRO)  
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Kantor Pembaruan Lahan Pertanian (ALRO) dibentuk sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Nasional ke-4 (1977-1981) sebagai alat 

membantu memecahkan masalah pembangunan negara melalui 

program konsolidasi lahan. Setelah suatu kawasan dinyatakan 

sebagai daerah reforma agraria, tidak ada jual beli seharusnya terjadi 

dalam jangka waktu tiga tahun. Selama periode ini, petugas 

pembaruan lahan mengumpulkan informasi status kepemilikan tanah 

sekarang dan membuat rencana program konsolidasi lahan. Ketika 

selesai, orang bisa pindah ke bidang tanah yang diberikan dan diberi 

surat penguasaan. Tanah pada masa ini bisa diberikan ke anak laki-

laki atau perempuan tetapi tidak dijual.  

 

Salah satu masalah yang dihadapi petugas pembaruan pertanahan 

adalah kawasan lahan yang dinyatakan reforma agraria, semua jual-

beli tanah seharusnya tidak terjadi selama tiga tahun. Petani yang 

memiliki lebih luas dari ukuran yang diberikan diminta menjual 

kelebihan lahan kepada ALRO. Sayang sekali sebagian besar petani 

tidak memiliki dokumen hukum, tanah mereka diambil tanpa ganti 

rugi. Di mata penduduk desa, ALRO didirikan untuk mengambil 

tanah mereka dan tidak memberikan mereka tanah. Ini adalah 

pemahaman yang salah. Surat tanah dipandang sebagai sesuatu 

yang diinginkan warga desa sebab dokumen dapat dipakai untuk 

hipotik atau jaminan saat meminjam uang.  

 

Lahan hutan  

 

Kebijakan Kehutanan telah dimasukkan dalam Rencana 

Pembangunan Nasional Pertama (1961-1964) dan menunjukkan 

50% dari total luas lahan nasional harus berhutan. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, perambahan hutan telah dicermati 

dan kawasan hutan semakin berkurang dari 40% dan kini 25%. 

Penggunaan lahan untuk pertanian memberikan keuntungan yang 

sangat menarik bagi orang termasuk penduduk desa setempat dan 

pemodal perkotaan. Budidaya tanaman seperti singkong dan tebu, 

menjadi sangat terkenal. Kasarnya, kawasan hutan dapat 

diklasifikasikan sebagai hutan lindung dan hutan komersial.  

 

Hutan lindung adalah kawasan hutan memiliki kemiringan lebih 
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besar dari tiga puluh lima derajat dan potensi tinggi erosi jika tidak 

ditutupi dengan hutan dan diawetkan untuk konservasi lingkungan, 

termasuk wilayah atas daerah aliran sungai dan rawan erosi, selain 

hutan yang stabil. Taman nasional, hutan cadangan dan habitat satwa 

liar termasuk dalam kategori ini.  

 

Kebijakan pengelolaan hutan lindung terdiri dari tiga kegiatan 

konservasi utama, yaitu, pencegahan perambahan, pengelolaan 

hutan, dan reforestasi untuk memulihkan tutupan hutan di daerah di 

mana hutan alam telah terganggu.  

 

Pertarungan antara kebijakan koservasi hutan Negara dan hak-hak 

individu untuk kehidupan berubah menjadi isu hak asasi manusia, 

seperti yang diamati selama 1970-an dan 1980-an. Selama tahun 

1980an, terjadi perdebatan yang kuat atas konservasi kawasan hutan 

'tanpa manusia' dan hak orang yang hidup dalam kawasan hutan 

untuk kehidupan mereka. Kelompok advokasi mulai mendorong 

konsep 'hutan masyarakat' saat ini. Sayangnya, kelompok advokasi 

belum berhasil menggusung perumusan Undang-Undang Hutan 

Masyarakat, yang telah gagal untuk melewati pengawasan dari 

Parlemen Thailand.  

 

Hutan komersial adalah kawasan yang mengandung kayu berharga 

dan harus tetap berhutan untuk produksi kayu dan produk lainnya. 

Secara umum, daerah ini memiliki kurang cocok untuk pertanian 

dan perlu investasi yang tinggi untuk pertanian. Pengelolaan hutan 

komersial memiliki tujuan pemenuhan manfaat ekonomi potensial 

yang berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan 

pemanfaatan meliputi pembalakan kayu, industri kayu olahan, dan 

reforestasi untuk tujuan komersial. Undang-Undang Hutan Tanaman 

(1992) merupakan satu hasil dari dukungan pemerintah untuk hutan 

komersial.  

 

Kebijakan pembangunan pertanian  

 

Lima Tahun Pertama Rencana Pembangunan Nasional (1962-1966) 

lahir berkat bantuan dari tim ahli Bank Dunia. Mengambil konsep 

pembangunan bertumpu pada pertumbuhan, rencana pertama dan 

kedua menitik-beratkan pada pembangunan infra-struktur fisik 
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seperti jalan, rel kereta api, bandara, bendungan dan sistem irigasi. 

Infrastruktur sosial juga dibangun seperti pembangunan sekolah dan 

pusat kesehatan. Pembangunan infrastruktur tersebut dipandang 

positif oleh aparat pemerintah dan warga desa dengan berharap 

bahwa pengembangan infrastruktur akan membawa pembangunan. 

Dua yang pertama bendungan serbaguna, Bendungan Bhumibhol 

dan Bendungan Sirikit, dibangun selama periode ini. Pada tahap 

awal pengembangan infrastruktur yang cepat, tidak ada Penilaian 

Lingkungan atau Dampak Sosial diperlukan sebagai bagian dari 

studi kelayakan karena kurangnya pengetahuan yang memadai dari 

pemerintah dan masyarakat sipil. 

 

Selama 1970-an, dalam rencana ketiga dan keempat, kebijakan 

pengendalian penduduk diputuskan dan konsep desentralisasi 

kebijakan diperkenalkan. Daerah pusat-pusat perkotaan 

diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan untuk menarik orang-

orang menjauh dari Bangkok. Promosi budidaya tanaman komersial 

seperti jagung, tebu, singkong, rami dan karet dicapai melalui 

kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah selama rencana 

keempat (1977-1981). Program pembangunan pertanian 

diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Banyak 

program kemiskinan yang dilaksanakan selama pemberantasan 

rencana kelima (1982-1986) berdasarkan konsep kemandirian dan 

partisipasi masyarakat. Selama 1980-an, masih mengadopsi 

paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan, 

penduduk desa didorong untuk menanam tanaman perdagangan 

untuk ekspor, sehingga menyebabkan perambahan hutan yang parah. 

Produk pertanian merupakan 25% dari PDB. Sementara 60% dari 

pendapatan berasal dari ekspor dan 70% dari tenaga kerja.  

 

Beralih dari substitusi impor menjadi kebijakan berorientasi ekspor 

dapat dilihat dari kegiatan industrialisasi luas dilakukan selama 

rencana keenam dan ketujuh (1987-1991 dan 1992-1996). Kegiatan 

pertanian lainnya yang digalakkan oleh kebijakan periode ini 

termasuk kehutanan komersial, budidaya pohon-pohon yang cepat 

tumbuh, hutan tanaman dan produksi jenis lain produk hutan. 

Produk pertanian menjadi produk ekspor utama Thailand. Selama 

rencana ketujuh, pemerintah mendukung industri pengolahan 

pertanian, pertanian kontrak, mesin pertanian, serta produk-produk 
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lainnya seperti tekstil, logam, petrokimia, besi/baja, dan pariwisata. 

 

Dampak negatif dari pembangunan yang bertumpu pada 

pertumbuhan terhadap masyarakat telah banyak didokumentasikan. 

Perdebatan antara paradigma pembangunan yang bertumpu pada 

pertumbuhan dan masyarakat dimulai pada tahun 1980 dan 

meningkat pada 1990-an. Paradigma pembangunan yang berpusat 

pada manusia dimasukan dalam naskah rencana kedelapan (1997-

2001). Namun, ketulusan para ekonom di kantor perencanaan sangat 

dipertanyakan. Dengan perlawanan yang kuat dari masyarakat lokal, 

global dan lintas-negara, terjadi pergeseran perlahan dalam 

paradigma pembangunan. Krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 

membuka mata banyak pemilik modal. Ambruknya sektor keuangan 

diselamatkan sebagian oleh kekuatan sektor pertanian pada tahun 

1998 sebab harga produk pertanian paling tidak membantu 

menyelamatkan perekonomian. Investasi agresif melambat, dan 

konsep 'efisiensi ekonomi' digalakkan dan akhirnya diberlakukan 

dalam rencana pembangunan kesepuluh (2007-2011).  

 

Berbagai dampak terhadap hak asasi manusia: konflik atas 

penggunaan sumber daya alam 

  

Ekspansi ekonomi yang pesat dari masa lalu sebagian merupakan 

hasil dari eksploitasi intensif sumber daya alam, tanpa pengelolaan 

yang sistematis dan rehabilitasi sumber daya yang mengarah pada 

penggunaan sumber daya semakin bertentangan. Sumber daya alam 

Thailand, yang pernah memegang peran sebagai faktor utama 

penunjang kemakmuran ekonomi nasional, kini telah menjadi 

kendala untuk pembangunan masa depan yang harus 

dipertimbangkan dengan hati-hati. Konflik atas penggunaan sumber 

daya alam dapat diringkas sebagai berikut:  

1. Pengembangan sistem kepemilikan lahan merubah banyak petani 

menjadi penggarap tak bertanah. Mereka sering juga disebut sebagai 

'perambah', mereka dilihat oleh petugas sebagai 'ilegal' sebab 

mereka tidak memiliki surat tanah, meskipun fakta menunjukan 

bahwa nenek mpyang mereka telah menggarap tanah tersebut turun-

temurun. 

2. Pembangunan bendungan telah menggusur masyarakat pindah 

keluar dari pemukiman mereka untuk kepentingan waduk. 
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Masyarakat tersebut secara terpaksa menjadi orang-orang tergusur 

(IDP) tanpa dibekali dengan ganti rugi memadai, jika ada. Mereka 

dipaksa menyerahkan hak mereka atas tanah subur ditukar dengan 

yang tidak tanah subur dan kompensasi seadanya. 

3. Selama 1980-an ketika perdebatan kebijakan kehutanan yang 

kuat, pemerintah berhasil melahirkan UU Hutan Tanaman tahun 

1992, sementara Undang-Undang Kehutanan Masyarakat tidak 

pernah berhasil dirumuskan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan 

perkebunan sakla besar memproduksi tanaman-tanaman untuk dijual 

dan produk kehutanan. Semakin banyak petani kecil menjadi petani 

tanpa tanah atau petani kontrak. 

 

Kesimpulan 

 

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

(ICESCR) menyatakan dengan jelas berbagai kewajiban negara 

melindungi hak-hak individu atas hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya. Demikian pula, Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan 

disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1986. Pada tahun 

yang sama, sekelompok ahli menegaskan bahwa Hak atas 

Pembangunan merupakan perpanjangan dari ICESCR seperti terlihat 

dalam dokumen yang diputuskan oleh Majelis Umum PBB berjudul 

'Prinsip Limburg tentang Penerapan ICESCR'. Konferensi Dunia 

tentnag Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 menegaskan bahwa 

Hak atas Pembangunan bersifat universal, tidak dapat dilanggar dan 

merupakan hak dasar. Hak atas pembangunan meliputi hak ekonomi, 

sosial dan budaya dengan tujuan mencapai kesejahteraan 

masyarakat yang berkelanjutan atas dasar partisipasi dan pemerataan 

adil keuntungan. Hanya ada sepuluh pasal dalam Deklarasi meliputi 

konsep-konsep dasar dan peran negara. 

 

Untuk lebih memperkuat dan pemenuhan hak atas pembangunan, 

Majelis Umum PBB memberlakukan Pedoman Maastricht tentang 

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1977, sepuluh 

tahun setelah penerapan Prinsip Limburg pada 1986. Pedoman 

Maastricht dengan jelas mendata kewajiban negara dalam 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak ekonomi, sosial, dan 

budaya masyarakat. Negara memiliki kewajiban menghormati dan 

tidak melanggar hak rakyat, kewajiban melindungi hak rakyat agar 
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tidak dilanggar oleh pihak ketiga, dan kewajiban untuk memenuhi 

hak rakyat melalui undang-undang, hukum dan peraturan, serta 

memberikan keuangan dan dukungan lain. 'Kewajiban' Negara 

unutk 'memenuhi' mengharuskan pelaksanaan atau penerapan 

proyek dan program untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat 

selaras dengan norma hak asasi manusia. Negara juga memiliki 

kewajiban untuk 'hasil', yang berarti bahwa Negara harus 

mengupayakan tindakan nyata memberikan hak dasar dan 

melindungi rakyat dari pelanggaran hak asasi manusia.  

 

Pada 2005, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menunjuk Prof 

John Ruggie sebagai Wakil Khusus dalam persoalan hak asasi 

manusia dan korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. 

Pada 2008, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) mengusulkan 

'tiga pilar' kerangka kerja untuk mengatasi bisnis dan hak asasi 

manusia. Kerangka kerja ini meliputi: (1) tugas Negara dalam 

hukum internasional untuk melindungi warga negara dari 

pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis transnasional, (2) 

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, 

dan (3) kebutuhan atas hak akan pemulihan yang efektif termasuk 

melalui mekanisme yudisial atau non-yudisial yang tepat. 

Perwakilan Khusus PBB mengadakan banyak pertemuan konsultasi 

dan Kerangka Kerja yang telah disahkan dan dipakai diatas Dewan 

HAM oleh kalangan pemerintah, perusahaan bisnis dan asosiasi, 

masyarakat sipil, organisasi pekerja, lembaga hak asasi manusia dan 

investor. 

 

Dengan begitu, jelaslah bahwa Kerangka Kerja PBB mengikuti 

Pedoman Maastricht dengan sejumlah penyesuaian. Sementara 

Pedoman Maastricht menyarankan bahwa Negara memiliki 

kewajiban untuk 'melindungi, menghormati, dan memenuhi', 

Kerangka Kerja Ruggie diperluas selain kewajiban negara untuk 

memenuhi (melalui kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan 

dan kewajiban untuk menghasilkan), Negara harus jelas tentang 

kewajibannya memberikan pemulihan yang baik kepada orang-

orang yang hak mereka telah dilanggar. Pilar ketiga, 'pemulihan', 

menggantikan pilar 'pemenuhan' berpusat pada kewajiban negara 

untuk menyediakan infrastruktur dan layanan bagi pemenuhan hak 

dasar dan penting bagi semua orang. Kewajiban 'pemulihan' 
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membawa dimensi rekonsiliasi dan kompensasi.  

 

Dalam resolusi 8/7, Dewan HAM PBB memperpanjang mandat 

Perwakilan Khusus sampai Juni 2011, meminta beliau untuk 

'mengoperasionalkan' Kerangka Kerja dan menyetujui bahwa 

beberapa rekomendasi sebaiknya harus juga dalam bentuk 'Prinsip 

Panduan'. Menurut Pasal 11 dari Laporan tersebut:  

 
Prinsip Panduan membahas bagaimana pemerintah 

membantu perusahaan menghindari terlibat ke dalam 

jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terlalu 

sering terjadi di daerah yang dilanda konflik, muncul dari 

tanpa-rekaman, skenario berbasis lokakarya dengan para 

pejabat lintas lembaga negara yang memiliki pengalaman 

praktis menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 

Singkatnya, Prinsip Panduan bertujuan tidak hanya untuk 

memberikan pedoman yang praktis, tetapi juga pedoman 

yang beritahukan oleh praktek yang sebenarnya (Majelis 

Umum PBB 2011). (Penekanan ditambahkan) 
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Standar Hak Asasi Manusia dan Sumber 

Penghidupan Masyarakat di Thailand 
 

Oleh Nirun Phithakwatchara 

 
Yang mulia dan rekan-rekan dari Lembaga Hak Asasi Manusia 

Nasional 

Para Perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi 

Berbasis Masyarakat, Akademisi, Peserta dan Sahabat yang 

terhormat, 

 

 

Merupakan kebanggan dan kesempatan istimewa bagi saya bisa ikut 

serta dalam lokakarya ini dan berbagi pengalaman saya terkait 

dengan hak asasi manusia dalm masyarakat Thailand. Sebagai 

anggota Komnas HAM Thailand, saya bertindak sebagai Ketua 

Komite bagian Hak Masyarakat dibawah Komnas HAM Thailand 

selama dua tahun sejak pengangkatan kelompok kedua yang 

ditugaskan dalam kantor Komnas HAM Thailand tahun 2008.  

 

Terlepas dari pengalaman saya dalam dunia medis, saya juga terlibat 

begitu mendalam gerakan lingkungan dan sumber daya alam dan 

perubahan politik dalam kapasitas sebagai pegiat relawan lebih dari 

30 tahun. Oleh karenanya, saya akan menggambarkan pengalaman 

saya dengan perjuangan tanpa akhir dalam proses pengakuan hak 

masyarakat di Thailand. Dua dimensi yang akan menjadi pusat 

pemaparan saya adalah evolusi pelanggaran hak masyarakat dalam 

masyarakat Thailand dan kemunculan hak masyarakat dan 

pengembangan kapasitas dalam masyarakat Thailand. 

 

Evolusi pelanggaran hak masyarakat dalam masyarakat Thailand 

Selama lima puluh tahun lalu, Thailand telah dikenal sebagai satu 

negara memberlakukan berbagai alat kapitalis bagi 'derap-langkah-

maju' dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan 

ini dijalankan dibawah arahan Rencana Pembangunan Ekonomi dan 

Sosial Nasional, saat ini dibawah Rencana No.10 (2007-2011). 

Rencana ini diterapkan dalam pola fikir kapitalisme dan 

pertumbuhan ekonomi, memusatkan diri dalam cara produksi dari 
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subsisten menjadi pembangunan bertumpu pada produksi tunai.   

 

Meskipun begitu, sejumlah pelanggaran dilakukan sebagai akibat 

dari pembangunan rakus yang kasar hingga memperburuk hubungan 

antara masyarakat, pemerintah dan perushaan, sebab pemerintah 

berperan mempermudah dan melegitimasi perampasan tanah dan 

pengusaan sumber daya alam oleh para perusahaan dan investor.  

 

Pembangunan-pembangunan tersebut berakibat pada sejumlah 

konsekuensi. Pertama, transformasi aset kolektif menjadi milik 

pribadi dengan pemberian surat hak milik. Kedua adalah 

komoditisasi sumber daya alam, sebagai contoh, pembebasan dan 

pembelian bidang-bidang tanah dan konsesi raksasa untuk 

perkebunan pertanian dan kehutanan atau tanaman-sejenis yang 

nilainya melonjak. Ketiga adalah kapitalisasi sumber daya alam dan 

aset, sebagai contoh, pendirian bendungan dalam sungai-sungai 

utama dengan tujuan pembangkit listrik, seperti dalam kasus 

Bendungan Pak Moon, di provinsi  Ubolratchathani, dan Proyek 

Pembangkit Listrik Swasta dikawasan pantai Bor Nok-Hin Kruad, 

provinsi Prachubkirikhan.  

 

Pembangunan diatas mengabaikan partisipasi masyarakat dan sangat 

dipusatkan dalam menjawab Kebijakan Negara dalam 

Pengembangan Energi untuk kebutuhan konsumsi dan pemanfaatan 

industri dan wilayah perkotaan. Sebagai contoh, beberapa contoh 

kajian pemantauan dan evaluasi berbasis bukti mengungkapkan 

bahwa Bendungan Pak Moon, proyek dengan modal besar merusak 

sungai terpanjang di belahan utara-timur Thailand, akan 

menghasilkan energi sekitar 136 megawatts, nafkah masyarakat 

sepanjang daerah aliran sungai tersebut sangat terganggu. Kasus ini 

pertanda bagi kegagalan dalam penerapan satu pembangunan tanpa 

partisipasi rakyat. 

 

Contoh lain, ketika proyek Pembangkit Listrik Swasta  di kawasan 

pantai Bor Nok-Hin Kruad, provinsi Prachubkirikhan diusulkan, 

seluruh masyarakat lokal di  Nok-Hin Krud menolak proyek 

tersebut dan penafsiran konsep hak masyarakat dibaliknya, 

sebagaimana dijabarkan dalam Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 

1997. Proyek tersebut diteliti dengan keterlibatan politik, partisipasi 
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rakyat dan proses hukum, dan akhirnya dihentikan. Kasus ini 

menjadi contoh pegangan bagi hak masyarakat dijalankan dan 

dipertahankan dalam berhadapan dengan pembangunan. 

 

Sementara itu, proyek Industrialisasi Dasar Pesisir Timur, yang 

dibangun di kabupaten Maptabud, provinsi Rayong hampir 20 tahun 

yang lalu menyebabkan tingginya pencemaran dan sampai 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dengan banyak 

dampak buruk bagi masyarakat lokal. Pembangunan yang lama 

dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dipimpin oleh 

pemerintah dan sektor penanaman modal. Sebelum ini, masyarakat 

dari komunitas Maptabud tergangung pada 'tiga keseimbangan 

sistem ekonomi', terdiri dari pertanian, wisata dan sektor industri. 

Pertanian kemudian menjadi bagian sumber penghidupan mereka 

tetapi menyempit akibat perluasan kawasan industri, dijalankan oleh 

investor asing atau dalam negeri yang menguasai sekitar 80% 

hingga 90% dari investasi. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan dan keamanan 

masyarakat Maptabud semakin buruk. Tahun 2010, Jaringan 

Masyarakat Timur menggagas litigasi kasus terhadap proyek 

tersebut dengan gugatan kasus di Pengadilan Tata Usaha, dengan 

tuntutan hak melawan pemerintah. Mereka menuntut pengutamaan 

invstasi untuk skema lingkungan, tindakan pencegahan mengurangi 

dampak negatif kesehatan dan sanitasi, kesejahteraan sosial bagi 

perbaikan kualitas hidup dan ketentuan partisipasi aktif masyarakat.
1
 

 

Pada saat bersamaan, kerjasama regional melalui kesepakatan 

bersama 'ASEAN Community' tahun 2015 digagas berdasarkan ide-

ide dan dialog konstruktif dalam platform 'peduli-dan-berbagi' 

dengan partisipasi dan banyak masukan masyarakat sipil. Meskipun 

begitu, prakarsa ini ditantang oleh pembangunan kebijakan ekonomi 

liberal seluruh negara ASEAN. Beberapa proyek transnasional 

dibangun dan dilaksanakan dalam menanggapi investasi 

transnasional, seperti Proyek Pendirian Bendungan Hutgyi di 

perbatasan Thailand dan Birma (Myanmar
2
); Proyek Bendungan 

                                                 
1 Lihat Kompilasi I: Perihal Faktual Studi Kasus tentang Hak Masyarakat. 
2 Ibid. 
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Baan Kum dalam Sungai Mekhong di perbatasan antara Thailand 

dan Laos; dan perluasan besar-besaran konsesi pertanian dalam 

bidang-bidang tanah oleh para pemodal Thailand di Laos dan 

Kamboja untuk produksi biaya-murah gula, kopi, karet dan kelapa 

sawit. 

 

Perluasan investasi asing di negara-negara ASEAN telah 

menyumbangkan kesejahteraan dan keutuhan Negara dan sektor 

bisnis yang terlibat. Sektor bisnis diperkirakan 10% dari jumlah 

penduduk ASEAN. Meskipun begitu, 90% dari penduduk ASEAN 

secara sukarela menjadi korban pembangunan ini. Mereka dirampok 

dari sumber daya alam dan lingkungan mereka yang sehat sementara 

sumber nafkah dan modal sosial mereka dirusak. 

 

Selama dua tahun terakhir, Komite bidang Hak Masyarakat Komnas 

HAM Thailand telah terlibat dalam kasus sengketa yang sangat 

kontroversial Departemen Taman Alam, Satwa Liar dan Konservasi 

Tanaman (DNP). DNP menuduh masyarakat setempat tinggal dan 

menggarap berbagai tanaman didalam kawasan konservasi 

memperparah pemanasan global. DNP menangani kasus tersebut 

dengan menutut kerusakan dan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 

97 UU Mendukung dan Pelestarian Lingkungan dan Kualitas Sekitar 

Thailand, B.E 2535. Lima pelaku penting, menurut Pasal 97, 

ditunjukkan sebagai indikator penanda untuk kalkulasi kerusakan 

yang terjadi. Ini merupakan jenis hutan yang permasalahkan, luas 

kawasan yang dirusak, rata-rata ketinggian pohon, perihal pokok 

kawasan yang rusak dan badan tanah, dengan jumlah seluruh denda 

mencapai 150,000 baht (atau sekitar 5,000 USD per rai.
3
 

 

Dengan kerjasama akademisi dan ahli, Komnas HAM Thailand 

menilai kalkulasi rumus yang menjadi sumber rujukan angka 

tersebut muncul dan disimpulkan yang tidak hanya diskiriminasi 

tetapi juga melanggar prinsip keadilan. Pengawasan teknis 

ditemukan tidak bisa dipercaya. Bagian yang paling lemah 

ditemukan adalah pengabaian partisipasi masyarakat. Oleh karena 

itu rumus untuk perhitungan kerugian merupakan perlanggaran tidak 

syah terhadap hak masyarakat dan proses hukum. Menurut database 

                                                 
3 1 rai = 0.395 acres. 
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yang dikumpulkan oleh Land Reform Network Thailand, terdapat 

131 kasus berkaitan dengan risalah kasus sipil mengenai pemanasan 

global diseluruh negeri, yang diduga berdampak pada 500 

komunitas. Pada saat penulisan ini, tiga puluh petani diperkarakan 

secara hukum dengan tuduhan perusakan kumulatif hingga 

mencapai 17,559,434 baht, atau sekitar 585,315 USD. 

 

Kasus yang begitu menonjol lainnya terkait pelanggaran hak 

masyarakat berkenaan dengan diskriminasi suku di Thailand adalah 

kasus penggusuran dan pemindahan masyarakat suku Karen lokal di 

Taman Nasional  Kaeng Kachan, provinsi Petchaburi. Dugaan 

pelanggaran, Unit untuk Pelestarian di Taman Nasional Kaeng 

Kachan No.10, Huay Mae Sarieng, kabupaten Kaeng Kachan,  

provinsi Petchaburi mengakui bahwa mereka menggerakan satu 

kelompok tugas yang direkrut dari para pejabat untuk menggusur 

kelompok-kelompok suku Karen lokal di desa Jai Sang Din-Porn 

Rakam dan desa Bang Kloi Bon, kecamatan Huay Prik, berada 

dalam Taman Nasional Kaeng Kachan, pada awal 2011. Pencarian 

cepat dan ganas terhadap kawasan pemukiman dan kediaman 

dilakukan, disertai perusakan lumbung/gudang dan penyitaan harta 

benda, serta banyak tuduhan suku Karen masuk dalam taman 

nasional dan menyebabkan kerusakan hutan. Selain itu, mereka juga 

dituduh menyelundupkan narkotika terhadap suku Karen tanpa 

disertai bukti yang kuat.  

  

Menurut sebuah investigasi resmi Komnas HAM Thailand, 

masyarakat suku Karen telah hidup dalam kawasan sengketa 

tersebut lebih dari ratusan tahun. Mereka adalah warga Thailand 

suku Karen dan menggantungkan pertanian dan berburu serta 

meramu dengan pertanian gilik balik, yang diterima dan dihormati 

diseluruh dunia sebagai 'salah satu cara produksi untuk kecukupan 

dan pelestarian sumber daya alam'. Beberapa warga desa 

merefleksikan soal perasaan mereka setelah digusur dan hak 

masyarakat mereka dinodai: 

 
Jika kami tinggal didalam masyarakat kami, meskipun 

kami berada dalam taman nasional dan tidak punya 

uang, kami masih ada beras dan cabai, sehingga kami 

masih bisa jual dan tukar dengan kebutuhan lainnya. 
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Tetapi kalau kami digusur dan harus pindah dari tanah 

kelahiran kami, kami harus menyesuaikan diri dan 

bersaing dengan orang lain dalam banyak kendala, 

bahasa, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. 

Bagaimana kami bisa bertahan hidup dengan 

pendapatan paling banyak 80 baht (sekitar 2.6 USD) 

sehari? Apakah kami punya hak untuk menentukan 

nasib sendiri mengenai cara-cara hidup? 

 

Kasus Taman Nasional Kaeng Kachan mencerminkan cara 

didalamnya pembangunan dapat menyebabkan kekacauan sosial, 

konflik dan kehilangan kebutuhan pokok kehidupan dan hak-hak 

dasar masyarakat pribumi. Kasus semacam inilah yang kemudian 

membuatnya penting bahwa implementasi hukum harus diperbaiki 

tidak hanya sekedar dimensi hukumnya tetapi juga sisi moralnya.  

 

Munculnya hak masyarakat: pengembangan kapasitas dan 

penguatan masyarakat Thailand 

 

Bagian ini mencerminkan pandangan saya pribadi soal cara dalam 

hal penguatan hak-hak masyarakat melalui desentralisasi kekuasaan, 

penguatan kapasitas daya kelola masyarakat lokal, dan awasi dan 

atur pembangunan. Untuk mencapai legitimasi dan kebaikan dalam 

keadilan sosial, saya ingin menawarkan empat komponen utama: 

 

Menaikan dan menyatukan 'hak masyarakat' dalam desentralisasi 

kekuasaan 

 

Hak masyarakat diabadikan dalam Konstitusi Thailand tetapi harus 

juga dijalankan dalam praktek perencanaan dan pengelolaan sendiri 

bagi suatu proses demokrasi yang sesungguhnya yang 

mengutamakan partisipasi anggota masyarakat dalam proses 

pengambilan-keputusan terkait proyek-proyek pembangunan dan 

pemantauan mereka. Sementara itu, otoritas pemerintah dan 

kalangan politik harus mendorong pembangunan dan tumbuhnya 

organisasi berbasis masyarakat (CBO), jaringan dan organisasi 

masyarakat sipil (CSO). 

