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Teman-teman yang terhormat,

Pentingnya menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hutan untuk mengontrol hutan-
hutan, tanah-tanah dan sumber-sumber penghidupan mereka menjadi semakin jelas, namun juga 
semakin mendapatkan penentangan. Seperti diungkapkan dengan jelas oleh artikel-artikel dalam edisi 
lembar berita elektronik kami kali ini, perampasan tanah dan sumber-sumber daya tidak hanya dilakukan 
oleh pihak komersial namun juga didorong oleh pemerintah, yang seharusnya justru bertanggung jawab 
untuk melindungi hak-hak warga negaranya.Perlakuan  ini juga terus-menerus mengalami penentangan, 
kadang dengan kerugian pribadi yang besar di pihak komunitas lokal dan masyarakat adat. 

Di Peru, pemerintah telah memberikan lampu hijau bagi perluasan eksplorasi minyak dan gas bumi yang 
baru di kawasan hutan tropis yang sebelumnya disediakan pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak 
masyarakat adat yang tidak berhubungan dengan dunia luar, yang diketahui teramat rentan terhadap 
penyakit yang datang dari luar. Langkah pemerintah ini tidak hanya ditentang oleh organisasi-organisasi 
masyarakat adat namun juga telah dikecam oleh badan-badan hak asasi manusia internasional. Di kawasan 
Peru lainnya, media sosial tengah dikerahkan oleh masyarakat adat untuk menguatkan protes mereka 
menentang usulan program pembangunan jalan raya yang mereka khawatirkan akan menimbulkan lebih 
banyak perampasan hutan-hutan mereka.  

Di Liberia, masyarakat korban di beberapa daerah negara tersebut telah mengeluarkan sebuah Deklarasi 
menentang pengambilalihan lahan mereka oleh pengusaha kelapa sawit, dan menuntut penghormatan 
terhadap hak-hak mereka atas keputusa bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed 
consent). Kontrak-kontrak yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan kelapa sawit secara jelas 
telah mengesampingkan hak-hak itu. Di Kamerun, meskipun ada tekanan masyarakat sipil yang kuat, 
pemerintah tetap menolak untuk merubah Undang-Undang Kehutanan agar dapat menjamin hak-hak 
masyarakat adat dan hak-hak masyarakat dalam hutan. Di Guatemala, sebagaimana diberitakan oleh artikel 
tamu, di saat petani dan masyarakat adat berjuang untuk mendapatkan kembali tanah-tanah pertanian 
dan hutan-hutan mereka yang dirampas di jaman penjajahan, perusahaan-perusahaan pertambangan dan 
penebangan baru menyebabkan pengambilalihan tanah semakin meningkat. Dilaporkan juga terjadinya 
pengusiran secara paksa, tindakan represif yang dilakukan polisi dan bahkan pembunuhan pada orang-
orang yang menentang. 

Membangun ketahanan terhadap pelanggaran dan diskriminasi harus dimulai dari bawah. Seraya kami 
melanjutkan kerja-kerja kami untuk memberi kesadaran akan hak – termasuk akan  hak-hak perempuan 
adat di Uganda – amatlah membesarkan hati untuk melaporkan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia di 
Asia Tenggara kini telah menyerukan Komisi Antar Pemerintah ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) dan negara-negara anggotanya untuk menjamin 
hak-hak masyarakat di tengah ancaman perampasan tanah oleh sektor agribisnis.    

Dengan adanya konsensus global yang menyatakan bahwa ‘pembangunan berkelanjutan’ mensyaratkan 
penghormatan terhadap hak, amatlah melukai hati saat melihat bahwa baik Bank Pembangunan Afrika 
maupun pemerintah-pemerintah anggota Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi 
Keanekaragamanhayati masih jauh tertinggal di belakang lembaga-lembaga antar pemerintah dalam hal 
kesediaan untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Salah satu cara untuk menginterpretasikan sengketa-
sengketa yang terus berlanjut dan kemunduran-kemunduran ini adalah dengan menyimpulkan bahwa 
kita ditakdirkan untuk berada dalam lingkaran ketidakpedulian yang tidak berujung, yang didukung 
oleh kepentingan-kepentingan pribadi, dan dalam pelanggaran yang terus berulang. Namun, fakta 
bahwa tindakan-tindakan kejam tersebut semakin jelas terungkap dan terus ditentang oleh mereka yang 
mengalami dampaknya juga merupakan salah satu sumber pengharapan. Perampasan tanah dan sumber 
daya serta penyangkalan terhadap hak-hak masyarakat hutan semakin tidak dapat diterima baik dalam 
undang-undang hak asasi manusia maupun dalam kebijakan. Kampanye global kami untuk keadilan bagi 
masyarakat hutan harus terus berlanjut dan negara-negara wajib menghormati hak-hak masyarakat ini. 
Saya teringat dengan kata-kata Santo Augustine dalam karyanya ‘City of God’: ‘Jika keadilan dirampas, 
lalu, bukankah kerajaan-kerajaan itu tidak lebih daripada perampok-perampok besar?’   

Marcus Colchester, Direktur
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1. Masyarakat sipil 
menyatakan keprihatinan 

yang dalam atas usulan revisi 
Undang-Undang Kehutanan 

Kamerun

Undang-Undang Kehutanan Kamerun tahun 1994 
tengah diperbaharui dan masyarakat sipil memiliki 
keprihatinan-keprihatinan yang mendalam dan 
mendesak terhadap proses perubahan tersebut dan isi 
usulan-usulan perubahannya. 

Undang-Undang Kehutanan tersebut merupakan 
instrumen hukum utama yang mengatur relasi-relasi, 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait hutan dan 
satwa liar. Berlawanan dengan kewajiban internasional 
pemerintah Kamerun, Undang-Undang tahun 1994 ini 
tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, 
wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati 
atau gunakan dan dapatkan secara turun temurun. UU 
ini juga tidak mampu memberikan perlindungan yang  
memadai terhadap banyak hak-hak sosial dan ekonomi 
yang saling berkaitan yang menjadi sandaran budaya dan 
sumber-sumber penghidupan banyak komunitas dan 
masyarakat berbasis hutan, seperti hak atas pangan dan 
perlindungan dari pemindahan secara paksa. Reformasi 
UU Kehutanan ini merupakan sebuah peluang 
untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan tersebut 
dengan mengakui hak-hak masyarakat adat. Namun, 
proses peninjauan UU ini dan isi dari usulan-usulan 
perubahannya menimbulkan keprihatinan-keprihatinan 
yang mendalam dan mendesak berkenaan dengan 
komitmen pemerintah untuk menghormati hak-hak 
masyarakat adat dan komunitas berbasis hutan lainnya 
dalam hubungannya dengan tanah-tanah dan sumber-
sumber daya mereka. 

Proses

Kelompok-kelompok masyarakat sipil nasional merasa 
prihatin akan jadwal revisi-revisi hukum ini, dan cara 
serta proses konsultasi dengan masyarakat yang tetap 
tidak jelas sama sekali. 

Hal terbaik yang bias didapatkan masyarakat sipil adalah 
jaminan informal bahwa mereka akan diajak konsultasi 
pada waktunya. Sementara itu, pertemuan-pertemuan 
membahas UU Kehutanan yang baru ini dilakukan 
secara tertutup, di mana masyarakat sipil nasional tidak 
diundang. Tidak ada pengumuman akan pertemuan 
terbuka di mana masyarakat sipil akan diundang untuk 
hadir.

Meskipun amat baik bahwa para pemangku kepentingan  
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termasuk masyarakat sipil diberi waktu yang cukup 
untuk mengajukan usulan-usulan perubahan sebelum 
sebuah rancangan dibuat, baru belakangan ini rancangan 
UU Kehutanan yang pertama dibuka kepada publik, 
dan kami kini tahu bahwa Kementerian Kehutanan dan 
Satwa Liar (MINFOF) telah menyelesaikan rancangan 
kedua, dan bahkan rancangan ketiga dari UU Kehutanan 
tersebut, tanpa masyarakat dan masyarakat sipil 
mendapatkan pemberitahuan, konsultasi atau pelibatan 
yang layak. 

