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Pesan Direktur Untuk Lembar Berita Juli 2014 

Deforestasi global terus berlanjut pada tingkat yang menciptakan ketidakberlanjutan, maka, apa tindakan 
yang tengah dilakukan oleh para pengambil keputusan hari ini? Lembar berita edisi ini membahas 
beberapa pendekatan yang dilakukan Uni Eropa, Bank Dunia, UNFCCC, dan negara-negara Guyana 
dan Uganda. Apakah ini semua berperan untuk menghasilkan sebuah solusi yang kredibel, atau itu 
hanya tipuan?

Komisi Eropa baru-baru ini menjadi tuan rumah pertemuan internasional tingkat tinggi untuk 
membahas deforestasi global dan implikasinya terhadap perubahan iklim, pembangunan dan 
musnahnya keanekaragaman hayati. Peserta pertemuan menyoroti beberapa tindakan penting yang 
perlu diambil karena mereka sadar bahwa Uni Eropa memiliki footprint hutan yang tinggi, mengimpor 
jutaan hektar deforestasi.

Guyana telah menjadi salah satu pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan 
deforestasi di negara-negara tropis.Hal ini menjadikan Guyana sebagai sebuah tes-kasus dari solusi 
yang disebutkan di atas. Bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal 
ditangani dalam kebijakan iklim, hutan dan penggunaan lahan negara Guyana? Sebuah laporan rinci 
oleh Asosiasi Amerindian Peoples (APA) dan FPP mendapati bahwa tindakan yang lebih kuat diperlukan 
pada tata kelola yang demokratis dan pengakuan hak adat atas tanah.

Di Uganda, masyarakat Batwa telah mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda 
dalam rangka mendapatkan pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum 
internasional dan ganti rugi atas marjinalisasi masa lalu dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia yang terus-menerus mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka 
oleh pemerintah. Pada bulan Juni 2014, kasus ini belum terdaftar untuk disidangkan, tetapi masyarakat 
Batwa terus memantau proses ini untuk memastikan bahwa klaim mereka mendapat perhatian yang 
layak.

Mengingat masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat adat di Afrika, merupakan sebuah keprihatinan 
yang mendalam bahwa Bank Dunia tengah memikirkan usulan untuk menerapkan perlindungan yang 
berbeda untuk masyarakat adat di Afrika, selagi Bank Dunia menyelesaikan tinjauan atas kebijakan 
upaya pengamannya. Tindakan diskriminatif tersebut, selain tidak adanya penerimaan terhadap 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam kebijakannya terhadap masyarakat adat, juga 
merusak sesumbar Bank Dunia akan kepemimpinannya dalam pengaman sosial dan lingkungan.

Sementara itu, diskusi UNFCCC baru-baru ini tentang langkah-langkah mitigasi berbasis lahan 
menunjukkan keprihatinan yang rendah terhadap hak asasi manusia dan risiko rezim pengaman yang 
lemah atau tidak adanya rezim pengaman untuk semua aksi mitigasi terkait penggunaan lahan tetap 
tinggi. Sebuah dokumen diskusi - “Perencanaan tata guna lahan yang komprehensif: sebuah pendekatan 
berbasis hak / Makalah Diskusi untuk menangani sektor tanah dalam ADP” menyoroti tantangan-
tantangan penting dalam hal ini.

Implikasi pada hak asasi manusia dari aksi-aksi perubahan iklim akan menjadi hal penting bagi upaya 
advokasi oleh masyarakat adat dan masyarakat sipil selama COP20 di Lima pada bulan Desember 2014. 
Forest Peoples Programme akan menindaklanjuti Deklarasi Palangka Raya mengenai deforestasi dan hak 
asasi manusia, termasuk merencanakan acara-acara publik yang dikomandani oleh masyarakat adat.

Joji Cariño, Direktur 
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http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-declaration-deforestation-and-rights-forest-people
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Petisi Masyarakat Batwa 
Kepada Mahkamah 
Konstitusi Uganda  
Penulis: United Organisation for Batwa 
Development in Uganda (UOBDU)

Pada tanggal 8 Februari 2013, masyarakat Batwa 
dari Uganda mengajukan petisi ke Mahkamah 
Konstitusi Uganda mencari pengakuan atas 
status mereka sebagai masyarakat adat menurut 
hukum internasional dan menuntut ganti rugi 
atas marginalisasi di masa lalu dan pelanggaran 
hak asasi manusia terus-menerus yang mereka 
alami sebagai akibat dari perampasan tanah 
hutan leluhur mereka oleh pemerintah.

Sebelum digusur, masyarakat Batwa tinggal di 
hutan sejak zaman dahulu. Langkah-langkah yang 
diambil untuk menggusur masyarakat Batwa, 
untuk membuat kawasan ‘perlindungan alam’, 
dan untuk membatasi akses dan penggunaan 
Taman Nasional Terlarang Bwindi, Taman 
Nasional Mgahinga Gorilla dan Echuya Central 
Forest Reserve, mengakibatkan pelanggaran hak-
hak milik masyarakat Batwa atas tanah leluhur 
mereka. Meskipun proteksi kolonial atas hutan 
tersebut telah dimulai pada tahun 1920, sebagian 
besar masyarakat Batwa masih terus tinggal 
di hutan tersebut dan menggunakan sumber-
sumber daya hutan sampai tahun 1990-an; ketika 
mereka digusur, tanpa konsultasi, kompensasi 
yang memadai atau tawaran lahan alternatif.

Akibatnya masyarakat Batwa telah melihat 
jantung budaya, tradisi, kepercayaan dan 
kekayaan mereka tersapu bersih. Mereka telah 
menjadi penghuni liar di tanah orang lain dan kini 
menderita kemiskinan yang parah, kekurangan 
gizi dan menghadapi masalah-masalah 
kesehatan. Mereka mengalami diskriminasi 
yang sangat parah dalam masyarakat Uganda 
dan tidak diperlakukan atau dianggap sebagai 
warga negara yang setara. Daftar pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia yang mereka 
hadapi amat panjang: kerja paksa, kurangnya 

keterwakilan dan partisipasi politik, kurangnya 
akses ke pendidikan, perumahan, layanan 
kesehatan, jaminan dan tunjangan sosial, dan 
banyak lagi.

Isu sentral bagi masyarakat Batwa adalah 
tanah mereka. Sampai saat ini, pendapatan dan 
lapangan kerja yang dihasilkan dari eksploitasi 
kawasan lindung oleh pemerintah tidak 
menguntungkan masyarakat Batwa. Pendapatan 
yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang  
sekarang dilakukan di tanah leluhur masyarakat 
Batwa dianggap untuk kepentingan umum. 
Walaupun begitu, berbagai pemasukan ini belum 
pernah digunakan untuk mengatasi dampak-
dampak negatif yang diderita masyarakat Batwa 
setelah pengusiran mereka dari tanah leluhur 
mereka tanpa keputusan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan (KBDD/FPIC) mereka dan 
tanpa kompensasi yang memadai. Restitusi 
tanah, pemukiman kembali, kompensasi, dan 
langkah-langkah positif untuk mengganti rugi 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
masyarakat Batwa seharusnya menjadi prioritas 
pemerintah, tetapi masalah ini tidak ada dalam 
agenda pemerintah.