 

Selanjutnya, hak atas informasi harus ditingkatkan dan diperluas. 

Selain itu, masyarakat harus dilibatkans sepenuhnya dalam proses 
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pengambilan keputusan terkait eksploitasi dan alokasi sumber daya 

alam. Masyarakat adat juga harus sangat dilibatkan dan bertanggung 

jawab untuk pengelolaan warisan, budaya dan cerita kearifan 

mereka yang berharga. Perencanaan strategis yang terpadu melalu 

proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Apabila ada 

perubahan terjadi, hubungan baru dan lebih kronstruktif serta 

dinamika kekuasaan akan muncul antara pemerintah dan 

masyarakat, yang mencerminkan lebih baik kerumitan hak-hak yang 

terlibat, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Kerajaan Thailand 

tahun 2007, Bagian 66, 67, 85 dan 87.  

 

Semua usaha perlu dimasukan dalam peningkatan kesadaran bagi 

masyarakat umum akan hak-hak tersebut.
4
 Hak-hak masyarakat 

terdiri dari hak perorangan dan hak menggunakan, kemanfaatan dan 

mengamalkan bersama. Hak masyarakat adalah penting dalam 

meniadakan konsep hak yang linear, yang cenderung menghapus 

dan melanggar hak masyarakat pada saat hanya memusatkan pada 

pembangunan investasi dan kapitalisme melalui sentralisasi 

kekuasaan, sebagaimana telah menjadi ciri-ciri pembangunan 

masyarakat Thailand selama lima puluh tahun terakhir. Dengan 

begitu, sangat penting menaikan dan memasukan hak masyarakat 

didalam desentralisasi kekuasaan. Agar dapat menerapkan beragam 

hak dan membuat perlindungan untuk menjamin hak-hak tersebut 

dihormati, hukum dan keputusan, ketentuan dan peraturan harus 

ditinjau ulang dan dihubungkan satu dengan lainnya. 

 

                                                 
4 Lihat Kompilasi II: Konstitusi Kerajaan Thailand, B.E. 2550 (kutipan 

tentang Hak-Hak Masyarakat). 
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Tabel meningkatnya hak masyarakat 

 

Melembagakan dukungan infrastruktur bagi hak masyarakat 

 

Selain upaya pembentukan dan perampingan badan-badan 

desentralisasi yang ada, seperti Organisasi Administrasi (Tambon) 

Lokal (TAO), Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), dan 

Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), terdapat beberapa langkah yang 

harus diambil agar supaya  mencapai kekuatan berunding bersama 

dan pemeriksaan serta penyeimbangan kekuasaan, khususnya bagi 

masyarakat yang terpinggirkan, tidak terjangkau dan tidak terdengar. 

Institutusionalisasi infrastruktur pendukung harus digagas sebagai 

berikut: 

 

(a) Pembentukan dan penyusunan Undang-Undang Kehutanan 
Masyarakat: pembelajaran dan praktek terbaik harus disebar-luaskan 
dan dinilai untuk memahami dengan baik bagaimana masyarakat lokal 
dapat 'mengurus dan berbagi' untuk lingkungan dan sumber daya alam 
dengan jalan meningkatkan manfaat bagi pelestarian hutan. 

(b) Pemberian hak kepada masyarakat: ini berkaitan dengan strategi dan 
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praktek pengawasan dan penyeimbangan terhadap kapitalisasi aset. 
Pemberian hak juga bertindak sebagai perlindungan terhadap 
kehilangan, perampasan dan penyitaan tanah, khususnya atas nama 
pembangunan didalam zona ekonomi khusus. 

(c) Hukum dan peraturan pelaksanaan berisi pajak progresif harus 
dikeluarkan. 

(d) Bank penyandang dana bagi tanah garapan harus dibangun 

(e) Pembangunan pembaruan pertanahan secara umum harus 
memasukan peningkatan dalam perundingan kekuatan masyarakat 
berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini termasuk, 
sebagai contoh, partisipasi mereka dalam penyusunan rencana 
masyarakat dan ketentuan pelaksana peraturan hukum. 

 

Hak masyarakat dan pembangunan 

 

Sifat keberatan atas pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam 

pembangunan proyek-raksasa yang dilaporkan kepada Komnas 

HAM Thailand sejak pembangunannya tahun 1999 terungkap 

bahwa hak masyarakat tidaklah bertentangan dengan pembangunan. 

Pembangunan dan hak masyarakat sama sekali tidak saling tidak 

cocok. Sebaliknya, muncul saling melengkapi dalam banyak dasar 

kesamaan. Contoh-contoh tersebut termasuk diantaranya tentang 

penikmatan hak sipil dan politik, penyediaan atas informasi, 

kebebasan berpendapat, keberbasan berserikat dan partisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan, dan sebagainya. Dalam jangka 

panjang, keterlibatan bersama ini dapat menyumbangkan proses 

pengawasan dan penyeimbangan pembangunan yang ditandai 

Negara dan rakyat serta mengakar dalam akuntabilitas dan 

keprihatinan bersama bagi pembangunan ekonomi dan keutuhan 

masyarakat. 

 

Oleh karena itu, pembangunan berbasis hak asasi manusia dan sadar 

secara politik, perlu dijalankan melalui suatu model tripatit seperti 

berikut: 
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Proses berbasis hak asasi manusia tripartit  

 

Hak masyarakat dan hak atas proses peradilan dan hukum yang 

adil 

 

Walaupun Thailand menghormati prinsip aturan hukum sebagai cara 

memelihara tatanan sosial, pelanggaran atas proses hukum 

mencerminkan fakta bahwa ternyata masih ada banyak celah, 

kekurangan dan kendala antara hukum dan pelaksanaannya, atau 

sebaliknya ada tapi antara legalitas dan kebenaran. Hal ini termasuk, 

diantaranya kasus proses hukum yang disebutkan sebelumnya diatas 

tuduhan-tuduhan terhadap masyarakat lokal turut memberikan 

dampak perubahan iklim, penahanan dan pemenjaraan diperpanjang, 

dan penggusuran atau pemindahan paksa masyarakat miskin yang 

mempertahankan hak mereka atas pengelolaan dan pemenfaatan 
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sumber daya alam. Dalam kasus tersebut, hukum digunakan sebagai 

alat untuk mengendalikan dan melanggar hak-hak masyarakat dan 

hak atas proses hukum, khususnya bagi masyarakat yang 

terpinggirkan dan miskin melarat. 

 

Berkenaan dengan hal ini, agar tercapai upaya menggagas berbagai 

kebijakan dan praktek perlindungan bagi 'hak masyarakat dengan 

keadilan sosial', dianjurkan agar upaya beberapa intervensi dibawah 

ini dilaksanakan.  

 

a Pengakuan kesetaraan dimata hukum: 
Hukum harus mencerminkan kompleksitas hak dan proses hukum, 
selalin tindakan sipil dan pelanggaran, dan harus memasukan seluruh 
spektrum hukum terkait dengan hak-hak masyarakat termasuk hukum 
publik, DUHAM, dan perjanjian serta konvensi penting lainnya. Nilai-
nilai agama harus juga tertentu diperhitungkan sepanjang masih 
selaras dengan aturan hukum yang memenuhi niat dari Konstitusi 
2007 Kerajaan Thailand, Bagian 27.

5
  

b. Mengarus-utamakan dan memperlancar hak-hak masyarakat untuk 
dimasukan dalam undang-undang dan peraturan: 
Sejumlah undang-undang dan peraturan terkait harus disusun sebagai 
bagian dari aturan sipil dan komersial serta undang-undang terkait 
dengan sumber daya alam. Prioritas harus diberikan dalam upaya 
memasukan hak masyarakat didalam undang-undang tersebut. 

c. Pengakuan intervensi dan partisipasi politik masyarakat: 
Untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, hak masyarakat harus 
diakui dimana masyarakat terkena dapak berbagai proyek 
pembangunan digagas oleh pemerintah dan sektor swasta. 

 

Kesimpulan 

 

Beberapa dekade pembangunan untuk keuntungan dan ganas dengan 

eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali, telah berdampak buruk 

terhadap banyak masyarakat di lapangan, khususnya masyarakat 

yang terpinggir, tidak terdengar dan tak tersentuh. Menangapi 

persoalan ini, prinsip dan nilai hak masyarakat telah dikemukakan, 

                                                 
5  Lihat Kompilasi II: Konstitusi Kerajaan Thailand, B.E. 2550. 
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dibahas dan ditetapkan diseluruh tingkat dalam negara dengan 

merajut berbagai pendekatan terhadap hak masyarakat dan saling 

berbagi pembelajaran serta ceritera keberhasilan. Sayangnya, cara 

berfikir kapitalis yang mengakar kuat dan dalam yang menjadi 

pijakan pembangunan dan industrialisasi Thailand penuh dengan 

berbagai masalah struktural. Keselamatan hidup masyarakat 

terancam akibat kurangnya kepedulian terhadap hak asasi manusia 

dibawah pembangunan sebab sumber daya tempat mereka 

menggantungkan hidup (rumah, tanah, ladang dan daerah aliran 

sungai) dirampas tanpa persetujuan dari mereka dan tanpa ganti rugi 

yang sesuai. 

 Agar hak kolektif diperkuat dan berkelanjutan, harus ada kajian 

dan pemantauan secara berkala. Hak masyarakat harus diarahkan 

menuju kemaslahatan masyarakat dan publik sebagai satu 

kesatuan, dan tidak untuk monopoli dari kekuatan politik oleh 

kelompok tertentu. 

 Pengamalan hak adat harus fokus pada upaya memantau dan 

menyeimbangkan kekuasaan sembari mengupayakan solusi-

solusi terhadap berbagai masalah struktural ditingkat sosial dan 

kebijakan. 

 Ruang sosial perlu diciptakan untuk dan oleh masyarakat serta 

publik sebagai satu kesatuan agar supaya dapat mengamalkan 

hal masyarakat di lapangan. 

 Dimensi-dimensi utama hak masyarakat harus dipahami sebagai: 

nilai-nilai keadilan dan non-diskriminasi, martabat manusia, 

jatidiri bangsa, hak untuk menentukan nasib sendiri dan 

pengelolaan sendiri dengan kedaulatan dan hak atas sumber daya 

alam, budaya dan mata pencaharian. 

 Partisipasi rakyat harus dipertimbangkan diseluruh tingkat 

implementasi kebijakan, rencana, aktifitas dan sebagainnya. 

 Penguatan dan pengakuan hak masyarakat harud segera 

dilaksanakan melalui pendekatan tanpa kekerasan, damai dan 

terus-menerus. 

 

Dengan cara ini hak masyarakat dapat diperluas melalui 

pembentukan kemitraan tripartit antara masyarakat, pemerintah dan 

investor. Dalam jangka panjang, prinsip-prinsip tersebut akan 
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meningkatkan keadilan, keselarasan, penerimaan dan toleransi 

antara dan antar berbagai komponen masyarakat Thailand. 

 

 
Masyarakat sebagai korban yang menyerahkan pengorbanan 

 

 
Hak asasi manusia-politik-demokrasi: Satu Negara-Dua  
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Kompilasi I: Profil Faktual Studi Kasus Hak Masyarakat 

 

Studi Kasus 

Pihak Terkait 

Alasan 
Pelanggaan 

Rincian 
Pelanggaran 

(dan 
Rekomendasi, 

jika ada) 

Diduga 
pelanggar 

Orang yang 
dilanggar 

Proyek 
Perkebunan 
Industri 
Maptabud 
di provinsi 
Rayong 

Otoritas 
Perkebunan 
Industri 
Thailand 

Masyarakat 
dan 
komunitas di 
distrik 
Maptapud, 
provinsi 
Rayong. 

1) 
Pelanggaran 
hak 
masyarakat 
masyarakat 
yang tinggal 
di distrik 
Maptabud, 
provinsi 
Rayong, 
pemanfaatan 
dan 
pengelolaan 
sumber daya 
alam dan 
sekitarnya; 
2) faktor 
ancaman 
kehidupan 
dan 
kesehatan 
serta 
kekerasan 
terhadap 
masyarakat 
yang tinggal 
di distrik 
Maptabud, 
provinsi 
Rayong. 

1) Proyek 
tersebut 
membuat 
banyak 
ancaman buruk 
bagi kesehatan, 
lingkungan dan 
hak masyarakat 
penduduk. 
Penilaian 
dampak 
kesehatan dan 
lingkungan 
dilaksanakan 
dengan 
platform 
partisipasi para 
pemangku 
kepentingan 
dan masyarakat 
umum; 
2) Organisasi 
independen, 
dapat 
dipercaya dan 
ahli harus 
didorong untuk 
memberikan 
pendapat 
terhadap 
operasionalisasi 
proyek dan 
aktifitasnya. 
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Proyek 
Konstruksi 
Hutgyi 
Sungai 
Salaween, 
Birma 
(Myanmar), 
dikelola 
oleh 
Otoritas 
Pembangkit 
Listrik 
Thailand 
(EGAT)  

Otoritas 
Pembangkit 
Listrik 
Thailand 

Masyarakat 
Karen dan 
Thailand di 
desa Sob-
Moei, 
kecamatan 
Mae Sam 
Lab, 
kabupaten 
Sob-Moei, 
provinsi Mae 
Hongson, 
Thailand. 

Hak 
masyarakat 
penduduk 
tempat 
konstruksi, 
didalam 
perbatasan 
Thailand dan 
Birma 
(Myanmar), 
dilanggar 
dan dirusak, 
khususnya 
hak atas 
mata 
pencaharian, 
menangkap 
ikan dan 
pertanian. 

1) Tempat 
konstruksi 
Bendungan 
Hutgyi berada 
dalam tanah 
yang digugat 
masyarakat 
Karen dan 
Hukum Negara 
dan Dewan 
Restorasi 
Aturan. Proyek 
konstruksi 
bendungan 
Hutgyi 
digambarkan 
sebagai alat 
untuk 
pembangunan 
tetapi 
menyebabkan 
pemindahan 
masyarakat 
Karen, 
beberapa 
diantara korban 
telah melapor 
kepada 
Thailand; 
2) Kawasan 
garapan dan 
pemukiman 
desa Sob-Moei, 
kecamatan 
Sob-Moei, 
provinsi Mae 
Hongson akan 
tenggelam jika 
proyek jalan 
terus dan 



238 

banyak 
pemindahan 
paksa akan 
terjadi. 

Kasus 
Departemen 
Konservasi 
Taman 
Nasional, 
Satwaliar 
dan 
Tumbuhan 
(DNP) 
dengan 
Proses 
Kasus Sipil 
tentang 
Tuduhan 
Pemanasan 
Global 
dengan 
Kerusakan 
dan Denda 
Keuangan 
melawan 
Jaringan 
Pembaruan 
Pertanahan 
Thailand 
(Land 
Reforming 
Network of 
Thailand) 

Departemen 
Konsevasi  
Taman 
Nasional, 
Satwaliar 
dan 
Tumbuhan 
(DNP) 

Sebanyak 30 
petani dan 
anggota 
Land 
Reforming 
Network 
Thailand 
didampingi 
dalam kasus 
sipil sesuai 
dengan 
Undang-
Undang 
tentang 
Dukungan 
dan 
Pelingungan 
Lingkungan 
dan Kualitas 
Sekitarnya  
Thailand, 
B.E. 2535, 
untuk biaya 
perlindungan 
dan 
tanggung 
jawab 
sebanyak 
17,559,434 
baht. 

1) 
Pelanggaran 
hak 
masyarakat 
atas 
pengelolaan 
dan 
pemanfaatan 
sumber daya 
alam dan 
sekitarnya, 
sesuai 
dengan 
Bagian 65 
Konstitusi 
Kerajaan 
Thailand, 
B.E. 2550 
(lihat 
Kompilasi II); 
2) 
Pelanggaran 
hak atas 
proses 
hukum dan 
peradilan 
yang adil 
yang harus 
dihormati 
oleh 
pemerintah 
sesuai 
dengan 
Bagian 28 
Konstitusi 
Kerajaan 

1) Departemen 
Konsevasi  
Taman 
Nasional, 
Satwaliar dan 
Tumbuhan 
(DNP) 
menggugat 
kasus 
perlindungan 
dan tanggung 
jawab dibawah 
Pasal 97  
Undang-
Undang 
tentang 
Dukungan dan 
Pelingungan 
Lingkungan dan 
Kualitas 
Sekitarnya  
Thailand, B.E. 
2535, sebesar 
150,000 baht 
per rai (sekitar 
1,600 meter 
persegi); 
2) Cara 
perhitungan 
denda 
keuangan dan 
kerusakan 
tergantung 
pada 7 
kerusakan 
(akibat erosi 
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Thailand, 
B.E. 2550 
(lihat 
Kompilasi II); 

ulah manusia): 
kehilangan 
kesuburan 
tanah; 
kehilangan 
daya serap air 
oleh tanah; 
kehilangan 
kelembaban; 
kerusakan 
tanah; 
pemanasan 
global; 
menurunnya 
curah hujan 
dan kerusakan 
hutan kasat 
mata. 

Kasus 
penggusiran 
dan 
pemindahan 
masyarakat 
Karen di 
Taman Alam 
Kang 
Kachan, 
provinsi 
Petchaburi 

Unit 
Pelestarian 
terhadap 
Taman 
Nasional 
Kaeng 
Kachan 
No.10, Huay 
Mae 
Sarieng, 
kabupaten 
Kaeng 
Kachan, 
provinsi 
Petchaburi 

Masyarakat 
Karen dan 
Thai tinggal 
di desa Jai 
Sang Din-
Porn Rakam 
dan Bang 
Kloi Bon, 
kecamatan 
Huay Prik, 
kabupaten 
Kaeng 
Kachan, 
provinsi 
Petchaburi. 

1) 
Pelanggaran 
hak 
masyarakat 
Karen dan 
Thai 
termasuk 
hak mereka 
untuk hidup 
dalam 
Taman 
Nasional 
Kaeng 
Kachan, 
provinsi 
Petchaburi, 
dan 
pelanggaran 
hak atas 
tradisi adat-
istiadat dan 
mata 

1) Dugaan 
pelanggaran 
terhadap orang 
Karen setempat 
dengan 
tuduhan masuk 
dalam taman 
nasional dan 
menyebabkan 
penghancuran 
hutan, apapun 
cara kerja dan 
pertanian 
berpindah 
mereka. Ada 
juga tuduhan 
lain 
penyelundupan 
narkotika tanpa 
alasan bukti 
yang kuat; 
2) Pencarian 
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pencaharian; 
2) Ancaman 
terhadap 
kebebasan 
fisik selain 
tempat 
kawasan 
tinggal dan 
pemukiman.   

cepat dan 
agresif atas 
kawasan 
kediaman dan 
pemukiman 
disertai dengan 
perusakan 
lumbung padi 
dan penahanan 
harta benda. 

 

 

Kompilasi II: Konstitusi Kerajaan Thailand, B.E. 2550 

(kutipan tentang Hak-Hak Masyarakat) 
 

Bagian 
Konstitusi 

Isi lengkap 

Bagian 27,  
Bap 3 Hak dan 

Kebebasan 
Rakyat Thailand, 

Bagian 1 
Ketentuan Umum 

(Perlindungan 
Perikatan Hak 

dan Kebebasan) 
 

Hak dan kebebasan diakui oleh Konstitusi, secara 
tersirat atau melalui keputusan oleh Pengadilan 
Konstitusi harus dilindungan dan mengikat secara 
langsung dalam Majelis Nasional, Dewan Menteri, 
Pengadilan, organisasi Konsistusional dan seluruh 
badan negara membuat, menerapkan dan 
menafsirkan undang-undang. 

Bagian 28 
Bab 3 Hak dan 

Kebebasan 
Rakyat Thailand, 

Bagian 1 
Ketentuan Umum 

(Perlindungan 
dan Perikatan 

Hak dan 
Kebebasan) 

 
 
 

Seseorang dapat menuntut martabat manusia atau 
mengamalkan hak dan kebebasannya sepanjang tidak 
melanggar hak dan kebebasan orang lain atau 
bertentangan dengan Konstitusi atau nilai-nilai yang 
baik. 

Seseorang yang hak dan kebebasannya diakui oleh 
Konstitusi dilanggar dapat memakai ketentuan 
Konstitusi ini untuk mengajukan gugatan atau 
memperjuangkan dirinya di Pengadilan. 

Seseorang yang dapat membawa gugatan terhadap 
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negara secara langsung sehingga negara dapat 
bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Bap ini. Jika ada penegakan hukum mengamalkan 
setiap hak dan kebebasan sebagaimana diakui oleh 
Konstitusi ini, pengalaman hak dan kebebasan tersebut 
harus sesuai dengan undang-undang. 

Seseorang berhak dimajukan, didukung dan dibantu 
oleh negara dalam mengamalkan hak di dalam Bab ini. 

Bagian 66 
Bab 3 Hak dan 

Kebebasan 
Rakyat Thailand, 

Bagian 11 Hak 
Masyarakat 
(Hak untuk 

memelihara 
atau 

memulihkan 
adat-istiadat, 

kearifan 
setempat, seni 

atau benda 
budaya 

masyarakat 
mereka) 

Orang-orang yang berkumpul sebagai satu komunitas, 
komunitas setempat atau komunitas lokal tradisional 
berhak untuk melestarikan atau memulihkan adat-
istiadat, kearifan lokal, seni atau budaya baik dari 
komunitas dan bangsa mereka turut serta dalam 
pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber 
daya alam, lingkungan dan keanekaragaman hayati 
secara seimbang dan berkelanjutan. 

Bagian 67 
Bab 3 Hak dan 

Kebebasan 
Rakyat Thailand, 

Bagian 11 Hak 
Komunitas 

 
(Hak untuk 

melestarikan 
dan 

memanfaatkan 
sumber daya 

alam) 

Hak seseorang untuk ikut serta dengan negara dan 
komunitas dalam pelestarian dan pemanfaatan 
sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dan 
dalam perlidungan, pemajuan dan konservasi kualitas 
lingkungan untuk  kebutuhan dan kelangsungan 
hidup dalam lingkungan yang tidak berbahaya bagi 
kesehatan dirinya dan kondisi kebersihan, 
kesejahteraan atau kualitas hidup, harus dilindungi 
dengan baik. 

Setiap proyek atau aktifitas yang mempengaruhi 
kualitas lingkungan, sumber daya alam dan 
keanekaragaman hayati harus dilarang, kecuali 



242 

 dampak-dampaknya atas mutu lingkungan dan 
kesehatan masyarakat dalam komunitas telah dikaji 
dan dinilai serta konsultasi dengan masyarakat dan 
pihak-pihak berkepentingan telah diselenggarakan, 
dan pendapat organisasi independen, terdiri dari 
perwakilan organisasi lingkungan dan kesehatan 
swasta dan dari lembaga pendidikan tinggi 
menyediakan kajian/studi dalam bidang lingkungan, 
sumber daya alam atau kesehatan, telah diperoleh 
sebelum operasi proyek atau kegiatan. 

Hak suatu komunitas untuk menggugat badan 
pemerintah, badan negara, perusahaan negara, 
pemerintah daerah atau otoritas negara yang adalah 
persona hukum untuk melakukan tugas-tugas dalam 
bagian ini harus dilindungi.  

Bagian 85 
Bab V Prinsip 

Arahan 
Kebijakan 

Negara 
Fundamental, 

Bagian 8 
Kebijakan Tata 
Guna Tanah, 
Sumber Daya 

Alam dan 
Lingkungan 

 
(Pedoman 
Kebijakan 

tentang Tanah, 
Sumber Daya 

Alam dan 
Lingkungan) 

Negara harus bertindak sesuai dengan kebijakan tata 
guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan sebagai 
berikut:  

 menyiapkan dan menerapkan peraturan 
tentang tata guna tanah diseluruh negara 
dengan penuh pertimbangan akan 
kepatuhan dengan kondisi lingkungan, sifat 
tanah dan air serta cara hidup komunitas 
lokal, tindakan tepat untuk meletarikan 
sumber daya alam, standar berkelanjutan 
bagi tata guna tanah dan pendapat rakyat 
didalam kawasan tersebut yang mungkin 
terdampak oleh aturan tata guna tanah; 

 membagikan hak memiliki tanah secara adil, 
membuat petani bisa memiliki hak mlik atau 
hak dalam tanah untuk pertanian dengan 
cermat melalui pembaruan pertanahan atau 
dengan cara lain, dan menyediakan sumber 
daya air kapada petani untuk pemanfaatan 
dalam pertanian dengan cukup dan layak; 

 menyiapkan perencanaan kota dan negara, 
dan menyusun serta melaksanakan rencana 
dengan hasil baik dan tepat guna untuk 
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tujuan pelestarian berkelanjutan sumber 
daya alam; 

 menyiapkan rencana pengelolaan sistematis 
untuk air dan sumber daya alam bagi 
kepentingan bersama bangsa, dan 
menggalakan masyarakat untuk turut serta 
dalam pelestarian, konservasi dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan 
keanekaragaman hayati dengan sebaik-
baiknya; 

 melaksanakan promosi, konservasi dan 
perlidnungan kualitas lingkungan dalam 
prinsip pembangunan berkelanjutan, dan 
mengendalikan serta menghilangkan 
pencemaran yang mungkin mempengaruhi 
kesehatan dan kebersihan, kesejahteraan 
dan kualitas hidup masyarakat dengan 
menganjurkan masyarakat umum, 
masyarakat lokal, dan pemerintah daerah 
untuk turut serta dalam menentukan upaya-
upaya tersebut. 

Bagian 87 
Bab 3 Hak dan 

Kebebasan 
Rakyat Thailand, 

Bagian 10 
Kebijakan 

Partisipasi Publik 
 

(Pedoman 
Kebijakan 
tentang 

Partisipasi 
Rakyat) 

 

Negara harus bertindak sesuai dengan kebijakan 
partisipasi publik berikut ini:  

 menggalakan partisipasi publik dalam 
penentuan kebijakan publik dan pembuatan 
rencana pembangunan ekonomi dan sosial 
baik di tingkat nasional dan lokal; 

 menggalakan dan mendukung partisipasi 
publik untuk membuat keputusan publik 
tentang politik dan pembuatan rencana 
pembangunan ekonomi dan sosial serta 
penyediaan layanan umum; 

 menggalakan dan mendukung partisipasi 
publik dalam penilaian pengamalan 
kekuasaan negara di semua tingkat dalam 
bentuk profesi atau organisasi jabatan atau 
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bentuk lainnya; 

 memperkuat kekuatan politik publik, dan 
menyiapkan undang-undang pengadaan 
dana pembangunan politik sipil untuk 
memperlancar masyarakat untuk 
menyelenggarakan aktifitas publik dan untuk 
mendukung jaringan kelompok rakyat untuk 
mengungkapkan pendapat dan persyaratan 
masyarakat dimanapun berada;  

 mendukung dan menyediakan pendidikan 
bagi publik terkait dengan pembangunan 
politik dan administrasi publik dibawah rejim 
demokratis pemerintah dengan Raja sebagai 
Kepala Negara, dan menggalakan publik 
untuk mengamalkan hak mereka memilih 
dengan  jujur dan adil. 

Dalam menyediakan partisipasi publik dalam bagian 
ini, pertimbangan harus diperhatikan antara 
perempuan dan laki-laki. 
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Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia di 

Thailand - Pilihan untuk Pembaharuan 

 

Oleh Kittisak Ratanakrangsri 
 

Pengantar 

 

Masyarakat adat di Thailand sering disebut sebagai 'suku bukit' dan 

kadang kala dikenal sebagai 'etnis minoritas'. Sepuluh masyarakat 

adat diakui secara resmi dan biasanya disebut chao khao, 'orang 

bukit/gunung' makna atau 'dataran tinggi'. Ada juga masyarakat adat 

lainnya yang tinggal di bagian yang berbeda Thailand seperti Ley 

Chao, Mani, dan sebagainya. Namun, istilah 'masyarakat adat' 

belum diakui oleh Thailand, tahun 2007 Konstitusi Thailand 

menggunakan 'masyarakat lokal tradisional' sebagai gantinya. Pasal 

66 dari Konstitusi menyatakan bahwa: 

 

Orang bersatu menjadi sebuah komunitas, masyarakat lokal atau 

komunitas lokal tradisional berhak untuk melestarikan atau 

memulihkan ada-istiadat, kearifan lokal, kesenian atau budaya 

mereka yang baik dari masyarakat dan bangsa mereka dan turut 

serta dalam pemeliharaan, pengelolaan, dan eksploitasi sumber 

daya alam, lingkungan dan keanekaragaman hayati secara 

berimbang dan berkelanjutan. (penekanan ditambahkan) 

 

Meskipun istilah 'masyarakat adat' belum diakui, selama sepuluh 

tahun terakhir, banyak kelompok suku dan komunitas tradisional 

telah mulai mengidentifikasi diri mereka seperti itu dan 

menggunakan istilah 'masyarakat adat', atau Chonpao Puinmuang di 

Thailand. Mereka mendeklarikan Hari Masyarakat Adat di Thailand 

tahun 2007 dan kemudian merayakan pengesahan UNDRIP, yang 

disyahkan oleh Majelis Umum PBB pada September tahun 2007. 

Deklarasi Hari Masyarakat Adat di Thailand dilakukan atas nama 

Jaringan Masyarakat Adat di Thailand (NIPT). Tujuan utama dari 

organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan persoalan 

masyarakat adat dan masalah mereka di antara instansi-instansi 

publik dan badan-badan lainnya. 
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Situasi hak asasi manusia dari masyarakat adat 

 

Masyarakat adat di Thailand dihadapkan dengan berbagai tantangan 

dan situasi dalam hal hak asasi manusia mereka tetap 

memprihatinkan. Hak mereka atas kebebasan dan keamanan 

dilanggar, misalnya, melalui penerapan kebijakan pengendalian obat 

pada 1 Februari 2003 oleh mantan Perdana Menteri Thaksin 

Shinawatra, yang menyebabkan sejumlah kasus penangkapan 

sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan, penghilangan dan 

pembunuhan. Lebih dari 2.000 orang telah dilaporkan tewas sebagai 

akibat dari kebijakan ini (di antaranya adalah masyarakat adat), yang 

mengarah ke pembentukan komisi independen untuk menyelidiki 

kasus-kasus di bawah pemerintah sementara yang dipimpin oleh 

Jendral Surayut. Proses ini telah sangat lamban dan sama sekali 

tidak ada kesimpulan dapat dicapai oleh komisi. 