Rilis usulan reformasi formal secara cepat, berturut-
turut dan tampaknya bersifat ad hoc oleh pemerintah 
ini telah membuat masyarakat sipil tidak mampu 
menganalisis rancangan ketentuan-ketentuan dan 
menyusun tanggapan kolektif. Pemerintah juga terus 
melangkah tanpa berkonsultasi dengan para pemegang 
hak-hak itu sendiri, yaitu masyarakat hutan dan 
masyarakat adat. Di dalam rencana-rencana pemerintah 
saat ini (atau di tengah ketiadaan rencana-rencana 
pemerintah), nyaris tidak ada waktu yang disediakan 
dan tidak ada (atau tampaknya tidak ada) sumber daya 
atau proses dan struktur konsultatif untuk memastikan 
adanya konsultasi yang memadai dengan masyarakat 
atau masyarakat sipil, yang merupakan tugas hukum 
pemerintah. Amat menyedihkan melihat rancangan 
ketiga UU Kehutanan tersebut dikeluarkan sebelum 
masyarakat bahkan mendapatkan kesempatan untuk 
mengomentari rancangan yang pertama, apalagi yang 
kedua. Akibatnya, masyarakat hutan dan masyarakat 
adat menghadapi risiko untuk semakin terpinggirkan 
dan mengalami diskriminasi lebih lanjut oleh proses 
perubahan tersebut. 

Isi

Meskipun waktu dan sumber daya yang tersedia amat 
minim, sebuah analisis awal terhadap rancangan ketiga 
dari UU Kehutanan tersebut mendapati beberapa 
kelemahan yang serius.

Asumsi pokok dari usulan perubahan tersebut tetaplah 
bahwa masyarakat hanya memiliki hak-hak guna atas 

Hutan dekat Lomie, di wilayah timur Kamerun © Justin Kenrick
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kawasan hutan dan sumber-sumber daya hutan, dan 
bukan kendali serta hak milik yang bermakna atas hutan-
hutan dan sumber-sumber daya adat, yang masih tetap 
berada di bawah kendali dan kepemilikan negara. 

UU tersebut karenanya tetap tidak sejalan dengan 
undang-undang internasional, yang memberikan hak 
milik penuh kepada masyarakat adat dan masyarakat asli 
atas tanah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati 
atau gunakan atau dapatkan secara turun temurun. 
Meskipun ketentuan-ketentuan untuk kehutanan 
masyarakat, perburuan dan kawasan lindung memberi 
sedikit manfaat bagi masyarakat lewat kapasitas untuk 
memenuhi hambatan-hambatan administratif yang 
diperlukan, ketentuan-ketentuan ini jelas diperuntukkan 
hanya untuk sedikit kawasan hutan.  Karenanya, 
ketentuan-ketentuan ini gagal mengurangi perampasan 
hutan-hutan dan sumber-sumber daya adat masyarakat 
yang sah menurut hukum yang tersirat dalam undang-
undang ini, dan menjadikan rancangan terakhir ini 
tidak sejalan dengan undang-undang hak asasi manusia 
internasional. 

UU ini memang mengandung beberapa referensi terbatas 
untuk konsultasi dan partisipasi oleh masyarakat, 
termasuk pernyataan bahwa kelompok-kelompok 
sosial yang rentan ‘akan dipertimbangkan’ dalam 
pengelolaan hutan. Meskipun demikian, hal ini berarti 
melanggengkan model pengelolaan hutan yang ada saat 
ini yang gagal memberikan kendali dan kepemilikan 
yang nyata kepada masyarakat untuk menentukan 
prioritas pembangunan mereka sendiri atas kawasan 
hutan dan sumber-sumber daya adat yang amat penting 
bagi kebutuhan pangan, papan, mata pencarian mereka 
dan dalam banyak kasus untuk mempertahankan 
kelangsungan fisik dan budaya mereka. Selain itu, 
rancangan terakhir tersebut tidak memiliki prosedur-
prosedur yang jelas, dapat diakses dan partisipatif 
(misalnya hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan) untuk menjamin adanya pengaman 
prosedural yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak 
masyarakat sebagaimana disyaratkan undang-undang 
internasional. 

Menurut Pasal 45 Konstitusi Kamerun, undang-undang 
dalam negeri harus direvisi agar sejalan dengan undang-
undang internasional. Yang paling relevan adalah Komite 
PBB tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi (UN Committee on the Convention on the 
Elimination of all forms of Discrimination/CERD) tahun 
2010 yang dalam pengamatan penutupnya (concluding 
observation) menyatakan bahwa Konvensi ini ‘menyesalkan 
bahwa legislasi kepemilikan tanah yang berlaku tidak 
mempertimbangkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan 
dan sistem penguasaan tanah masyarakat adat, atau cara 
hidup mereka’ dan merekomendasikan agar Kamerun 
‘mengambil langkah-langkah segera dan memadai untuk 
melindungi dan menguatkan hak-hak masyarakat adat atas 
tanah’. Rekomendasi-rekomendasi ini tercermin dalam 
pengamatan-pengamatan penutup Komisi Hak-Hak 

Manusia dan Masyarakat Afrika (Mei 2010) dan Komite 
PBB tentang Hak-hak Ekonomi dan Sosial (Januari 
2012). Meskipun rancangan undang-undang tersebut 
tentu saja merupakan suatu hukum yang lebih berkaitan 
dengan hutan dibandingkan dengan tanah, implikasi-
implikasi dari RUU tersebut terhadap kawasan hutan 
berarti bahwa RUU ini harus sejalan dengan dengan 
undang-undang dan yurisprudensi internasional, seperti 
tersebut di atas, tentang hak-hak yang relevan dengan 
kawasan hutan dan sumber-sumber daya hutan. 

Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership 
Agreement/VPA) yang disepakai antara Uni Eropa dan 
pemerintah Kamerun di bawah mekanisme FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade – 
Penegakan Hukum, Governansi dan Perdagangan Bidang 
Kehutanan) saat ini tengah dalam proses implementasi 
oleh serangkaian reformasi kelembagaan, hukum dan tata 
kelola lainnya. Banyak komitmen-komitmen reformasi 
yang digaungkan oleh pemerintah dalam VPA antara 
lain mengenai integrasi undang-undang internasional ke 
dalam kerangka hukum domestik yang berkaitan dengan 
bidang kehutanan. Karena UU Kehutanan Kamerun 
merupakan tulang punggung legislatif yang fundamental 
yang berkaitan dengan hutan dan tata kelola bidang 
kehutanan, kegagalan untuk menjamin bahwa  proses 
reformasi dan isi UU Kehutanan Kamerun yang baru 
ini menghormati undang-undang internasional akan 
mengurangi legalitas dan legitimasi implementasi VPA 
di Kamerun. Hal ini juga akan menjadi preseden bagi 
proses FLEGT-VPA di negara-negara lain yang tengah 
menegosiasikan atau mengimplementasikan VPA di 
kawasan Afrika dan kawasan dunia lainnya.

Akhirnya, ada kebutuhan mendesak untuk mengambil 
langkah-langkah proses yang vital yang diuraikan 
di atas untuk memastikan adanya partisipasi yang 
bermakna dari masyarakat adat dalam proses reformasi 
undang-undang yang terus berlanjut ini sebelum RUU 
ini mendapatkan persetujuan Perdana Menteri dan 
Parlemen, sehingga substansi UU tesebut mencerminkan 
hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling 
terkena dampak dari UU ini.
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2. Organisasi-organisasi 
adat menentang ekspansi 
Camisea sementara Peru 

menangguhkan keputusan 
untuk menetapkan konsesi 

baru 

Tanggal 2 November 2012 empat organisasi adat Peru 
mengeluarkan sebuah pernyataan yang menentang 
rencana-rencana yang baru-baru ini disetujui tentang 
ekspansi operasi di lapangan-lapangan gas bumi Camisea  
1di bagian tenggara negara tersebut. Ekspansi ini dapat 
mengancam ‘kelangsungan hidup fisik dan budaya’ 
masyarakat adat yang berada dalam ‘isolasi sukarela’ 
(voluntary isolation) dan dalam kontak awal (initial 
contact).2 Ekspansi ini direncanakan akan dilakukan 
dalam Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti yang 
diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat terisolasi 
yang dianggap terlarang untuk industri ekstraktif. 
Namun, sebelumnya di tahun ini sebuah Analisis 
Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk fase pertama 
ekspansi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Energi 
dan Mineral Peru, meskipun ditentang departemen 
urusan adat pemerintah, INDEPA, dan dipertanyakan 
oleh organisasi-organisasi adat. Pernyataan yang ditulis 
oleh organisasi masyarakat adat AIDESEP, FENAMAD, 
ORAU dan COMARU mengatakan bahwa:

‘Mempromosikan investasi dalam proyek-proyek 
energi tidak harus melanggar hak-hak fundamental 
-masyarakat adat yang dalam isolasi atau dalam 
kontak awal, sebagaimana menjadi jelas lewat 
kontak yang dipaksakan atas mereka di tahun-tahun 
belakangan ini, yang teramat rentan…Meskipun 
perlu untuk memenuhi permintaan nasional akan 
energi dalam dekade-dekade mendatang, hal ini 
harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban sosial 

1 http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/
news/2012/07/peruvian-government-brink-expanding-oil-and-gas-devel-
opmen
2 Menurut Definisi PBB, masyarakat adat dalam ‘voluntary 
isolation’ adalah masyarakat adat yang memilih untuk hidup terisolasi 
dan hanya mengadakan kontak sporadis dengan masyarakat luar, yang 
merupakan salah satu strategi mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan 
masyarakat adat dalam ‘intial contact’ adalah masyarakat adat yang baru-
baru saja mengadakan kontak dengan dunia luar atau telah mengada-
kan kontak namun tidak terlalu mengenal pola-pola dan aturan-aturan 
hubungan milik masyarakat luar. Mereka adalah masyarakat yang rentan 
(terhadap penyakit, kehilangan tanah, dsb.) akibat kontak atau pengaruh 
dengan mayoritas dunia luar. Singkat kata, masyarakat dalam kedua kat-
egori ini adalah masyarakat yang tidak melakukan kontak yang signifikan 
dengan dunia luar.

dan lingkungan dan menghormati hak-hak dari 
masyarakat adat yang paling rentan, sebagaimana 
ditetapkan dalam Konstitusi kami, Konvensi 
ILO 169, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat. Kami mendesak pemerintah 
untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang 
melindungi masyarakat-masyarakat terisolasi yang 
didasarkan atas penghormatan pada pandangan 
komunitas adat Amazonian akan dunia daripada 
ekstraksi sumber-sumber daya alam.’ 

Tiga hari kemudian, dalam sebuah dengar pendapat 
di Inter-American Commission on Human Rights di 
Washington D.C., ekspansi operasi di Camisea dikutuk 
oleh presiden FENAMAD Jaime Corisepa. Dengar 
pendapat tersebut adalah tentang masyarakat-masyarakat 
‘terisolasi’ di seluruh benua tersebut, namun Corisepa 
memberi tekanan khusus pada negara tumpah darahnya: 

‘Saya ingin bicara hal-hal yang paling detil tentang Peru,’ 
katanya kepada Komisi. ‘Misalnya, ada Cagar Alam 
Wilayah Kugapakori-Nahua-Nanti yang telah diberikan 
pengakuan hukum oleh negara, namun telah digunakan 
juga oleh operasi minyak dan gas bumi selama lebih dari 
dua puluh tahun.’

Pernyataan tanggal 2 November tersebut dikeluarkan 
menyusul sebuah pernyataan lainnya di bulan Agustus 
3 yang dikeluarkan oleh empat organisasi yang sama.
Pernyataan tersebut menyuarakan penentangan mereka 
terhadap pembentukan sebuah konsesi yang benar-
benar baru, yaitu Lot Fitzcarrald, di sebelah timur Lot 
88,Pernyataan ini juga merupakan susulan dari sebuah 
surat tentang kedua Lot ini kepada Pelapor Khusus 
PBB4 sebelumnya di bulan yang sama. Lot Fitzcarrald 
mengancam untuk membuka bahkan lebih banyak 
kawasan dalam Cagar Alam tersebut untuk eksploitasi 
gas bumi serta kawasan dalam Taman Nasional Manu, 
yang merupakan salah satu situs Warisan Dunia 
UNESCO, yang telah mendorong UNESCO untuk 
melobi pemerintah Peru, dan menekankan bahwa 
eksploitasi minyak dan gas bumi tidak sesuai untuk 
kawasan-kawasan tersebut.5 Di bulan April, Menteri 
Energi Peru mengatakan bahwa Lot Fitzcarrald akan 
ditetapkan sebelum akhir tahun ini, namun Perupetro 
baru-baru ini mengumumkan penangguhan ‘bidding 
round’ atau ronde pelelangan minyak dan gas bumi 
mereka yang berikutnya, ketika lot-lot baru diumumkan, 

3 http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-
nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
4 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/
AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Eng-
lish.pdf
5 http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/
news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-
ga
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http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20English.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20English.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20English.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-ga
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-ga
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-ga
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sampai tahun 2013.6 Mungkinkah keprihatinan 
organisasi-organisasi adat dan organisasi-organisasi 
HAM internasional telah mempengaruhi keputusan ini? 
Waktu yang akan menjawabnya.

6 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d
792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+
MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908

3. Pertemuan masyarakat 
mengenai kepala sawit 

di Liberia menghasilkan 
deklarasi yang tegas tentang 

kelanjutan pembangunan 
kelapa sawit di Liberia 

Perwakilan masyarakat dari seluruh Liberia berkumpul 
di Bopolu City di Gbarpolu County pada tanggal 
27 – 29 November. Pertemuan ini diadakan untuk 
membahas dampak-dampak pembangunan konsesi 
perkebunan kelapa sawit yang tengah berlangsung di 
Liberia terhadap tanah yang telah dimanfaatkan dan 
dimiliki (secara adat atau lainnya) oleh masyarakat. 
Lebih dari seratus limapuluh delegasi masyarakat dari 
daerah Grand Cape Mount, Bomi, Gbarpolu dan Sinoe 
menghadiri pertemuan yang diselenggarakan lewat 
kerja sama antara Sustainable Development Institute/
SDI (Institut Pembangunan Berkelanjutan), Save My 
Future Foundation/SAMFU (Yayasan Selamatkan Masa 
Depanku) dan Social Entrepreneurs for Sustainable 
Development/SESDev (Wirausahawan Sosial untuk 
Pembangunan Berkelanjutan).

Hasil pertemuan tersebut adalah sebuah deklarasi7 yang 
tegas, yang disusun dan disepakati oleh perwakilan 
masyarakat, yang menuntut adanya penghormatan yang 
layak atas hak-hak, kehidupan dan sumber penghidupan 
masyarakat yang terkena dampak pembangunan kelapa 
sawit yang tengah berlangsung saat ini dan yang akan 
dilaksanakan di masa mendatang di Liberia. 

Meskipun rencananya ekspansi operasi yang ada akan 
dilaksanakan di Grand Cape Mount dan Bomi (oleh 
Sime Darby) dan di Sinoe (oleh Golden Veroleum), 
pembangunan belum dimulai di Gbaropulu di mana 
Sime Darby berencana untuk membuka dan menanam 
hingga seluas 50.000 ha. Daerah konsesi kedua 
perusahaan tersebut juga menyebar ke lima distrik 
lainnya di Liberia. Perusahaan telah menandatangani 
kontrak untuk daerah konsesi masing-masing seluas 
220.000 ha, meskipun pengaduan telah diajukan kepada 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terkait 

7 http://tinyurl.com/cn7s7xg

Sebuah perkemahan Mashco Piro yang sudah tidak digunakan 
lagi di salah satu pantai dalam Cagar Alam kawasan Kugapakori-

Nahua-Nan © Forest Peoples Programme

Lokasi yang mungkin dari Lote Fitzcarrald dalam kaitannya den-
gan Cagar Alam Nahua, Kugapakori, Nanti Sumber: ECODESS, 

2011

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://tinyurl.com/cn7s7xg
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operasi SimeDarby8 dan Golden Veroleum9 saat ini.  
Dengan menyelenggarakan pertemuan di Bopolu City, 
masyarakat dari kawasan Gbarpolu dapat mendengarkan 
secara langsung pengalaman masyarakat yang tanahnya 
telah dibuka dan ditanami kelapa sawit tanpa Keputusan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) (free, 
prior and informed consent/FPIC) mereka. Delegasi-
delegasi internasional dari Nigeria, Indonesia, Sierra 
Leone dan Gambia juga berbagi pengalaman mereka 
tentang pembangunan kelapa sawit skala besar dengan 
masyarakat serta strategi advokasi yang telah mereka 
gunakan untuk merespons. 