Lokakarya UOBDU dan pertemuan dengan 
masyarakat Batwa (©UOBDU)

The United Organisation for Batwa Development 
in Uganda (UOBDU) telah mendukung 
masyarakat Batwa untuk bersatu dan melibatkan 
masyarakat dalam advokasi terinformasi untuk 
hak-hak asasi manusia dan hak-hak tanah 
mereka sejak pembentukannya pada tahun 
2000. Melalui konsultasi bertahun-tahun, suara 

http://uobdu.wordpress.com/
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masyarakat Batwa telah menjadi lebih kuat: 
masyarakat berupaya mendapatkan kompensasi 
dari pemerintah melalui berbagai pertukaran 
dan diskusi dengan dewan-dewan lokal, 
berbagai departemen pemerintah serta Parlemen 
Uganda. Mereka juga mencari dukungan dari 
mekanisme HAM internasional dan regional, 
yang menghasilkan penerbitan panduan yang 
jelas tentang bagaimana pemerintah Uganda 
harus menangani situasi hak-hak asasi manusia 
masyarakat Batwa. Namun, harapan untuk 
mendapatkan ganti rugi di luar pengadilan 
memudar karena tidak ada langkah-langkah 
perbaikan konkret yang diambil oleh otoritas 
nasional. Terkait hal ini, masyarakat Batwa telah 
bicara dengan pemerintah tapi tidak pernah 
didengar. Sebaliknya, mereka malah diberi janji-
janji kosong yang sampai sekarang tidak pernah 
dipenuhi.

Akibatnya, perwakilan masyarakat Batwa dan 
UOBDU telah mengajukan petisi ke Mahkamah 
Konstitusi Uganda dalam klaim yang melibatkan 
Jaksa Agung, Otoritas Hutan Nasional dan 
Otoritas Satwa Liar Uganda (UWA). Pada Juni 
2014, kasus ini masih belum ditangani sehingga 
belum ada persidangan namun masyarakat 
Batwa terus memantau proses sampai klaim 
mereka mendapatkan perhatian yang layak. 
Selain mengeluarkan keputusan tentang masalah 
restitusi lahan dan kompensasi atas pelanggaran 
hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi juga 
diminta untuk memberikan interpretasi dari 
hukum internasional dan penerapan prinsip-
prinsip dan standar-standar internasional 
dan regional yang berkaitan dengan hak-hak 
masyarakat adat. Harmonisasi hukum nasional 
dan internasional diperlukan agar klaim hak 
tanah masyarakat Batwa itu mendapatkan 
pertimbangan penuh.

Sementara masyarakat Batwa menanti kasus 
mereka terdaftar dan disidangkan di pengadilan, 
mereka terus mengalami tindak kekerasan 
dan diskriminasi dari kelompok-kelompok 
etnis di sekitar mereka. Pada hari Minggu 
tanggal 8 Juni 2013, rumah-rumah masyarakat 
Batwa di Ryabitukuru, Distrik Kisoro, dibakar 

dalam sebuah contoh praktik diskriminasi 
dan marjinalisasi yang makin memburuk yang 
menimpa masyarakat Batwa di Uganda. Dari 14 
rumah tangga di komunitas tersebut, 13 menjadi 
sasaran, meninggalkan banyak keluarga dalam 
keadaan miskin dan tanpa tempat bernaung. 
Meskipun rumah-rumah masyarakat Batwa ini 
tersebar di wilayah yang luas tanah, hanya butuh 
dua jam bagi massa untuk bergerak dari rumah 
ke rumah untuk memastikan kehancuran total 
rumah dan isinya.

Masyarakat Batwa meninggalkan Ryabitukuru 
setelah aksi perusakan pada rumah-rumah 
mereka (©UOBDU)

Karena takut akan keselamatan mereka dan 
karena komunitas mereka telah hancur, 
masyarakat Batwa melarikan diri ke kantor polisi 
terdekat untuk mendapatkan perlindungan 
dan kemudian dipindahkan ke sebuah tempat 
perawatan sebuah organisasi non-pemerintah 
lokal dan para simpatisan berupaya menyediakan 
makanan, air, peralatan, selimut, dan pakaian 
untuk mereka. Masyarakat Batwa dipindahkan ke 
sebuah bangunan yang biasanya disebut sebagai 
rumah PERAWATAN (CARE) yang dibangun 
oleh CARE dan diserahkan ke pada pemerintah 
daerah dan terletak di sekitar pusat Rubugiri. 
Tidak ada NGO yang secara khusus diminta 
untuk merawat mereka selama waktu itu, namun 
para simpatisan akan menemukan mereka di 
sana dan membantu mereka dari gedung tempat 
mereka sementara berada.

UOBDU sedang memantau investigasi kriminal 
yang tengah dilakukan oleh polisi. Baik UOBDU 
maupun para pemimpin lokal tengah bekerja 
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keras untuk memastikan bahwa masyarakat 
Batwa dapat kembali ke tanah mereka tanpa rasa 
takut akan tindak kekerasan dan diskriminasi dari 
komunitas tetangga mereka. Saat ini masyarakat 
tersebut tengah berangsur-angsur dikembalikan 
ke tanah mereka.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Petisi 
Masyarakat Batwa silakan hubungi:

Penninah Zaninka – Koordinator Program 
UOBDU 
United Organisation for Batwa Development in 
Uganda (UOBDU)
P.O. Box 169
Plot 3 Bazanyamaso Road
Kisoro, Uganda
Tel/Fax: +256(0) 486 4 30 140

Email: uobdubatwa@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/
United-Organisation-for-Batwa-Development-in-
Uganda/446784058727950

Tindakan pada hak atas 
tanah dan FPIC adalah 
kunci bagi inisiatif hutan 
dan iklim yang efektif – 
temukan laporan khusus 
APA dan FPP yang baru 
tentang Guyana 
Guyana telah menjadi pendukung utama 
pendanaan internasional untuk pencegahan 
deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 
2009 pemerintah Guyana menandatangani 
MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia 
di bawah perjanjian untuk mengurangi 
deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah 
karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan 
negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian 
perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola 
(governansi), Penegakan Hukum Kehutanan 
dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun 
setelah penandatanganan perjanjian bilateral 
ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat 
dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam 
kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim 
Guyana?