 

Hak atas kebangsaan dan kewarganegaraan masyarakat adat dan non 

pribumi atau tanpa status juga telah dilanggar. Sekitar 296.000 orang 

di Thailand masih tidak ada kewarganegaraan tahun 2009, sehingga 

membatasi kebebasan mereka bergerak dan kemampuan mereka 

untuk memperolah layanan publik seperti layanan kesehatan dasar 

dan pendidikan. Sementara beberapa kemajuan telah dicapai dalam 

hal reformasi kebijakan, tetapi pelaksanaan di lapangan tetap 

menantang. 

 

Hak atas tanah, hutan dan sumber daya alam masyarakat adat juga 

terancam oleh kebijakan yang menyatakan bahwa semua tanah tanpa 

sertifikat tanah milik Negara, terlepas dari apakah orang-orang dan 

masyarakat telah tinggal lama di sana sejak zaman dulu. Perluasan 

kawasan lindung semakin tumpang tindih dengan tanah adat 

masyarakat adat, menyebabkan pemberlakuan aturan ketat 

membatasi penggunaan sumber daya alam atas sumber daya dimana 

mereka menggantungkan penghidupan mereka. Akibatnya, 

masyarakat adat yang telah tinggal dan bertani di tanah tersebut 

selama beberapa generasi tiba-tiba berubah menjadi 'perambah' dan 

'pelanggar hukum'. Beberapa diantara mereka diusir, seperti di 

taman nasional Mai Wang dan Khachan Kaeng. Selain itu, hak 

mereka untuk mengamalkan pertanian gilik balik telah dilarang atau 

dibatasi, sehingga mengancam hak mereka untuk pekerjaan 
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tradisional, mata pencaharian dan ketahanan pangan. 

 

 
 

Penyingkiran masyarakat adat 

 

Marginalisasi yang terus berlangsung atas masyarakat adat adalah 

akibat dari sejumlah faktor kelembagaan dan ideologis. Sentralisasi 

kekuasaan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu 

faktor tersebut. Yang lain adalah prasangka terhadap dan 

kesalahpahaman masyarakat adat dalam kebijakan nasionalistik. 

 

Sentralisasi kekuasaan atas pengelolaan sumber daya alam 

Kasus desa Wang Mai di Taman Nasional Doiluang (2008)  
 

Taman Nasional Doiluang didirikan pada tahun 1990. Pada tahun 1994, 
lima desa dipindahkan ke dataran rendah dengan janji ganti rugi. 
Setahun kemudian, beberapa keluarga kembali ke pertanian di daerah 
di mana mereka dulu tinggal. Pada tahun 2008, semua rumah, tanaman 
dan pohon buah dihancurkan tanpa ada ganti rugi dalam bentuk 
apapun. 
 

 
Peta lokasi Wang Mai desa di Doiluang taman nasional 
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Negara mulai mengambil kendali atas pengelolaan sumber daya 

alam (terutama dalam kehutanan) di akhir abad kesembilan belas 

masa pemerintahan Raja Rama V (1853-1910). Kekuasaan 

dipindakan dari penguasa lokal kepada pemerintah pusat di 

Bangkok, yang menjadi bertanggung jawab untuk pemberian 

konsesi pembalakan kayu untuk perusahaan-perusahaan Eropa dan 

menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini 

dilakukan melalui pembentukan Departemen Kehutanan Kerajaan 

(RFD) tahun 1896, di bawah nasihat dari Mr. H. Slade yang 

kemudian diangkat dan menjabat sebagai Direktur Jenderal pertama 

RFD tersebut 1896-1923. Tugas utama dari RFD pada saat itu 

adalah penerbitan HPH ketimbang konservasi hutan. 

 

Dari tahun 1960 dan seterusnya, kebijakan Negara lebih 

menekankan pada konservasi sumber daya alam berdasarkan 

konsep-konsep Barat dan hukum sebagai alat untuk mengendalikan 

dan mengelola cadangan sumber daya alam. Berbagai peraturan 

kehutanan diberlakukan, termasuk UU Kehutanan 1941, UU Taman 

Nasional 1961, UU Cagar Hutan 1964, UU Perlindungan Satwa Liar 

1992, UU Taman Hutan 1992 dan UU Reforestasi 1992. Akibatnya, 

sebagian besar tanah dinyatakan kawasan lindung dan hutan 

cadangan nasional. Beberapa batas kawasan lindung tumpang tindih 

dengan lahan dan wilayah tradisional masyarakat adat, yang telah 

menyebabkan konflik atas tanah dan sumber daya yang masih terus 

terjadi hingga hari ini. 

 

 

Kasus Kaeng Khachan taman nasional (2011) 
 
Sekitar lima puluh keluaga Karen keluarga terkena dampak oleh taman 
nasional Kaeng Khachan, didirikan pada tahun 1981 di atas lahan yang 
telah dihuni Karen selama ratusan tahun. Pada tahun 1996 Karen 
dipindakan ke dataran rendah, tetapi menderita kekurangan lahan 
pertanian yang tersedia di tempat baru tersebut. Akibatnya, beberapa 
keluarga kembali ke tanah air mereka tahun 1997 dan 1998, tetapi 
kemudian diperintahkan keluar dari taman nasional oleh pejabat taman 
nasional pada tahun 2010. Negosiasi yang dilakukan pada tahun 2011 
gagal dan pejabat taman nasional terpaksa harus memaksa tindakan 
penggusuran kedua di bulan Juli tahun itu. 
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Tak satu pun dari instrumen hukum tersebut secara langsung 

mengatur penggunaan, manfaat atau pengelolaan sumber daya hutan 

oleh masyarakat. Sebaliknya, beberapa ketentuan dalam undang-

undang tersebut mengkriminalkan masyarakat adat sebab mendiami 

tanah tradisional mereka. UU Cagar Hutan Nasional 1964 dan UU 

Taman Nasional 1961 menjadi dasar untuk menentukan, 

mengendalikan dan menjaga Cagar Hutan Nasional dan kawasan 

lindung lainnya di Thailand. UU Taman Nasional 1961 membuat 

banyak hal yang melanggar hukum atas apa saja yang dilakukan 

masyarakat yang menggantungkan hidup dari hutan, seperti 

mengumpulkan, menghilangkan atau mengubah hasil hutan, 

membahayakan atau merusak sumber daya alam (kayu, karet, 

damar, kayu-minyak dll), mengganggu atau menyebabkan gangguan 

orang lain atau satwa liar, dan sebagainya. Dengan demikian 

peraturan tersebut mengorbankan hak penggunaan masyarakat adat 

dan masyarakat tradisional (Bagian 16). Hukuman atas pelanggaran 

Pasal 16 berkisar dari denda 500 baht sampai penahanan penjara 

hingga lima tahun. 

 

Kebijakan terpusat Negara dalam pengelolaan sumber daya alam 

terutama berfokus pada konservasi satwa liar. Hal ini mencerminkan 

pandangan bahwa konservasi hanya dapat dicapai dengan 

menjauhkan masyarakat dari hutan dan hanya merawat pohon-

pohon dan tanah. Ini jelas dari undang-undang kehutanan yang ada, 

tidak satupun yang membuat rujukan hak atas tanah atau hak-hak 

masyarakat. Dorongan mereka terutama untuk melestarikan 

kawasan alam untuk kegiatan pendidikan dan rekreasi, melestarikan 

habitat alami di mana satwa liar dapat beranak pinak dan 

berkembang biak, dan untuk mencegah perburuan liar dan 

penangkapan hewan. Kawasan alam diperuntukan bagi pelestarian 

spesies satwa liar serta mengumpulkan tanaman asli, eksotis, langka 

dan/atau spesies tanaman yang bernilai ekonomis. Benar-benar tidak 

ada dalam undang-undang tersebut adalah aspek sosial dari hutan, 

seperti hubungan antara manusia dan alam dalam hal makanan, 

obat-obatan, hunian dan rohani, saling ketergantungan yang 

terbentuk antara masyarakat adat dengan lingkungan mereka dalam 

ekosistem hutan. 
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Prasangka terhadap masyarakat adat dan kebijakan nasionalis 

 

Berpadu dengan pembatasan kelembagaan merupakan bentuk 

kesalahpahaman dan prasangka terhadap masyarakat adat, yang 

terus dianggap sebagai 'perusak hutan' (karena praktek adat mereka 

perladangan berpindah), ancaman terhadap keamanan nasional 

(mereka umumnya dianggap sebagai simpatisan partai komunis) dan 

pedagang narkoba. Dan sementara Konstitusi 1997 dan 2007 

mengakui pengetahuan tradisional dan hak masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya berkelanjutan, belum diterjemahkan dalam 

tindakan nyata. Ideologi dan kebijakan nasionalis melemahkan 

lembaga tradisional masyarakat adat dan hak adat melalui kebijakan 

asimilasi diarahkan pada terwujudnya keutuhan Negara. Pada 

catatan yang lebih positif, Thailand mulai mengenali dan 

menggalakan nilai keragaman budaya dan heterogenitas masyarakat 

Thailand. 

 

Tanggapan dari masyarakat adat 

 

Dalam menanggapi kebijakan dan praktek diskriminatif, masyarakat 

adat terlibat dalam gerakan luas untuk menegaskan dan membela 

hak-hak mereka. Jaringan Masyarakat Adat di Thailand, misalnya, 

sebuah aliansi dari dua puluh enam kelompok adat yang tersebar di 

berbagai daerah Thailand. NIPT didirikan pada tanggal 11 

September 2007 di Chiang Mai pada saat festival budaya 

masyarakat adat. Fungsi utamanya adalah: untuk melayani sebagai 

panggung pembelajaran terus-menerus dan pertukaran pengalaman 

tentang persoalan yang dihadapi masyarakat adat, untuk 

mengembangkan mekanisme konflik dan penyelesaian sengketa, 

dan untuk menggalakan hak-hak masyarakat adat di berbagai tingkat 

advokasi. Salah satu tujuan utama NIPT adalah untuk 

mengembangkan Dewan Masyarakat Adat di Thailand. Ini sedang 

dilakukan melalui kerjasama antara pemimpin adat dan organisasi 

pendukung lainnya termasuk beberapa instansi pemerintah. 

Pembentukan Jaringan Masyarakat Adat di Thailand juga telah 

membuka peluang bagi IPO dan CSO untuk bergabung untuk 

membela 'hak masyarakat' sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi 

Thailand. 
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Pilihan dan tantangan untuk reformasi 

 

satu tantangan utama adalah bahwa untuk mengamankan tanah adat 

masyarakat adat dan hak-hak sumber daya. Agar hal ini terjadi, 

perubahan radikal sikap dan pola pikir sangat diperlukan pada 

bagian dari badan-badan yang terlibat seperti Departemen 

Kehutanan Kerajaan, otoritas taman nasional, pembuat kebijakan 

dan masyarakat sipil lebih luas. Selain itu, kesalahan konsepsi 

bahwa 'hutan dan manusia tidak dapat hidup berdampingan' harus 

ditinggalkan, dan juga dengan cap negatif dan tidak berdasar 

masyarakat adat sebagai perusak hutan karena mengamalkan 

budidaya perladangan, yang telah benar-benar terbukti jauh lebih 

berkelanjutan secara ekologis dari yang diyakini sebelumnya. 

 

Selain itu, kebijakan yang ada perlu segera diterjemahkan ke dalam 

tindakan bersandarkan pada pendekatan dari bawah ke atas (bottom-

up) yang akan mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Konstitusi dan Deklarasi PBB 

tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Contoh tindakan 

nyata yang diambil bisa mencakup penerbitan UU Hak Masyarakat, 

pemetaan lahan masyarakat dan kawasan hutan, dan meninjau ulang 

UU kehutanan yang ada agar selaras dengan konstitusi dan hukum 

internasional, misalnya, Konvensi Hayati Keanekaragaman (CBD). 

 

Terakhir, berbagai upaya harus dimasukkan dalam upaya 

memberdayakan dan membangun kapasitas masyarakat adat dan 

lembaga mereka. Pengakuan hak-hak dan adat-istiadat mereka 

(termasuk perladangan gilir balik, berburu dan meramu, dan 

menangkap ikan) di tingkat setara hukum perundang-undangan 

sangat penting. Secara khusus, pembentukan Dewan Masyarakat 

Adat dapat menjadi saluran penting yang digunakan untuk 

mengembalikan dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah, 

sumber daya dan sumber penghidupan mereka. 
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Pengetahuan Masyarakat Adat dan Pendekatan 

Hukum Plural di Thailand 

 

Oleh Prasert Trakansuphakorn 

 
Selama lima dekade terakhir dan sampai hari ini, masyarakat adat di 

Thailand telah mengalami cap negatif dan kebijakan diskriminatif. 

Banyak undang-undang, kebijakan dan program adalah persepsi 

yang salah terhadap masyarakat adat sebagai penghasil dan pemakai 

candu, dan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan 

lingkungan. Makalah ini akan mengkaji bagaimana pendekatan 

hukum plural dapat mendukung pengakuan dan perlindungan hak-

hak, adat-istiadat, dan penghidupan masyarakat adat. 

 

Memahami pengetahuan lokal 

 

Bentuk pengetahuan asli adalah inti dari makna jati diri dan rasa 

memiliki budaya masyarakat adat. Hal-hal tersebut mencakup 

pandangan dunia dan keyakinan, budaya, hukum adat dan 

kebiasaan, kebutuhan dan cita-cita, hubungan tradisional, 

kelembagaan hukum, dan cara-cara pemerintahan sendiri dan 

pengambilan keputusan. 

 

Contoh hukum adat termasuk terkait berburu dan meramu. 

Misalnya, di antara orang-orang Karen, dilarang untuk mengambil 

geij hse duf (tunas rotan manis) atau s'klev mil (ramuan bumbu) 

kembali ke desa, sebab hanya boleh digunakan di dalam hutan. 

Demikian juga, hewan tertentu tidak boleh dibunuh atau diburu, 

seperti siamang dan burung enggang, sebab melanggar 

keseimbangan ekologi dan keharmonisan lingkungan. Seperti 

sebuah ungkapan suku Karen, 'Jika seekor siamang mati maka tujuh 

hutan menjadi sedih, dan jika satu burung enggang mati, tujuh 

pohon beringin menjadi sedih dan kesepian."  
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Sebuah lagu tradisional menyatukan sifat hubungan suku Karen 

dengan lingkungan dan anggota lain dari komunitas mereka: 

 
(Petuah para tetua) 

Kami hidup mengikuti adat-istiadat  

nenek moyang kami 

Kami bercocok tanam  

sesuai anjuran para leluhur kami 

Berat tangkai padi dan sarat dengan beras emas 

membungkukkan diri 

Aroma manis dari tuak beras 

berasal dari paviliun masyarakat 

dan seluruh desa1 

 

Ritual ini juga merupakan suatu bagian sentral dari hukum adat dan 

kebiasaan. Misalnya, ritual bgau quv mencakup persembahan 

kepada roh pemilik gunung-gunung dan sungai-sungai, suatu 

persembahan untuk ibu beras, persembahan bagi pemilik roh api, 

dan ritual untuk menghilangkan pengaruh buruk dari ladang. Hal ini 

mencerminkan keyakinan rohani masyarakat dalam menggunakan 

dan mengelola sumber daya alam yang penting seperti air dan beras. 

 

Hak bersama dan saling berbagi juga penting untuk adat-istiadat dan 

pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam. Sebuah pepatah 

Karen bilang: 

 
Ketika ada makanan untuk dimakan, seluruh desa makan 

bersama. Ketika kelaparan, seluruh desa kelaparan 

bersama. 

 

Di antara orang Karen, tanah dimiliki oleh masyarakat dan hak 

pakai dinikmati oleh individu. Tanah diwarisi dan dilarang dijual ke 

luar. Semua anggota masyarakat harus menggunakan tanah secara 

terus menerus, dan periode jeda dianggap masa-masa penggunaan. 

Pengalihan tanah dan penggunaannya antara anggota masyarakat 

yang berbeda harus tunduk pada persetujuan dari anggota-anggota 

komite setempat. 

                                                 
1 Lagu tradisional ini dilantunkan oleh Prasert Trakansuphakon saat 

presentasi beliau. 
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Pepatah berikut mencerminkan konsep pemanfaatan tanah orang 

Karen, di mana tanah yang digunakan dan dikelola secara bersama 

untuk kepentingan seluruh masyarakat: 

 
Saudara-saudara kami dekat satu sama lain, saudara-

saudara perempuan dekat dengan satu sama lain. Ketika 

kita berladang, kami tidak membagi tanah antara kita. 

Ketika kami menggarap mengolah, kami tidak membuat 

batas-batas tanah antara kami. Saudara-saudara, kami 

palang jari-jari tangan kami, kami tukar beras untuk 

makan dan bertukar rumah untuk hidup. 

 

Orang Karen mengambil keterkaitan yang melekat dalam 

pemanfaatan tanah bersama dengan sangat sungguh-sungguh. 

Contoh dari hal ini adalah pemahaman mereka bahwa membakar 

satu kawasan berdampak terhadap kawasan lainnya, dan sama 

halnya juga, bahwa tanah pertanian yang dibiarkan istirahat 

berdampak bagi seluruh masyarakat, sebab mencari ruang lahan 

pengganti garapan membutuhkan perundingan tingkat masyarakat 

yang hati-hati. Dan sebab itu, anggota masyarakat sangat percaya 

semua sumber daya adalah sumber daya umum, milik seluruh 

masyarakat. 

 

Penggunaan tanah adat dan kepemilikan tanah di Negara Thailand 

 

Kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah antara orang 

Karen ditentukan oleh hukum adat yang menentukan hak-hak 

perorangan dan kelompok. Pertanian gilir balik, bentuk paling 

umum budidaya pertanian antara orang Karen, dilakukan melalui 

campuran hak pribadi dan komunal yang rumit, dibagi dalam tiga 

dimensi: pemakaian, pengelolaan dan perwalian. Pertanian gilir 

balik tidak hanya sistem produksi pertanian tetapi juga perwujudan 

dari gagasan adat soal  bagaimana sumber daya alam harus 

dikendalikan dan dikelola berkelanjutan melalui kebersamaan. 

 

Di bawah undang-undang pertanahan nasional Thailand, satu-

satunya bentuk hak milik yang ada adalah bahwa hak milik pribadi, 

diperoleh melalui pemberian hak atas tanah perorangan. Alasan di 

balik ini, dari sudut pandang pemerintah, adalah bahwa pemegang 



255 

hak dapat menikmati jaminan pengusahaan tanah jika tanah mereka 

ada sertifikat secara perorangan. Namun kenyataannya, pendekatan 

kepemilikan lahan ini menciptakan masalah penting. Pertama, 

menaikan harga tanah dengan mengizinkan para pemegang hak atas 

tanah menjual tanah mereka. Kedua, membuka kemungkinan 

penipuan dan pemberian serta pembelian tanah tidak sah di mana 

langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan manipulasi tidak ada. 

 

Penelitian dan kerja lapangan di tingkat lokal menunjukkan bahwa 

itu sebenarnya mungkin memiliki berbagai jenis hak atas tanah yang 

akan meningkatkan tingkat keamanan pengusahaan tanah bagi 

masyarakat setempat. Contohnya adalah bahwa hak atas tanah 

masyarakat dalam bentuk hutan rakyat. Sertifikat tanah masyarakat 

dapat membantu melindungi masyarakat adat dan masyarakat lokal 

dari bentuk perampasan tanah dan eksploitasi lainnya dari peraturan 

hak atas tanah. Oleh karena itu, dianjurkan agar pemerintah segera 

menyusun undang-undang kepemilikan tanah komunal dan 

penggunaan tanah bersama, sebab akan membantu meningkatkan 

kendali masyarakat lokal atas tanah mereka dan karena itu 

menikmati jaminan ketahanan pangan dan sumber pencaharian. 

 

Sertifikat tanah komunal juga memberi kebebasan gerakan yang 

lebih besar bagi anggota masyarakat yang berjuang keluar dari 

kemiskinan, mungkin ingin pindah jauh dari desa mereka untuk 

mencari pekerjaan buruh. Jika hak kepemilikan tanah adalah 

kolektif, mereka tetap bisa kembali menggarap tanah jika dan ketika 

mereka perlu, memberikan kelonggaran lebih besar bagi mereka 

dalam hal pilihan mencari nafkah. 

 

Bentuk lain pengaturan pengusahaan tanah yang menguntungkan 

masyarakat adat dan komunitas lokal adalah kepemilikan tanah 

dikendalikan oleh pajak tanah proporsional, dimana orang yang 

memiliki tanah luas membayar pajak yang lebih tinggi daripada 

mereka yang memiliki bidang tanah lebih kecil. Hal ini bisa 

membantu mencegah naiknya harga tanah, dan juga akan 

meningkatkan peluang orang miskin mampu untuk menggunakan 

dan memiliki tanah. Dukungan pemerintah untuk reformasi pajak 

tanah sangat penting guna mewujudkan distribusi tanah yang lebih 

adil. 
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Terakhir, sangat penting dipastikan agar pengelolaan lahan dan 

struktur alokasi yang ada dirubah berdasarkan prinsip keadilan dan 

kesetaraan, dimana hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas 

akses, memiliki dan menggunakan tanah tidak hanya diakui tetapi 

dilindungi dan ditegakkan. 

 

Tantangan kebijakan dan praktek 

 

Salah satu kebijakan konservasi hutan Negara Thailand telah 

melibatkan reboisasi daerah yang tumpang tindih dengan lahan yang 

umumnya digarap oleh masyarakat adat. Hal ini menyebabkan 

konflik antara Departemen Kehutanan Kerajaan dan masyarakat 

setempat, sebab proyek reboisasi mengurangi lahan yang tersedia 

bagi masyarakat adat mengusahakan kegiatan pertanian mereka. 

Tanah pertanian berkurang sehingga masa ladang gilir balik makin 

pendek, kesuburan tanah miskin dan menyebabkan panen yang 

buruk dan kekurangan pangan. 

 

Dalam banyak konflik antara masyarakat adat di dataran tinggi dan 

Negara atau kegiatan korporasi, tanah di bawah perebutan dikuasai 

oleh masyarakat adat jauh sebelum Negara terbentuk dan penerbitan 

kebijakan serta hukum yang berlaku saat ini. Karena kendali sumber 

daya alam semakin terpusat di Negara, konflik antara Negara dan 

penduduk setempat semakin sering terjadi dan penuh kekerasan. 

Dalam banyak kasus, alih fungsi lahan dan sumber daya dilakukan 

tanpa menghargai kompleksitas dan keragaman pengetahuan dan 

kebiasaan pengelolaan sumber daya tradisional, dan tanpa partisipasi 

masyarakat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 
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Penghancuran rumah-rumah masyarakat Karen dalam Taman 

Nasional Kaeng Krajaan, Juli 2011 

 

Apa yang muncul dengan jelas dari banyak konflik atas sumber daya 

alam di Thailand adalah bahwa di mana hukum Negara formal 

digunakan dalam pendekatan linear saja mengabaikan lembaga-

lembaga hukum adat dan adat-isitiadat, pelanggaran hak asasi 

manusia cenderung terjadi. Inilah yang terjadi dalam kasus konflik 

antara Taman Nasional Kaeng Krajaan dan orang Karen. Pelecehan 

penduduk desa Karen telah berlangsung lama dan semakin parah 

pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2011, saat banyak rumah 

penduduk desa dan lumbung padi dibakar dan uang, perhiasan, alat-

alat pertanian dan perikanan dicuri oleh satu kelompok yang terdiri 

dari sipir Taman Nasional dan pasukan militer. Akibatnya, banyak 

penduduk desa pindah dan tinggal dengan kerabat di tempat lain. 

Adapula diantara mereka (diduga sekitar tujuh puluh orang) 

bersembunyi di hutan karena takut bertemu pejabat pemerintah, dan 

tanpa makanan yang cukup atau tempat berteduh. 

 

Dugaan tindakan secara paksa ini oleh Taman Nasional telah 

melanggar hak asasi manusia masyarakat adat terkena dampak 
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dengan sjumlah alasan dan telah menyebabkan kekhawatiran besar 

sebab juga melibatkan penangkapan tidak sah, intimidasi dan 

penggunaan kekuatan. Tindakan ini bertentangan dengan Konstitusi 

Thailand tahun 2007, Resolusi Kabinet Thailand ditetapkan pada 

tanggal 3 Agustus 2010 tentang kebijakan mengenai pemulihan 

praktek-praktek tradisional dan mata pencaharian masyarakat Karen, 

dan hukum HAM internasional, seperti Konvensi PBB tentang 

Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Deklarasi PBB tentang Hak-

Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). 

 

Kebutuhan akan hukum plural dalam penyelesaian konflik tanah 

 

Pada bulan Maret 2008, dua orang dari Provinsi Karen Taak 

ditangkap oleh Departemen Kehutanan Kerajaan dan dituduh 

membuka lahan, menebang pohon dan membakar pohon-pohon di 

dalam hutan nasional. Dalam pengadilan sipil yang digelar, para 

petani didenda sangat berat tapi akhirnya memenangkan kasus 

mereka di pengadilan banding. Ini adalah kasus pertama kalinya 

bahwa masyarakat adat telah mendapatkan kemenangan dalam 

kasus yang berkaitan dengan kebiasaan petanian gilir balik di 

Thailand, sukses yang sebagian besar dapat disebabkan oleh 

keterbukaan pengadilan dan kemauan menerima informasi dan saran 

dari para akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Bisa juga 

dikatakan kemenangan ini hasil kesadaran pengadilan akan perlunya 

memakai pendekatan hukum pluralistis terhadap praktek-praktek 

adat. 

 

Dipahami sebagai adanya 'lebih dari satu tertib hukum dalam satu 

ruang', pluralisme hukum dapat membuka ruang bagi hukum adat 

dilindungi dan hak-hak adat menjadi setara, atau paling tidak diakui,  

bobot yang sama dalam proses peradilan. Hukum adat memandu 

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari oleh masyarakat dan 

merupakan tulang punggung kebiasaan adat dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Mengakui pluralisme hukum adalah kunci 

menyelesaikan krisis, konflik dan ketidakadilan, dan menciptakan 

keamanan dalam hal hak masyarakat lokal pangan, pendapatan, dan 

pengentasan kemiskinan. 

 

Undang-Undang Negara lebih mementingkan sistem kepemilikan 
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tanah pribadi, tetapi tidak mengakui hukum adat setempat, 

masyarakat adat yang berkaitan dengan penggunaan tanah komunal. 

Sebaliknya, semua hutan negara dan undang-undang lingkungan 

mengurangi hak masyarakat lokal dengan menyatakan hak mutlak 

negara menguasai dan mengelola sumber daya alam. Kebijakan 

konservasi Negara melarang pertanian gilir balik tidak hanya 

merusak keberlanjutan lingkungan bahwa kebiasaan ini sekarang 

dikenal mendukung, tapi juga memaksa masyarakat adat beralih ke 

sistem pertanian asing yang mereka tidak biasa. 

 

Bagian dari pendekatan hukum pluralistik adalah pengakuan untuk 

banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal, hak dinikmati secara 

bersama-sama bukan perorangan saja, seperti kekuasaan 

pengambilan keputusan dan peran pengelolaan. Misalnya, di mana 

pertanian gilir balik dilarang atau tidak mungkin lagi, penduduk 

desa akan bekerja sama sebagai kelompok mengumpulkan dan 

mengelola sumber daya mereka. Bilamana masalah tidak dapat 

diselesaikan dalam keluarga, masalah dibawa untuk ditangani oleh 

seluruh masyarakat. Komite yang dibentuk melakukan fungsi-

fungsi, seperti komite desa, komite hutan dan komite penatua. 

Meskipun bermuara dari tradisi yang berasal dari masa lalu, komite 

desa menyesuaikan pengetahuan dan hukum adat atas zaman yang 

berubah dalam memecahkan masalah masyarakat dan meneruskan 

pengelolaan sumber daya masyarakat berkelanjutan. 

 

Ketika Negara membatasi atau menolak hak tanah komunal, 

masyarakat melemah, kehilangan tanah mereka untuk orang kuat 

dan berpengaruh, cepat terjerumus dalam utang, dan rentan 

kerawanan pangan. Masyarakat telah menggunakan berbagai cara 

untuk melawan perpecahan kelompok, seperti memperluas lahan 

padi sawah, membuka desa-desa untuk wisata, memproduksi 

kerajinan untuk dijual, mengambil kerja buruh atau mengusahakan 

tanaman untuk dijual. 

 

Dengan pengetahuan ini, dianjurkan agar penelitian lebih lanjut dan 

berbagi informasi terus dilakukan berkaitan dengan manfaat 

pendekatan hukum pluralistik bagi kepemilikan dan hak tanah. Lobi  

dan kampanye tanpa henti penting untuk terus mendorong 

pemerintah untuk mengakui dan meningkatkan peran pluralisme 
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hukum baik dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tanah. 