Forest Peoples Programme baru-baru ini menyelesaikan 
dua studi tentang kelapa sawit di Liberia: yang pertama10 
mendokumentasikan sejauh mana pembangunan konsesi 
awal Sime Darby di Grand Cape Mount menghormati 
hak atas keputusan yang bebas, didahulukan dan 
dinformasikan (free, prior and informed consent). Studi 
yang kedua11 memberikan sebuah analisis yang mendalam 
tentang hak asasi manusia di kontrak-kontrak konsesi 
Sime Darby dan Golden Veroleum. FPP diundang ke 

8 Surat pengaduan kepada RSPO dari anggota dan penduduk 
dari komunitas lokal di dalam kawasan seluas 220.000 ha di Liberia yang 
direncanakan untuk konsesi kelapa sawit Sime Darby, Oktober 2011: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-
darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
9 Surat pengaduan kepada RSPO dari suku asli Butaw Kru dan 
anggota beberapa komunitas lokal di dalam kawasan seluas 220.000 ha di 
Liberia yang direncanakan untuk konsesi kelapa sawit Golden Veroleum, 
Oktober 2012: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/
Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Vero-
leum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
10 Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan pada 
sektor Kelapa Sawit -- – Kelapa sawit dan perkebunan karet di Grand 
Cape Mount county, Liberia oleh Tom Lomax, Justin Kenrick dan 
Alfred Brownell: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
11 Human rights-based analysis of the agricultural concession agree-
ments between Sime Darby and Golden Veroleum and the Government of 
Liberia, Tom Lomax, Forest Peoples Programme: http://www.forestpeo-
ples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinal-
dec2012.pdf

pertemuan Bopulu untuk memberikan sebuah presentasi 
tentang analisis hak asasi manusia di kontrak-kontrak 
konsesi tersebut dan menguraikan implikasi-implikasi 
undang-undang internasional. 

Isu-isu kunci tentang hak dalam kontrak-kontrak yang 
berhasil diidentifikasi oleh studi FPP antara lain: 

1) Kontrak-kontrak tersebut adalah tentang penyewaan 
atas tanah yang luas yang saat ini dimiliki, dihuni 
dan dimanfaatkan masyarakat, tanpa ada persyaratan 
untuk berbagi informasi, melakukan konsultasi atau 
mendapatkan KBDD masyarakat. 
2) Perusahaan memiliki hak kontrak untuk memohon 
relokasi masyarakat, tanpa adanya hak masyarakat untuk 
ikut memutuskan atau tanpa adanya perlindungan 
yang memadai untuk melindungi mereka dari relokasi/
penggusuran secara paksa. Kontrak Golden Veroleum 
menyatakan bahwa relokasi akan dijalankan ‘dengan cara 
yang menghapuskan atau melemahkan eksistensi enclave di 
antara Daerah-Daerah Pembangunan.’ 
3) Menurut kontrak, perusahaan berhak untuk 
melakukan berbagai macam aktifitas di atas tanah 
masyarakat tanpa perlu melakukan pemberitahuan 
dan konsultasi atau mendapatkan persetujuan 
masyarakat sebelumnya. Mereka diizinkan membangun 
infrastruktur; mengontrol akses masyarakat ke jalan; 
menebangi pohon-pohon kayu; memanfaatkan pasir, 
batu, karang, tanah liat dan kerikil; dan mengeringkan 
lahan basah dan rawa yang bernilai penting untuk 
perladangan musiman masyarakat, menangkap udang 
karang dan pemanfaatan-pemanfaatan lainnya.
4) Kontrak-kontrak tersebut memberikan kekuasaan 
keamanan  yang luas tanpa pengaman kepada pihak 
perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. 
Kekuasaan ini antara lain adalah kekuasaan untuk 
melakukan penangkapan dan penahanan, dan untuk 
menggeledah dan mengusir, atas dasar ‘alasan-alasan 
ekonomi, operasional atau keamanan’ yang didefinisikan 
secara tidak jelas. 
5) Kontrak-kontrak ini berisi sedikit sekali atau tidak 
berisi pembagian manfaat yang layak bagi komunitas 
lokal, meskipun masyarakatlah yang menanggung 
seluruh ongkos dan kerugian dari hilangnya lahan dan 
berbagai sumber daya, serta dampak-dampak sosial 
ekonomi dan budaya yang menyertainya. 
6) Terakhir adalah sejumlah ketentuan dalam kontrak 
misalnya harga sewa yang rendah, penghentian pajak 
dan deduksi pajak, serta langkah-langkah bernilai 
tambah yang dapat dengan mudah dikesampingkan 
oleh perusahaan-perusahaan jika mereka  memutuskan 
demikian. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak-
kontrak tersebut dapat dianggap sebagai kesepakatan-
kesepakatan yang buruk bagi seluruh rakyat Liberia dan 

Para delegasi di pertemuan masyarakat membahas minyak sawit 
di Liberia © Ashoka Mukpo, Sustainable Development Institute 

(SDI) Liberia

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
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juga komunitas lokal.

Dalam deklarasi finalnya, delegasi masyarakat 
menyatakan: “Kami adalah pemegang hak yang sah dari 
tanah di mana komunitas kami membuka ladang-ladang 
kami, membesarkan anak-anak kami, dan mempraktikkan 
tradisi kami”. Mereka juga menyatakan bahwa 
“Meskipun tidak diberi kesempatan untuk memberikan 
persetujuan kami atas kontrak-kontrak tersebut, kamilah 
yang akan merasakan akibat pembangunan perkebunan 
kelapa sawit di Liberia”, dan mereka membuat sejumlah 
tuntutan-tuntutan yang jelas dan menyeluruh bagi 
seluruh pembangunan minyak sawit di Liberia di masa 
depan. Tuntutan-tuntutan ini antara lain mensyaratkan 
penghormatan terhadap hak atas keputusan bebas, 
didahulukan dan dinformasikan (free, prior and informed 
consent) dan kontrol oleh masyarakat mengenai apakah 
dan bagaimana perkebunan akan berlanjut di tanah-
tanah mereka.  

4. Mengefektifkan Deklarasi 
Bali: Lokakarya Phnom 
Penh tentang Hak Asasi 

Manusia dan Agribisnis di 
Asia Tenggara 

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme 
and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja 
Community Legal Education Center (CLEC), bersama-
sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk 
“Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom 
Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di 
Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya 
Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis12 tahun 
2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, 
lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, 
Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor 
Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi 
antar pemerintah ASEAN13 (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO 
Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB 
tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat 
Adat.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk 
mengkonsolidasikan hasil-hasil Lokakarya Bali 
dan Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan 
Agribisnis, dengan mendorong AICHR untuk 
menerima atau mengakui Deklarasi Bali (dengan lebih 
baik), serta mendorong negara-negara anggota untuk 
mengimplementasikannya secara nasional. Komnas 
HAM-Komnas HAM yang hadir membagikan kabar 
terbaru yang informatif tentang situasi agribisnis 
dan HAM di seluruh kawasan Asia Tenggara dan 
peserta lokakarya memperoleh pengetahuan penting 
tentang AICHR dan kemajuan-kemajuan yang tengah 
diupayakan untuk membentuk mekanisme HAM 
ASEAN. Sebuah kunjungan lapangan ke Konsensi 
Kawasan Ekonomi tebu di Koh Kong, Kamboja Selatan, 
memberikan wawasan langsung kepada seluruh peserta 
akan adanya perampasan lahan, ketidakamanan pangan 
dan air, serta penggusuran paksa oleh perusahaan 
transnasional; dalam kasus ini adalah sebuah perusahaan 
patungan Thailand dan Taiwan, di mana Komnas HAM 
Thailand menemukan bukti prima facie akan adanya 
pelanggaran HAM,  termasuk pelanggaran atas hak 

12 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/
Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%20
28%202011.pdf
13 Association of South East Asian Nations = Asosiasi Negara-
Negara Asia Tenggara

Hutan di sekitar Bopolu City, Gbarpolu County, Liberia. Saat ini 
Sime Darby berencana meluaskan operasi konsesi minyak sawitnya 

dengan membuka lahan sampai seluas 50.000 ha di Gbarpolu 
County © Peter Gerhart of Gbarpolu County

Tanah yang dibuka dan ditanami Sime Darby di Grand Cape 
Mount County, Liberia © Tom Lomax

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
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untuk hidup (right to life) dan hak untuk menentukan 
sendiri (right to self-determination).