Sebagian besar hutan tua dan hutan dengan 
kandungan karbon tinggi Guyana terletak di 
tanah adat tanpa sertifikat dari masyarakat adat 
(©APA/FPP)

mailto:uobdubatwa%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
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Sebuah laporan rinci yang diterbitkan bersama 
pada bulan Juni oleh Amerindian Peoples 
Association (APA) dan FPP berusaha untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan 
melihat pada perlakuan terhadap hak-hak 
masyarakat adat dalam Strategi Pembangunan 
Rendah Karbon (LCD) Guyana, termasuk dalam 
proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga 
air utama yang direncanakan di Air Terjun 
Amaila di Wilayah 8 dan Upper Mazaruni 
(Wilayah 7). Sebuah analisis rinci dilakukan 
terhadap tata kelola penguasaan lahan dan 
pendekatan ke hak atas tanah dalam kebijakan 
iklim nasional. Bagian akhir dari laporan 
tersebut berisi investigasi mendalam terhadap 
pendekatan ke isu-isu partisipasi, penguasaan 
lahan dan tata kelola pada tahap-tahap awal dari 
proses Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) 
Guyana-EU FLEGT.

Hak adat atas tanah tidak cukup terlindungi 

Analisis ini mendapati bahwa kebijakan 
penguasaan lahan dan kerangka hukum di 
Guyana mengalami kesenjangan-kesenjangan 
besar, yang menimbulkan berbagai konflik 
lahan yang umum terjadi antara masyarakat 
Amerindian dan para penebang dan penambang 
di kawasan hutan negara. Laporan tersebut 
menyoroti bahwa, kecuali ada reformasi hukum, 
termasuk perubahan pada ketentuan-ketentuan 
akan hak atas tanah dalam Undang-Undang 
Amerindian, perlindungan yang tidak memadai 
terhadap hak tanah adat akan membawa pada 
resiko perampasan tanah  besar-besaran untuk 
alasan konservasi (green grabbing) oleh program 
REDD dan PES di negara tersebut, dengan 
masyarakat Amerindian menjadi pihak yang 
‘kalah’.

Kebijakan-kebijakan nasional yang 
kontradiktif memicu deforestasi 

Ekspansi yang marak dan agresif dari sektor 
pertambangan didapati sebagai penyebab 
perubahan pemanfaatan lahan jangka panjang 
dan permanen dan deforestasi di pedalaman 
Guyana. Meningkatnya penggunaan alat berat 

ekskavator oleh penambang merusak sumber-
sumber air, mengalihkan aliran air dan sungai 
dan memusnahkan lahan hutan dan pertanian 
yang berharga yang digunakan oleh desa-desa 
di Amerindian. Kelanjutan pembukaan lahan 
baru dalam hal pertambangan mengakibatkan 
pelanggaran HAM berat dalam Komunitas 
Amerindian, termasuk kekerasan seksual 
sistematis terhadap perempuan dan anak-anak.

Operasi penambangan terus merangsek ke tanah 
adat masyarakat adat yang terdapat di seluruh 
wilayah pedalaman (©Tom Griffiths/FPP)

Dalam sepuluh tahun terakhir terutama telah 
terjadi arus besar kedatangan penambang ke 
Baramita. Masyarakat di sana menjadi sengsara! 
Kaum perempuan Carib hidup dalam ketakutan 
dan terjadi perkosaan-perkosaan biadab dan 
pelanggaran-pelanggaran yang mengerikan. 
Seorang ibu muda Carib baru saja diperkosa oleh 
tujuh pria dalam minggu ini (dalam kunjungan 
ke Port Kaituma). Sekarang dia telah meninggal 
karena luka-lukanya. Banyak orang meninggal 
karena HIV AIDS. Dan masyarakat Carib 
juga melakukan bunuh diri karena putus asa. 
Hanya dalam dua bulan terakhir telah terjadi 
empat peristiwa bunuh diri. [Warga desa, Desa 
Baramita, Oktober 2013]

Warga desa Amerindian mengungkapkan 
kebingungan tentang kebijakan pemerintah yang 
di satu sisi berusaha untuk melindungi hutan di 
negara tersebut, namun di sisi lain mengizinkan 
proyek-proyek infrastruktur besar membuka 

http://www.forestpeoples.org/partners/amerindian-peoples-association-apa
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lahan hutan dengan menerbitkan semakin 
banyak konsesi kepada para penambang dan 
penebang:

“Warga desa baru mengetahui konsesi A 
Mazaharally melalui peta yang disediakan 
oleh Komisi Kehutanan Guyana (GFC) 
pada tahun 2009 sehubungan dengan 
denda yang dikenakan kepada warga atas 
tuduhan melakukan ‘pembalakan liar’ di 
tanah tradisional mereka sendiri (tanah 
tak bersertifikat). Sekarang lahan tersebut 
ditempati oleh perusahaan penebangan dari 
Asia dan kami tidak tahu apa-apa tentang 
penjualan tanah tersebut. Kami tidak 
mengerti bagaimana pemerintah menyatakan 
ingin menyelamatkan hutan, sementara itu 
mengizinkan perusakan hutan besar-besaran 
oleh perusahaan besar dari China dan 
Malaysia, dan menghukum orang-orang kecil 
seperti kami di bawah Strategi Pembangunan 
Rendah Karbon (LCDs)” [Warga desa, 
Kwebana, Wilayah 1, 2012]

Konsultasi yang terlambat mengenai skema-
skema hutan dan iklim 

Kajian tersebut mendapati bahwa konsultasi 
yang asli tentang REDD+ dan isu-isu terkait 
seperti Readiness Preparation Proposal atau 
Proposal Penyusunan Kesiapan (R-PP) dari FCPF 
GFC sejauh ini belum berlangsung di tingkat 
masyarakat (meskipun upaya sosialisasi sporadis 
dari pemerintah telah dilakukan). Dalam kasus-
kasus yang besar, sebagian besar desa-desa 
di Amerindian masih memiliki pemahaman 
terbatas mengenai apa yang dihasilkan oleh 
REDD dan bagaimana hal itu mungkin 
mempengaruhi mata pencaharian dan hutan 
mereka – baik atau buruk. Laporan APA-FPP 
menegaskan bahwa kecuali lebih banyak upaya 
dilakukan untuk menyediakan informasi yang 
berimbang dan dapat diakses dalam arti dapat 
dipahami oleh warga dan Dewan Desa, prosedur 
FPIC yang kredibel tidak akan mungkin dapat 
dilaksanakan.