Terakhir, disini harus ditekankan kembali bahwa Negara Thailand 

memiliki tanggung jawab hukum melindungi hak masyarakat Karen, 

sesuai Pasal 66, 67 dan 85 dari Konstitusi tahun 2007, yang 

menetapkan bahwa masyarakat setempat memiliki hak untuk 

mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Sumber penting lain 

bagi perlindungan hak-hak suku Karen adalah Resolusi Kabinet 

tentang 'Memulihkan Mata Pencaharian orang Karen di Thailand' 

tanggal 3 Agustus 2010 yang mengakui hak atas tanah komunal dan 

sistem Karen atas pengelolaan sumber daya alam dan perladangan 

gilir balik. 
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Perluasan Kelapa Sawit dan Mata Pencaharian 

Lokal di Thailand 
 

Oleh Jonas Dallinger 

 
Sejumlah temuan disajikan dalam presentasi ini berdasarkan 

pengalaman dari proyek Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di 

Thailand, yang merupakan bagian Inisiatif Perlindungan Iklim 

Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam 

dan Keamanan Nuklir dan dilaksanakan oleh GIZ (Gesellschaft für 

International Zusammenarbeit) dalam kerjasama dengan OAE (Thai 

Office of Agricultural Economics). Tujuan dari proyek ini adalah 

untuk membuktikan kelayakan produksi minyak sawit berkelanjutan 

melalui pengenalan sertifikasi berkelanjutan di Thailand, 

menghitung dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari 

industri minyak sawit Thailand dan melaksanakan sertifikasi contoh 

dengan petani. 

 

Thailand adalah produsen terbesar ketiga minyak sawit di dunia, 

lebih dari 1.3 juta ton minyak sawit kasar (CPO) dihasilkan tahun 

2010, sekitar 3% dari total produksi dunia. Petani memainkan peran 

penting dalam budidaya kelapa sawit. Lebih dari 70% dari areal 

ditanami kelapa sawit yang ditanam oleh petani kecil, mewakili 95% 

dari seluruh petani sawit dengan total lebih dari 120,000 petani 

kecil. Ada lebih 60 pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi 

di Thailand, sehingga kapasitas pengolahan besar, gilirannya 

memberikan keuntungan petani dalam posisi tawar lebih baik saat 

menjual buah mereka. 

 

Proyek OAE-GIZ mengidentifikasi sejumlah ciri khas petani kelapa 

sawit yang turut serta dalam sertifikasi contoh. Rata-rata usia 

mereka adalah dari 50.4 tahun. Ada 63.4% menyelesaikan 

pendidikan dasar, pendidikan menengah 22.3% dan 14.3% 

memperoleh ijazah gelar pendidikan tinggi. Rata-rata, anggota 

keluarga sebanyak 3.9 orang. Ukuran rata-rata kepemilikan tanah 

dari 10.7 hektar (7.2 hektar yang ditanami kelapa sawit). Ada 75.2% 

petani kelapa sawit yang bukan bagian dari setiap organisasi atau 

kelompok yang berkaitan dengan pertanian kelapa sawit. Ada 70.8% 
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terlilit utang terus menerus, terutama dengan Bank untuk Pertanian 

dan Koperasi Pertanian (BAAC). Pendapatan rumah tangga tahunan 

petani adalah dari 470,650 Baht Thailand (11,206 €)/tahun. Ada 

24.4% dari petani dalam kelompok percontohan yang diperoleh 

sama atau lebih dari 200,000 Thai Baht (4.800 €). Ada 41.2% dapat 

penghasilan lebih dari 400,000 Baht Thailand (9.600 €) dan 34.4% 

penghasilan kurang dari 400,000 Baht Thailand. Ada 44.7% petani 

tergantung pada sawit lebih dari 50% pendapatan rumah tangga. Ada 

24.5 bergantung pada sawit untuk 51-75% pendapatan rumah 

tangga. Ada 30.8% tergantung pada sawit untuk 76-100% 

pendapatan rumah tangga. Angka-angka ini menunjukkan petani 

sawit yang merupakan bagian dari studi relatif baik meskipun 

terbelit utang. 

 

Ada 1,287,509 ton CPO yang dihasilkan tahun 2010, dimana 5% 

diekspor, sebagai lawan dari rata-rata ekspor 10% selama 10 tahun 

terakhir. Ada 29% CPO yang dihasilkan tahun 2010 diolah untuk 

biodiesel. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Thailand 

melibatkan konversi lahan pertanian atau tidak terpakai (seperti 

sawah padi tidak produktif, lahan terlantar, kebun karet dan buah, 

tebu) menjadi perkebunan. Ekspansi terbaru terjadi di beberapa 

provinsi timur dan utara-timur, dan proses didorong oleh masyarakat 

karena manfaat ekonomi dari budidaya sawit. Budidaya kelapa sawit 

di Thailand tidak menyebabkan pengembangan perkebunan skala 

besar seperti di Indonesia dan Malaysia. 

 

 
Perbandingan jumlah rumah tangga diperkirakan, ukuran lahan kelapa 

sawit tertanam dan produksi Tandan Buah Segar (TBS) 
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Namun, tantangan tertentu untuk sektor kelapa sawit telah 

diidentifikasi. Meskipun rata-rata hasil TBS terus meningkat selama 

20 tahun terakhir, tingkat perasan minyak rata-rata turun selama 

periode yang sama. Masih ada potensi yang belum dicapai yakni 

meningkatkan produksi minyak sawit dengan meningkatkan hasil 

minyak per hektar. 

 

Beberapa kendala yang dihadapi untuk optimasi dan maksimalisasi 

kelapa sawit dan produksi minyak sawit meliputi: pengetahuan 

terbatas pekebun kelapa sawit soal persyaratan nutrisi, pemupukan 

dan kesuburan tanah, serta terbatasnya keterampilan pengelolaan 

kebun profesional. Pelatihan, pencatatan, pengelolaan tenaga kerja 

dan transportasi juga memerlukan perbaikan. Pendanaan yang 

terbatas, pemupukan cukup dan mutu bibit rendah adalah masalah 

tambahan. Selain itu, ada masalah kualitas harga dan karena juga 

insentif memanen TBS matang tidak ada. 

 

Di masa depan, permintaan minyak sawit diperkirakan akan 

meningkat di Thailand. Ekspansi dinamis dari kawasan produksi 

sudah berlangsung melalui konversi tanaman lain, karena daya tarik 

ekonomi kelapa sawit dan rencana pemerintah untuk meningkatkan 

produksi minyak sawit dan penggunaan minyak kelapa sawit 

sebagai sumber biodiesel. Sertifikasi berkelanjutan juga semakin 

relevan di pasar Thailand. Meskipun begitu, diharapkan bahwa 

persyaratan dijalankan tantangan bagi sektor sawit Thailand karena 

persyaratan pengelolaan dan organisasi terlibat serta banyak petani 

kecil dengan kapasitas terbatas. Selain itu, pengurangan emisi gas 

rumah kaca dan pelaporan tentang kemajuan dalam hal ini semakin 

penting dalam waktu dekat. 

 

Kesimpulannya, minyak sawit memainkan peran penting dalam 

menyediakan lemak nabati untuk produksi makanan serta industri 

kimia dan sebagai sumber efisien bahan bakar nabati. Investasi di 

sektor pertanian perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan penduduk global tergantung pada sumber daya alam 

semakin langka. Penentuan nasib sendiri dan pembagian hasil adil 

serta merata dari investasi pertanian kepada masyarakat harus 

dipastikan. Menjamin hak atas tanah, pengetahuan, keuangan, dan 

peluang masuk pasar sangat penting untuk memastikan manfaat 
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kelapa sawit bertambah buat masyarakat lokal. Lembaga hak asasi 

manusia yang kuat dan penelitian oleh LSM serta aktiftas lainnya di 

lapangan diperlukan untuk terus memperjuangkan hak-hak 

masyarakat lokal dan mendesak praktek yang lebih baik di sektor 

agribisnis. 
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PEMBAHASAN 
 
Dalam diskusi, para pemateri memberikan uraian lengkap kasus-

kasus di Thailand di mana masyarakat adat dan masyarakat lokal 

telah mengalami pelanggaran HAM. Tak pelak keberlanjutan 

perkebunan kelapa sawit di Thailand juga diperdebatkan, bahkan 

ada yang menolak keramahan lingkungan dan sosial dari ekspansi 

perkebunan, dan ada juga menunjukkan cara lain di mana kelapa 

sawit sedang ekspansi dengan cara yang sangat berbeda dalam sifat 

dan dampak-dampaknya bagi Negara-negara Asia Tenggara lainnya, 

seperti Indonesia dan Malaysia. 

 

Mendudukan pembaruan pertanahan di Thailand. 

Inisiatif pembaruan pertanahan di Thailand harus dilihat dalam 

upaya membangun Negara-bangsa dari pemerintah pernah berkuasa. 

Dalam perjalanannya, gagasan 'menjadi-Thailand' sebenarnya 

mengabaikan banyak orang, termasuk suku-suku bukit. Fokus 

rencana nasional hanya pada pembangunan ekonomi yang 

mengorbankan keragaman budaya, pengetahuan tradisional dan 

penghormatan HAM. Dorongan pembangunan kapitalis 

menciptakan banyak persoalan dengan perusahaan yang bergerapak 

di luar negeri dan akibatnya mereka tidak melihat diri mereka 

bertanggung jawab kepada hukum negara mereka sendiri. Ini sangat 

serius jika negara di mana mereka beroperasi tidak mampu atau 

tidak mau menegakkan perlindungan HAM. Meskipun begitu, ada 

juga perkembangan positif dalam Konstitusi Thailand berkenaan 

hutan dan peraturan pertanahan, yang membuka pengakuan 

pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat. 

 
Hak konstitusional masyarakat adat. 

Pasal 85 dan 87 Konstitusi Thailand tercatata sebagai ketentuan bahwa 

masyarakat adat dapat meminta dukungan atas hak-hak mereka: 

Pasal 85: hak untuk hidup dan sumber daya alam. 

Pasal 87: hak untuk menentukan nasib sendiri bagi budaya dan cara hidup di 

wilayah adat. 

 

Keberlanjutan perluasan perkebunan kelapa sawit di Thailand. 

Diutarakan bahwa cara tanam kelapa sawit di Thailand sangat 

berbeda dengan Indonesia dan Malaysia. Lahan terbatas berarti tidak 



266 

ada perkebunan tanaman besar-besaran. Petani berada dalam posisi 

tawar yang baik untuk menjual produk mereka, dan sebenarnya agak 

lebih baik meskipun terbelit utang. Berbicara kingkungan, tanah 

tersebut tidak rusak oleh perkebunan sebab dalam jangka panjang 

para petani menanam kembali lahan mereka dalam lahan 

perkebunan. 

 

Di sisi lain, kriminalisasi dan belitan hutang petani, dan perampasan 

tanah masyarakat adat seperti Karen disebut jauh dari berkelanjutan. 

Namun, relevansi langsung dari pengamatan ini bagi pembangunan 

kelapa sawit dipertanyakan sebab kebanyakan perkebunan kelapa 

sawit di Thailand ditanam di selatan di mana terdapat sedikit 

masyarakat adat. Di sisi lain, dianjurkan agar diskusi ini mungkin 

lebih cocok dengan tanaman selain kelapa sawit. Juga ditekankan 

bahwa gagasan keberlanjutan merupakan suatu konsep jangka 

panjang tergantung pada apa yang akan terjadi dalam perkebunan 

kelapa sawit saat ini dan ramalan masa depan dalam satu, dua atau 

lebih dekade, baik dalam dimensi lingkungan dan sosial. 

 

Strategi mengatasi ekspansi kelapa sawit. 

Persoalan yang dipertaruhkan di Thailand dan Negara-negara Asia 

Tenggara dipandang serupa dalam hal pelanggaran HAM dan 

ekspansi agribisnis. Kebutuhan akan rencana strategis 

memberdayakan masyarakat adat dan memberi mereka ruang politik 

bagi mewujudkan hak-hak mereka dianggap sangat penting. Namun, 

beberapa pertimbangan harus diperhitungkan dalam berjuang untuk 

tujuan ini. Misalnya, apa yang dapat dilakukan tentang perkebunan 

kelapa sawit besar-besaran yang masuk dan tampaknya mendapat 

dukungan dan pengesahan Negara? Salah satu strategi adalah 

menyasar bank dan lembaga pembiayaan untuk mendorong mereka 

menetapkan kebijakan publik mengenai HAM, yang pada gilirannya 

meningkatkan tanggung gugat badan-badan 'seharusnya yang paling 

bertanggung jawab'. 
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Setelah dua hari pemaparan tematis dan negara, peserta lokakarya 

diskusi dalam tiga kelompok: masyarakat adat, LSM dan Komisi 

Nasional HAM. Setiap kelompok membahas dan menemu-kenali 

potensi sinergi antara dan dengan Lembaga HAM Nasional, untuk 

menyampaikan tindak lanjut dan isi dari Deklarasi Bali sebagai 

standar regional untuk hak asasi manusia dan agribisnis. 

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing 

kelompok, diikuti dengan diskusi singkat: 

 

 

 
Kelompok Lembaga HAM  
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Kelompok LSM  

 

 

 

Kelompok masyarakat adat  
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Sejumlah rekomendasi dari Lembaga HAM Nasional  
 

 
 

Rekomendasi dari wakil-wakil masyarakat adat 

 
 Lembaga-lembaga HAM Nasional (NHRI) harus memiliki 

fungsi litigasi 

 NHRI membentuk kelompok kerja dalam persoalan masyarakat 

adat dan bekerja secara langsung dengan masyarakat adat 

 Membuat database tentang pelanggaran terhadap hak-hak 

masyarakat adat 

 Undang NHRI sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) di 

pengadilan dan kasus lainnya 

 SEANF membantu AICHR/ASEAN mengakui hak-hak 

masyarakat adat dalam Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi 

Manusia 

 Membentuk pengadilan HAM regional (jangka panjang) 

 Membentuk sebuah forum HAM regional untuk mengatasi 

persoalan masyarakat adat (jangka menengah) 
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 SEANF dan NHRI membawa hukum sesuai dengan perjanjian 

internasional yang telah diratifikasi 

 SEANF/NHRI melakukan kajian aturan-aturan sukarela yang 

ada dalam agribisnis dan menyusun pedoman umum denfab 

mempertimbangkan HAM internasional dan UNDRIP 

 SEANF/NHRI mencari bentuk mekanisme penegakan yang 

efektif ketika agribisnis melanggar hak masyarakat.  

 

Rekomendasi dari organisasi non pemerintah 
 

 Mengangkat persoalan masyarakat adat dan agribisnis dengan 

ASEAN/AICHR 

 Menyusun laporan regional mengenai HAM dan Agribisnis 

 LSM berkolaborasi dengan NHRI membawa Deklarasi Bali 

kepada pemerintah nasional 

 Memperkuat pengaturan nasional atas agribisnis 

 Membentuk pengadilan regional HAM 

 Berkerjasama dengan NHRI untuk pendekatan pemerintah 

nasional 

 Mendokumentasi kasus dan menyusun laporan dengan masukan 

LSM 

 Mengirim Deklarasi Bali ke pertemuan ASEAN tahun depan di 

Kamboja 

 Melibatkan sektor bisnis langsung di ASEAN 

 Memetakan aktor yang terlibat dalam Deklarasi Bali 

 Tahun depan, mempertemukan NHRI, masyarakat 

adat/masyarakat lokal dan LSM dengan perusahaan sektor 

swasta untuk melihat kasus tertentu pelanggaran HAM terkait 

Deklarasi Bali 

 

Pemikiran awal untuk kegiatan 
 

 Mencetak buku Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan 

Agribisnis 

 Mencetak catatan proses lokakarya Bali 

 Tahun depan mempertemukan NHRI, masyarakat adat dan 

perwakilan masyarakat lokal, LSM dan perusahaan dalam 

lokakarya tindak lanjut dan terlibat dalam dialog dengan sektor 
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swasta atas kasus-kasus HAM 

 Membentuk sebuah pemantau sawit di Filipina dihubungkan 

dengan Sawit Watch 

 Terlibat dengan badan-badan internasional 

 Mendorong Pengadilan HAM Regional dan hubungkan dengan 

AICHR 

 Bekerja dengan NHRI menggunakan Kelompok Kerja dan badan 

perjanjian internasional 

 Sorot kemajuan dalam kebijakan Lembaga Keuangan 

International tentang standar untuk agribisnis dan HAM  

 SEANF mengangkat kekhawatiran tentang dampak-dampak 

MIFEE berdasarkan rekomendasi Komite CERD tetapi juga 

mendorong Kerangka Kerja PBB 

 NHRI menilai persoalan persaingan hak, khususnya hak atas 

tanah melawan hak atas kebebasan bergerak. 
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PEMBAHASAN 

Sejumlah pertimbangan penting diangkat setelah pemaparan 

beberapa rekomendasi oleh tiga kelompok diskusi.  

 

Jangan terlena – tidak ada solusi perbaikan cepat. 

Diskusi menekankan bahwa tindakan dan perubahan diinginkan 

tidak akan dicapai dalam waktu yang singkat. Perspektif jangka 

panjang sangat penting untuk berhasil atau tidaknya upaya 

perubahan ditingkat regional. Butuh waktu 20  tahun pendidikan 

terus-menerus dan advokasi untuk membawa perubahan dalam ide-

ide dan UNDRIP diakui. Kita berangkat jauh sejak 1948 ketika 

Deklarasi Universal HAM disahkan. Banyak hal membaik dan hak-

hak masyarakat adat mengalami kemajuan besar diakui di tingkat 

internasional. Misalnya, badan-badan seperti IAHRC dan saat baru 

berdiri IACHR cenderung sangat tentatif. Jika badan seperti itu 

dibentuk untuk Asia Tenggara, memakan waktu lama sebelum mulai 

membahas Negara dan sektor swasta secara produktif dan 

berkelanjutan.  

 

Mandat kelembagaan.  

Ketegangan yang kentara antara tingkat lokal, nasional dan regional 

dalam kesadaran dan penerapan HAM menimbulkan pertanyaan 

tentang apa yang lembaga HAM dapat capai secara sendiri-sendiri 

dan bersama, dan bagaimana mereka dapat berinteraksi di tingkat 

yang lebih besar HAM internasional. Ini tentu saja sangat tergantung 

mandat, tapi juga sejauhmana mereka bersedia proaktif, dan 

seberapa banyak mereka bersedia mendorong maju mandat mereka.  

 

Mempertimbangkan Negara.  

Dalam pembahasan ditekankan bahwa dalam menangani HAM dan 

agribisnis, tidak hanya sektor swasta yang harus bertanggung jawab 

atas tindakannya, tetapi juga pemerintah.  

 

Sasaran lembaga keuangan.  

Lembaga keuangan dan arus pendanaan yang terlibat dalam operasi 

dan proyek bisnis sangat penting juga. Mereka dapat dijadikan 

saluran untuk memberikan tekanan pada sektor swasta, sebagai 

lembaga keuangan yang sibuk dengan urusan nama baik mereka dan 
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risiko komersial dan hukum terkait dengan kehilangan reputasi. 

Disarankan dibangun hubungan dengan Prinsip Equator, dan NHRI 

dapat berperan strategis melakukan hal ini.  

 

Membangun hubungan dengan badan-badan dan mekanisme PBB.  

Dianjurkan agar NHRI menghubungi Kelompok Kerja PBB tentang 

Hak Asasi Manusia dan Bisnis, seperti CERD dan Pelapor Khusus 

terkait, termasuk memelihara komunikasi dengan Pelapor Khusus 

tentang Hak Pangan, Olivier De Schutter.  

 

Terlibat dalam dialog dengan sektor swasta.  

Membawa sektor swasta ke dalam diskusi tentang HAM dan 

agribisnis juga dianggap penting dilakukan. Kekuatan NHRI 

mempertemukan parapihak dipandang penting terlibat dalam dialog 

dengan perusahaan agribisnis.  

 

Bekerja melalui ASEAN.  

Deklarasi ASEAN tentang Pekerja Migran telah disorot sebagai cara 

yang tepat dan berguna untuk terlibat dalam dialog dengan ASEAN 

seputar HAM dan agribisnis.  

 

Pertimbangan pendanaan.  

Komnas HAM memiliki anggaran terbatas dan staf terbatas serta 

sering menghadapi kelebihan beban kasus. Hal ini penting agar tetap 

realistis soal apa yang dapat NHRC capai dan dukungan yang akan 

mereka butuhkan dari LSM dan lembaga lainnya.  

 

Membongkar definisi pembangunan.  

Hak atas pembangunan sangat penting tetapi 'pembangunan' adalah 

salah satu kosa kata yang paling sering disalahgunakan dalam 

sejarah. Maknanya bisa berbeda untuk setiap orang. Misalnya, 

pembangunan sebagaimana pemahaman dan pengertian masyarakat 

adat sendiri belum tentu sama dengan cara Negara merasakannya. 

Sebab itu kita harus sangat berhati-hati dengan cara kita 

menggunakan istilah 'pembangunan', dan definisi pembangunan 

beragam jauh lebih baik daripada makna tunggal sempit. 

 

Perlunya pendekatan kolaboratif.  

Kebutuhan atas pendekatan kolaboratif oleh HRC melibatkan LSM 
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dan masyarakat adat dipandang penting atas hasil dan dampak 

Deklarasi Bali dan kegiatan tindak lanjut yang direncanakan. 

Ketiadaan salah satu dari kelompok-kelompok tersebut akan 

mengurangi fungsi dari seluruh inisiatif. Semua memandang bahwa 

kerjasama adalah sebagai kunci untuk keberhasilan.  
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Menuju Beberapa Kesimpulan 

Oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao  

Selama empat hari, kita telah memperoleh wawasan berharga dari 

perwakilan masyarakat adat, LSM, akademisi dan Komisi Nasional 

HAM, dalam tantangan memasukan agenda HAM ke dalam bisnis. 

Presentasi dipusatkan dalam berbagai hambatan melindungi hak-hak 

masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan 

ekspansi agribisnis, terutama sektor minyak sawit, serta kebutuhan 

mengakui hak masyarakat atas pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kita mendapatkan kesan yang sangat luas 

dan lengkap tentang keragaman besar dari situasi yang ada di 

lapangan. 

Ragam pokok pembahasan yang luas dibahas termasuk hukum 

internasional dan nasional, hak-hak adat, pengetahuan adat, hak-hak 

masyarakat adat, dampak dari ekspansi agribisnis, dan perlunya 

pendekatan pluralisme hukum dengan memberikan bobot yang sama 

antara hukum adat dan hukum positif. Pembagian pelajaran, 

pengalaman dan rekomendasi yang kaya dan beragam berperan 

dalam mendorong saling pengertian yang lebih kuat antara 

Komisioner Hak Asasi Manusia, pengacara, aktivis HAM dan LSM 

pendukung. 

Deklarasi Bali, sebagai capaian utama dari lokakarya ini, memiliki 

tujuan mendorong pemerintah dan legislatif di Asia Tenggara untuk 

melakukan perubahan hukum dan kebijakan nasional tentang 

penguasaan lahan, pembaruan agraria, perencanaan tata guna lahan 

dan pembebasan lahan sehingga mematuhi sepenuhnya kewajiban 

HAM oleh Negara, termasuk hak atas pangan, hak semua orang 

untuk bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam, dan hak 

untuk tidak tercerabut dari pola mempertahankan kehidupan mereka.  

Saya ingin berterima kasih kepada semua peserta yang melalui 

pengalaman dan masukan membuat lokakarya menjadi sumbangsih 

yang kaya dan langkah maju yang penting dalam advokasi 

pendekatan berdasarkan HAM terhadap bisnis. Secara khusus, saya 
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mengucapkan terima kasih kepada para Komisi Nasional HAM atas 

peran serta aktif mereka dalam dialog ini, dan atas perhatian and niat 

yang tulus untuk menindaklanjuti permasalahan yang dibahas, 

berkerjasama erat dengan LSM pendukung dan organisasi 

masyarakat adat. Saya mengambil kesempatan ini meringkas unsur-

unsur penting yang diangkat saat lokakarya, dan menjabarkan 

dengan singkat rekomendasi yang dibuat oleh para peserta untuk 

tindak lanjut dan kegiatan kerjasama. 

Ketahanan pangan dan standar HAM yang ada dalam bisnis  

Dalam sambutan pembukaannya, Pelapor Khusus PBB tentang Hak 

atas Pangan, Olivier De Schutter, menggambarkan bagaimana hak 

mendasar atas pangan sedang tertekan oleh daya beli pasar global. 

Sektor agribisnis semakin meluas dengan mengorbankan masyarakat 

lokal dan masyarakat adat serta hutan yang mereka huni dan 

menggantungkan kehidupan mereka. Negara tidak mampu atau tidak 

mau melindungi hak-hak rakyatnya sendiri, dan persekongkolan 

tokoh masyarakat semakin memperburuk keadaan. Meskipun begitu, 

banyak upaya penting diperjuangkan dalam komunitas internasional 

untuk mengatasi tekanan intensif atas tanah dan maraknya perluasan 

perkebunan tanaman sejenis,  cukup menggembirakan. 

 

Pluralisme hukum 

Pemeriksaan pluralisme hukum di seluruh Asia Tenggara 

menunjukkan bagaimana adat sebagai sumber hak diperkuat oleh 

hukum internasional dapat menantang hukum nasional bersifat 

eksklusif. Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah 

dan hutan tidak kuat dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional, 

meskipun hak-hak adat telah ada sebelum Negara bangsa terbentuk 

di mana masyarakat adat sekarang menemukan diri mereka bahkan 

terbentuk. Mereka mengatur urusan sehari-hari mereka, dan 

mengendalikan serta mengelola tanah dan hutan, sesuai dengan 

aturan yang leluhur dalam asal usulnya dan penting serta fleksibel 

dalam aplikasi saat ini mereka. 

Perjanjian HAM internasional kini menegaskan hak-hak masyarakat 

adat dan jelas mengakui hak-hak mereka untuk memiliki dan 
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menguasai tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka 

miliki, huni dan garap secara tradisional. Hak-hak ini berasal dari 

adat-istiadat mereka dan tidak tergantung pada pemberian Negara, 

yang mereka amalkan sejak zaman dulu. Oleh karena itu, hukum 

adat memiliki keabsahan lokal dan internasional, memunculkan 

pertanyaan bagaimana cara terbaik agar hukum adat dapat diterima 

oleh hukum nasional. 

Bahkan, karena banyak presentasi mengungkapkan, mayoritas 

negara-negara Asia Tenggara telah memiliki sistem hukum dan 

plural beberapa kebiasaan sejauh diakui sebagai sumber hak dalam 

konstitusi dan hukum dari sejumlah dari mereka. Nasional dan 

internasional pengadilan telah menegaskan hak-hak masyarakat adat 

atas tanah. Dan semua negara-negara ini telah disahkan dan 

diratifikasi hukum internasional utama dan perjanjian. Dengan 

demikian dasar untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat 

melalui revalidation hukum adat ada.  

Kecenderungan ekspansi kelapa sawit  

 

Sektor minyak sawit di seluruh dunia berada dalam fase perluasan 

yang begitu cepat tetapi sangat ditantang oleh organisasi masyarakat 

sipil nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa 

pembebasan lahan dan pembukaan lahan serampangan untuk kelapa 

sawit menyebabkan punahnya habitat dan kepunahan spesies lebih 

cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatirkan, perampasan 

hak masyarakat adat, dan menyengsarakan masyarakat miskin di 

pedesaan. 

 

Meningkatnya permintaan global atas lemak nabati dan bahan bakar 

nabati, perdagangan global, harga komoditas meningkat dan 

gelombang investasi internasional merupakan penggerak utama dari 

ekspansi perkebunan. Tapi pertimbangan dalam negeri juga 

berpengaruh penting. Pemerintah nasional menggalakan kelapa 

sawit untuk memenuhi meningkatnya permintaan lemak nabati 

dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan negara pada bahan 

bakar fosil impor dan mencegah merosotnya nilai tukar. Selain itu, 

apabila keadaan menguntungkan, petani sendiri memilih menanam 

kelapa sawit sebagai tanaman menguntungkan. 



280 

 

Dampak-dampak perluasan perkebunan kelapa sawit bagi 

masyarakat lokal dan masyarakat adat sangat beragam. 

Perbandingan pengalaman nasional menunjukkan bahwa apabila 

tanah petani dan masyarakat adat aman dan ada aturan hukum, 

kelapa sawit cenderung dikembangkan secara kecil-kecilan sebagai 

tanaman petani kecil dengan hasil yang lebih baik bagi masyarakat 

lokal dalam hal pendapatan, kesetaraan dan mata pencaharian. 

Namun, bilamana hak atas tanah tidak aman atau penegakan hukum 

lemah, maka kelapa sawit cenderung dikembangkan sebagai 

perusahaan perkebunan sangat luas dengan masalah parah bagi 

penduduk asli dan pekerja, sengketa tanah dan pelecehan HAM.
1
  

 

Untuk memastikan kelapa sawit hanya dikembangkan dengan cara 

yang baik, standar sukarela dari organisasi seperti RSPO perlu 

didukung oleh perbaikan tenurial dan tata kelola nasional yang 

membuat persyaratan wajib menjamin hak-hak masyarakat lokal 

benar-benar dihormati dan dilindungi. Tanpa perlindungan tersebut, 

ekspansi cenderung menguntungkan investor, pedagang dan elit 

nasional dengan mengorbankan pedesaan miskin dan ekosistem 

yang rentan. 

 

Peran Lembaga-Lembaga HAM Nasional 

 

Sementara amanah dan fungsi di tingkat nasional bisa beragam, hal 

itu merupakan perwujudan dalam Lembaga-Lembaga HAM 

Nasional bahwa mereka memiliki agenda yang kuat untuk 

menangani persoalan besar agribisnis dan HAM yang memastikan 

lokakarya ini bisa diselenggarakan. Sebagai contoh intervensi oleh 

NHRI saat ini seperti kehadiran dan kepemimpinan mereka dalam 

penyelidikan, mediasi, memberi saran, sahabat pengadilan untuk 

kasus pengadilan, dan litigasi kepentingan umum. Secara khusus, 

proses pembelaan kepentingan publik dapat membuka jalan yang 

baik dalam mengatasi prinsip sempit 'kedudukan' sistem peradilan 

yang menempatkan penggugat dan tergugat dalam permusuhan. 