Lokakarya ini menghasilkan sebuah Pernyataan Bersama 
dari seluruh peserta yang ditujukan kepada Pemerintah 
Kamboja untuk menyelesaikan sengketa lahan yang 
sudah lama terjadi di Provinsi Koh Kong, dan kepada 
Uni Eropa, importir gula Tate and Lyle, serta Perusahaan 
Penyulingan Gula Amerika untuk melakukan investigasi 
atas pelanggaran HAM yang terus berlanjut. Sejak 
kunjungan lapangan pada tanggal 9 Oktober, negosiasi 
telah dilakukan antara masyarakat salah satu desa 
yang terkena dampak, yaitu Trapang Kondo, dan para 
petinggi perusahaan, yang menawarkan kompensasi 
lebih tinggi, yang oleh sebagian keluarga di desa tersebut 
dianggap memuaskan. Di tingkat internasional, pada 
tanggal 29 Oktober 2012, Parlemen Eropa menyerukan 
moratorium atas penggusuran paksa dan menyarankan 
agar Uni Eropa menangguhkan impor bebas bea untuk 
produk-produk pertanian terkait pelanggaran HAM 
di Kamboja, dengan referensi spesifik pada industri 
perkebunan tebu.

Dalam perkembangan terkait lainnya, Deklarasi Bali 
tentang HAM dan Agribisnis serta Pernyataan Bersama 
Phnom Penh disepakati dan didukung dalam sebuah 
Pernyataan Bersama yang dihasilkan para peserta “South 
East Asia Consultation on Land Grabbing and Palm Oil 
Plantations: CSO and Academic Responses”, yang diadakan 
di Medan, 5-10 November 2012, oleh NGO Lentera 
Rakyat. Pernyataan Bersama tersebut menyerukan 
kepada negara-negara ASEAN untuk menghargai 
dan menegakkan hak-hak atas tanah bagi komunitas 
lokal dan masyarakat adat, serta menjadikan hak atas 
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 
atau Free, Prior and Informed Consent sebagai persyaratan 
wajib dalam undang-undang nasional terkait penguasaan 

lahan. Pernyataan tersebut juga menyerukan kepada 
ASEAN untuk meluaskan mandat AICHR sebagai 
sebuah mekanisme HAM yang efektif dan independen 
untuk menginvestigasi pelanggaran HAM terhadap hak-
hak petani dan masyarakat adat, dan untuk mendorong 
Negara-Negara Anggota untuk mendomestikasikan 
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 
Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context 
of National Food Security, (Panduan Sukarela untuk 
Governansi Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan 
yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Keamanan 
Pangan Nasional), yang diadopsi Komite Keamanan 
Pangan Dunia (Committee on World Food Security) pada 
tanggal 11 Mei 2012, ke dalam legislasi nasional.

Sumber-sumber terkait:

•	 Chao S 2012 Free, Prior and Informed Consent and 
oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human 
rights advocacy with the palm oil sector. Makalah 
dipresentasikan dalam South East Asia Consultation 
on Land Grabbing and Oil Palm Plantations. Lentera 
dan Universitas Darma Agung, 5 – 10 November.  
Medan, Indonesia: http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpa
nsionmedanconferencepapersophie-chao.pdf 

•	 Chao S & M Colchester (eds) 2012 Human 
rights and agribusiness: Plural legal approaches 
to conflict resolution, institutional strengthening 
and legal reform. FPP & SawitWatch, Bogor:  
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf 

•	 Joint Statement of the participants of the ‘South East 
Asia Consultation on Land Grabbing and Palm 
Oil Plantations: CSO and Academic Responses’: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/11/Final%20Joint%20Statement%20
of%20the%20Medan%20Conference%20on%20

Komnas HAM-Komnas HAM dari Korea Selatan, Timor-Leste, 
Malaysia, Filipina, dan Myanmar menyampaikan perkembangan 
HAM dan agribisnis terbaru di negara masing-masing © Sophie 

Chao

Perwakilan desa menunjukkan peta tanah-tanah adat dalam 
konsesi Koh Kong, dari mana masyarakat setempat digusur © 

Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final%20Joint%20Statement%20of%20the%20Medan%20Conference%20on%20Landgrabbing%20and%20Palm%20Oil%20Plantations%20in%20Southeast%20Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final%20Joint%20Statement%20of%20the%20Medan%20Conference%20on%20Landgrabbing%20and%20Palm%20Oil%20Plantations%20in%20Southeast%20Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final%20Joint%20Statement%20of%20the%20Medan%20Conference%20on%20Landgrabbing%20and%20Palm%20Oil%20Plantations%20in%20Southeast%20Asia.pdf
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•	 Statement of the Phnom Penh Workshop on Human 
Rights and Agribusiness in Southeast Asia: Making the 
Bali Declaration Effective: http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20
Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20
Workshop.pdf 

5. ARTIKEL TAMU dari 
Unión Verapacense de 

Organizaciones Campesinas 
(UVOC), Guatemala

Sengketa tanah dan 
perjuangan mendapatkan 

hak di Guatemala

Sama halnya dengan banyak negara lainnya di Amerika 
Latin, Guatemala mengalami masalah akibat distribusi 
tanah ganda yang amat tidak adil. Lebih dari setengah 
tanah di negara ini dimiliki oleh perkebunan swasta 
yang dimiliki keluarga atau perorangan atau dimiliki 
perusahaan penambangan, pemilik konsesi hutan/
perusahaan kayu, agribisnis atau perkebunan. Sebaliknya, 
tanah petani kecil hanya seluas seperlima dari luas tanah 
tersebut dan ditempati oleh petani penggarap dan petani 
kecil yang membentuk 80% populasi negara tersebut. 
Masyarakat-masyarakat adat merupakan pemilik adat 
dari seluruh tanah negara ini, namun dalam banyak 
kasus mereka tidak memiliki batas-batas tanah legal 
maupun hak milik atas wilayah-wilayah leluhur mereka. 
Meskipun ada janji-janji untuk mengakui hak-hak atas 
tanah masyarakat adat dan petani, yang dituangkan 
dalam Peace Accords (Kesepakatan Damai) tahun 1996 
dan dalam proposal-proposal reformasi tanah yang tidak 
ada kelanjutannya, nyaris tidak ada tindakan untuk 
mengamankan hak-hak atas tanah masyarakat adat dan 
komunitas lokal.14 

14 Dolores Mino, M (2010) “Legal Obstacles for the Recogni-
tion and Titling of Indigenous Lands in Guatemala” – . See also Viscidi L 
(2004) A History of Land Conflict in Guatemala –

Sejarah penyerobotan dan perampasan tanah

Banyak dari perkebunan swasta besar di negara tersebut 
berawal dari kebijakan negara tentang tanah di abad 19 
di mana pemerintah menjual kawasan hutan dan tanah 
subur yang luas kepada investor asing, utamanya orang-
orang Jerman yang mencari tanah untuk menanam dan 
mengekspor kopi. Penjualan tanah dilakukan dengan 
para pemimpin masyarakat adat dan petani-petani desa 
yang hidup dengan mengolah tanah, yang kemudian 
mendapati diri mereka wajib bekerja untuk penguasa 
desa yang baru dengan bayaran yang minim atau bahkan 
tanpa bayaran untuk dapat mengakses petak-petak kecil 
tanah yang sekadar cukup untuk keperluan sehari-hari 
dan perumahan. 

Dalam banyak kasus, keluarga yang terikat pada 
perkebunan desa tidak pernah mendapatkan hak atas 
tanah-tanah mereka dan masih harus menanggung 
penguasaan tanah yang tidak terjamin dan menghadapi 
ancaman penggusuran dari rumah dan ladang mereka 
secara terus menerus. Keluarga dan komunitas yang 
berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum, 
yang berupaya mendapatkan jaminan atas tanah untuk 
menanam tanaman pangan, sering kali mengalami 
intimidasi dan pelanggaran hak asasi dari kaki tangan 
tuan tanah dan perusahaan yang memiliki kuasa besar. 
Minimnya akses ke tanah yang subur berarti lebih 
dari 6000 masyarakat pedesaan di seluruh Guatemala 
menderita kekurangan gizi yang parah dan menghadapi 
ketidakamanan pangan.15  

Kebijakan nasional dan sengketa tanah

Sebagai bagian dari kesepakatan-kesepakatan damai di 
tahun 1996, Dana Tanah Nasional (National Land Fund 
atau Fondo de Tierras) dibentuk untuk mengatasi krisis 

15 CCDA Presentation, February 2011

Dataran tinggi Cahabon, Alta Verapaz, Guatemala  © Samuel 
Jones
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tanah dengan menawarkan hipotek kepada masyarakat 
agar mereka dapat membeli tanah. Namun, prosedur 
lembaga ini berbelit-belit, tidak memiliki sumber daya 
finansial yang cukup dan hanya memiliki sedikit tanah 
akibat keengganan para pemilik pribadi untuk menjual 
tanah mereka. Selain itu, akses ke tanah bagi masyarakat 
adat bahkan semakin sulit lagi karena Negara terus 
mengijinkan perusahan-perusahaan multinasional besar 
membeli tanah pedesaan untuk keperluan pertambangan, 
proyek-proyek bendungan besar, perusahaan kayu dan 
perkebunan bahan bakar nabati. 