Ketidakpatuhan pada standar-standar sosial 

yang disepakati 

Disoroti bahwa audit independen dari LCDS 
pada tahun 2012 mendapati bahwa indikator 
pengaman sosial yang disepakati untuk hak-
hak masyarakat adat belum terpenuhi. Validitas 
terbaru dari salah satu audit tahun 2013 yang 
dilakukan oleh INDUFOR juga dipertanyakan, 
karena tidak ada bukti yang menunjukkan 
bahwa masalah pelaksanaan pengaman telah 
diselesaikan. Meskipun fokus prioritas pada 
penguasaan lahan di LCDS didapati sangat 
positif, laporan tersebut mengkritisi proyek 
Sertifikasi Tanah Amerindian (Amerindian Land 
Titling/ALT) dari Dana Investasi REDD Guyana 
(GRIF) karena kegagalannya untuk menangani 
cacat serius dalam regulasi pemerintah Guyana 
tentang sertifikasi tanah dan penatabatasan 
lahan, wilayah dan sumber daya masyarakat adat. 

Kurangnya uji tuntas dalam proyek ‘mercu 
suar’ LCDS Amaila 

Demikian juga, tinjauan rinci terhadap proyek 
energi Air Terjun Amaila menemukan bahwa 
FPIC belum dipenuhi, sedangkan analisis 
dampak sosial dan lingkungan sejauh ini gagal 
untuk menunjukkan dampak tidak langsung 
dan kumulatif terhadap lahan dan cara hidup 
masyarakat Patamona.

Informasi tentang bendungan hidro Upper 
Mazaruni tidak jelas 

Sehubungan dengan usulan proyek bendungan 
Upper Mazaruni, yang pernah ditolak oleh 
masyarakat Akawaio dan Arekuna pada 
tahun 1980, didapati bahwa ada kekurangan 
informasi yang parah tentang isi dari proposal 
pembangunan bendungan dari pemerintah dan 
perusahaan saat ini. Desa-desa di daerah terkait 
telah diyakinkan oleh pemerintah di bulan Maret 
2014 bahwa mereka tidak akan dibanjiri atau 
direlokasi di bawah rancangan bendungan yang 
baru. Namun, tidak ada peta atau rencana dari 
revisi proyek bendungan yang pernah dilihat oleh 
desa-desa di Amerindian sehingga masyarakat 
Akawaio tidak dapat memverifikasi klaim-klaim 
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baru ini. Sementara itu, warga desa tetap teguh 
bahwa mereka akan memegang sikap kolektif 
nenek moyang mereka untuk menolak setiap 
pembangunan bendungan yang mengancam 

tanah, mata pencaharian dan cara hidup mereka.

Masyarakat Akawaio dan Arekuna bergantung 
pada hutan, sungai dan lahan basah mereka 
untuk mata pencaharian dan cara hidup mereka 
(©Audrey J. Butt Colson)

Roadmap FLEGT harus diperlambat 

Penilaian rinci dari proses FLEGT menyoroti 
kekurangan-kekurangan dalam pengaturan 
multi-stakeholder dan proses pengembangan 
definisi VPA nasional mengenai kayu ‘legal’ 
saat ini. Keengganan di pihak pemerintah 
untuk membahas kegagalan-kegagalan dalam 
kebijakan nasional mengenai hak atas tanah dan 
tata kelola hutan tercatat sebagai hambatan bagi 
dialog multi-stakeholder mengenai reformasi 
yang diperlukan untuk memastikan agar industri 
perkayuan menghormati hak-hak masyarakat 
adat. Sama halnya dengan REDD, dinyatakan 
bahwa banyak masyarakat kekurangan informasi 
tentang proses FLEGT-VPA dan implikasinya 
terhadap kehidupan masyarakat lokal. Laporan 
tersebut menyerukan penguatan konsultasi dan 
pengaturan partisipasi untuk negosiasi VPA dan 
perlambatan roadmap untuk memungkinkan 
adanya konsultasi yang bermakna dengan desa-
desa di Amerindian.

Seruan untuk aksi terfokus pada hak atas tanah 

Di antara berbagai rekomendasi khusus 
tentang langkah-langkah yang perlu diambil 
untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, 
laporan tersebut menyerukan pembentukan 
sebuah satuan tugas nasional untuk meninjau 
situasi tanah saat ini di daerah Amerindian 
dan menyusun proposal-proposal konsensus 
mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan 
dan perubahan-perubahan yang diperlukan 
dalam undang-undang, kebijakan-kebijakan 
dan inisiatif-inisiatif pemerintah saat ini, 
termasuk Proyek Sertifikasi Tanah Amerindian 
(Amerindian Land Titling Project).

Laporan tersebut dapat diunduh di: http://bit.
ly/1uxgyfg

Bagian-bagian terpisah juga tersedia untuk 
diunduh.

Sumber-sumber lain: 

Urgent communication on the situations of the 
Akawaio indigenous communities of Isseneru 
and Kako in Guyana, February 2013 http://bit.
ly/1ogsxug

Butt Colson, A (2013) Dug out, dried out or 
flooded out? Hydro power and mining threats to 
the indigenous peoples of the Upper Mazaruni 
district, Guyana. FPIC: Free, Prior, Informed 
Consent? Survival International, London http://
bit.ly/1pWRu4u

Colchester, M and La Rose, J (2010) Colchester, 
M and La Rose, J (2010) Our Land, our Future: 
Promoting Indigenous Participation and Rights 
in Mining, Climate Change and other Natural 
Resource Decision-making in Guyana, Final 
report of the APA/FPP/NSI project on ‘Exploring 
Indigenous Perspective on Consultation and 
Engagement within the Mining Sector in Latin 
America and the Caribbean: Phase II: Toward 
Community Strengthening, Dialogue and Policy 
Change’. Amerindian Peoples Association, 
Georgetown, Guyana, May 2010 http://bit.
ly/1r5Gv5V

http://bit.ly/1uxgyfg
http://bit.ly/1uxgyfg
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1r5Gv5V
http://bit.ly/1r5Gv5V


Le
m

ba
r B

er
ita

 F
PP

: J
ul

i 2
01

4

10

Griffiths, T and Anselmo, L (2010) Indigenous 
peoples and sustainable livelihoods in Guyana 
APA-FPP-NSI, Georgetown and Moreton in 
Marsh http://bit.ly/1jkTelt

Butt-Colson, A J (2009) Land: its occupation, 
management, use and conceptualization – 
the case of the Akawaio and Arekuna of the 
Upper Mazaruni District, Guyana Last Refuge, 
Panborough

Griffiths, T (2009) Guyana: indigenous peoples, 
forests and climate initiatives FPP, Moreton-in-
Marsh http://bit.ly/1oE5wo2

Bank Dunia akan 
melemahkan standar 
hak-hak masyarakat adat 
regional dan global   
Bank Dunia telah meninjau kembali perangkat 
kebijakan pengamannya sejak akhir tahun 2010 
(lihat lembar berita FPP terdahulu dari bulan 
Mai 2014, Oktober 2013, April 2013, Oktober 
2012 dan Oktober 2011). Bank Dunia telah 
menghabiskan 4 tahun terakhir ini dengan ‘sikap 
mendengarkan’ karena ribuan tanggapan datang 
dari konstituennya di seluruh dunia dengan 
hanya sedikit atau tidak ada sama sekali umpan 
balik konkret yang diberikan oleh Bank Dunia. 
Banyak yang dipertaruhkan dengan proses 
penininjauan ini, karena Bank Dunia berusaha 
mengintegrasikan perlindungan-perlindungan 
tingkat proyek penting untuk tujuan-tujuan 
sosial dan lingkungan ke dalam proses reformasi 
yang lebih luas di kalangan internal Bank Dunia 
yang diawasi oleh Presiden Kim.