 

Status NHRI menempatkan mereka dalam posisi yang strategis 

                                                 
1 Colchester & Chao 2011b. 
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untuk berkerjasama membawa hukum nasional yang ada menjadi 

sesuai dengan perjanjian internasional yang disyahkan, dan 

menggali mekanisme penegakan apabila agribisnis melanggar hak-

hak masyarakat adat. Sejumlah rekomendasi diantaranya NHRI 

mengambil inisiatif (dengan LSM dan dukungan organisasi 

masyarakat adat/IPO) terlibat dalam dialog atas HAM dan agribisnis 

dengan lembaga keuangan internasional, ASEAN, badan-badan dan 

mekanisme PBB, dan sektor swasta. Pentingnya memperluas 

mandat dan peran NHRI dalam proses-proses HAM internasional 

juga disorot selama lokakarya ini. 

  

Hukum HAM internasional 

 

Prinsip penentuan nasib sendiri dan tanpa-diskriminasi adalah 

prinsip-prinsip inti dari hukum HAM internasional. Penting diingat 

bahwa prinsip-prinsip dan norma HAM internasional merupakan 

lantai dan bukan langit-langit dari standar-standar yang dihormati. 

Prinsip tersebut mencerminkan perkembangan hukum secara 

progresif dan dengan demikian tidak dapat bersifat regresif. Dengan 

begitu, deklarasi dan perjanjian internasional dapat dipandang 

sebagai alat dan instrumen yang harus dijalankan badan-badan PBB 

dan berusaha terus menyesuaikan terhadap keadaan dan kebutuhan 

terkini yang terus berubah. 

 

Sumber utama dari hukum HAM internasional yang dicermati 

dengan seksama terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat 

lokal dalam konteks ekspansi agribisnis meliputi: Deklarasi PBB 

tentang Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi PBB tentang 

Pembangunan (1986), Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 

Adat (2007), Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989) mengenai 

Penduduk Pribumi dan Suku Bangsa, Konvensi Keanekaragaman 

Hayati (1992), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 

Iklim (1992), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

(1966 [1976]), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Politik (1966 [1976]), Konvensi tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965 [1969]), Konvensi PBB 

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan (1979), Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989) dan 

Konvensi PBB Melawan Penyiksaan (1984). 
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Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  

 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) adalah 

hak masyarakat adat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan 

dan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka 

atas proyek-proyek yang diusulkan yang dapat mempengaruhi tanah, 

wilayah dan sumber daya mereka yang biasanya miliki, tempati atau 

mereka kelola. Hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak 

memberikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

atas langkah-langkah berdampak serius bagi mereka dipandang 

sebagai satu ungkapan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

diartikulasikan dalam beberapa instrumen internasional penting di 

atas, yang membentuk asas panduan inti yang disepakati oleh 

Negara sebagai anggota badan-badan antar pemerintah melalui 

ratifikasi atau pengesahan instrumen-instrumen diatas. Hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan inti sari 

bagaimana masyarakat adat mengamalkan penentuan nasib sendiri 

sehubungan dengan berbagai pembangunan yang berdampak bagi 

mereka. 

  

Dalam beberapa tahun terakhir ini hak atas Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan juga mendapatkan perhatian 

dalam sektor swasta, yang mengakui bahwa penghormatan terhadap 

HAM yang diakui secara internasional memiliki banyak implikasi 

tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga terhadap penanam modal 

swasta dan lembaga keuangan. Sejumlah lembaga keuangan 

internasional telah memasukan dalam kebijakan operasional mereka 

aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan untuk 

memperoleh Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

dari masyarakat adat atas proyek-proyek yang dapat mempengaruhi 

tanah dan sumber daya mereka. Meskipun kebijakan seperti ini tidak 

mengikat secara hukum, tetapi kerap kali dimasukkan sebagai syarat 

dalam perjanjian pinjaman dengan perusahaan dan pemerintah serta 

memandu lembaga keuangan dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan pinjaman mereka. 

 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan telah diakui 
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secara tersurat tegas sebagai hak masyarakat adat melalui UNDRIP. 

Meskipun begitu, hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan juga diterapkan bagi masyarakat rentan yang 

menjabarkan hubungan mereka dengan tanah mereka melalui 

hukum adat lebih umum. Dalam sudut pandang ini, hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan ada dalam 

masyarakat yang akan mengalami dampak penting, langsung dari 

pembangunan proyek di atas tanah adat mereka. Pada dasarnya, 

masyarakat memiliki hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan tidak hanya secara tradisi atau adat, meskipun 

penerapan prinsip ini paling jelas dalam kaitannya dengan 

masyarakat adat.
2
  

 

Ada beberapa indikasi dari penafsiran otoritatif berbagai badan PBB 

bahwa hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

juga bisa berlaku bagi masyarakat lokal dalam kaitannya dengan 

proyek-proyek pembangunan yang berdampak bagi hak komunal 

mereka atas tanah dan sumber daya. Penafsiran yurisprudensi oleh 

badan-badan HAM dan meningkatnya pemberlakuan hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dalam 

kebijakan operasional lembaga keuangan internasional dan aktor 

non-negara lebih umum mendukung perluasan jangkauan hak atas 

FPIC.
3
 

 

Masyarakat adat dan Deklarasi Universal tentang Hak-hak 

Masyarakat Adat 

 

Meskipun tidak ada pengertian universal 'masyarakat adat', beberapa 

faktor tertentu telah diidentifikasi sebagai hal penting termasuk 

diantaranya: prioritas dalam waktu sehubungan dengan pendudukan 

dan penggunaan wilayah tertentu; kelangsungan ciri khas budaya, 

yang mencakup aspek bahasa, organisasi sosial, agama dan nilai-

nilai rohani, cara produksi, hukum dan kelembagaan; identifikasi 

diri, serta pengakuan oleh kelompok lain, atau oleh otoritas Negara, 

sebagai kebersamaan yang berbeda; dan suatu pengalaman atas 

                                                 
2 Oxfam Australia 2011:5. 
3  De Schutter 2010:319; Oxfam Australia 2011:5; Centre for Social 

Responsibility in Mining and Synergy and Global 2009. 
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penaklukan, pengecualian atau diskriminasi, apakah kondisi-kondisi 

tersebut masih terjadi atau tidak. 

 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat tidak banyak 

menciptakan hak dan kewajiban baru selain menegaskan kembali 

kewajiban HAM oleh Negara yang sudah ada dan karenanya dapat 

dilihat sebagai perwujudan beberapa prinsip umum hukum 

internasional. UNDRIP dengan jelas menjabarkan 'hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan tetapi juga 

menegaskan hak-hak masyarakat adat terkait: untuk diwakili melalui 

lembaga-lembaga mereka sendiri; untuk mengamalkan hukum adat; 

kepemilikan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang secara 

tradisi mereka miliki atau sebaliknya mereka tempati atau garap; 

atas identifikasi jati diri; dan lebih mendasar lagi hak untuk 

menentukan nasib sendiri. 

  

Daripada menjabarkan 'hak khusus' bagi masyarakat adat, UNDRIP 

mempertimbangkan sejumlah keadaan khusus masyarakat adat dan 

berusaha memperbaiki sejarah peminggiran, perampasan dan 

diskriminasi. Identifikasi jati diri tetap menjadi kriteria tunggal yang 

paling penting dan dasar atas hak jati diri masyarakat adat. Istilah 

'masyarakat adat' tidak ditujukan untuk melindungi hak-hak kategori 

tertentu warga terhadap dan di atas orang lain. Gagasan ini tidak 

bertujuan membuat hirarki antara komunitas yang berbeda atau 

bertindak sebagai prinsip pengecualian, melainkan mencoba untuk 

menjamin pemenuhan yang sama hak dan kebebasan atas nama 

kelompok yang secara historis terpinggirkan. 

 

Warisan hukum kehutanan kolonial 

 

Di banyak negara Asia Tenggara, undang-undang nasional mengenai 

tanah dan pembangunan dijalankan berdasarkan prinsip eminent 

domain, dalam tingkat yang sangat sederhana, memanggil hak 

'terkemuka' atau 'unggulan' negara untuk memperoleh, mengambil-

alih atau menggunakan tanah kategori tertentu dengan kekuatan 

kekuasan dan sanksi. Hukum kehutanan di Asia Selatan dan 

Tenggara berorientasi sangat kolonialis mirip dengan prinsip 

eminent domain, dimana Negara menyiapkan hak tertentu, bahkan 

sering mengabaikan atau menomor-duakan hukum dan hak adat 
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masyarakat adat dan masyarakat lokal. Tanah dikapling-kapling 

diambil-alih untuk pembangunan sering dikelompokkan sebagai 

tanah 'tanah terlantar' kosong, nganggur dan rusak untuk 

membenarkan pemberlakuan prinsip-prinsip pengambil-alihan yang 

dijelaskan di atas. Sejarah kolonial bersama negara-negara Asia 

Tenggara dapat menjelaskan kesamaan pengalaman dan hambatan 

sistemik yang mereka hadapi dalam hal HAM dan perluasan 

agribisnis. 

 

Adat sebagai sebagai perisai, bukan pedang  

 

Mungkin lebih strategis untuk mencari 'selimut' pengakuan hukum 

adat dengan cara sederhana daripada undang-undang untuk 

memberikan uraian lengkap tentang apa saja hak-hak tersebut. 

Dalam kasus terakhir, ada bahaya hak adat dikurangi dengan 

menjadi pembungkus dalam pertukaran hak berorientasi perorangan, 

prinsip-prinsip yang diatur oleh rezim hukum pertanahan itu sendiri 

diatur oleh sertipikat statis dan sistem pendaftaran, dan sebagainya. 

Penting untuk dicatat bahwa selimut pengakuan sederhana hukum 

adat dapat bertindak sebagai perisai mana adat-istiadat hanya 

berlaku jika tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional 

tertentu. Pengakuan tanpa kodifikasi formal dapat menyediakan 

lebih banyak peluang bagi masyarakat adat menuntut hak mereka 

sesuai dengan pandangan dunia mereka sendiri.  

 

Adat istiadat sebagai perisai – dimana perisai mewakili hak-hak 

kolektif dan pedang merupakan sertifikat swasta – menyiratkan 

secara turun-temurun diwariksan, pemanfaatan dan kepemilikan 

berkelanjutan (dalam masyarakat dan berhadapan dengan pihak 

luar), yang dapat membantu melindungi tanah dan wilayah 

masyarakat adat dari yang tergusur dan diambil alih oleh pihak luar 

(maka dilindungi), bukan sebagai hak untuk menghilangkan dan 

menyerahkan, merubah dan memasarkan tanah dan sumber daya 

(yang akan menjadi pedang). 

  

Kerangka Kerja PBB  

 

Pada tahun 2008, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang 

Hak Asasi Manusia dan Bisnis, Profesor J. Ruggie, memaparkan 
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kerangka kerja beliau untuk menangani HAM dan kegiatan 

agribisnis. Ini sekarang dikenal sebagai 'Kerangka Kerja PBB dan 

disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2008. 

Kerangka kerja tersebut kini telah menjadi titik pusat sejumlah 

upaya internasional dalam kaitannya dengan HAM dan sektor 

swasta. Pada tahun 2011, prinsip-prinsip yang dipaparkan kepada 

dan disahkan oleh Dewan HAM (A/HRC/17/31) dan Dewan HAM 

membentuk Kelompok Kerja dalam HAM dan perusahaan 

transnasional dan perusahaan bisnis lainnya untuk membahas 

bersama tindakan di masa depan. Mandat kelompok kerja tersebut 

termasuk diantaranya melakukan kunjungan di lapangan dan 

menerima pengaduan tentang kegiatan perusahaan yang mungkin 

melanggar HAM. Selain kegiatan PBB, Kerangka kerja PBB juga 

telah disahkan oleh International Finance Corporation dan lembaga 

keuangan anggota Equator Principles, yang bersama-sama 

bertanggung jawab atas banyak pembiayaan sektor swasta secara 

global. 

 

Laporan akhir Profesor Ruggie untuk Dewan HAM menganjurkan 

agar perhatian khusus diperlukan dalam kaitannya dengan 

masyarakat adat dan hak-hak mereka. Oleh karena itu diharapkan 

Kelompok Kerja baru akan mencurahkan energi untuk menilai dan 

menangani hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan 

operasi bisnis, seperti mekanisme PBB lainnya. Pelapor Khusus 

untuk Masyarakat Adat misalnya mengerjakan prinsip-prinsip dalam 

kaitannya dengan masyarakat adat dan industri ekstraktif. Pelapor 

Khusus tentang Hak atas Pangan sudah mengkaji secara mendalam 

hak-hak masyarakat adat berkenaan dengan perampasan lahan dan 

industri pertanian skala besar, termasuk hak-hak petani kecil. 

Pelapor Khusus tentang Bentuk Perbudakan Masa Kini sudah 

mengkaji hubungan antara hak-hak tanah masyarakat adat dan 

praktek-praktek eksploitasi buruh. Berbagai badan perjanjian PBB 

telah memeriksa semua masalah ini dan persoalan lainnya ketika 

mereka meninjau laporan-laporan negara dan dalam kasus yang 

berhubungan dengan yurisrudensi negara-negara tersebut.  

 

Kerangka Kerja PBB memiliki tiga unsur utama: MELINDUNGI, 

MENGHORMATI dan MEMULIHKAN. Tugas negara adalah 

untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, 
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termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan dan 

keputusan pengadilan yang tepat. Tanggung jawab perusahaan 

adalah menghormati HAM, yang berarti bahwa perusahaan bisnis 

harus bertindak dengan uji tuntas cermat untuk menghindari 

melanggar hak-hak orang lain dan mengatasi dampak-dampak buruk 

dimana perusahaan terlibat. Pemulihan atau perbaikan adalah 

kebutuhan untuk jalan keluar yang lebih besar oleh korban atas 

pemulihan yang efektif, baik secara yudisial dan non-yudisial. 

Kerangka Kerja PBB tidak menyebutkan bahwa Komnas HAM 

berperan untuk menjalankan tugas menyediakan pemulihan. 

Kelompok Kerja tentang persoalan HAM dan perusahaan 

transnasional dan perusahaan bisnis lainnya dapat menerima 

keluhan tentang korporasi dari masyarakat sipil, LSM dan NHRI. 

Kerangka Kerja PBB juga telah diterapkan oleh lembaga-lembaga 

keuangan internasional seperti IFC dan Bank-Bank Equator. 

  

Sejalan dengan Kerangka Kerja PBB, Deklarasi Bali menekankan 

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sebagai suatu 

standar global perilaku yang diharapkan bagi semua perusahaan 

bisnis di mana pun mereka menjalankan kegiatan. Hal ini ada secara 

independen dari kemampuan Negara dan/atau kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban HAM mereka sendiri, dan tidak mengurangi 

kewajiban-kewajiban tersebut. Dan Deklarasi Bali berlaku selaras 

dan diatas kepatuhan hukum nasional dan peraturan-peraturan yang 

melindungi HAM. 

  

Banyak macam pilihan yang tersedia untuk membuka persoalan 

HAM  (dan pelanggaran HAM) oleh perusahaan, termasuk, antara 

lain, kewajiban lintas wilayah di bawah hukum nasional, hukum 

internasional (CERD, UNDRIP, UNCESCR, ICCPR, ILO 107, ILO 

169), komitmen yang dibuat oleh Negara saat Universal Periodic 

Review Dewan HAM, PBB Pelapor Khusus (tentang Masyarakat 

Adat dan Hak atas Pangan), berbagai standar industri dan kebijakan 

perusahaan serta instrumen terkait (RSPO, RSB, ICMM), dan 

instrumen lembaga keuangan internasional yang berlaku (IFC, ADB, 

IBRD).  
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Pembahasan mengenai hukum HAM internasional  

 

Unsur-unsur utama dalam diskusi mengenai HAM internasional 

adalah sebagai berikut:  

 

 Kerangka Kerja PBB tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya 

tetapi membutuhkan Negara-negara untuk menyusun kerangka 

kerja nasional dan pemulihan yang sangat diperlukan.  

 Satu Standar HAM Regional sangat diperlukan (dengan 

September 2007 sebagai tanggal berlaku).  

 NHRI harus membuat upaya penyelesaian masalah HAM kepada 

badan-badan perjanjian PBB dan UPR. 

 Bahkan di negara-negara seperti Malaysia yang belum 

meratifikasi perjanjian HAM, Ornop dan NHRI dapat 

menggunakan prosedur khusus segera, seperti prosedur UPR.  

 Serikat Buruh bisa melapor kepada ILO dengan rujukan 

Konvensi ILO 202. 

 Badan-badan HAM Internasional tidak dapat memberikan 

pemulihan atau perbaikan secara langsung tetapi merupakan alat 

untuk mengangkat persoalan HAM, dan dalam pengertian ini 

bisa efektif. IACHR relatif efektif, dan Afrika memiliki Komisi 

Afrika. Asia Tenggara perlu untuk memulai proses ini juga. 

 Perlu segera untuk mulai mengidentifikasi siapa saja masyarakat 

adat atas dasar identifikasi jati diri, dan juga dengan 

menggunakan kriteria ILO dan Bank Dunia. 

 NHRI adalah bagian dari Negara dan oleh karena itu perlu 

proaktif dalam menangani dan terlibat dalam dialog dengan 

badan-badan Negara perihal HAM dan agribisnis. 

 Banyak jalan yang berbeda dapat digunakan sebagai 

pemulihan/perbaikan bersamaan dan pendekatan plural 

cenderung bekerja paling baik. 

 

Perosalan yang muncul di Malaysia  

 

Presentasi tentang Malaysia mengungkapkan pengakuan secara 

umum dan perlindungan hak-hak adat tidak memadai. Hukum 

pertanahan khususnya lebih lemah daripada Konstitusi, yang 

mengakui adat-istiadat sebagai sumber hukum dan hak. Pemerintah 
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tetap lamban dalam mengakui hak-hak adat yang sering disepelekan 

dan pendekatan terbatas 'pluralisme hukum setengah hati' 

mendukung pengambil-alihan perusahaan serta penghapusan 

Wilayah Hutan Tetap untuk alih-fungsi menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Sarawak 

dalam hutan dan lahan gambut di bawah Hak Adat Asli, dengan 

ekspansi lebih jauh ke tanah-tanah yang disebut tanah 'terlantar dan 

rusak' yang dihuni oleh penduduk pedesaan miskin yang 

membutuhkan pembangunan ekonomi. Di antara keluhan yang 

dilaporkan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena 

dampak perkebunan adalah penyalahgunaan wali penjamin dan 

pembagian keuntungan tertunda. 

 

Meskipun begitu beberapa perubahan positif telah juga ditemukan. 

Pengadilan telah mengakui hak-hak berdasarkan adat-istiadat dan 

sejarah lisan diterima sebagai bukti di pengadilan. Gagasan tentang 

'cerita soal' adalah kemajuan yang penting dalam proses-proses 

peradilan, dan memungkinkan pengetahuan lokal dan situs budaya 

penting, seperti kuburan dan kuil, yang diperhitungkan dalam klaim 

hak atas tanah dan sumber daya alam. Namun, pengadilan masih 

cenderung bergerak lamban. Perdebatan seputar pengembalian hak 

penuh dan apa yang diungkapkan hal ini adalah argumen yang 

sedang berlangsung termasuk suatu pendekatan 'tanah untuk tanah', 

dan kompensasi moneter bagi kerugian dan kerusakan ekonomi dan 

budaya. 

 

Pembahasan tentang Malaysia menjelaskan berbagai masalah yang 

muncul akibat ekonomi neo-kolonial diseluruh Malaysia, khususnya 

konsep Hak Asli yang lemah berdasarkan hukum kolonial yang 

dipaksakan. Kooptasi dan rekayasa keputusan elit orang asli berbuat 

demi kepentingan pribadi mereka juga merupakan kendala utama 

dalam upaya sungguh-sungguh mewujudkan hak orang asli hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Dalam hal 

kondisi kerja dalam perkebunan kelapa sawit, tidak jelas aturan 

usaha patungan dan upah murah yang diterima pekerja menjadi 

perhatian bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak buruh di bawah 

beberapa konvenan internasional terkait hak buruh. Dan sementara 

program sertifikasi [RSPO] terkait dengan kelapa sawit sedang 

digunakan di Malaysia, sulit bagi masyarakat untuk memperoleh 
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informasi mengenai mekanisme sertifikasi dan memperoleh manfaat 

standar RSPO secara langsung. 

 

Di tingkat peradilan, berbagai ketidak-adilan merajalela dalam 

proses pengadilan, dan bertele-tele, mahal dan makan waktu lama, 

yang diperparah dengan kurangnya penegakan atas putusan-putusan 

yang dikeluarkan, dan kerap pula pembayaran ganti rugi tidak sesuai 

bagi korban pelanggaran oleh badan-badan perusahaan dan Negara. 

Sulitnya mendapatkan keadilan melalui hasil-hasil pengadilan dari 

ekonomi politik menunjukan jalan bagi Negara melakukan 

reformasi hukum sesuai dengan Konstitusi. 

 

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah: 

 

 Menerapkan standar yang sama bagi investor nasional dan asing. 

 Jelajahi konsep 'perlindungan yang sama' terkait dengan hukum 

HAM internasional.  

 Memeriksa dan meningkatkan peran NHRI dalam mendorong 

penyelesaian masalah bagi masyarakat adat dan masyarakat 

lokal. 

 Lebih banyak konsolidasi informasi tentang praktik terbaik dan 

terburuk oleh perusahaan kelapa sawit. 

 

Berbagai persoalan yang muncul di Kamboja  

 

Negara Kamboja sudah meratifikasi sebagian besar hukum 

internasional HAM dan HAM dilindungi oleh Konstitusi, tetapi 

banyak sekali undang-undang diantara tersebut sering tidak 

diterapkan dan di lapangan hak masyarakat tetap terus dilanggar. 

Perampasan tanah sangat lazim, dengan dampak buruk bagi 

masyarakat pedesaan dan menyebabkan tingkat kepunahan hutan 

yang tinggi. Lebih dari 5% tanah di Kamboja adalah ajang konflik 

dan sengketa. 

 

Beberapa kebijakan negara menggalakan agribisnis sebagai kunci 

pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta membuka lapangan 

pekerjaan bagi penduduk pedesaan miskin. Kenyataannya, bahwa 

Konsesi Lahan Ekonomi diberikan untuk perusahaan untuk 
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perkebunan karet, akasia, tebu, kelapa sawit tanpa Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat setempat. Hal ini 

memicu sengketa tanah, penggusuran paksa dan banyak pelanggaran 

HAM, bahkan korban sering kali dikriminalisasikan ketimbang 

kompensasi atas kerugian mereka. Sementara Hukum Tanah 2001 

mengizinkan hak milik pribadi, perlu pembayaran ganti rugi yang 

adil dan menjamin hak-hak masyarakat adat, kontrak sewa tidak 

terbuka dibalik masa sewa ELC hingga 99 tahun dan 10.000 ha 

akhirnya lebih banyak menguntungkan perusahaan daripada 

masyarakat. 

 

Beberapa studi kasus yang dinilai dalam pemaparan menjabarkan 

gambaran suram kolusi politik dengan modal internasional dengan 

dukungan tentara dan menghasilkan penjualan tanah palsu. Bentuk-

bentuk  mobilisasi sosial sebagai protes terhadap pelanggaran 

HAM termasuk demonstrasi, menggunakan media dan gambar yang 

kuat, jalan (jika tidak efektif) formal proses peradilan dan gugatan 

kepada badan legislatif, dan menargetkan rantai pasok investor 

internasional. 

 

Kamboja tidak memiliki komisi nasional HAM yang independen, 

selain badan HAM dibawah kendali Majelis Nasional, Senat dan 

pemerintah, tetapi sejauh ini tidak tanggap atas permohonan 

masyarakat sipil. Hal ini sangat sulit untuk melawan orang-orang 

berkuasa di pengadilan dan proses cenderung lamban. Bahkan 

ketika permohonan penggantian hakim berhasil dilakukan, tidak ada 

jaminan bahwa mereka akan lebih responsif terhadap penderitaan 

para korban. Semua ini mengungkapkan dengan gamblang 

kekebalan hukum orang-orang yang berkuasa secara ekonomi dan 

politik. Alternatif penyelesaian sengketa sedang diupayakan, tetapi 

meskipun mungkin berguna dalam menyelesaikan sengketa-

sengketa kecil, sayangnya tidak efektif dalam kasus-kasus besar. 

 

Beberapa rekomendasi yang muncul adalah: 

 

 Membentuk yurisdiksi transnasional untuk memantau kasus-

kasus HAM lintas batas. 

 NHRI mengikuti kepemimpinan CERD soal tanggung jawab 

negara-negara tuan rumah untuk mengatur kegiatan perusahaan 
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di luar negeri. 

 Memanfaatkan peluang Kerangka Kerja PBB mendorong 

negara-negara tuan rumah bertanggung jawab atas kegiatan 

bisnis perusahaan-perusahaan transnasional. 

 

Persoalan yang muncul di Filipina 

 

Tiga puluh hektar tanah Filipina dibagi sama rata menjadi lahan 

publik dan swasta. Sekitar 42% dari lahan adalah untuk pertanian 

dan angkatan kerja terdiri dari 33% dari 100 juta jumlah penduduk. 

Ekspor utama adalah kelapa, pisang dan gula, tetapi pertanian hanya 

mewakili 20% dari GNP, namun setengah dari warga masyarakat 

paling miskin di Filipina menggantungkan mata pencaharian mereka 

dari pertanian. Reforma agraria gagal mengakhiri sistem 

kepemilikan tanah kolonial feodal. Meskipun ada kerangka kerja 

hukum untuk mendistribusikan tanah, kebijakan tetap saja tidak 

ditegakkan maksimal dan bahkan lebih mementingkan produksi 

tanaman komoditas tujuan ekspor daripada tanaman-tanaman pokok 

yang dibutuhkan di dalam negeri. Faktor perluasan, kredit dan infra-

struktur mendukung pembangunan perkebunan skala besar. 

Kekerasan terhadap para pejuang pertanahan yang melawan model 

kolonial feodal sistem sering terjadi. 

 

Kelapa sawit mulai ditanam di Filipina sejak tahun 1950 dan sedang 

aktif digalakkan oleh Negara dalam kebijakan bio-fuel Filipina. 

Dengan target baru satu juta hektar kelapa sawit, Filipina berusaha 

untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Asia Tenggara 

seperti Thailand, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 

permintaan luar negeri. Liberalisasi investasi dan pemanfaatan tanah 

'terlantar' untuk pembangunan perkebunan telah menyebabkan 

penggusuran penduduk dan hilangnya ketahanan pangan mereka. 

Banyak bentuk kepemilikan tanah telah lama ada, tetapi semua telah 

diganti paksa. Pembebasan lahan dipaksakan dan penipuan banyak 

terjadi, seperti kurangnya penghormatan terhadap hak atas 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Ini merupakan 

penyebap utama sengketa tanah, kekerasan, pemberontakan dan 

perlawanan atas pemberontakan, akhirnya menciptakan masyarakat 

yang sangat militeristis tanpa aturan hukum. 

 



293 

Di sisi positif, hukum yang baik yang ada sekarang melindungi hak-

hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber 

daya, seperti CARP, NIPAS dan IPRA. Namun, aturan-aturan 

tersebut kerap kali tumpang tindih satu sama lain dalam yurisdiksi, 

atau bahkan bertentangan satu sama lain. Berbagai upaya 

harmonisasi hukum dan rencana tata guna lahan dilakukan dalam 

menanggapi hal ini. 

  

Beberapa rekomendasi yang muncul dari presentasi-presentasi 

tentang Filipina termasuk: 

 

 Penerapan suatu Pendekatan Berbasis HAM oleh agribisnis 

berdasarkan kebutuhan, inisiatif dan hak-hak petani, perempuan 

dan masyarakat adat.  

 Kebutuhan akan hukum yang menjadi pluralis dalam upaya 

memasukan dan memberikan hukum adat bobot yang sama 

dengan peraturan perundang-undangan (ini sangat relevan 

dengan Filipina yang merupakan rumah bagi 16 juta masyarakat 

adat tersebar di lebih dari 110 masyarakat.) 

 Pengakuan wilayah/tanah leluhur dan FPIC dalam IPRA sebagai 

satu saluran penting mereka sedang yang mencari pemulihan. 

 Kurangnya kapasitas NCIP dan proses pengaduannya yang 

sangat tidak  mudah. FPIC bisa efektif namun proyek skala 

besar sulit untuk dihentikan. Pedoman NCIP juga bermasalah, 

menegaskan kebutuhan mendesak agar meletakan kembali FPIC 

dalam adat-istiadat. 

 Suap, korupsi dan biaya proses peradilan mengganggu hak atas 

keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. 

 Memanfaatkan ruang lingkup untuk HRC (melalui kantor-kantor 

lokal) dan NCIP untuk bekerjasama untuk melindungi HAM. 

Contoh hal ini adalah dengar pendapat membicarkan persoalan 

Lumads di Mindanao, di mana konflik bersenjata sangat rentan 

terjadi. 

 HRC menjadi pemantau yang komprehensif masalah pertanahan 

dan kekerasan terkait pertanahan serta menggalakan pembela 

HAM, dengan dukungan dari ahli independen. Mereka juga 

harus berperan penting dalam meningkatkan kesadaran HAM. 

 Bentuk Mekanisme Penanganan HAM Regional. 
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Beberapa persoalan yang muncul di Thailand  

 

Kepemilikan tanah dikuasai melalui pemberian kerajaan tetapi 

digarap oleh masyarakat secara tradisional menjadi milik 

perorangan pada tahun 1920an. Namun, pendaftaran tanah sangat 

lamban dan tanah tidak terdaftar menjadi tanah umum atau publik. 