Kebijakan-kebijakan tanah yang tidak efektif dan tidak 
adil serta mekanisme pendistribusian kembali yang 
lemah berujung pada semakin meningkatnya sengketa 
tanah dengan lebih dari 1000 sengketa tanah yang 
menimpa lebih dari 20.000 keluarga desa. Dengan 
semakin banyaknya tanah yang dijual murah kepada 
perusahaan, masyarakat desa dan keluarga yang tidak 
memiliki tanah semakin putus asa dan kelaparan. 
Menghadapi penyelesaian hukum yang tidak efektif, 
banyak masyarakat pedesaan tidak memiliki pilihan 
lain selain menempati tanah perkebunan swasta untuk 
bertahan hidup. 

Perjuangan Masyarakat 20 Oktober 

Salah satu kasus perjuangan masyarakat adalah 
perjuangan 700 masyarakat adat Qeqchi yang, pada 
tanggal 20 Oktober 2011, mulai menempati sebuah 
perkebunan besar di Cahabon, Alta Verapaz (di timur 
laut Guatemala), yang dimiliki oleh perusahaan kayu 
Interforest S.A. Daerah kehutanan komersial ini 
mengekspor produk kayu ke Asia dan telah memiliki 
sertifikat untuk menjual kredit karbon, namun 
masyarakat berkeluh kesah karena isu-isu dan keluhan 
mereka belum pernah ditanggapi secara memadai oleh 
pihak perusahaan atau negara.16  

Komunitas-komunitas masyarakat adat di daerah 
Cahabon sudah sejak dahulu mengalami penggusuran 
oleh tuan tanah berkebangsaan Jerman dan konflik 
bersenjata. Dewasa ini, penggusuran disebabkan oleh 
perusahaan-perusahaan internasional yang berniat untuk 
mengeksploitasi berbagai sumber daya alam. Sebagai 
contoh, perusahaan pertambangan Kanada CGN telah 
mendapat izin untuk mengeksploitasi nikel, tembaga 
dan bahan logam lainnya di lebih dari setengah kawasan 
Cahabon. Sementara itu, diperkirakan 50% populasi 
pedesaan yang tinggal dan bekerja di perkebunan-
perkebunan di Cahabon masih menanti pengakuan 
hukum atas tanah-tanah mereka.17  

16 Jones, S (20102) “Out of Land and nowhere to go: occupying 
land in Cahabon,  Guatemala”http://www.getresilient.com/article/56
17 Social and Economic Diagnosis: productive potential and invest-
ment proposals San Carlos University, 2006

Setelah proses dialog selama satu tahun antara 
Masyarakat 20 Oktober dengan pemerintah tentang 
jaminan kepemilikan tanah, pada tanggal 14 November 
2012 masyarakat digusur secara paksa dan brutal oleh 
Kepolisian (National Civil Police) dengan senjata api 
dan gas air mata. Para pemimpin masyarakat ditangkap, 
ladang-ladang dan rumah-rumah dibakar dan keluarga 
yang digusur tidak ditawari tempat berlindung 
sementara. Masyarakat tersebut kini tengah memohon 
kepada pemerintah dan masyarakat internasional 
untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi, termasuk 
pembebasan segera para pemimpin yang ditangkap 
dan meminta pemerintah menepati janji-janji untuk 
membelikan tanah bagi ke-700 keluarga yang mengalami 
penggusuran paksa.18  

18 “Eviction of the 20th October Community, Cahabon Munici-
pality, Alta Verapaz” La Unión Varapacense de Organizaciones Campesinas 
(UVOC), International statement, 15 November 2012 - http://www.
uvocguatemala.org/2012/11/desalojo-en-cahabon.html
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Anggota-anggota Masyarakat 20 Oktober jam 1 dini hari satu hari 
setelah mereka digusur dari rumah-rumah mereka  © Samuel Jones

Membuat tempat bernaung seadanya di tengah Masyarakat 20 
Oktober © Samuel Jones

http://www.getresilient.com/article/56
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Kasus Masyarakat La Primavera 

Masyarakat La Primavera di dataran tinggi Alta 
Verapaz, San Cristobal, juga telah lebih dari satu abad 
memperjuangkan pengakuan atas hak-hak mereka atas 
tanah.  Tanah-tanah yang dimaksud awalnya diambil alih 
investor Jerman pada tahun 1821 yang memanfaatkan 
keluarga-keluarga desa sebagai tenaga kerja tanpa 
upah untuk menghasilkan kopi selama berpuluh-
puluh tahun karena tanah tersebut turun temurun 
diwariskan dalam sebuah keluarga besar. Tahun 1979 
sang tuan tanah berjanji akan mengembalikan tanah 
tersebut kepada mereka yang bermukim di sana pada 
saat dia meninggal sebagai imbalan atas upaya mereka 
melindungi hutan perkebunan, namun janji ini sampai 
kini belum terpenuhi. Dana Tanah Nasional juga telah 
menolak untuk mempercepat permohonan masyarakat 
bersangkutan untuk membeli tanah tersebut, yang 
pertama kali diajukan pada tahun 2001. 

Bulan November dan Desember 2011, masyarakat 
La Primavera yang tengah mengupayakan pengakuan 
hak mereka atas kepemilikan tanah mengalami tindak 
kekerasan dari tenaga keamanan swasta yang bekerja 
pada tuan tanah. Tragisnya, di bulan Januari 2012 
dua tetua masyarakat ditemukan tewas dengan tangan 
dan kaki terikat serta bekas-bekas penyiksaan di tubuh 
mereka. Kekerasan ini menarik perhatian komunitas hak 
asasi manusia internasional dan menyebabkan beberapa 
perwakilan19 PBB datang berkunjung. Meskipun La 
Primavera merupakan prioritas dalam daftar penyelesaian 
sengketa tanah pemerintah, tiga bulan yang lalu tanah-
tanah tersebut diresmikan dalam National Property 
Register atau Daftar Properti Nasional atas nama 
perusahaan Eco-Tierra. Meskipun perusahaan tersebut 

19 http://www.uvocguatemala.org/2012/02/visita-de-la-oacnudh-
la-finca-primavera.html

dikenal keterkaitannya dengan perusahaan kayu dan 
diduga terkait kejahatan terorganisir, beberapa anggota 
ombudsman hak asasi manusia bertindak sebagai saksi 
kehormatan dalam acara peresmian tersebut. Di akhir 
tahun 2012 situasinya tetap tegang dan masyarakat terus 
menerima ancaman-ancaman dan mengalami tekanan-
tekanan untuk menarik klaim tanah mereka. 

Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan keadilan tanah:

UVOC menyarankan agar dilakukan langkah-langkah 
untuk mengatasi krisis penguasaan tanah di Guatemala 
dan dalam kaitannya dengan kasus-kasus tertentu, antara 
lain:

•	 Penyusunan kebijakan dan aksi untuk secara penuh 
mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan 
hak atas tanah yang dibuat dalam Peace Accords 1996 
bersama dengan jaminan hak-hak bagi masyarakat 
adat dan komunitas sebagaimana termaktub dalam 
Konstitusi. 

•	 Pembentukan mekanisme-mekanisme lokal dan 
nasional untuk menjamin implementasi penuh 
dari standar-standar dan perlindungan hak-hak 
atas tanah menurut Konvensi ILO 169 dan Inter-
American System of Human Rights, termasuk aksi-
aksi untuk memastikan adanya konsultasi dini dan 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
dari masyarakat adat sebelum sumber-sumber daya 
alam mereka, yang mereka manfaatkan dan pelihara 
secara turun temurun, dieksploitasi oleh perusahaan-
perusahaan internasional atau kepentingan-
kepentingan pihak ketiga.