Bank Dunia telah memiliki perlindungan untuk 
masyarakat adat sejak merilis Pernyataan Panduan 
Operasi (Operational Manual Statement) versi 
2.34 mengenai “Masyarakat Tribal dalam Proyek 
yang Didanai Bank Dunia” pada tahun 1982. 

Panduan ini kemudian diganti dengan ‘Petunjuk 
Operasional (Operational Directive) versi 4.20’ 
(berlaku dari 1991 sampai 2004) dan kemudian 
diganti lagi dengan Kebijakan Operasional versi 
4.10 saat ini (sejak 2004). Dalam OP4.10 Bank 
Dunia tertinggal dibandingkan standar-standar 
internasional dalam hal perlunya melindungi 
hak-hak masyarakat adat, terutama karena Bank 
Dunia terus-menerus gagal dalam mewajibkan 
para peminjam untuk mendapatkan keputusan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(KBDD/FPIC) dari masyarakat adat sebelum 
melaksanakan proyek-proyek yang berdampak 
besar terhadap tanah, wilayah, sumber daya 
atau mata pencaharian masyarakat terkait. 
Masukan yang terus datang dari organisasi-
organisasi masyarakat adat dan organisasi-
organisasi lainnya selama beberapa tahun 
terakhir menuntut agar perlindungan dasar ini, 
yang sudah tercantum dalam hukum-hukum 
internasional dan komitmen-komitmen hukum 
para peminjam, ditempatkan ke dalam kebijakan 
Bank Dunia.

Pada bulan Agustus, umpan balik konkret 
mengenai tinjauan pengaman Bank Dunia ini 
mungkin telah tersedia karena Bank Dunia 
harus mengajukan satu set rancangan kebijakan 
pengaman baru kepada Komite Efektivitas 
Pembangunan (Committee on Development 
Effectiveness - CODE) pada bulan Juli. Komite 
tersebut adalah sebuah komite dari Dewan 
Eksekutif yang akan memutuskan apakah 
kebijakan yang diusulkan harus direvisi lebih 
lanjut oleh staf Bank Dunia atau akan dirilis 
untuk konsultasi publik.

Namun, bahkan sebelum rilis publik dari draft 
yang baru ini, keprihatinan serius telah muncul 
mengenai isi dari rancangan pengaman ini. 
Komunikasi surel internal dan diskusi internal 
Bank Dunia tentang rancangan perlindungan 
yang baru ini mengungkapkan adanya 
keprihatinan di lingkup Bank Dunia mengenai 
beberapa usulan yang dibuat. Ini termasuk 
keprihatinan akan beberapa ide mengejutkan 
tentang kandungan dan arah kebijakan untuk 
masyarakat adat di masa depan terkait dengan 

http://bit.ly/1jkTelt
http://bit.ly/1oE5wo2
http://www.forestpeoples.org/topics/world-bank/news/2014/04/how-world-bank-will-design-its-work-future
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2013/10/peru-commits-respecting-indigenous-peopl
http://www.forestpeoples.org/enewsletters/fpp-e-newsletter-special-edition-safeguards-april-2013
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/news/2012/10/world-bank-safeguards-update
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/news/2012/10/world-bank-safeguards-update
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/publication/2011/fpp-e-newsletter-october-2011-pdf-version
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kewajiban untuk mendapatkan keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan dan tentang 
pendekatan regional untuk kebijakan masyarakat 
adat di Afrika.

Bocoran email menunjukkan bahwa Bank 
Dunia mungkin mencoba untuk menghindari 
perdebatan tentang keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (KBDD/
FPIC) dengan mengharuskan FPIC yang (untuk 
keperluan Bank Dunia) didefinisikan hanya 
sebagai dukungan masyarakat luas (Broad 
Community Support). BCS adalah standar yang 
tidak memadai saat ini yang digunakan Bank 
Dunia dan telah ditolak mentah-mentah oleh 
berbagai masyarakat adat. Seperti diakui dalam 
surel-surel tersebut: “Bank Dunia mungkin 
menghadapi tantangan yang signifikan dalam 
operasi-operasinya dan dalam hubungan 
eksternal jika Bank Dunia mendefinisikan 
FPIC semata-mata sebagai ekspresi kolektif dari 
dukungan masyarakat luas (BCS)” dan bahwa, 
dengan fungsionalitas tidak lebih dari kebijakan 
yang berlaku saat ini, menegaskan “pencantuman 
FPIC ini dapat dilihat sebagai sebuah sikap yang 
dangkal”. Ini adalah pandangan kami bahwa 
posisi tersebut, jika dirilis untuk konsultasi 
publik, memang akan dipandang sebagai sikap 
yang dangkal seperti adanya, dan merupakan 
upaya untuk menghindari tanggung jawab dari 
masukan selama selama tiga tahun yang meminta 
perlindungan nyata bagi FPIC.

Mungkin yang bahkan lebih memprihatinkan 
adalah usulan yang terkandung dalam konsep 
pengaman tersebut yang memperoleh perhatian 
internal amat besar – yaitu usulan bahwa 
perlindungan bagi masyarakat adat yang 
diterapkan di Afrika akan berbeda dari yang 
diterapkan di tempat lain di dunia. Sementara 
rincian tentang apa maksud usulan ini sulit 
untuk dipahami tanpa melihat usulan yang 
sebenarnya secara langsung, yang jelas adalah 
bahwa memperlakukan masyarakat adat di 
Afrika secara berbeda dari masyarakat adat di 
daerah-daerah lain di dunia melemahkan dan 
bertentangan dengan perlindungan hukum 
internasional untuk hak-hak masyarakat adat 

yang telah dikembangkan selama puluhan tahun.

Penegasan bahwa masyarakat adat di Afrika 
harus diperlakukan berbeda dari masyarakat 
adat di daerah lain tidak memiliki dasar moralitas 
maupun dasar hukum. Mekanisme HAM 
regional Afrika (Komisi Afrika tentang Hak Asasi 
Manusia dan Masyarakat serta Pengadilan Afrika 
tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat) 
bersama-sama dengan Kelompok Kerja 
Penduduk/Masyarakat Adat yang dibentuk oleh 
Komisi Afrika mengakui keberadaan masyarakat 
adat di Afrika. Semakin banyak keberadaan 
yurisprudensi dan hukum yang melindungi hak-
hak masyarakat adat di benua itu, baik di tingkat 
regional maupun di tingkat parlemen nasional 
dan legislatif.