Dari tahun 1960an dan seterusnya, tanah publik yang disiapkan 

untuk hutan dan konservasi, tetapi undang-undang hutan 

kemasyarakatan belum disyahkan. Meskipun ada reforma agraria, 

masih terjadi konsentrasi banyak lahan di tangan-tangan segenlintir 

badan-badan kuat berkuasa masih ada, meskipun lahan untuk 

perkebunan besar dibatasi. Pertanian campuran kelapa sawit dan 

karet oleh petani terbukti menguntungkan, namun masih kekurangan 

optimal dan efisien. Komersialisasi hutan dan lahan hutan dari 

1860an sampai 1990-an banyak perkebunan meluas di sebelah timur 

Thailand dalam tanah pertanian dan tanah adat memicu protes dan 

sengketa. Kebijakan nasionalis asimilasi dan integrasi Thailand 

dalam praktek menyebabkan pengabaian masyarakat adat dari 

proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Situasi 'satu negara tapi 

dua masyarakat' di mana politik nepotis mengabaikan masyarakat 

telah ditantang oleh demokrasi langsung melalui organisasi sosial 

dan pernyataan nilai-nilai dan jati diri, memicu pembaruan hukum 

dan desentralisasi. 

 

Privatisasi milik bersama dan komoditisasi sumber daya telah 

merusak swasembada masyarakat adat dan masyarakat lokal, 

menyebabkan lahirnya gerakan sosial yang kuat. Masyarakat adat 

tetap terpinggirkan secara budaya, politik dan hukum, terutama oleh 

kebijakan keamanan nasional anti-narkotika dan kebijakan 

kehutanan. Sekitar 300.000 masyarakat adat kurang jelas dan tanpa 

kewarganegaraan. Konflik atas sumber daya alam terus meningkat 

dalam jumlah dan intensitas. 

  

Ada kekhawatiran meningkat menyangkut perluasan pertanian 

dicapai melalui perampasan tanah dan penggunaan tenaga kerja 

setempat yang murah. Penuntutan atas nama perubahan iklim 

terhadap petani hutan yang mengarah pada kriminalisasi sewenang-

wenang terhadap mereka. Dalam beberapa kasus penting yang 
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dibahas, mobilisasi sosial sedang berlangsung melawan 

pengembangan bendungan dan agribisnis tetapi penggusuran 

masyarakat adat terus terjadi. Masyarakat telah menempuh sejumlah 

cara untuk mempertahankan wilayah dan mata pencaharian mereka, 

termasuk dengan membentuk proyek kredit kecil, diversifikasi 

ekonomi dan pendapatan alternatif, seperti melalui hasil kerajinan 

dan pariwisata. 

  

Beberapa rekomendasi yang muncul dari diskusi Thailand termasuk: 

 

 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

perlindungan hak serta aturan hukum, termasuk hak atas tanah 

komunal (sesuai keputusan kantor Perdana Menteri sebelumnya).  

 Kebutuhan untuk terus kampanye untuk mengenali perladangan 

gilir balik sebagai sebuah cara yang sah dan pertanian yang 

ramah lingkungan, yang diamalkan oleh masyarakat adat dan 

masyarakat lokal. Konstitusi Thailand juga mengakui peran 

pengelolaan sumber daya alam 'masyarakat lokal tradisional'. 

 Membentuk jaringan nasional dan dewan masyarakat adat. 

 Mendorong hukum, praktik dan ritual adat, serta pengetahuan 

masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk 

kaitannya dengan pengelolaan kebakaran, mencapai swasembada 

dan prinsip-prinsip saling berbagi yang adil.  

 Membuat hukum adat diakui dalam proses pengadilan sebagai 

bagian dari pendekatan hukum pluralis atas HAM dan hak 

sumber daya alam. 

 

Persoalan yang muncul di Indonesia 

 

Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh 240 juta 

penduduk, Indonesia adalah negara keragaman budaya yang sangat 

besar. Terdapat 1.054 bahasa yang digunakan oleh sebagian besar 

kelompok sosial, empat belas diantarannya digunakan oleh lebih 

dari satu juta orang. Masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan 

beberapa istilah, dan umumnya menyebut diri diri mereka sebagai 

masyarakat adat. Perlindungan konstitusional ada dalam hal 

pemerintahan sendiri dan pengetahuan adat sebagai HAM. Namun, 

kebijakan pemerintah dijalankan tidak secara merata berkeadilan, 
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dan hukum adat kerap kali diabaikan ketimbang diakui. Secara 

keseluruhan, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal masih 

lemah perlindungannya dalam perundang-undangan. 

  

Konflik-konflik pertanahan dalam hutan tanaman industri (HTI) dan 

hak pengusahaan hutan (HPH) terjadi dimana-mana. Komnas HAM, 

dengan mandat pemantauan, investigasi, penelitian, dan memajukan 

pendidikan HAM, menerima lebih dari 5.000 pengaduan per tahun 

yang sebagian besar adalah sengketa atas tanah antara masyarakat 

dan perusahaan. Secercah harapan bahwa moratorium dua tahun 

soal pembukaan hutan akan menghentikan izin yang ada dengan 

cepat malah sia-sia belaka sebab pemerintah memberlakukan 

moratorium terhadap izin-izin yang telah dikeluarkan. 

 

Target pemerintah untuk produksi minyak sawit menunjukkan 

bahwa perluasan tanaman kelapa sawit mungkin akan terus terjadi 

dan semakin gencar, dengan dukungan investasi nasional dan asing. 

Ada 11 juta hektar perkebunan kelapa sawit tertanam saat ini 

diperkirakan akan meningkat menjadi 29,8 juta hektar, dimana 

sebagian produksi minyak sawit akan untuk digunakan sebagai bio-

fuel, 30% untuk ekspor dan 20% untuk konsumsi dalam negeri. 

Bilamana kepemilikan lahan tidak aman, hak-hak masyarakat adat 

dan masyarakat lokal atas tanah adat dilanggar dan hak mereka atas 

sumber daya alam dimana mereka menggantungkan mata 

pencaharian dibatasi. Politik atas nama masyarakat oleh para 

pemimpin memunculkan pertanyaan soal apakah kesepakatan-

kesepakatan yang dibuat benar-benar mewakili berbagai pandangan 

dari masyarakat. Hubungan eksploitatif dan monopsoni antara 

perusahaan dan petani kecil yang diperparah dengan praktek kerja 

mirip perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan dan pekerja 

anak. Kasus intimidasi dan serangan dari pasukan keamanan 

bersenjata disewa perusahaan juga pernah disampaikan. Konflik 

kekerasan semakin sering terjadi yang melibatkan pemukulan, 

penembakan dan pembunuhan. 

 

Sementara CAO IFC terlibat dalam mediasi dan mendorong 

penyelesaian atas pelanggaran HAM masyarakat lokal di beberapa 

daerah di Indonesia, sayangnya penanganannya hanya terhadap 

sejumlah persoalan terbatas masalah tanah tetapi tidak menyentuh 
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pelanggaran hukum atau masalah rantai pasok. Hanya sedikit bank 

yang telah mewajibkan upaya perlindungan yang wajib 

mengharuskan penghormatan terhadap hak atas Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan. Di tingkat nasional, keberhasilan 

diperoleh di Mahkamah Konstitusi dengan amandemen terhadap 

Undang-Undang Perkebunan. Meskipun begitu, secara keseluruhan, 

standar HAM untuk mengatur praktik perusahaan masih sangat 

dibutuhkan. Standar sukarela seperti yang dari RSPO dapat 

memberikan beberapa ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan 

keluhan tentang penyimpangan tapi perubahan sistemik hanya 

mungkin terjadi dengan perubahan hukum yang menjamin hak-hak 

masyarakat atas tanah mereka dan dimana polisi dan pengadilan 

yang independen yang dapat benar-benar menegakkan hukum. 

  

Proses kolonisasi dan militerisasi didukung oleh pemerintah di 

Papua adalah mirip dengan situasi yang terjadi di Chittagong Hill 

Tracts di Bangladesh sebelum Pakta Perdamaian dicapai. Hampir 

sebagian besar tanah di Papua Barat berada dalam konsesi 

perusahaan pembalakan, pertambangan, minyak dan gas. Konsesi 

perusahaan minyak sawit sudah mencapai lebih dari dua juta hektar. 

Saat ini, proyek-proyek besar seperti perkebunan pangan dan energi 

seperti MIFEE di Merauke merampas tanah-tanah suku dan 

mendorong perpindahan penduduk besar-besaran sehingga ada 

kebutuhan mendesak untuk masalah ini menjadi isu internasional.  

 

Undang-Undang Otonomi Khusus, ditawarkan sebagai sebuah 

kompromi politik antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, 

bukan solusi, sehingga menjadi masalah serius yang diperparah oleh 

korupsi di semua tingkatan dan dilawan oleh gerakan separatis. 

Masuknya pendantang dalam jumlah besar ke Papua dapat 

menyebabkan orang-orang Papua asli kalah suara dalam pemilihan 

untuk menentukan nasib sendiri. Kendati demikian, pada saat yang 

sama, banyak pendatnag di Papua itu sendiri sangat miskin, dan juga 

berhak atas penghidupan. Oleh sebab itu ada kontradiksi hak sedang 

terjadi disana. Komnas HAM telah mencoba mengangkat persoalan 

Papua kepada Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Dalam Negeri dan Jaksa Agung dalam inisiatif membangun 

perdamaian. 
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Beberapa rekomendasi yang muncul dari diskusi tersebut adalah 

termasuk:  

 Hentikan penerbitan izin dan tinjau izin-izin yang sudah ada 

dalam hal kepatuhan mereka dengan standar HAM. 

 Menyusun standar nasional yang mengikat untuk agribisnis.  

 AMAN memperluas ruang lingkup dan pengaruh sebagai 

organisasi perwakilan bagi masyarakat adat.  

 Membuat kemitraan baru untuk program bersama antara Komnas 

HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan 

Nasional. 

 Melaksanakan pendaftaran tanah independen atas wilayah adat. 

 Mempertimbangkan penyusunan RUU tentang hak-hak 

masyarakat adat. 

 Memanfaatkan hukum adat untuk menyelesaikan konflik tenurial 

dan sumber daya alam. 

 Tindak lanjut segera masalah hak-hak pekerja organisasi 

independen.  

 Menggunakan putusan CERD dan perlindungan konstitusional 

dalam penyelesaian masalah masa lalu nasional dan memperkuat 

posisi Komnas HAM.  

 

Beberapa komentar penutup 

 

Sangat penting bahwa Negara meletakan kewajiban mengikat 

perusahaan untuk menghormati HAM. Deklarasi Bali menyerukan 

negara-negara untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk 

melindungi hak-hak warganya, termasuk masyarakat adat, dalam 

menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh 

agribisnis, terutama hak-hak masyarakat untuk memiliki dan 

menguasai tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional, 

diduduki atau digarap dan hak mereka atas Keputusan Bebas, 

Didahulukan dan Diinformasikan terhadap kegiatan yang 

direncanakan dalam tanah masyarakat. Deklarasi ini juga membuat 

rujukan khusus tentang hak-hak pekerja, petani, masyarakat, 

perempuan dan anak-anak di bawah hukum HAM internasional. 

  

Hal ini jelas bahwa efektifitas segera dan tujuan jangka panjang 

pasti akan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pendekatan 
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berbasis HAM terhadap bisnis. Berbagai upaya harus diarahkan 

untuk mendamaikan tingkat berbeda yang terlibat: internasional, 

regional, nasional dan lokal. Kerangka Kerja PBB dan tanggung 

jawab perusahaan dan negara yang termaktub di dalamnya dapat 

bertindak sebagai jangkar untuk advokasi dan panggilan untuk 

reformasi dan akuntabilitas, selaras dengan hukum HAM 

internasional. Para komisioner HAM/NHRI dapat memanfaatkan 

sebesar-besarnya kekuatan mereka untuk mengadakan pertemuan 

dan status untuk menangani persoalan tentang masalah agribisnis 

dengan Equator Banks, Kelompok Kerja PBB, badan HAM PBB, 

dan Pelapor Khusus PBB yang mungkin paling sesuai. Membangun 

kapasitas ASEAN untuk semakin meningkatkan penegakan HAM 

merupakan celah dimana Komnas/NHRI dapat mempengaruhi 

proses-proses seluruh wilayah dan dialog seputar HAM dan 

agribisnis, sambil menunggu pembentukan satu komisi dan 

pengadilan.  

 

Sumber daya dan waktu perlu dimasukkan ke upaya menjalankan 

beberapa rekomendasi yang muncul dari lokakarya ini tidak boleh 

diremehkan. Tindak lanjut harus bersandar pada gagasan plural 

pembangunan yang sesuai dengan realitas hukum plural. Dan suatu 

pendekatan kolaboratif berdasarkan dialog berulang-ulang/iteratif 

yang melibatkan semua pemangku kepentingan kunci akan menjadi 

sangat penting untuk keberhasilan dan wilayah.  
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Mengingat martabat, hak-hak yang sama dan mutlak seluruh umat 

manusia, kebutuhan akan pengakuan universal dan efektif atas hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar, dan kemajuan perkembangan 

sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang 

lebih besar, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia;  

Mengingat universalitas, keutuhan, saling ketergantungan dan 

keterkaitan dari semua hak asasi manusia; 

Menekankan pentingnya menghormati hak-hak kolektif masyarakat 

dan aspirasi pembangunan dari masyarakat di negara-negara 

berkembang, sebagaimana tercantum dalam antara lain Deklarasi 

PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Deklarasi PBB tentang 

Hak atas Pembangunan;  

Mempertimbangkan Deklarasi Edinburgh yang mendorong Komite 

Koordinasi Internasional (ICC)
1
 Lembaga Hak Asasi Manusia 

Nasional (NHRI)
2
 dan masing-masing Lembaga HAM Nasional 

untuk mempertimbangkan fungsi praktis dapat mereka penuhi dalam 

mendorong peningkatan perlindungan terhadap berbagai 

pelanggaran HAM, tanggung gugat lebih besar dan penghormatan 

HAM oleh pelaku bisnis, hak atas keadilan bagi korban dan 

membangun pendekatan banyak pemangku kepentingan;  

Menyambut baik keterlibatan Dewan HAM PBB dengan agenda 

bisnis dan HAM yang terus-menerus, khususnya melalui Kelompok 

Kerja HAM dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis 

Lainnya, yang mengikuti kerja Perwakilan Khusus Sekretaris 

Jenderal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Korporasi 

Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya; pemahaman yang 

lebih besar dan kejelasan tentang peran yang tepat dan tanggung 

jawab Negara dan bisnis yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

dan hak para korban untuk memperoleh perbaikan yang bersumber 

dari Kerangka Kerja 'Melindungi, Menghormati, Memulihkan';  

Mengakui bahwa hak atas pangan menyiratkan bahwa Negara 

mengambil langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan 

                                                 
1 International Coordinating Committee 
2 National Human Rights Institutions 
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dalam jumlah dan mutu yang layak untuk memenuhi kebutuhan 

makanan setiap orang, bebas dari zat-zat yang berbahaya, dan dapat 

diterima dalam budaya mereka sendiri dan bahwa akses ke makanan 

tersebut harus dicapai dengan cara yang berkesinambungan dan 

tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya;
3
 

Menekankan temuan-temuan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas 

Pangan yang menyoroti ancaman terhadap hak atas pangan dari 

investasi lahan skala besar dan menunjukkan bahwa akibat ketidak-

adilan hak atas tanah dan modal, petani kecil dan buruh pertanian 

adalah merupakan 70% dari mereka yang tidak mampu memberi 

makan diri sendiri hari ini dan merekomendasikan bahwa Negara-

negara dan sektor swasta menerapkan hukum yang dapat 

ditegakkan, kebijakan dan prosedur yang menghormati hak-hak 

masyarakat adat dan masyarakat pedesaan atas tanah dan sumber 

penghidupan mereka serta melindungi hak dan kepentingan petani 

kecil, pekerja dan perempuan;
4
 

Mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Tetap PBB tentang 

Masyarakat Adat, yang mencatat kebutuhan bagi perusahaan untuk 

menerapkan tindakan khusus untuk memastikan bahwa kegiatan 

mereka menghormati hak-hak kolektif masyarakat adat, khususnya 

dimana ada kekurangan kerangka kerja hukum nasional;
5 

 

Mengingat laporan dari Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-hak 

Masyarakat Adat dalam 'masyarakat adat dan hak untuk turut serta 

dalam pengambilan keputusan' yang menekankan pentingnya 

Negara pihak memastikan bahwa perusahaan menghormati hak-hak 

masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi FPIC terhadap 

kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka;
6 

 

Memperhatikan dengan keprihatinan mendalam berbagai laporan 

dari PBB, Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), 

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI), media dan 

organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa investasi dan 

tata kelola yang buruk yang mengarah ke perluasan tak terkendali 

                                                 
3  E/C.12/1999/5, 12 Mei 1999. 
4 A/HRC/13/33, 22 Desember 2009. 
5  E/C.19/2007/CRP.6, 7 Mei 2007. 
6 A/HRC/18/42, 17 Agustus 2011. 



304 

agribisnis di wilayah Asia Tenggara, khususnya kelapa sawit, yaitu: 

menyebabkan pelanggaran HAM berat; mendorong meluasnya 

perampasan tanah-tanah masyarakat adat dan masyarakat pedesaan 

tanpa perundingan atau persetujuan; memancing konflik-konflik 

tanah berkepanjangan dan terjadinya kekerasan; hubungan 

penghisapan dan pelanggaran lainnya terhadap hak-hak petani, 

migran, buruh, perempuan, anak, orang tua dan tahanan; pemiskinan 

komunitas dan masyarakat yang sebelumnya dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri; dan; mengarah pada perusakan hutan dan lahan 

gambut dan emisi gas rumah kaca yang tinggi. 

Mengakui upaya lembaga keuangan, badan pembangunan, investor, 

dan badan-badan sektoral untuk mengembangkan standar sukarela 

yang sesuai dengan norma-norma internasional untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan, termasuk Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola 

Bertanggung Jawab atas Kepemilikan Lahan, Perikanan dan 

Kehutanan
7
 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); 'Prinsip untuk 

Investasi Pertanian Bertanggung Jawab yang Menghormati Hak 

Mata Pencaharian dan Sumber Daya' Dana Internasional untuk 

Pembangunan Pertanian (IFAD),
8

 FAO, Bank Dunia dan 

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan 

(UNCTAD)
9
; 'Prinsip Tanah Pertanian' investor-investor besar dunia 

dan; Prinsip dan Kriteria Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO)
10

; 

Menimbang, meskipun begitu, bahwa upaya-upaya diatas harus 

dilengkapi dengan tindakan oleh Negara untuk sungguh-sungguh 

memenuhi kewajiban HAM mereka, termasuk hak atas pangan, hak 

semua orang untuk secara bebas mengelola kekayaan dan sumber 

daya alam mereka, dan hak untuk tidak kekurangan dari sumber-

sumber penghidupan; 

Menimbang bahwa, sementara di Amerika ada suatu sistem HAM 

berkerja penuh, termasuk Komisi Antar-Amerika dan Pengadilan 

HAM dan bahwa di Afrika, Uni Afrika, Bank Pembangunan Afrika 

                                                 
7 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests 
8 International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
9 World Bank and the United Nations Conference on Trade and 

Development 
10 Roundtable on Sustainable Palm Oil 
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dan Komisi Ekonomi untuk Afrika telah menerapkan satu 'Kerangka 

Kerja dan Pedoman tentang Kebijakan Pertanahan di Afrika – satu 

kerangka kerja untuk memperkuat hak atas tanah, meningkatkan 

produktivitas dan menjamin mata pencaharian' sesuai dengan 

'Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat', Uni Afrika, di 

Asia (Tenggara) belum ada suatu sistem HAM regional khusus atau 

norma-norma regional dalam pembangunan lahan; 

Mengakui bahwa sebagian besar Negara di Asia Tenggara telah 

meratifikasi perjanjian HAM utama dan/atau memiliki konstitusi 

dan ketentuan-ketentuan hukum nasional, yang mengakui bahwa 

adat merupakan suatu sumber hak, dan rezim hukum plural ini perlu 

diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih besar 

terhadap hak;   

Prihatin dengan kurangnya penghormatan atas hak-hak masyarakat 

oleh perusahaan, fakta bahwa di banyak negara pengakuan hak-hak 

masyarakat adat masih lemah atau tidak dilindungi dan bahwa 

kapasitas pemerintah untuk membela hak-hak masyarakat adat 

masih kurang;  

Menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi Negara di Asia 

Tenggara untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak-hak 

masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang hak-haknya terus 

dilanggar oleh investasi agribisnis dan kegiatan perusahaan minyak 

sawit. 

Oleh karena itu Konferensi memutuskan: 

Untuk berkerjasama dengan pemerintah, legislatif dan perusahaan di 

Asia Tenggara untuk memastikan mereka mengambil langkah-

langkah segera untuk memperbaiki atau menegakkan hukum dan 

kebijakan nasional berkenaan dengan kepemilikan tahan, reforma 

agraria, rencana tata guna lahan dan pembebasan lahan sehingga 

mereka sungguh-sungguh mematuhi kewajiban HAM negara 

mereka, termasuk hak atas pangan, hak semua orang untuk bebas 

mengatur kekayaan dan sumber daya alam mereka, dan hak untuk 

tidak kehilangan sumber-sumber penghidupan mereka.  
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Oleh karena itu, kami menganjurkan hal-hal berikut ini: 

Hak atas pangan: 

Negara perlu menerima bahwa hak atas pangan mungkin telah 

dilanggar ketika warga Negara dilarang untuk mendapatkan tanah, 

memancing atau tempat berburu atau dikurangi hak atas pangan 

yang cukup dan dapat sesuai secara budaya atau oleh pencemaran 

pangan dan sumber daya air. 

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil tindakan untuk 

melindungi hak masyarakat atas tanah dan mengizinkan pemilik 

tanah untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka menggunakan 

tanah-tanah mereka dengan memperhitungkan sumber pencaharian 

mereka sendiri, dan lingkungan hidup.  

Mengakui bahwa suku bangsa memilki beragam budaya dan 

mungkin berkenaan dengan tanah dengan cara yang berbeda, oleh 

karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak 

milik bersama atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya 

dan hak untuk menentukan nasib sendiri (termasuk hak untuk 

menjalankan pembangunan ekonomi, budaya dan sosial mereka 

sendiri). 

Negara juga memiliki satu kewajiban untuk melindungi kegiatan 

tertentu yang penting untuk memperoleh pangan (seperti pertanian, 

berburu, meramu, menangkap ikan) dan satu kewajiban untuk 

menyediakan atau memastikan paling tidak tersedia makanan pokok 

yang sesuai dengan budaya.  

Hak tanah: 

Dalam melakukan kajian rejim kepemilikan tanah, pemerintah dan 

legislatif perlu menilai dan memperbaiki atau menegakkan 

kebijakan dan hukum nasional dalam pembangunan pertanian dan 

pembebasan lahan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-

hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dan tidak membantu 

penolakan hak-hak rakyat atas pangan, tanah dan atas FPIC. 

Dalam memperbaiki sistem hak milik tanah, Negara harus mengakui 

bahwa keamanan hak milik tanah adalah penting, sertipikat 

perorangan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan suatu pasar 

tanah mungkin bukan cara yang paling tepat untuk mencapainya.   
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Sebaliknya, Negara harus, dimana memungkinkan memperkuat, 

sistem kepemilikan tanah adat dan menilai atau menegakkan 

undang-undang sewa pakai untuk meningkatkan perlindungan 

pengguna lahan. 

Dengan belajar dari pengalaman beberapa dekade reforma agraria, 

Negara harus memberi perhatian baru terhadap kebijakan dan 

prosedur redistribusi tanah untuk memastikan menghormati hak 

semua orang atas pangan, mata pencaharian, jati diri budaya dan 

penentuan nasib sendiri. Perubahan ini harus disertai dengan upaya 

khusus untuk mendukung petani kecil, masyarakat adat, dan 

perempuan untuk mendorong ketahanan pangan. 

Pola/program/mekanisme/proyek pembangunan lahan harus 

dibentuk sedemikian ruga agar tidak mengarah pada penggusuran, 

perubahan yang mengganggu hak tanah, dan meningkatnya 

konsentrasi tanah ditangan korporasi lahan.
11

 

Sementara banyak program dan kebijakan pengembangan lahan 

fokus dalam bidang tanah yang dianggap 'kosong', 'marjinal' atau 

'rusak', Negara harus mengakui bahwa terdapat sedikit sekali bidang 

tanah yang benar-benar tidak ditempati atau tidak dituntut, dan 

seringkali tanah dikelompokkan semacam itu kenyataannya telah 

lama ada hidup hak pakai, akses dan pengelolaan berdasarkan adat. 

Kegagalan mengakui hak semacam ini akan menggusur masyarakat 

lokal dan masyarakat adat dari sumber daya penting tempat dimana 

menggantungkan kekayaan dan sumber penghidupan mereka. 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan: 

Negara harus memastikan penghormatan hak, bagi mereka memiliki 

hak adat atas tanah dan sumber daya lainnya, untuk memberikan 

atau tidak memberikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan terhadap kegiatan yang direncanakan dalam tanah 

mereka. Setiap persetujuan harus disampaikan melalui lembaga 

perwakilan yang dipilih masyarakat sendiri. Setiap kesepakatan 

tertulis harus dapat dipercaya, transparan, diterapkan dan disepakati 

oleh semua pihak yang terlibat. 

                                                 
11  Laporan Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan kepada Majelis 

Umum PBB A/65/281, 11 Agustus 2010. 
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Apabila masyarakat pedesaan telah memberi hak perorangan atas 

tanah melalui peraturan yang berlaku, pola penataan lahan, reforma 

agraria dan putusan pengadilan, semua jual-beli tanah harus diatur 

oleh lembaga Negara yang jujur untuk memastikan kepatuhan 

terhadap asas 'pembeli sudi/penjual mau'. 

Negara harus menjalankan satu Pendekatan Berdasarkan Hak Asasi 

Manusia (HRBA) terhadap ekspansi agribisnis, membatasi 

kekuasaan untuk mengambil-alih tanah rakyat, dan hanya memaksa 

mengambil tanah apabila: ada pembenaran yang kuat atas nama 

kepentingan nasional;
12

 apa yang diperoleh sama dengan yang 

hilang; apabila ada pengaturan oleh hukum yang berlaku; apabila 

pilihan pembangunan kurang dibatasi oleh hak asasi manusia; dan; 

apabila tindakan tersebut tidak mengancam daya tahan kehidupan 

masyarakat.
13

   

                                                 
12 Dengan rujukan atas rencana Pemerintah Indonesia untuk 

mengembangkan perkebunan kelapa sawit 1.8 juta hektar dipusat pulau 

Borneo, Komite CERD PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial 

menganjurkan agar: Negara pihak harus merubah undang-undang, peraturan 

dan praktek untuk memastikan konsep kepentingan nasional, modernisasi 

dan pembangunan ekonomi serta sosial dijabarkan secara partisipatif, 

mewakili pandangan dan kepentingan dunia seluruh kelompok yang 

menghuni wilayah mereka, dan tidak digunakan sebagai suatu pembenaran 

untuk menghilangkan hak masyarakat adat selaras dengan rekomendasi 

umum Komite CERDNo. 23 (1997) tentang masyarakat adat (UN Doc. 

CERD/C/IDN/CO/3 15 Agustus 2007). 
13  Menurut hukum hak asasi manusia, istilah 'bertahan hidup' harus 

dipahami sebagai kemampuan masyarakat adat 'untuk melestarikan, 

melindungi dan menjamin hubungan khusus yang mereka miliki atas 

wilayah mereka sehingga mereka dapat terus melanjutkan cara hidup 

tradisional mereka dan jati diri budaya mereka yang berbeda, struktur sosial, 

sistem ekonomi, adat-istiadat, kepercayaan dan tradisi dihormati, dijamin 

dan dilindungi. Itulah istilah bertahan hidup dalam konteks ini menekankan 

makna lebih dari sekedar bertahan secara fisik.’ Lihat antara lain, United 

Nations Human Rights Committee, Angela Poma Poma v. Peru, 

CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 April 2009; Inter-American Court of Human 

Rights, Saramaka People v. Suriname. Penafsiran Keputusan tentang 

Keberatan Awal, Kelayakan, Reparasi dan Biaya. Keputusan 12 Agustus 

2008. Series C No. 185; African Commission on Human and Peoples’ 

Rights, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority 
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Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah 

atau wilayah mereka. Tidak ada pemindahan tanpa Keputusan 

Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan setelah kesepakatan 

tentang kompensasi yang adil dan sesuai, dan bila mana 

memungkinkan, dengan pilihan tanah dikembalikan.  

Hak atas keutuhan dan keamanan pribadi: 

Negara harus memastikan ada aturan hukum, perlakuan manusiawi 

dan lingkungan yang damai dalam kawasan-kawasan pembangunan 

agribisnis, dan harus mengamankan rakyat dari kekerasan dan 

penangkapan sewenang-wenang dan melarang penggunaan aparat 

bayaran, prajurit polisi yang dikontrak dan milisi oleh perusahaan 

agribisnis. 

Petani kecil dan pilihan masyarakat: 

Negara harus menyeimbangkan kebijakan dan peraturan undang-

undangan yang mengizinkan investasi perusahaan dalam 

pengembangan lahan, dengan undang-undang dan kebijakan yang 

mendorong sistem pengelolaan masyarakat adat, inisiatif berbasis 

masyarakat dan partisipasi petani kecil.  

Untuk mencapai keseimbangan ini, Negara harus melakukan upaya-

upaya untuk memastikan agar petani kecil: menikmati jatah yang 

adil dari nilai produk mereka; dapat mewakili diri mereka melalui 

perwakilan atau organisasi yang mereka pilih dengan bebas; dapat 

berkumpul dengan bebas sebagai koperasi atau organisasi petani 

lainnya untuk meningkatkan akses mereka atas modal, bantuan 

teknis dan pasar; dan; dapat memilih syarat-sayart yang mereka 

setujui atau tidak untuk menjual hasil mereka kepada perusahaan-

perusahaan besar.  

Upaya-upaya yang efektif juga diperlukan untuk mengetahui dan 

melarang praktek-praktek yang tidak adil dan untuk memperkuat 

kembali kemampuan berunding petani kecil agar mampu 

menyeimbangkan hubungan mereka dengan sektor agribisnis. Hal 

ini dapat dicapai dengan melarang prkatek-praktek yang pemaksaan 

kekuatan pembeli yang tidak semestinya dan dengan melawan 

                                                                                             
Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v Kenya 

(Februari 2010). 
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konsentrasi berlebihan dalam rantai pangan dan pelanggaran posisi 

kekuasaan (termasuk melalui rejim kompetisi sensitif hingga 

kekuatan pembeli yang berlebihan dan otoritas kompetisi dengan 

mekanisme pengaduan yang baik). 