•	 Pembahasan tentang undang-undang Pembangunan 
Pedesaan Terpadu yang saat ini tengah menanti 
persetujuan Kongres Guatemala. 

•	 Revisi protokol nasional tentang pemukiman dan 
relokasi kembali untuk menjadikan protokol ini 
sepenuhnya sejalan dengan kewajiban-kewajiban 
pemerintah Guatemala sesuai perjanjian-perjanjian 
hak asasi internasional yang telah diratifikasi negara 
tersebut. 

•	 Tindakan-tindakan yang dilandasi niat baik oleh 
negara untuk menghormati kesepakatan dengan 
Masyarakat 20 Oktober, yang dibuat sebelum 
penggusuran, untuk membeli tanah-tanah alternatif 
lewat Dana Tanah Nasional. 

•	 Sebuah investigasi terhadap penjualan tanah La 
Primavera kepada Eco-Tierra dan bagaimana kerja 
tanpa upah dan perawatan tanah dan hutan selama 
bertahun-tahun membuat keluarga-keluarga yang 
tinggal di sana berhak atas konsultasi penuh sebelum 
penjualan properti apapun di sana. 

--------------o---0---o--------------
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Pertemuan masyarakat di depan ‘casa patronal’ di La Primavera, 
yang dulunya dihuni sebuah keluarga besar pemilik tanah dan 

sekarang tidak digunakan lagi © Samuel Jones
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Artikel ini dikompilasi oleh Samuel Jones yang bekerja 
bersama UVOC. UVOC adalah organisasi campesino 
(petani) dan adat yang membaktikan diri untuk 
mengamankan hak-hak atas tanah dan membalikkan 
sejarah penindasan terhadap masyarakat adat dan 
masyarakat minoritas di Guatemala. Organisasi ini 
menganut tradisi suku Maya dan keragaman komunitas 
adat dan mempromosikan penghormatan terhadap 
banyak masyarakat dan bahasa yang diwakili olehnya. 

Anda dapat menghubungi Samuel lewat alamat surel 
UVOC info.uvoc@gmail.com atau secara pribadi di 
glassworks5@yahoo.com 

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat:

•	 Blog UVOC; www.uvocguatemala.org
•	 Congcoop, Coordinadora de Cooperativas y ONGs 

de Guatemala  - www.congcoop.org.gt/. memiliki 
satu set esai yang menarik tentang pembangunan 
pedesaan di Guatemala.

•	 Centro de Reportes y Investigaciones en Guatemala; 
http://www.cerigua.org/ menyajikan berita-berita 
tentang berbagai topik sosial di Guatemala. 

•	 Prensa Libre; www.prensalibre.com. Surat kabar 
nasional Guatemala.

Kami mengucapkan terima kasih kepada (para) 
penulis atas kontribusi artikelnya untuk Lembar Berita 

Elektronik FPP. Pandangan yang dinyatakan dalam 
artikel ini tidak berarti mencerminkan pandangan 

Forest Peoples Programme.

6. Para Pihak dari Konvesi 
Keanekaragaman Hayati 

belum siap menerima 
‘masyarakat adat’

Sebuah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat 
adat pada pertemuan ke-11 Conference of the Parties 
(COP11) to the Convention on Biological Diversity 
(CBD) di Hyderabad, India, 8-19 Oktober 2012: Para 
Pihak gagal mengadopsi keputusan untuk memperbarui 
terminologi “komunitas adat dan komunitas lokal” 
yang digunakan CBD menjadi “masyarakat adat dan 
komunitas lokal”, akibat tentangan beberapa pihak.

Istilah “masyarakat adat” sangat penting karena 
dengan istilah tersebut terdapat pengakuan hak 
kolektif, misalnya terhadap sumberdaya dan terhadap 
pengakuan diri, yang mana dengan istilah “adat” saja 
tidak tercukupi. Penegasan dari status masyarakat adat 
sebagai masyarakat, bukan hanya komunitas, sangat 
penting untuk menghormati identitas mereka secara 
penuh dan melindungi hak-hak azasi mereka. Deklarasi 
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), 
diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2007, 
mengakui hal ini dan sejak saat itu menggunakan 
istilah “masyarakat adat”. COP CBD merupakan satu-
satunya badan pengambil keputusan sebuah konvesi 
internasional yang menggunakan istilah ‘komunitas adat 
dan komunitas lokal’. Semua proses terkait dan setingkat 
lainnya, termasuk COP Konvensi-Konvensi Rio lainnya, 
telah mengadopsi istilah yang tepat dari ‘masyarakat 
adat dan komunitas lokal’ dalam keputusan-keputusan 
mereka yang terkait dengan hal ini. Misalnya, Para Pihak 
Konvensi Ramsar telah memperbarui istilah mereka 
musim panas lalu, dan istilah “masyarakat adat dan 
komunitas lokal” juga telah digunakan dalam dokumen 
hasil Rio+20.

Saat masyarakat adat dalam COP11, yang bersatu 
sebagai International Indigenous Forum on Biodiversity 
(IIFB), mengingatkan dan menekankan rekomendasi 
dari United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 
(UNPFII) kepada CBD untuk memperbarui istilah ini20, 
sejumlah negara memberi dukungan, dipelopori oleh 
Norwegia dan Guatemala, dan diikuti oleh Kolombia, 
Brasil, Bolivia, Peru, Argentina, dan Filipina.

Hanya Kanada dan, menariknya, tuan rumah India yang 

20 lihat UNEP/CBD/WG8J/7/7/Rev.1: Rekomendasi yang muncul 
dari Sesi ke-9 dan ke-10 dari UN Permanent Forum on Indigenous Issues
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menolak hal ini, dan mengusulkan untuk menunda 
diskusi dan keputusan lebih lanjut sampai COP 
berikutnya, yaitu COP12 (yang akan diselenggarakan 
pada tahun 2014). Kompromi ini didukung oleh Uni 
Eropa dan diadopsi sebagai berikut: 
 

Memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang 
terkandung dalam paragraf 26 dan 27 dari laporan 
tentang sesi ke-10 United Nations Permanent Forum 
on Indigenous Issues (E/2011/43-E/C.19/2011/14), 
meminta open-ended ad-hoc inter-sessional WG8j 
dan Ketentuan-Ketentuan Terkait, dengan 
menimbang usulan dari Para Pihak, pemerintah-
pemerintah lain, para pemangku kepentingan 
terkait, dan Komunitas Adat dan Komunitas 
Lokal, untuk mempertimbangkan masalah ini 
dan seluruh implikasinya bagi Konvensi dan 
para pihaknya pada pertemuan selanjutnya, 
untuk pertimbangan lebih lanjut oleh COP pada 
pertemuan ke-12.21 

Organisasi non-pemerintah (NGO) India pada COP 
tersebut menyatakan kekecewaan dan kemarahan 
tentang masalah ini dan menunjukkan bahwa posisi 
India melanggar pernyataan Mahkamah Agung bahwa 
masyarakat Adivasis adalah penduduk asli India22 dan 
juga mengingatkan bahwa India mendukung UNDRIP 
pada September 2007 dengan menerima istilah 
masyarakat adat.

21 Lihat salinan tanpa suntingan (advanced unedited copy) dari 
COP11 Decisions, Decision XI/14, Rekomendasi-Rekomendasi kepada 
CBD yang dihasilkan dari sesi ke-9 dan ke-10 United Nations Permanent 
Forum on Indigenous Issues, halaman 84: http://www.cbd.int/cop/cop-
11/doc/2012-10-24-advanced-unedited-cop-11-decisions-en.pdf
22 Criminal Appeal No. 11 of 2011,  Special Leave Petition No. 
10367 of 2010 in Kailas & Others versus State of Maharashtra TR. Taluka 
P.S. tanggal 5 Januari 2011

Meskipun amat memalukan bahwa isu ini tidak dapat 
diselesaikan pada COP11, IIFB dan NGO-NGO 
pendukung dalam CBD Alliance mengatakan bahwa 
paling tidak hal tersebut akan ditangani dalam 2 tahun 
ke depan, dan organisasi-organisasi masyarakat adat 
serta organisasi-organisasi lainnya akan bekerja bersama-
sama dalam periode mendatang untuk meyakinkan 
Kanada, India, dan Uni Eropa untuk mengadopsi istilah 
“masyarakat adat dan komunitas lokal” secara definitif.