Gagasan bahwa Bank Dunia dapat bertindak 
untuk melemahkan situasi masyarakat adat di 
Afrika merupakan hal yang gawat. Masyarakat 
Endorois dan Sengwer di Kenya, masyarakat 
San di Kalihari di Afrika Selatan, masyarakat 
Batwa di Uganda dan banyak masyarakat lain 
di benua tersebut telah menggunakan dan terus 
menggunakan hukum nasional, regional dan 
internasional dan proses-proses hukum untuk 
menegaskan hak-hak mereka dan melindungi 
masa depan mereka. Untuk menolak penerapan 
hukum ini adalah ancaman besar terhadap hak 
asasi manusia dari masyarakat-masyarakat ini, 
dan usulan ini harus dihapus dari kerangka kerja 

Masyarakat Sengwer yang digusur tidak diajak 
konsultasi secara memadai, dan sama sekali tidak 
diberi pilihan yang berarti terkait relokasi mereka 
(©Justin Kenrick/FPP)
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kebijakan pengaman Bank Dunia yang baru.

Akan dilakukan: 

Tautan ke surat FPP kepada Presiden Bank Dunia 
di bulan Juni (ada di situs kami) 
 
Tautan ke halaman kebijakan pengaman Bank 
Dunia di situs kami.  
 

Komisi Eropa 
menyelenggarakan 
konferensi tentang 
tantangan-tantangan dan 
solusi-solusi deforestasi 
Pada tanggal 26-27 Mei 2014 Direktorat 
Lingkungan Hidup, Direktorat Pembangunan 
dan Direktorat Iklim Komisi Eropa bersama-sama 
menyelenggarakan pertemuan internasional 
tingkat tinggi tentang solusi untuk deforestasi dan 
degradasi hutan global dan implikasinya terhadap 
perubahan iklim, pembangunan dan musnahnya 
keanekaragaman hayati. Pertemuan ini dihadiri 
oleh para pengambil kebijakan Komisi Eropa 
dari Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup, 
Direktorat Jenderal Perdagangan dan Direktorat 
Jenderal Pembangunan serta Direktorat-
Direkotrat Jenderal lainnya serta menghadirkan 
pidato kunci dari Komisaris Uni Eropa, NGO 
(LSM), badan pembangunan dan lingkungan 
hidup nasional, donor, perusahaan dan akademisi 
dilanjutkan dengan diskusi panel. Beberapa 
NGO dari negara-negara selatan turut hadir 
saat itu, termasuk SDI dari Liberia dan FODER 
dari Kamerun, meskipun partisipasi masyarakat 
sekitar hutan dan organisasi-organisasi lainnya 
dibatasi.

Tekanan yang semakin meningkat terhadap 
masyarakat sekitar hutan dan hutan-hutan 
mereka: 

Pusat Riset Bersama Komisi Eropa (EC Joint 
Research Centre) melaporkan bahwa penduduk 
dunia menjadi ‘semakin rakus’ dan lebih ‘lapar 
tanah’. Permintaan pangan global diproyeksikan 
meningkat setidaknya sebesar 154% pada tahun 
2050 dan beberapa perkiraan menempatkan 
peningkatan sebesar 203%, yang terutama 
didorong oleh meningkatnya permintaan untuk 
produk daging. Pada saat yang sama, para 
peserta mendengar bagaimana perkembangan 
urban yang pesat memberi tekanan lebih banyak 
terhadap sumberdaya hutan dan pedesaan di 
negara-negara tropis. FPP berbagi pernyataan 
dari pertemuan masyarakat hutan bulan Maret 
2014 di Palangka Raya untuk menyoroti bahwa 
masalah deforestasi terkait dengan pelanggaran 
HAM secara sistematik, penggusuran dan 
pencurian tanah dan menyerukan tidak ada 
toleransi bagi perampasan tanah oleh Uni 
Eropa, negara-negara hutan dan perusahaan-
perusahaan besar. Berbagai NGO dari Indonesia 
menyoroti peran korupsi dan pemerintahan yang 
lemah sebagai salah satu penyebab utama yang 
menimbulkan kerusakan hutan, perampasan 
tanah dan perubahan penggunaan lahan.

Impor deforestasi:

Pejabat-pejabat Komisi Eropa mengakui bahwa 
Uni Eropa memiliki jejak ekologis (footprint) 
hutan yang tinggi, dan mengimpor jutaan hektar 
deforestasi (60% di antaranya terkait dengan 
sektor pangan). Pengambil kebijakan Komisi 
Eropa menyatakan bahwa langkah-langkah 
regulasi dan sukarela yang diambil pemerintah 
maupun sektor swasta memiliki peran penting 
untuk menanggulangi hilangnya hutan. Peserta 
dari sektorusaha menekankan nilai dari janji 
akan ketiadaan deforestasi dalam perdagangan 
besar dan kepentingan agribisnis pengolahan, 
sementara NGO dan donor non-pemerintah 
menyerukan kepatuhan dan mekanisme 
pengaduan yang lebih kuat untuk memastikan 
implementasi dari komitmen terkait isu-isu 
lingkungan dan sosial.k. Akademisi dan ilmuwan 
yang hadir dalam pertemuan tersebut mendesak 
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah 
legislatif menuju “perubahan sistemik” yang lebih 
besar untuk menghilangkan pembebasan lahan 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
http://www.forestpeoples.org/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
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ilegal dan deforestasi dari rantai pasokan global 
yang mempengaruhi hutan dan masyarakat.

Solusi berbasis masyarakat dan hak:

Peserta dari kalangan NGO menekankan 
perlunya solusi-solusi berdasarkan tindakan yang 
jelas untuk mengamankan tanah kolektif adat dan 
wilayah adat masyarakat hutan dan menegakkan 
FPIC (Free Prior Informed Consent/Keputusan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan) 
untuk memenuhi kewajiban internasional, 
menurunkan laju hilangnya hutan dan mencegah 
perampasan tanah. FPP dan organisasi-organisasi 
lainnya menyajikan bukti-bukti empiris untuk 
menunjukkan hubungan yang erat antara lahan 
masyarakat yang terjamin secara legal dengan 
hutan yang utuh (misalnya di Amerika Latin dan 
Asia). Sebuah konsensus umum muncul dalam 
konferensi ini; bahwa langkah-langkah untuk 
memperjelas dan mengamankan hak penguasaan 
lahan sangat penting untuk memastikan legalitas 
dan keberlanjutan rantai pasokan komoditas. 
Komisaris Komisi Eropa menekankan perlunya 
pendekatan lanskap terpadu; peningkatan 
tata kelola hutan dan tindakan-tindakan 
untuk menangani masalah penguasaan lahan 
berdasarkan ‘pengetahuan dan perencanaan 
yang baik, partisipasi yang luas’ dan perhatian 
terhadap ‘pemilik tanah adat, perempuan dan 
pengguna sumber daya lokal.’