Upaya-upaya yang efektif juga dibutuhkan untuk menghindari 

berbagai keadaan yang menumbuhkan praktek perbudakan utang 

dan bentuk-bentuk lain perbudakan masa kini. Oleh karena itu, 

apabila perusahaan menyediakan kredit, bantuan teknis dan/atau 

pasar untuk petani kecil dan pekerja, baik melalui kontrak atau 

perjanjian tidak resmi, sangat penting agar ada transparansi penuh 

dan tidak ada pemaksaan bentuk apapun dalam seluruh transaksi 

yang melibatkan petani kecil dan pekerja. 

Pekerja: 

Negara harus memperbaiki perlindungan pekerja pertanian lokal dan 

masyarakat adat dengan mengesahkan dan sungguh-sungguh 

mematuhi semua konvensi ILO dan Deklarasi ASEAN tentang 

Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran sesuai dengan 

sektor pertanian pangan, dan memastikan semua hal ini 

dilaksanakan dalam hukum dan peraturan nasional, dan dengan 

memastikan agar peraturan perundang-undangan menetapkan batas 

upah minimum. 

Perempuan: 

Selaras dengan prinsip Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 

perempuan (CEDAW), memperhatikan perempuan sering kali 

dirugikan dalam skema pembangunan pertanian, Negara harus 

mengambil langkah-langkah untuk melawan diskriminasi 

dsikriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi 

perempuan dan memperkuat jalan bagi perempuan, dan untuk 

menguasai tanah sembari menghormati keluarga dan jaringan sosial 

lainnya, dan keragaman budaya serta meningkatkan partisipasi 

mereka dalam proses-proses pengambilan-keputusan.  

Anak-Anak: 

Selaras dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Negara harus 

menempuh langkah-langkah untuk memastikan agar anak-anak; 

dibesarkan dalam keadaan tanpa-diskriminasi; memperoleh 
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kepentingan terbaik mereka dijamin; memperoleh perlindungan dan 

kesempatan untuk pembangunan, dan; turut serta dalam semua hal 

yang mempengaruhi mereka sehingga pandangan mereka 

diperhitungkan, selaras dengan Rekomendasi Umum Komite Hak 

Anak tentang anak-anak masyarakat adat. Negara harus mengambil 

tindakan segera untuk mengakui hak-hak, dan memberikan jati diri 

dan dukungan bagi anak-anak tanpa status warga negara yang 

terlahir dari ikatan perkawinan dalam perkebunan akibat undang-

undang tidak adil yang menghalangi para pekerja perkebunan untuk 

menikah. 

Penyelesaian Sengketa: 

Dengan mempertimbangkan banyak sengketa lahan terjadi antara 

proyek-proyek pembangunan pertanian yang kian meluas dengan 

masyarakat pedesaan dan masyarakat adat terjadi diseluruh wilayah, 

ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme 

penyelesaian sengketa sesuai dengan standar hak asasi manusia 

internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat 

Adat.
14 

Sebagaimana dianjurkan oleh Forum Tetap PBB tentang 

Persoalan Masyarakat Adat yang semestinya dalam proses tripartit 

yang memasukan masyarakat adat atau masyarakat setempat 

diwakili melalui  lembaga perwakilan dan/atau mediator yang 

mereka pilih sendiri dengan bebas dan penyelesaian sengketa 

alternatif, perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat dan 

badan-badan pemerintah dengan bertanggung jawab mengatur 

persoalan tanah. 

Akses atas Keadilan: 

Masyarakat terkena dampak juga memerlukan akses atas keadilan 

dan Negara harus memastikan integritas dan berkerjanya badan-

                                                 
14Adalah suatu norma hukum internasional bahwa pelanggaran hak asasi 

manusia dengan sendirinya memberikan hak atas reparasi/pemulihan bagi 

para korban yang mungkin dilaksanakan dalam bentuk restitusi, 

kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan penjaminan tidak akan terulang 

kembali (Theo Van Boven, 1993, Hak atas Restitusi, Kompensasi dan 

Rehabilitasi bagi Korban-Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia 

dan Kebebasan Fundamental, Laporan Akhir 1993 dalam UN doc. 

E/CN.4/Sub.2/1993/8. 
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badan penegakkan hukum, pengadilan dan independensi kehakiman 

dengan baik. Ketentuan yang benar perlu dibentuk bagi masyarakat 

adat tidak untuk mengamalkan hukum adat mereka, tetapi juga 

berhak atas mekanisme resolusi konflik yang efektif termasuk 

pengadilan lokal dan nasional dimana diperlukan. Negara harus 

memastikan transparansi dan hak atas informasi, kebebasan 

menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat. 

Penilaian Dampak: 

Negara harus memastikan juga agar perusahaan dan investor 

melaksanakan melalui partisipasi publik, menerbitkan dan 

menyampaikan dengan para pihak terkait penilaian partisipatif 

dampak sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan Pedoman 

Akwe:Kon Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
15

;
16

 

Negara harus memperkuat mekanisme peraturan dan pemantauan 

bagi investasi lahan dalam bisnis pertanian dengan mewajibkan 

penilaian dampak hak asasi manusia. Institusi Hak Asasi Manusia 

Nasional harus menyusun sistem yang kuat baik untuk penilaian 

perizinan bagi agribisnis terhadap standar hak asasi manusia dan 

untuk menentukan sanksi.  

Hak atas Pembangunan dan Hak Asasi Manusia: 

Negara harus memastikan bahwa dalam mengambil langkah-

langkah untuk menjami hak rakyat atas pembangunan,
17

 Negara 

mengakui bahwa selaras dengan Konferensi Dunia Vienna 1993 

tentang Hak Asasi Manusia
18

, sementara pembangunan 

memudahkan penikmatan seluruh hak asasi manusia, 'kurangnya 

pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan 

penyingkatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional’.
19

 

                                                 
15Akwe:Kon Guidelines of the Convention on Biological Diversity 
16 Pedoman Akwe: Kon tersedia di 

http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochureen.pdf 
17 Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan. UN Doc. A/RES/41/128 

4th December 1986. 
18 The 1993 Vienna World Conference on Human Rights.  
19 Deklarasi Vienna dan Program Aksi, diputuskan oleh Konferensi Dunia 

tentang Hak Asasi Manusia pada 25 Juni 1993, Bagian I, pada para. 10. UN 
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Ratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia: 

Negara harus mengesahkan semua perjanjian dan protokol pilihan 

hak asasi manusia internasional terkait, dan mengambil langkah-

langkah untuk menyelaraskan perjanjian dan protokol tersebut 

dengan undang-undang dalam negeri.  

Disyahkan secara aklamasi di Bali, 1 Desember 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
Doc. A/CONF.157/23, 12 Juli 1993. 
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LAMPIRAN II: Kutipan dari Kerangka Kerja PBB  

 
Melindungi, Menghormati dan Memulihkan: Kerangka 

Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

 

Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral 

tentang persoalan hak asasi manusia dan korporasi 

transnasional dan perusahaan bisnis lainnya, John Ruggie 

Dewan HAM, Sidang ke-80, Agenda Butir 3. (A/HRC8/5) 

 
RINGKASAN 
 

Menanggapi undangan oleh Dewan HAM untuk Perwakilan Khusus 

Sekretaris Jendral tentang persoalan hak asasi manusia dan 

korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya untuk 

menyampaikan berbagai dan rekomendasi pandangan beliau untuk 

pertimbangan, laporan ini memaparkan satu kerangka kerja 

koseptual dan kebijakan untuk melabuhkan jangkar perdebatan 

bisnis dan hak asasi manusia dan membantu memandu semua aktor 

yang bersangkutan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga prinsip 

utama: tugas negara untuk melindungi pelanggaran hak asasi 

manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis; tanggung jawab 

korporasi untuk menghargai hak asasi manusia; dan kebutuhan akan 

hak atas pemulihan yang efektif. Tiga prinsip tersebut saling 

melengkapi yang didalamnya masing-masing prinsip mendukung 

prinsip lainnya dalam mencapai kemajuan berkelanjutan. 

 

Kutipan 

 

17. Hingga saat ini kendala tata kelola merupakan akar persoalan 

bisnis dan hak asasi manusia, sehingga tanggapan efektif harus 

bertujuan mengurangi kendala-kendala tersebut. Tetapi upaya 

individual, oleh negara atau perusahaan, mungkin terlalu dibebani 

oleh dinamika persaingan yang telah digambarkan. Oleh karena itu, 

pendekatan yang lebih koheren dan bersama mutlak diperlukan. 

Kerangka kerja 'menlindungi, menghargai, dan memulihkan' dapat 

membantu semua pelaku sosial – pemerintah, perusahaan, dan 

masyarakat sipil – mengurangi akibat dampak buruk hak asasi 
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manusia dari kesalahan tersebut.
1
 

 

18. Pertama tugas Negara untuk melindungi. Hal ini memiliki dua 

dimensi hukum dan kebijakan. Sebagaimana dalam  laporan 

Perwakilan Khusus 2007, hukum internasional menetapkan bahwa 

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pelanggaran hak asasi 

manusia oleh aktor bukan negara, termasuk oleh bisnis, 

mengorbankan warga di dalam teritori atau wilayah hukum mereka.
2 

Untuk membantu negara menafsirkan bagaimana tugas ini berlaku 

di bawah konvensi utama hak asasi manusia PBB, badan-badan 

pemantauan perjanjian umumnya menganjurkan agar Negara 

menempuh semua langkah yang diperlukan untuk melindungi 

terhadap pelanggaran, termasuk mencegah, investigasi, dan 

menghukum pelanggaran, dan untuk menyediakan memberikan hak 

atas pemulihan.
3
 Negara berhak memutuskan apa langkah yang 

ditempuh, tetapi badan-badan perjanjian PBB menunjukkan bahwa 

peraturan dan ajudikasi atas kegiatan korporasi dan hak asasi 

manusia adalah tepat. Mereka juga menyarankan bahwa kewajiban 

tersebut berlaku untuk kegiatan semua jenis usaha – nasional dan 

transnasional, besar dan kecil – dan hal itu berlaku atas semua hak 

yang mungkin bisa diganggu pihak swasta. Sistem HAM regional 

telah mencapai sejumlah kesimpulan yang sama. 

19. Para ahli tidak setuju mengenai hukum internasional 

mengharuskan Negara tuan rumah untuk membantu mencegah 

pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri oleh perusahaan-

perusahaan berkedudukan di wilayah mereka. Ada kesepakatan yang 

lebih besar bahwa Negara-negara tersebut tidak dilarang 

melakukannya apabila ada dasar hukum diakui,
4  

dan tindakan 

Negara asal harus memenuhi seluruh uji kewajaran, yang mencakup 

                                                 
1 Inisiatif para pemangku kepetingan [Multi-stakeholder] seperti Kimberley 

Process mencerminkan seluruh unsur tiga prinsip tersebut; prinsip tersebut 

dibahas panjang lebar dalam laporan tahun lalu (A/HRC/4/35, paras. 52-61).   
2 A/HRC/4/35 and A/HRC/4/35/Add.1. Beberapa negara melaksanakan 

kewajiban ini terbatas pada upaya melindungi orang-perorangan dalam 

negara dan wilayah hukum mereka.   
3 A/HRC/4/35/Add.1.   
4 Recognised bases include where the actor or victim is a national, where 

the acts have substantial adverse effects on the state, or where specific 

international crimes are involved. See A/HRC/4/35/Add.2.   
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asas tidak campur tangan dalam urusan internal Negara lainnya.
5 

Memang, ada peningkatan dorongan di tingkat internasional, 

termasuk dari badan-badan PBB, bagi Negara tuan rumah untuk 

mengambil tindakan hukum untuk mencegah pelanggaran oleh 

perusahaan mereka diluar negeri.
6
 

 

21. Perbaikan pemahaman hukum atas tugas Negara untuk 

melindungi oleh badan-badan berwenang tingkat nasional dan 

internasional sangat diinginkan. Tetapi bahkan dalam prinsip-prinsip 

hukum yang ada, dimensi kebijakan dari kewajiban untuk 

melindungi perlu ditingkatkan perhatian dan pendekatan lebih 

imajinatif dari Negara. 

22. Hal ini sering ditekankan bahwa pemerintah merupakan badan 

yang tepat untuk membuat keputusan yang berimbang untuk 

mendamaikan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Namun, 

pekerjaan Perwakilan Khusus memunculkan pertanyaan tentang 

apakah pemerintah telah memperoleh keseimbangan yang tepat. 

Konsultasi dan penelitian beliau, termasuk survei angket dikirim ke 

semua negara anggota PBB, menunjukkan banyak pemerintah 

mengambil suatu pendekatan sempit untuk mengelola agenda bisnis 

dan hak asasi manusia.
7 

Hal ini kerap kali dipisahkan dalam konsep 

sendiri dan (biasanya lemah) kotak kelembagaan – dibiara terlepas 

dari, atau banyak dikurangi, ranah kebijakan lainnya yang 

membentuk perilaku bisnis, termasuk kebijakan perdagangan, 

kebijakan investasi, sekuritas peraturan dan tata kelola perusahaan. 

Kurang koherennya kebijakan nasional diterapkan pula secara 

internasional. Pemerintah tidak boleh beranggapan mereka 

membantu bisnis dengan tidak memberikan bimbingan yang cukup, 

atau pengaturan, dampak HAM dari kegiatan perusahaan. 

                                                 
5 Seluruh rejim hak asasi manusia mungkin berseberangan dengan 

pandangan klasik non-intervensi, tetapi perdebatan dileletakan pada apa 

yang dianggap pemaksaan.   
6 Sebagai contoh, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial baru-baru ini 

mendorong negara pihak untuk 'mengambil tindakan hukum dan 

administratif yang tepat' untuk mencegah dampak buruk terhadap hak-hak 

masyarakat adat di negara-negara lain dari kegiatan korporasi yang terdaftar 

dalam satu negara pihak (CERD/C/CAN/CO/18, para. 17).   
7 ILO Official Bulletin, Series A, No. 3 (2000).   
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Sebaliknya, semakin kurang tindakan pemerintah, meningkatkan 

pula ancaman reputasi dan resiko lainnya untuk bisnis. 

 

23. Prinsip kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk 

menghormati hak asasi manusia. Hal ini diakui dalam semacam 

instrumen hukum lunak sebagai Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-

prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial,
8
 

dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multiasional.
9
 Hal ini 

didesak oleh organisasi bisnis raksasa global dalam laporan mereka 

atas mandat tersebut, menyatakan perusahaan 'diharapkan untuk 

mematuhi hukum, bahkan jika tidak ditegakkan, dan menghormati 

prinsip-prinsip instrumen internasional terkait di mana hukum 

nasional tidak ada'.
10

 Ini adalah salah satu komitmen ditempuh 

perusahaan dalam bergabung dengan Global Compact.
11

 Dan survei 

Perwakilan Khusus Sekjen PBB menemukan fakta bahwa 

perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin mangaku sepihak 

mereka menghormati hak asasi manusia.
12

 

 

24. Untuk menghormati hak pada dasarnya berarti tidak melanggar 

hak orang lain – secara sederhana, untuk tidak membahayakan. 

Karena perusahaan dapat mempengaruhi semua hak yang diakui 

internasional, mereka harus mempertimbangkan tanggung jawab 

                                                 
8 ILO Official Bulletin, Series A, No. 3 (2000).   
9 Lihat Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 

DAFFE/IME/WPG(2000)15/ FINAL.   
10 Organisasi Internasional Majikan (International Organisation of 

Employers), Komite Penasehat Kamar Dagang, Bisnis dan Industri 

Internasional untuk Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan 

Ekonomi (OECD), ‘Bisnis  dan Hak Asasi Manusia: Peran Pemerintah 

dalam Kawasan Tata Kelola Lemah’, Desember 2006, paragraph 15, 

tersedia di http://www.reports-and-materials.org/Role-of-Business-in-Weak 

Governance-Zones-Dec-2006.pdf    
11 Lihat 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRi

ghts.html    
12 A/HRC/4/35/Add.3, A/HRC/4/35/Add.4 dan ‘Kebijakan Hak Asasi 

Manusia Perusahaan China: Hasil dari sebuah Survei’, tersedia di 

http://www.business-humanrights.org/Documents/Ruggie-China-survey-

Sep-2007.pdf  

http://www.reports-and-materials.org/Role-of-Business-in-Weak%20Governance-Zones-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/Role-of-Business-in-Weak%20Governance-Zones-Dec-2006.pdf
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.business-humanrights.org/Documents/Ruggie-China-survey-Sep-2007.pdf
http://www.business-humanrights.org/Documents/Ruggie-China-survey-Sep-2007.pdf
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untuk menghormati terkait dengan semua hak tersebut, meskipun 

beberapa diantara hak tersebut memerlukan perhatian yang lebih 

besar dalam keadaan tertentu. Ada situasi di mana didalamnya 

perusahaan memiliki tanggung jawab tambahan – misalnya, di mana 

mereka menjalankan fungsi publik tertentu, atau karena mereka 

telah melakukan komitmen tambahan secara sukarela. Tapi 

tanggung jawab untuk menghormati adalah dasar harapan bagi 

semua perusahaan di semua situasi. 

 

25. Tetapi bagaimana perusahaan tahu kalau mereka menghormati 

hak asasi manusia? Apakah mereka memiliki sistem yang berlaku 

memungkinkan mereka untuk mendukung klaim mereka dengan 

tingkat yang menyakinkan? Kebanyakan tidak punya. Apa yang 

diperlukan adalah uji tuntas – suatu proses dimana perusahaan tidak 

hanya memastikan kepatuhan dengan hukum nasional, tetapi juga 

mengelola risiko akan bahaya terhadap HAM dengan maksud untuk 

menghindari bahaya.
13  

Ruang lingkup hak asasi manusia yang 

terkait uji tuntas ditentukan oleh keadaan mana perusahaan 

menjalankan usaha, aktivitas, dan hubungan terkait dengan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

26. Prinsip ketiga adalah hak atas pemulihan. Bahkan di mana 

lembaga menjalankan usaha dengan optimal, sengketa atas dampak 

HAM oleh perusahaan yang mungkin terjadi. Saat ini, hak atas 

sistem peradilan formal sering kali paling sulit di mana 

kebutuhannya justru paling besar. Mekanisme non-yudisial sangat 

jauh tidak berkembang – dari tingkat perusahaan sampai tingkat 

nasional dan internasional. 

 

KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI 

 

27. Sifat umum tugas untuk melindungi dipahami dengan baik oleh 

para ahli hak asasi manusia dalam pemerintahan dan seterusnya. 

Apa yang tampaknya kurang berkembang adalah beragam ranah 

                                                 
13 Sebuah definisi tradisional dari due dilligence adalah 'cermat layak 

diharapkan dari, dan biasa diamalkan oleh, seseorang yang berusaha 

memenuhi persyaratan hukum atau pelaksanaan suatu kewajiban’. Black’s 

Law Dictionary, edisi ke-8 (2006).  
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kebijakan melaluinya Negara dapat memenuhi kewajiban ini 

sehubungan kegiatan bisnis, termasuk bagaimana menumbuhkan 

budaya perusahaan menghormati hak asasi manusia di dalam dan di 

luar negeri. Tindakan ini harus dilihat sebagai prioritas kebijakan 

yang mendesak bagi pemerintah – diharuskan oleh sebab semakin 

meningkatnya paparan dampak terkait pelanggaran korporasi 

terhadap setiap orang dan masyarakat, dan meningkatnya paparan 

perusahaan terhadap risiko sosial yang jelas tidak bisa mereka kelola 

dengan memadai sendiri. 

50. Rezim hak asasi manusia bertumpu pada peran dasar Negara. 

Itulah sebabnya tugas untuk melindungi adalah satu prinsip inti 

kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia. Tetapi memenuhi 

tantangan bisnis dan hak asasi manusia juga memerlukan partisipasi 

aktif dari bisnis secara langsung. 

 

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK 

MENGHORMATI 

 

51. Saat tiba soal peran perusahaan itu sendiri harus memainkan 

peran, fokus utama dalam perdebatan telah didata seperangkat hak 

yang dapat menjadi tanggung jawab perusahsaan. Sebagai contoh, 

naskah norma tentang tanggung jawab korporasi transnasional dan 

perusahaan bisnis lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia yang 

menghasilkan pembahasan panjang tentang masalah daftar hak 

terlalu panjang atau terlalu pendek, dan mengapa ada beberapa hak 

masuk dan yang lain tidak. Pada saat bersamaan, norma-norma akan 

diperpanjang kepada perusahaan yang sebenarnya merupakan 

banyak kewajiban Negara, dipisahkan tanpa konsep yang jelas soal 

kewajiban 'primer' versus 'sekunder' dan 'ranah pengaruh 

perusahaan'. Rumusan ini menekankan tepat disisi yang salah dari 

persamaan: mendefinisikan daftar hak terbatas terkait tanggung 

jawab tepat dan luas, daripada mendefinisikan tanggung jawab 

spesifik dari perusahaan sehubungan dengan semua hak. 

 

54. Selain kepatuhan hukum nasional, tanggung jawab dasar 

perusahaan adalah untuk menghormati hak asasi manusia. 

Kegagalan memenuhi tanggung jawab ini membuat perusahaan  

terkena pengadilan opini publik - yang terdiri dari karyawan, 

masyarakat, konsumen, masyarakat sipil, serta pemilik modal – dan  
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kadang kala atas tuduhan di pengadilan formal. Sedangkan 

pemerintah menentukan ruang lingkup kepatuhan hukum, ruang 

lingkup lebih luas soal tanggung jawab untuk menghormati 

dijabarkan oleh beberapa  harapan sosial – sebagai bagian dari apa 

yang disebut perizinan sosial perusahaan untuk berusaha.
14 

 

 

55. Tanggung jawab korporasi untuk menghormati ada sendiri tidak 

tergantung dari kewajiban Negara. Oleh karena itu, tidak perlu 

memunculkan perbedaan kewajiban 'primer' Negara dan kewajiban 

'sekunder' perusahaan – yang dalam hal apapun akan mengundang 

perdebatan di lapangan yang tak akan akan kunjung selesai tentang 

siapa bertanggung jawab untuk apa. Selain itu, karena tanggung 

jawab untuk menghormati adalah dasar harapan, sebuah perusahaan 

tidak dapat menggantikan kerugian HAM dengan melakukan 

perbuatan baik di tempat lain. Akhirnya, 'tidak melakukan bahaya' 

bukan hanya tanggung jawab pasif bagi perusahaan tetapi mungkin 

memerlukan langkah-langkah positif, seperti contoh, sebuah 

kebijakan anti-diskriminasi tempat kerja mungkin mengharuskan 

perusahaan untuk menerapkan rekrutmen khusus dan pelatihan 

program. 

 

73. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM termasuk 

menghindari kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran. Konsep 

ini memiliki uraian hubungan hukum dan non-hukum, dan implikasi 

dari keduanya penting bagi perusahaan. Kesalahan merujuk pada 

keterlibatan langsung oleh perusahaan dalam pelanggaran HAM - di 

mana bahaya yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain, termasuk 

pemerintah dan aktor non-negara. Sikap cermat uji tuntas dapat 

membantu perusahaan menghindari keterlibatan. 

 

HAK ATAS PEMULIHAN 

 

82. Mekanisme keluhan yang efektif memainkan peran penting 

dalam tugas negara untuk melindungi, baik dalam dimensi hukum 

                                                 
14 Ada situasi dimana hukum nasional dan standar internasional 

bertentangan. Pedoman bagi perusahaan perlu disusun, tetapi perusahaan 

harus sungguh-sungguh berusaha menangani dilema tersebut mencari cara 

menghargai semangat standar internasional.   
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dan kebijakan, serta dalam tanggung jawab perusahaan untuk 

menghormati. Peraturan negara mencegah perilaku perusahaan 

tertentu akan berdampak kecil tanpa disertai mekanisme untuk 

menyelidiki, menghukum, dan menangani pelanggaran. Begitu pula, 

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati memerlukan sarana 

bagi mereka yang percaya bahwa mereka telah dirugikan untuk 

membawa ini menjadi perhatian perusahaan dan mencari perbaikan, 

tanpa mengurangi jalur hukum yang tersedia. Menyediakan akses 

atas perbaikan tidak menganggap bahwa semua tuduhan mewakili 

berbagai pelanggaran nyata atau ragam keluhan yang bisa dipercaya. 

 

83. Harapan bagi Negara adalah untuk mengambil langkah-langkah 

nyata untuk mengadili perusahaan terkait kerugian HAM yang 

semakin meluas. Badan-badan perjanjian semakin menganjurkan 

agar Negara menyelidiki dan menghukum pelanggaran HAM oleh 

perusahaan dan menyediakan akses untuk ganti kerugian atas 

penyalahgunaan saat mengorbankan orang didalam wilayah hukum 

pemerintah.
15

 Penebusan meliputi diantaranya kompensasi, 

restitusi, jaminan tidak akan terulang lagi, perubahan hukum terkait 

dan permintaan maaf dihadapan publik. Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, pemerintah juga menggunakan alat-alat baru untuk 

meminta perusahaan agar bertanggung jawab dibawah hukum 

perdata dan pidana akibat kegagalan dalam budaya organisasi. 

 

84. Mekanisme non yudisial memainkan suatu peran penting 

bersamaan proses-proses peradilan. Kedua proses tersebut sangat 

berpengaruh di negara di mana pengadilan tidak mampu, demi 

alasan apa pun, untuk menyediakan ruang yang memadai dan 

berhasil menuju pemulihan. Namun kedua mekanisme ini juga 

penting dalam masyarakat dengan lembaga-lembaga pelaksana 

                                                 
15 Sebagai contoh, Komite tentang Hak-Hak Anak semakin menganjurkan 

agar negara pihak mematui pasal 3 (4) Optional Protocol bagi Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak mengenai pelarangan penjualan anak-anak, 

pelacuran anak-anak dan pornograpi anak-anak yang mewajibkan negara 

pihak untuk mengambil lankah-langkah, dimana memungkinkan dan tunduk 

pada hukum nasional, membentuk tanggung jawab pidana, perdata atau 

administrasi bagi badan hukum/orang yang melanggar konvensi ini. Lihat 

A/HRC/4/35/Add.1, para. 64. 
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aturan hukum berjalan dengan baik, di mana mekanisme tersebut 

mungkin dapat menyediakan titik awal penyelesaian lebih cepat, 

mudah diakses, terjangkau dan dapat disesuaikan. 

 

91. Negara harus memperkuat kapasitas peradilan untuk mendengar 

keluhan dan menegakkan upaya pemulihan terhadap semua kegiatan 

perusahaan atau berkedudukan di wilayah Negara, sembari saat 

bersamaan juga mencegah klaim-klaim secara serampangan. Negara 

harus mengatasi berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan, 

termasuk bagi para penggugat asing – khususnya di mana dugaan 

perlakuan kejam mencapai tingkat yang luas dan pelanggaran HAM 

sistematis.  

 

92. Mekanisme non yudisial untuk mengatasi berbagai dugaan 

pelanggaran standar HAM harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu 

untuk dapat dipercaya dan berhasil guna. Berdasarkan konsultasi 

banyak pemangku kepentingan dan bilateral berhubungan dengan 

mandat,
16

 Perwakilan Khusus Sekjen PBB percaya bahwa, 

mekanisme tersebut paling tidak harus mencakup: 

 

(a) Memiliki legitimasi: sebuah mekanisme harus memiliki struktur 

tata kelola yang jelas, transparan dan cukup independen untuk 

memastikan bahwa tidak ada pihak pada satu proses keluhan 

tertentu dapat mengganggu pelaksanaan yang wajar dari proses 

tersebut; 

(b) Dapat diakses: suatu mekanisme harus dipublikasikan bagi 

mereka yang mungkin ingin memanfaatkan dan menyediakan 

bantuan memadai bagi pihak yang dirugikan yang mungkin 

mengalami hambatan untuk mengakses, termasuk bahasa, melek 

huruf, kesadaran, keuangan, jarak, atau takut akan pembalasan; 

(c) Dapat diperkirakan: suatu mekanisme harus memberikan 

prosedur yang jelas dan dikenal dengan kerangka waktu bagi setiap 

tahap dan kejelasan mengenai jenis proses dan hasil yang bisa (dan 

                                                 
16 Proses tersebut melibatkan para pakar dari seluruh kelompok pemangku 

kepentingan dan wilayah. Prinsip-prinsip tersebut, berdasarkan pedoman 

khusus yang dikembangkan untuk perusahaan, diterapkan lintas mekanisme 

non yudisial dari berbagai bentuk yang berbeda. Lihat http://www.business-

humanrights.org/Links/Repository/308254/ link_page_view  

http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/308254/%20link_page_view
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/308254/%20link_page_view
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tidak bisa) mekanisme bantu, serta sarana pememantauan 

pelaksanaan setiap hasil; 

(d) Kesetaraan: suatu mekanisme harus memastikan bahwa pihak 

yang dirugikan memiliki akses yang layak atas sumber informasi, 

saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam sebuah 

proses pengaduan dengan pengaturan adil dan merata; 

(e) Selaras hak: suatu mekanisme harus memastikan bahwa hasil 

dan upaya pemulihan sesuai dengan standar HAM yang diakusi 

secara internasional; 

(f) Transparan: suatu mekanisme harus menyediakan transparansi 

proses dan hasil yang memadai untuk memenuhi keprihatinan 

kepentingan umum dipertaruhkan dan sedapat mungkin dimana saja 

harus memastikan transparansi; mekanisme non Negara khususnya 

harus transparan tentang penerimaan pengaduan dan unsur-unsur 

penting capaian hasil. 