Mungkinkah ada Kebijakan Uni Eropa tentang 
deforestasi? 

NGO yang menghadiri pertemuan tersebut 
termasuk FERN, Greenpeace, dan Global Witness 
meminta EU/EC untuk menghentikan kontribusi 
mereka terhadap masalah perampasan tanah dan 
untuk menyelesaikan permasalahan komoditas 
yang berasal dari sumber ilegal (lihat juga tautan 
ke pernyataan NGO di bawah). Dalam pidato 
penutupnya di akhir konferensi, pejabat EC 
menginformasikan peserta bahwa EC masih 
terbuka untuk Rencana Aksi Uni Eropa tentang 
Deforestasi dan Degradasi, tapi keputusan akhir 
untuk mengembangkan rencana tersebut berada 
di tangan Komisaris dan Dewan Uni Eropa yang 
baru dalam dua belas bulan ke depan.

Informasi lebih lanjut:

Konferensi Komisi Eropa tentang Tantangan-
Tantangan Deforestasi dan Degradasi Hutan 
dalam Konteks Perubahan Iklim, Pembangunan 
dan Musnahnya Keanekaragaman Hayati 

Pernyataan Bersama NGO

Deklarasi Palangka Raya 

Perundingan tentang 
konvensi iklim masa 
depan masih dalam 
tahap awal, sementara 
kepedulian akan dampak 
aksi-aksi iklim terhadap 
hak-hak masyarakat adat 
tetap terpinggirkan
Sesi-sesi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB 
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) baru-baru 
ini di Bonn, yang ditujukan untuk penyusunan 
rancangan dokumen negosiasi untuk Konferensi 
Para Pihak (COP20) di Peru, akan dilanjutkan 
pada bulan Oktober. Sementara itu berbagai 
diskusi yang terjadi menunjukkan rendahnya 
kepedulian terhadap aksi-aksi terkait perubahan 
iklim yang berdampak pada hak asasi manusia  
khususnya mitigasi terhadap isu berbasis lahan.

Konsultasi yang diadakan di Bonn pada bulan 
Juni untuk penetapan sebuah rancangan 
dokumen negosiasi untuk konvensi Perubahan 
Iklim yang baru (yang akan diadopsi pada 
UNFCCC COP21 di Paris) akan dilanjutkan 
pada bulan Oktober. Para Pihak masih perlu 
menyepakati isu-isu kunci dan berbagai keluaran 
untuk kesepakatan pasca-2015 serta kesepakatan 
mengenai Ketua Bersama dari kelompok kerja 

http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-declaration-deforestation-and-rights-forest-people
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khusus. Durban Platform for Enhanced Action 
(ADP) telah menyiapkan serangkaian rancangan 
keputusan dan makalah-makalah latar belakang 
yang akan dibahas dalam sesi ADP berikutnya 
tanggal 20-25 Oktober. (terutama pandangan 
umum dan proposal-proposal untuk rancangan 
dokumen negosiasi, dan dua rancangan keputusan 
tentang bagaimana pemerintah akan memberikan 
informasi tentang kontribusi mereka terhadap aksi 
iklim pasca-2015, dan tentang aksi mitigasi hingga 
2020).
 
Sebuah isu yang sangat relevan bagi masyarakat 
adat adalah berkaitan dengan aksi mitigasi 
berbasis lahan. Banyak lokakarya telah 
diselenggarakan dalam satu tahun terakhir 
yang menekankan perlunya untuk menangani 
penyebab deforestasi, partisipasi masyarakat 
adat, peran pendekatan-pendekatan pasar 
dan non-pasar, serta kurangnya pendanaan 
untuk REDD dan REDD+. Beberapakeputusan 
terkait diharapkan akan diarasutamakan dalam 
perjanjian baru tersebut, namun masih belum 
jelas apakah keputusan-keputusan tersebut akan 
dimasukkan ke dalam bagian tentang mitigasi 
atau sebagai elemen tersendiri.

Sebuah acara tingkat tinggi tentang sektor 
pertanahan dan hutan digelar di Warsawa 
bertepatan dengan acara COP19 pada 
bulan Desember 2013. Peserta mendukung 
dimasukkannya sebuah bagian tentang 
penggunaan lahan dan mitigasi dalam perjanjian 
mendatang, menekankan pentingnya menjamin 
keamanan pangan, penguasaan lahan, partisipasi 
masyarakat adat dan bahwa pengaman REDD+ 
tidak melemah dalam perjanjian mendatang. 
Namun, risiko dari reim pengaman yang lemah 
atau bahkan tidak adanya rezim pengaman untuk 
seluruh aksi mitigasi terkait penggunaan lahan 
masih tetap tinggi. Sebuah pertemuan pakar 
teknis tentang “peluang mitigasi dalam konteks 
penggunaan lahan, hutan dan pertanian pra-
2020” diadakan dalam sesi UNFCCC di bulan 
Juni untuk memungkinkan adanya pertukaran 
pengalaman nasional dan untuk menentukan 
ruang lingkup negosiasi. Namun, masih belum 
jelas apakah negosiasi ini akan berkaitan dengan 

penetapan kebijakan dan aksi-aksi, atau hanya 
sekadar metodologi penghitungan Gas Rumah 
Kaca belaka (GRK). Dalam kasus manapun, 
yang mengkhawatirkan adalah bahwa masalah 
pengaman dan hak-hak hanya akan ditangani 
secara sambil lalu.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi 
Non-Pemerintah telah menghasilkan sebuah 
dokumen diskusi, yang didukung oleh Forest 
Peoples Programme, berjudul: “Perencanaan tata 
guna lahan komprehensif: pendekatan berbasis 
hak / Makalah Diskusi untuk menangani sektor 
pertanahan di ADP”. Tujuan dari makalah ini 
adalah untuk menyoroti perlunya memastikan 
agar setiap kesepakatan mengenai mitigasi 
dan penggunaan lahan ditambatkan pada 
kerangka kerja hak asasi manusia yang kuat 
yang mencakup prinsip keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) bagi 
masyarakat adat dan masyarakat lokal. Implikasi 
pada hak asasi manusia dari perubahan iklim 
dan aksi-aksi perubahan iklim diharapkan 
menjadi pusat upaya-upaya advokasi masyarakat 
adat dan masyarakat sipil pada umumnya dalam 
memimpin upaya ini sampai dan selama COP20 
di Lima pada bulan Desember 2014.