 

V. KESIMPULAN 

 

104. Perdebatan saat ini menegnai bisnis dan agenda HAM mulai 

dari tahun 1990-an, sebab liberalisasi, teknologi, dan inovasi dalam 

struktur perusahaan menyatu untuk memperluas batas-batas di mana 

dan bagaimana bisnis bisa beroperasi secara global. Banyak negara, 

termasuk di dunia negara berkembang, mampu mengambil 

keuntungan dari tatanan ekonomi baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Tapi seperti yang telah 

terjadi sepanjang sejarah, ekspansi pasar yang cepat juga telah 

menciptakan kesenjangan tata kelola di berbagai ranah kebijakan: 

kesenjangan antara lingkup kegiatan dan pelaku ekonomi, dan 

kapasitas lembaga-lembaga politik untuk menangani berbagai 

dampak buruk kegiatan dan pelaku ekonomi tersebut. Bidang bisnis 

dan HAM merupakan suatu ranah yang serupa. 

 

105. Bahkan, kemajuan telah dicapai dalam dekade terakhir, 

setidaknya dalam beberapa industri dan dengan bertambahnya 

jumlah perusahaan. Laporan Perwakilan Khusus Sekjen PBB tahun 

2007 menjabarkan beberapa inisiatif baru para pemangku 

kepentingan, gabungan tindakan/upaya wajib dan sukarela swasta-

publik, dan pengaturan sendiri industri dan perusahaan. Semua 

memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi sedikit saja yang dapat 
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dibayangkan satu dekade yang lalu. Demikian juga, ada ruang 

semakin meluasnya potensi tanggung jawab korporasi untuk 

berbagai kejahatan internasional yang mencerminkan standar 

internasional tetapi dipaksakan melalui pengadilan nasional. 

Pemerintah telah memberlakukan aneka ragam tindakan, meskipun 

sampai saat ini sangat hati-hati, untuk mendorong suatu budaya 

perusahaan yang menghormati HAM. Berbagai bagian dari 

ketentuan kelembagaan internasional dibentuk dengan tujuan-tujuan 

yang sama. 

 

106. Tanpa bermaksud meremehkan langkah-langkah tersebut, 

masalah-masalah mendasar kita adalah bahwa terlalu sedikit dari 

standar-standar tersebut, belum ada yang berhasil hingga mencapai 

skala yang setara dengan berbagai tantangan yang dihadapi, dengan 

sedikit pembelajaran, dan standar-standar tersebut tidak berpadu 

sebagai bagian-bagian dari suatu tanggapan yang lebih sistemik 

dengan pengaruh kumulatif. Itulah yang harus diperbaiki. Dan inilah 

apa yang kerangka kerja dari 'melindungi, menghormati dan 

memulihkan' niatkan untuk dicapai. 

 

107. PBB bukanlah sebuah sistem komando dan kontrol terpusat 

yang bisa memaksakan kehendaknya bagi dunia - memang PBB 

tidak memiliki 'keinginan' sendiri selain dari apa yang disetujui oleh 

Negara-Negara anggotanya. Tapi PBB bisa dan harus pandai 

memimpin dan dengan menetapkan harapan dan aspirasi. Dewan 

HAM PBB dapat membuat sebuah sumbangsih untuk menutup 

kesenjangan tata kelola dalam bisnis dan HAM manusia dengan 

mendukung kerangka kerja PBB, mengundang elaborasi kerangka 

kerja PBB lebih dalam, dan mendorong serapan oleh semua aktor 

sosial bersangkutan. 
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LAMPIRAN III: Siaran pers – 28 November 2011   
 
28 November 2011 

 

‘Lokakarya Agribisnis dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara 

mempertemukan Komisioner Hak Asasi Manusia, perwakilan 

masyarakat adat, akademisi dan Ornop dari seluruh dunia’ 

 

Lokakarya penting, ‘Hak Asasi Manusia dan Agribisnis: Pendekatan 

Hukum Plural terhadap Resolusi Konflik, Penguatan Kelembagaan 

dan Pembaruan Hukum’, berlangsung di Hotel Santika, Kuta, Bali, 

dari hari ini sampai 1 Desember 2011, diadakan oleh Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia dan Ornop 

pendukung SawitWatch dan Forest Peoples Programme. Kegiatan 

ini akan dihadiri oleh lebih dari 60 peserta dari Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia dari wilayah Asia Tenggara, Komisi Hak Asasi 

Manusia Antar-Pemerintah ASEAN, akademisi terkenal, perwakilan 

masyarakat adat, serta beberapa anggota dari Ornop pendukung 

nasional dan internasional. 

Nur Kholis, Wakil Ketua Komnas HAM Indonesia, mengatakan, 

‘Kami melakukan inisiatif ini dalam kerjasama dengan komisioner 

HAM lainnya dari Asia Tenggara sebagai cara memastikan satu 

pendekatan yang lebih berimbang atas pembangunan berdasarkan 

pada penghormatan hak-hak masyarakat, dengan satu penekanan 

mengenai kebutuhan untuk menjamin mata pencaharian dan hak 

atas pangan.’ 

Pertemuan ini akan memusatkan upaya bersama tentang berbagai 

tantangan dalam memastikan penghormatan bagi hak-hak 

masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dalam suasana ekspansi 

agribisnis begitu cepat, terutaman sektor minyak sawit, sembari 

mengakui hak atas pembangunan dan kebutuhan untuk memperbaiki 

kesejahteraan dan keadaan masyarakat pedesaan. Berbagai 

pernyataan akan disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB tentang 

Hak atas Pangan, Olivier De Schutter, dan Raja Devasish Roy, 

Anggota Forum Tetap PBB tentang Persoalan Masyarakat Adat 

(UNFPII).  
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Norman Jiwan, Kepala Departemen Mitigasi Dampak Sosial dan 

Lingkungan Ornop pemantau sawit, Sawit Watch, mengatakan, 

‘Beberapa kajian kami menunjukan apabila hak kurang dihormati, 

minyak sawit dilindungi cenderung semakin meluas dengan 

mengorbankan masyarakat adat, pedesaan miskin, perempuan, 

migran dan pekerja. Adalah penting bahwa Negara menempuh 

upaya-upaya yang tegas untuk menjamin hasil-hasil yang 

menguntungkan bagi masyarakat.’ 

Ketika bisinis segala bidang, dibawah lingkungan yang benar, 

niscaya dapat menyediakan keterampilan, kesempatan, dan 

membaiknya mata pencaharian bagi masyarakat adat dan 

masyarakat pedesaan, kesepakatan tertutup, keadaan kerja buruk, 

standar keselamatan lemah, penggusuran dan terancamnya 

kepemilikan tenurial dapat juga menggerogoti HAM masyarakat. 

Dengan berkembangnya peran dan dampak sektor korporasi, baik 

didalam dan lintas batas negara, semakin telah menempatkan 

berbagai persoalan bisnis dan HAM dalam agenda PBB dan badan-

badan HAM regional.  

Marcus Colchester, Direktur kelompok HAM internasional Forest 

Peoples Programme, mengatakan, 

‘Sementara kalangan binsis sendiri perlu menerapkan kebijakan 

bertanggung jawab, kerangka kerja hukum penting diperkuat untuk 

mewajibkan kalangan bisnis mematuhi norma-norma HAM 

internasional.’ 

Ada tiga objektif terkait dari pertemuan ini: 

 Meletakan dasar untuk pengembangan standar HAM regional 

terhadap ekspani pertanian di Asia Tenggara dengan acuan 

khusus sektor minyak sawit. Standar regional ini akan 

berdasarkan pada standar HAM internasional dan ICC 

Edinburgh Declaration.
1
 

                                                 
1 Available at  

http://scottishhumanrights.com/international/biennial/edinburghdec  

http://scottishhumanrights.com/international/biennial/edinburghdec
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 Menggali berbagai peluang untuk menggunakan berbagai 

pendekatan hukum plural untuk menjamin hak, khususnya atas 

tanah, masyarakat adat dan masyarakat hukum adat lainnya.  

 Membangun pengertian bersama antara para Komisioner HAM, 

pengacara HAM, pegiat HAM dan Ornop pendukung dalam 

mendukung kerja Forum Asia Pasifik bagi Lembaga-Lembaga 

HAM Nasional.  

Jannie Lasimbang, Komisioner Suruhanjaya Hak Asasi Manusia  

(SUHAKAM), mengatakan, 

‘Konferensi ini akan menyumbangkan penguatan kerja Lembaga-

Lembaga Hak Asasi Manusia dan pihak lainnya dalam memenuhi 

HAM, khususnya bagi masyarakat adat, dan  masyarakat 

terdampak dengan masuknya berbagai kepentingan bisnis yang 

tidak mengakui hak-hak adat atas tanah.’ 

Sebuah kajian penting baru diluncurkan dalam acara lokakarya ini 

juga diharapkan menjadi salah satu titik pembicaraan: ‘Divers Paths 

to Justice - Legal pluralism and the rights of indigenous peoples in 

Southeast Asia’ mengungkapkan bahwa mayoritas negara-negara 

Asia Tenggara sudah memiliki sistem hukum plural dan dalam hal 

tertentu adat-istiadat diakui sebagai satu sumber  hak dalam 

peraturan perundang-undangan diantaranya melalui konstitusi 

mereka dan peraturan lainnya. Pengadilan nasional dan internasional 

telah menguatkan hak-hak adat masyarakat adat atas tanah. Dan 

semua negara-negara tempat dimana studi kasus dilakukan telah 

mengesahkan dan meratifikasi perjanjian dan hukum HAM 

internasional. Oleh karena itu, dasar untuk menjamin hak-hak 

masyarakat adat melalui suatu upaya validasi hukum adat yang 

sudah ada. Kajian tersebut memperjelas bahwa 'pluralisme hukum' 

bukan merupakan cabang analisis bagi dunia akademis tetapi 

terletak dalam jantung perjuangan masyarakat adat untuk pengakuan 

atas hak-hak mereka. 

Satu hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah lahirnya sebuah 

Deklarasi Bali tentang Agribisnis dan Hak Asasi Manusia di Asia 

Tenggara yang akan mendorong pemerintah dan legislatif di Asia 

Tenggara untuk memastikan bahwa mereka segera mengambil 

langkah-langkah untuk memperbaharui hukum dan kebijakan 
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nasional berkaitan dengan kepemilikan tanah, pembaruan agraria, 

rencana tata guna tanah dan pembebasan lahan sehingga mematuhi 

berbagai kewajiban HAM negara termasuk hak atas pangan, hak 

semua orang untuk bebas menikmati kekayaan dan sumber daya 

alam mereka, dan hak untuk tidak tercerabut dari sumber mata 

pencaharian mereka.  

Dr. Nirun Phithakwatchara, Komisioner Hak Asasi Manusia 

Thailand mengatakan, 

‘Agar mencapai sasaran keadilan sosial, kiranya penting bahwa 

hak-hak masyarakat diarus-utamakan dan ditanamkan sebagai 

jalan maju menuju terciptanya politik yang mengakar kuat dalam 

demokrasi.’ 

 

CATATAN UNTUK REDAKTUR 
Lokakarya ‘Hak Asasi Manusia dan Agribisnis: Pendekatan Hukum 

Plural atas Resolusi Konflik, Pengeuatan Kelembagaan dan 

Pembaruan Hukum' dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Bali, Jalan Kartika Plaza, P.O. Box 1008, Tuban, Kuta – Bali, 

Indonesia. Tel. (62-361) 751267, Fax. (62-361) 751260, 761889. 

Dua konferensi pers akan diselenggarakan tanggal 28 November 

jam 12–1 siang, dan tanggal 1 Desember jam 1-2 siang di Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Bali. Informasi lebih lanjut silakan 

hubungi Norman Jiwan, Mobile: +62 81315613536, E-Mail: 

norman@sawitwatch.or.id  

Pihak yang bisa dihubungi di lokakarya:  

Nur Kholis, Komnas HAM. Mobile: +62 8127107577. E-mail: 

nurkholis70@yahoo.com    

Norman Jiwan, Mobile: +62 81315613536, E-Mail: 

norman@sawitwatch.or.id   

Andrie Djailani, Mobile: +62 81281923923. E-mail: 

andri.djailani@komnasham.go.id    

Lembaga Penyelenggara Lokakarya: 

 Komnas HAM: Jl. Latuhjarhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 

10310. Tel: +62 213925230, ext. 208. Fax: +62 213925227.  

mailto:norman@sawitwatch.or.id
mailto:nurkholis70@yahoo.com
mailto:norman@sawitwatch.or.id
mailto:andri.djailani@komnasham.go.id
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 SawitWatch: Taman Bogor Baru Blok C1 No 10, Kel Tegalega, 

Kec Bogor Tengah, Indonesia, Tel/fax: +62 251 8311841, E-

mail: info@sawitwatch.or.id Website: www.sawitwatch.or.id  

 Forest Peoples Programme: 1c Fosseway Business Centre, 

Stratford Road, Moreton-in-Marsh, England, GL56 9NQ Tel: + 

44 1608 652893, Fax: + 44 1608 652878, E-mail: 

marcus@forestpeoples.org Website: www.forestpeoples.org    

 

Divers Paths to Justice: Legal Pluralism and the Rights of 

Indigenous Peoples in Southeast Asia oleh Marcus Colchester dan 

Sophie Chao (eds.) dengan Ramy Bulan, Jennifer Corpuz, Amity 

Doolittle, Devasish Roy, Myrna Safitri, Gam Shimray dan Prasert 

Trakansuphakon: www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-

resources/publication/2011/new-publication-divers-paths-justice-

legal-plu     

Dipublikasikan oleh: 

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP): 108, Moo 5, T. Sanpranate, A. 

Sansai, Chiang Mai, 50210. Thailand. Tel: +66 (0)53 380 168, Fax: 

+66 (0)53 380752. E-Mail: aippmail@aippnet.org Website: 

http://www.aippnet.org  

Forest Peoples Programme: 1c Fosseway Business Centre, Stratford 

Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England. Tel: + 44 1608 

652893, Fax: +44 1608 652878. E-mail: marcus@forestpeoples.org, 

sophie@forestpeoples.org Website: www.forestpeoples.org  

SawitWatch: Taman Bogor Baru Blok C1 No 10, Kel Tegalega, Kec 

Bogor Tengah, Indonesia. Tel/fax: +62 251 8311841, E-mail: 

info@sawitwatch.or.id Website: www.sawitwatch.or.id   

RECOFTC - The Center for People and Forests: P.O.Box 1111, 

Kasetsart University, Bangkok 10903, Thailand. Tel: +66 (0)2 940 

5700, Email: prabha.chandran@recoftc.org Website: 

www.recoftc.org  

Dengan dukungan dari Rights and Resources Initiative: 1238 

Wisconsin Avenue NW, Suite 300, Washington, DC 20007, USA. 

Tel: +1 202 4703900. Email: info@rightsandresources.org Website: 

www.rightsandresources.org  

 

 

mailto:info@sawitwatch.or.id
http://www.sawitwatch.or.id/
mailto:marcus@forestpeoples.org
http://www.forestpeoples.org/
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/publication/2011/new-publication-divers-paths-justice-legal-plu
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/publication/2011/new-publication-divers-paths-justice-legal-plu
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/publication/2011/new-publication-divers-paths-justice-legal-plu
mailto:aippmail@aippnet.org
http://www.aippnet.org/
mailto:marcus@forestpeoples.org
mailto:sophie@forestpeoples.org
http://www.forestpeoples.org/
mailto:info@sawitwatch.or.id
http://www.sawitwatch.or.id/
mailto:prabha.chandran@recoftc.org
http://www.recoftc.org/
mailto:info@rightsandresources.org
http://www.rightsandresources.org/
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LAMPIRAN IV: Daftar peserta 

 
Negara Nama  Lembaga/Organisasi 

Indonesia Abdon Nababan AMAN 

Thailand Bernice Aquino Asian Indigenous Peoples Pact 

(AIPP)  

Kamboja Chor Chanthyda Cambodian Center for Human 

Rights (CCHR) 

Kamboja Seng Sreypheap  Cambodian Center for Human 

Rights (CCHR) 

Thailand Amara Pongsapich Chairperson of National Human 

Rights Commission of Thailand 

Kamboja  

Seng Maly 

Community Legal Education 

Center (CLEC) 

Kamboja Ny Sophorneary  Community Legal Education 

Center (CLEC) 

Thailand Jonas Dallinger Konsultan 

Indonesia Mumu Muhajir Epistema 

Indonesia Andiko Epistema-HuMa 

Indonesia Septer Manufandu FOKER LSM Papua 

Inggris Marcus Colchester Forest Peoples Programme 

Perancis Sophie Chao Forest Peoples Programme 

Inggris Fergus MacKay Forest Peoples Programme 

Malaysia  Theiva Lingam Sahabat Alam Malaysia/Friends 

of the Earth (FoE) Malaysia 

Thailand Prasert 

Trakansuphakorn 

Indigenous Knowledge and 

Peoples (IKAP) 

Thailand Nutdanai 

Trakansuphakon  

Indigenous Knowledge and 

Peoples (IKAP) 

Thailand Kittisak 

Rattanakrangsri 

Indigenous Peoples' Foundation 

for Education and Environment 

(IPF) 

Indonesia Nur Kholis Komnas HAM 

Indonesia Sastra Manjani Komnas HAM 

Indonesia Elvansuri Komnas HAM 

Indonesia Andrie Djailani Komnas HAM 
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Negara Nama  Lembaga/Organisasi 

Indonesia Masduki Ahmad  Komnas HAM 

Indonesia Johan Efendi Komnas HAM 

Indonesia Johana Nunik Komnas HAM 

Indonesia Nanda Dwi Komnas HAM 

Indonesia Adi Abdilah Komnas HAM 

Indonesia Nining Komnas HAM 

Indonesia Sri Nurfathya Komnas HAM 

Indonesia  Noer Fauzi Rachman Fasilitator utama 

Thailand Poowadol 

Weerawedphisai 

Komnas HAM Thailand 

Malaysia  Thomas Jalong National Indigenous Forum 

Filipina Loretta Ann P. 

Rosales 

Komnas HAM Filipina 

Filipina Jacqueline B. Veloria 

Mejia 

Komnas HAM Filipina 

Indonesia Andi Muttaqien  PILNET 

Thailand  

Tint Lwin Thuang 

RECOFTC - The Center for 

People and Forests 

Kamboja Sokhannaro Hep RECOFTC – The Center for 

People and Forests  

Filipina Jo Villanueva Samdhana Institute 

Indonesia  Nonette Royo Samdhana Institute/fasilitator 

Indonesia Edisutrisno Sawit Watch 

Indonesia Elsa Susanti Sawit Watch 

Indonesia Norman Jiwan Sawit Watch 

Indonesia Intan Cinditiara Sawit Watch 

Indonesia Ratri Kusumohartono Sawit Watch 

Indonesia Vinna Saprina 

Mulianti 

Sawit Watch 

Indonesia Nurhanudin Achmad Sawit Watch 

Malaysia Jannie Lasimbang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 

(SUHAKAM) 

Malaysia James Nayagam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 

(SUHAKAM) 
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Negara Nama  Lembaga/Organisasi 

Filipina Jennifer Corpuz TebTebba 

Thailand Nirun 

Phithakwatchara 

Komnas HAM Thailand 

Thailand Ekachai Pinkaew Komnas HAM Thailand 

Timor-Leste Sebastiao Dias 

Ximenes 

Timor Leste 

Ombudsman/Provedor 

Timor-Leste  

Rosalina Pires 

Pejabat HAM Timor-Leste 

Bangladesh Devasish Roy United Nations Permanent Forum 

on Indigenous Issues (UNPFII) 

Belgia Oliver De Schutter United Nations Special 

Rapporteur on the Right to Food 

Malaysia  Ramy Bulan University of Malaya 

Indonesia Berry Nahdian 

Furqon 

WALHI 

Indonesia Wayan Swardhana WALHI 

USA Amity Doolittle Yale University 
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LAMPIRAN V: Tentang para mitra 

 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik 

Indonesia 
Komnas HAM sebuah lembaga independen setara dengan lembaga-

lembaga Negara lainnya dan menjalankan fungsi melaksanakan 

penelitian, pendidikan dan pengumpulan serta penyebaran 

informasi, pemantauan dan mediasi HAM. Komnas HAM bertujuan 

membangun keadaan yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai 

dengan Pancasila, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia. Mandat Komnas HAM adalah untuk meningkatkan 

perlindungan dan pelaksanaan HAM untuk pembangunan pribadi 

dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam seluruh 

dimensi kehidupan sebagai umat manusia. Untuk informasi lebih 

lanjut silakan kunjungi www.komnasham.go.id.  

 

Forest Peoples Programme (FPP) 
FPP berkerja dengan masyarakat disekitar hutan di Amerika Selatan, 

Afrika, dan Asia untuk membantu mereka mendapatkan hak-hak 

mereka, membangun organisasi mereka sendiri dan berunding 

dengan pemerintah dan perusahaan soal bagaimana pembangunan 

ekonomi dan konservasi dapat dicapai dengan baik dalam tanah-

tanah mereka. Visi organisasi FPP adalah bahwa hutan dimiliki dan 

dikuasai oleh masyarakat hutan dengan cara-cara yang memastikan 

keberlanjutan mata pencaharian, kesetaraan dan kesejahteraan 

berdasarkan penghormatan bagi hak, pengetahuan, budaya dan jati 

diri mereka. FPP juga telah melakukan kerja luas di Asia Tenggara 

tentang pluralisme hukum dan peluang serta tantangan yang dialami 

oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai hasil dari rejim 

hukum plural. Selain itu, FPP juga terlibat aktif dalam penelitian, 

advokasi dan kerja lapangan terkait dengan ekspansi kelapa sawit di 

Asia Tenggara dan dampak-dampaknya terhadap sosial-budaya, 

ekonomi dan lingkungan. Untuk keterangan lebih lanjut silakan 

kunjungi www.forestpeoples.org.  

 

Sawit Watch 
Sawit Watch dibentuk tahun 1998 dan sejak itu telah terbangun 

jaringan lebih dari 130 anggota dan penghubung lokal yang berkerja 

http://www.komnasham.go.id/
http://www.forestpeoples.org/
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masyarakat lokal di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Mandat 

Sawit Watch adalah mendukung masyarakat lokal yang kehilangan 

hutan dan mata pencaharian mereka akibat ekspansi perkebunan 

kelapa sawit skala besar, dan mendukung masyarakat didalam 

kawasan hutan yang terus berjuang melawan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit. Melalui mandat ini, Sawit Watch bekerja 

mewujudkan konservasi dan pemulihan hutan Indonesia dan 

mendorong hasil-hasil terbaik bagi masyarakat yang memilih 

menerima perkebunan kelapa sawit. Selain itu melakukan 

peningkatan kesadaran masyarakat, membantu mendukung 

masyarakat mendapatkan hak tanah mereka dan mempertahankan 

hukum adat tradisional mereka. Sawit Watch juga membantu 

masyarakat dalam mengembangkan atau mempertahankan 

pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan secara ekonomi, sosial 

dan lingkungan. Untuk keterangan tambahan silakan kunjungi 

www.sawitwatch.or.id.  

 

Samdhana Institute 
The Samdhana Institute dibentuk oleh sekolompok individu, aktifis, 

konservasionis dan praktisi pembangunan. Ada 64 Fellow Samdhana 

Institute bekerja mewujudkan pengembangan kapasitas masyarakat 

melalui latihan, nasehat, dan pengembangan strategi. The Samdhana 

Institute menjalankan kegiatan di dua kantor – Kantor Regional 

berkedudukan di Cagayan de Oro City, Filipina dan Kantor 

Indonesia berkedudukan di Bogor, Indonesia. Samdhana mendanai 

masyarakat dan organisasi akar rumput untuk memperkuat 

pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, membangun 

kelembagaan dan kepemimpinan mereka, dan menyelesaiakn 

konflik lingkungan melalui mediasi. Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan kunjungi samdhana.org.  

 

RECOFTC – The Center for People and Forests 
RECOFTC menempati suatu ruang unik dalam dunia kehutanan 

masyarakat di Asia dan Pasifik sebagai satu-satunya organisasi nir-

laba internasional yang ahli khusus dalam pengembangan kapasitas 

dan menyusun pengelolaan hutan dari akar rumput hingga tingkat 

yang lebih tinggi. Mulai sebagai sebuah organisasi belajar pada 

tahun 1987, RECOFTC aktif mendukung pembangunan 

kelembagaan, kebijakan dan program kehutanan masyarakat di 

http://www.sawitwatch.or.id/
/AppData/Roaming/Microsoft/Word/samdhana.org
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kawasan Asia dan Pasifik. Selama bertahun-tahun kerja RECOFTC 

telah berkembang dalam empat ranah tema keterlibatan: perluasan 

kehutanan masyarakat; masyarakat, hutan dan perubahan iklim; 

transformasi konflik dan memperjuangkan mata pencaharian lokal. 

Pendekatan RECOFTC dipandu oleh prinsip-prinsip hak yang jelas 

dan kuat, tata kelola yang baik dan manfaat yang adil bagi jutaan 

masyarakat yang menggantungkan hidup dari hutan. RECOFTC 

mengejar tujuannya melalui suatu jaringan aktif masyarakat, mitra, 

donor, Ornop dan lembaga pemerintah ditingkat lokal dan 

internasional. Kantor RECOFTC ada di Thailand, Vietnam, 

Indonesia dan Kamboja. Untuk keterangan lebih lanjut silakan 

kunjungi www.recoftc.org.  

 

Rights and Resources Initiative (RRI) 
RRI adalah sebuah koalisi strategis terdiri dari organisasi 

internasional, regional dan masyarakat yang terlibat dalam 

pembangunan, penelitian dan konservasi untuk memajukan 

perubahan pengusahaan, kebijakan dan pasar kehutanan global. Misi 

Rights and Resources Initiative adalah mendukung perjuangan 

masyarakat lokal dan masyarakat adat melawan kemiskinan dan 

peminggiran dengan mendorong komitmen dan tindakan global 

menuju perubahan kebijakan, pasar dan hukum agar menjamin hak 

mereka untuk memiliki, menguasai, dan manfaat dari sumber daya 

alam khususnya tanah dan hutan. RRI dikoordinasikan oleh Rights 

and Resources Group, sebuah organisasi nir-laba berkedudukan di 

Washington, D.C. Untuk informasi silakan kunjungi 

www.rightsandresources.org. 

 

http://www.recoftc.org/
http://www.rightsandresources.org/
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LAMPIRAN VI: Tentang penyunting 

 
Marcus Colchester  

 

Marcus Colchester adalah orang Inggris dan 

memperoleh gelar Doktor bidang Antropologi 

Sosial dari Universitas Oxford. Beliau adalah 

Direktur Forest Peoples Programme. Marcus 

memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun 

bekerja dengan masyarakat hutan di kawasan 

tropis. Keahlian beliau adalah masyarakat adat, 

ekologi sosial dan politik, penyusunan standar, 

HAM, lingkungan, perkembangan kepemilikan 

tanah, pembaruan dan advokasi kebijakan, FPIC dan resolusi 

konflik. Beliau pernah menjadi anggota beberapa kelompok kerja 

Roundtable on Sustainable Palm Oil. Marcus bekerja dalam ranah 

persoalan pembalakan kayu, minyak sawit, industri ekstraktif, 

bendungan, kolonisasi dan kawasan lindung.  

 

 

Sophie Marie Helene Chao 

  

Lahir tahun 1987, Sophie Chao adalah Perancis 

dan China. Beliau memperoleh gelar BA dalam 

bidang Oriental Studies dan MSc dalam 

Antropologi Sosial dari Universitas Oxford. 

Setelah berkerja sebagai konsultan di UNESCO, 

Sophie menjadi asisten direktur Forest Peoples 

Programme tahun 2011. Kerja lapangan beliau 

termasuk penelitian dan advokasi dalam sektor 

kelapa sawit dan standar RSPO, ranah hukum 

HAM internasional, dan agribisnis serta HAM dengan fokus 

wilayah Asia Tenggara. 



Hak Asasi Manusia dan Agribisnis: Pendekatan Hukum Plural 
terhadap Resolusi Konflik, Penguatan Kelembagaan dan 
Pembaruan Hukum

Ketika ekspansi agribisnis, dijalankan dibawah lingkungan yang baik, dapat 
menyediakan keterampilan, peluang dan meningkatnya mata pencaharian 
bagi individu dan masyarakat, perjanjian yang tertutup, kondisi kerja 
eksploitatif, standar keselamatan buruk, penggusuran paksa dan tenurial 
terancam dapat juga menggerogoti HAM masyarakat. Meningkatnya peran 
dan dampak sektor korporasi, baik didalam ranah dan lintas batas negara, 
telah menempatkan berbagai persoalan bisnis dan HAM dalam agenda PBB 
dan badan-badan HAM regional.

Publikasi ini merekam catatan proses empat hari konferensi tentang 
‘Hak Asasi Manusia dan Agribisnis: Pendekatan Hukum Plural terhadap 
Resolusi Konflik, Penguatan Kelembagaan dan Pembaruan Hukum’ (Bali, 
28 November – 1 Desember 2011), diselenggarakan oleh Komnas HAM 
Indonesia. Pertemuan tingkat tinggi ini menghadirkan para kepala Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dari kawasan Asia Tenggara, akademisi, Ornop 
dan organisasi masyarakat adat dengan tujuan menyusun sebuah standar 
regional tentang HAM dan pembangunan agribisnis.

Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis diputuskan secara 
aklamasi sebelum acara konferensi ditutup, mengingatkan perusahaan akan 
kewajiban hukum mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk 
menghormati HAM dan mendesak Negara untuk melindungi hak-hak warga 
negaranya termasuk masyarakat adat dalam berhadapan dengan tekanan 
tak terhindarkan dari agribisnis. Pernyataan bersama Komisi-Komisi HAM 
Asia Tenggara, organisasi masyarakat adat dan Ornop mendesak Negara dan 
bisnis untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam 
berhadapan dengan ekspansi agribisnis skala besar, dan khususnya kelapa 
sawit.