Bersamaan dengan pertemuan ADP, kelompok 
kerja SBSTA tentang REDD+ ditugaskan untuk 
mengembangkan sebuah keputusan tentang 
manfaat non-karbon dan pendekatan non-pasar 
yang merupakandua isu kontroversial yang 
telah gagal dinegosiasikan dalam satu tahun 
terakhir. Rancangan teks yang telah dihasilkan 
menandai langkah mundur yang berisiko yang 
akan membahayakan bahkan komitmen yang 
lemah pada pengaman. Ini menyiratkan bahwa 
manfaat non-karbon, seperti pengaturan lahan, 
mata pencaharian dan ketahanan pangan 
dll., tidak boleh diartikan sebagai “rintangan” 
untuk mengakses pembayaran berbasis hasil 
dan akan didasarkan pada situasi nasional dan 
kebijaksanaan pemerintah. Rancangan ini juga 
berisi keputusan untuk menutup negosiasi lebih 
lanjut mengenai masalah tersebut. Tanpa diduga, 
teks final dari keputusan SBSTA tetap membuka 
ruang untuk negosiasi, dengan tujuan untuk 
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menjembatani kesenjangan posisi para pihak 
dalam masalah tersebut.
 
Langkah berikutnya akan dilakukan di Lima, 
pada bulan Desember, ketika SBSTA akan 
membahas modalitas untuk melaporkan 
pelaksanaan pengaman REDD+. Masyarakat adat 
tengah menyiapkan kegiatan-kegiatan advokasi 
di Lima. Rencana untuk mengadakan pertemuan 
persiapan dengan pemerintah-pemerintah yang 
dipilih – mirip dengan apa yang terjadi sebelum 
COP Cancun di Meksiko – sedang dikembangkan. 
Berbagai acara, acara pendamping dan 
berbagai platform sedang direncanakan untuk 
dilaksanakan selama COP, di antaranya adalah 
sebuah paviliun adat. Forest Peoples Programme 
akan memprioritaskan COP20 sebagai peluang 
kunci untuk menindaklanjuti deklarasi Palangka 
Raya tentang deforestasi dan hak asasi manusia, 
menyoroti hubungan antara deforestasi, aksi 
mitigasi dan kewajiban untuk menghormati hak-
hak masyarakat adat. Sebuah acara publik juga 
akan diselenggarakan untuk mempublikasikan 
kasus-kasus dari berbagai negara di Amerika 
Latin, mendukung kehadiran delegasi masyarakat 
adat dalam COP dan acara-acara paralel.

Publikasi mendatang:  
Perempuan adat dan sistem hak 
asasi manusia Inter-Amerika: 
toolkit tentang mekanisme 

Toolkit ini akan menyajikan mekanisme hukum 
yang relevan dengan hak-hak perempuan adat 
dalam sistem hak asasi manusia Inter-Amerika. 
Hal ini bertujuan untuk mendukung organisasi-
organisasi perempuan adat dalam mengefisienkan 
penggunaan berbagai mekanisme dan dalam 
mempengaruhi penetapan standar. Publikasi ini 
merespon dan lebih lanjut menjelaskan perlunya 
lembaga-lembaga hak asasi manusia untuk 
mengadopsi sebuah pendekatan yang mencakup 
hak-hak perempuan maupun hak-hak kolektif 
masyarakat adat atas tanah ketika berhadapan 
dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-
hak perempuan adat. 

Format publikasi ini terinspirasi sekaligus 
melengkapi publikasi serupa pada sistem 
Afrika yang diluncurkan FPP tahun 2010, yaitu: 
Perempuan adat dan sistem hak asasi manusia 
Afrika: tookit tentang mekanisme.

(http://www.forestpeoples.org/topics/african-
human-rights-system/publication/2011/toolkit-
indigenous-women-s-rights-africa). 

http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
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Publikasi terbaru:
Deforestasi, REDD dan Taman 
Nasional Takamanda di Kamerun 
– Sebuah Studi Kasus

Seraya berfokus khususnya pada pembiayaan 
dari Jerman untuk perlindungan hutan hujan 
di Kamerun, laporan ini juga membahas isu 
yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan 
kehutanan Kamerun yang dibentuk oleh proses 
REDD. Dibutuhkan metode pendekatan studi 
kasus, untuk mengamati bagaimana kebijakan-
kebijakan perlindungan hutan yang ada 
berdampak pada masyarakat setempat dengan 
fokus pada contoh spesifik tentang diambil 
alihnya kepemilikan lahan masyarakat  oleh 
Taman Nasional Takamanda..

 http://bit.ly/U5bHXo

Laporan Tahunan Forest Peoples 
Programme 2013

Laporan Tahunan Forest Peoples Programme 
2013 menyajikan kegiatan-kegiatan dari semua 
bidang kerja kami selama setahun terakhir, yang 
juga menandai tahun pertama kami dengan Joji 
Cariño sebagai Direktur. 

Dalam pesan pembukanya di laporan tersebut 
Joji menulis: “Dengan menggunakan cara 
pandang penentuan nasib sendiri sebagai tujuan 
dan pendekatan, kita menjadi termotivasi dan 
bergabung dalam solidaritas terhadap banyak 
aksi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 
hutan pada skala komunitas, nasional dan global 
yang membuat perbedaan pada dunia.”
Laporan yang singkat tentang kegiatan-kegiatan 
kami ini serta dampaknya di tahun 2013 
memastikan bahwa kerja-kerja FPP dapat diakses 
dan dilihat oleh para mitra dan pendukung 
kami, serta memenuhi persyaratan hukum dan 
pelaporan untuk para donor kami.

Bacaan lain

http://bit.ly/1j8oHH2

http://bit.ly/U5bHXo
http://bit.ly/1j8oHH2
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Hak-Hak Masyarakat adat dan 
Kebijakan-Kebijakan Iklim di 
Guyana: Laporan Khusus

Lebih dari empat tahun setelah penandatanganan 
MoU antara Guyana-Norwegia, laporan 
khusus ini bertujuan untuk menilai kualitas 
perlakuan terhadap hak-hak masyarakat adat 
dalam kebijakan nasional Guyana atas tanah, 
pembangunan rendah karbon dan hutan. Ulasan 
ini dikembangkan melalui kunjungan-kunjungan 
kepada masyarakat  dilakukansecara ekstensif 
dan  dengan cara menganalisis kebijakan yang 
dilakukan oleh Amerindian Peoples Association 
(APA) dan Forest Peoples Programme (FPP) 
antara tahun 2009 dan 2013. 

Laporan ini menyajikan berbagai rekomendasi 
umum dan khusus tentang langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memperkuat pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat 
adat dalam kebijakan-kebijakan nasional tentang 
penggunaan lahan, hutan dan iklim.

http://bit.ly/1rmvMXm

http://bit.ly/1rmvMXm