7. Masyarakat adat Batwa 
memperoleh ketrampilan 

lebih banyak tentang gender

Sebuah lokakarya gender yang diselenggarakan di 
Kisoro, di kawasan barat daya Uganda, pada tanggal 19-
21 November 2012 dan ditujukan untuk mengenalkan 
aspek-aspek umum gender kepada masyarakat adat,  
telah berakhir dengan sukses.

Lokakarya tersebut difasilitasi oleh United Organisation 
for Batwa Development in Uganda (UOBDU) dan 
Forest Peoples Programme dan dihadiri oleh lima puluh 
laki-laki dan perempuan Batwa dari distrik Kanungu, 
Mbarara, Kabale dan Kisoro. Kaum muda berusia 14 - 
20 juga ikut menghadiri lokakarya tersebut. 

Lokakarya tersebut membicarakan berbagai topik, 
antara lain aspek-aspek umum gender (perbedaan 
dalam peran-peran gender, kesetaraan gender dan 
diskriminasi gender), hubungan antara gender dan 
budaya, konvensi-konvensi internasional terkait seperti 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
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Mitra-mitra FPP Louis Biswane (Suriname) dan Messe Venant 
(Kamerun) dalam seksi ILC dari Kelompok Kerja COP11 © 

Caroline de Jong

Lokakarya Gender, November 2012, Kisoro, Uganda
© Stéphanie Vig
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terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) 
dan kepentingannya, dan instrumen-instrumen hukum 
nasional lainnya.
  

Lokakarya ini juga menggunakan berbagai metode untuk 
menyampaikan pesan-pesan gender seperti klip video 
dan buku cerita. Yang paling menyentuh adalah “cerita 
Meena” yang dibuat UNICEF, yang menceritakan kisah 
seorang gadis muda yang dipaksa menikah oleh ayahnya 
sebelum mencapai usia 18 tahun. Banyak masyarakat 
adat Batwa melihat cerita ini sebagai pengalaman hidup 
yang nyata di antara komunitas yang berbeda dan 
berjanji untuk mendorong orang lain untuk berubah. 
Mereka juga menyadari bahwa ada nilai yang sangat 
besar dalam mendidik para gadis, jadi mereka memang 
sebaiknya mendapatkan pendidikan. 

Para peserta, yang merasa sangat senang dengan diskusi 
yang interaktif, aktif berpartisipasi dalam lokakarya 
dengan merespon berbagai pertanyaan, berbagi 
pengalaman hidup di komunitas, memberi nasihat 
kepada sesama masyarakat Batwa dan juga melontarkan 
pertanyaan. Nteziki Kedress, seorang perempuan adat 
Mutwa, memberi komentar, ‘Saya mohon Anda semua 

bertepuk tangan atas pengajaran yang kita peroleh, 
pengajarannya begitu edukatif ’.

Para peserta berjanji untuk Mempelajari, Memahami, 
Mengubah dan Mendidik (Learn, Understand, Change 
and Educate/LUCE) orang lain, dan mendorong 
terwujudnya perubahan ketika mereka kembali ke 
komunitas mereka. Di atas segalanya, mereka berjanji 
untuk pertama-tama menjadi teladan sehingga yang lain 
dapat belajar dari mereka.  

Ditulis oleh Ms. Winfred Mukandinda, staf Hak-
Hak atas Tanah dari United Organisation for Batwa 
Development in Uganda (UOBDU) atau Persatuan 
Organisasi untuk Pembangunan Batwa di Uganda

8. Masyarakat adat meminta 
Bank Pembangunan Afrika 

untuk mengembangkan 
kebijakan khusus untuk 

melindungi hak-hak mereka 

Tahun 2010 Bank Pembangunan Afrika (African 
Development Bank/AfDB) berkomitmen untuk 
mengembangkan “standard-standar pengaman” yang 
baru. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan 
untuk menyediakan sebuah kerangka bagi pihak Bank 
dan para peminjamnya untuk mengkaji dan mengurangi 
risiko sosial dan lingkungan. Dengan melakukan ini, 
pihak Bank Pembangunan Afrika mengikuti langkah 
bank-bank pembangunan multilateral regional lainnya 
(Asia, Eropa, Inter-Amerika) dan Bank Dunia serta 
Korporasi Pendanaan Internasional (International 
Finance Corporation). 

Bulan Juni tahun ini, organisasi-organisasi masyarakat 
adat (di bawah payung Koalisi Masyarakat Sipil 
pemerhati AfDB - Civil Society Coalition on the 
AfDB) menyerahkan sebuah laporan23 yang rinci dan 
komprehensif kepada Bank Pembangunan Afrika. 
Laporan ini menyajikan argument-argumen yang kuat 
guna mendukung penyusunan sebuah kebijakan khusus 
yang dirancang untuk mengamankan kepentingan-
kepentingan masyarakat adat dan melindungi hak-hak 
masyarakat adat dalam proyek-proyek yang didanai 

23 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
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AfDB. Sebuah surat bertanda tangan24 yang didukung 
oleh organisasi-organisasi masyarakat adat dari seluruh 
penjuru benua tersebut juga disampaikan kepada pihak 
Bank di bulan Juni.

Sayangnya, Bank Pembangunan Afrika kini telah merilis 
sebuah konsep Pernyataan Kebijakan Pengamanan 
Terpadu25 (Integrated Safeguard Statement) yang tidak 
berisi satu pun persyaratan operasional khusus untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak 
masyarakat adat. Jika disetujui dalam bentuknya 
yang sekarang, AfDB hanya akan tetap menjadi bank 
pembangunan multilateral tanpa kebijakan khusus 
yang mengakui dan membela hak-hak masyarakat adat. 
Diharapkan bahwa pihak Bank akan memperpanjang 
periode konsultasi untuk proses kebijakan ini dan 
mengijinkan masukan yang efektif dari masyarakat-
masyarakat adat di wilayah tersebut.  

Di kuartal pertama tahun 2013 FPP akan menerbitkan 
sebuah buletin berita elektronik edisi spesial yang secara 
eksklusif memberitakan tentang kebijakan pengaman 
dari bank-bank pembangunan yang didanai publik, 
termasuk sebuah pandangan luas tentang tinjauan Bank 
Dunia yang saat ini tengah berlangsung dan berita-berita 
terbaru tentang kebijakan-kebijakan pengamannya.  

9. Kelompok Regional 
untuk Pemantauan 

Megaproyek di Ucayali, Peru 
(GRMMU) meluncurkan 

Blog Baru

Kelompok Regional untuk Pemantauan Megaproyek di 
Ucayali (El Grupo Regional de Monitoreo de Megaproyectos 
de Ucayali/GRMMU), yang berbasis di Peru, baru saja 
mengumumkan peluncuran blog baru mereka: *http://
megaproyectosucayali.blogspot.com/*.  

Di dalam blog ini organisasi-organisasi adat, dan 
organisasi-organisasi lainnya yang bekerja sama dengan 
mereka, dapat menemukan informasi terbaru tentang 
proyek jalan raya Pucallpa (Peru) – Cruzeiro do Sul 
(Brasil) yang direncanakan pemerintah Peru. Proyek ini 
akan memiliki dampak dan (kerusakan-kerusakan) besar 
dan permanen terhadap daerah yang mencakup tanah-

24 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/sign-letter-afdb-english.pdf
25 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/afdb-iss-english-26-sept-2012.pdf

tanah masyarakat adat yang selama ini belum diakui, 
yaitu cagar alam Isconahua yang diperuntukkan bagi 
masyarakat adat terisolasi dan kawasan lindung Sierra 
del Divisor.

Klik di sini untuk mengunjungi blog tersebut (hanya 
tersedia dalam bahasa Spanyol). 

Informasi lebih lanjut 
Jalan raya Amazon antara Peru dan Brasil ditolak 
organisasi-organisasi masyarakat adat di Peru: http://
www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/
news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-
brazil-rejected-indigenous-

10. Laporan dan masukan 
terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat 
Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The 
Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan 
mendalam terkait  
pembangunan proyek 
pembangkit listrik 
tenaga air Arun 
III dan tantangan-
tantangannya, serta 
proyek lain yang serupa, 
m e m p e r t a n y a k a n 
komitmen pemerintah 
Nepal untuk 
melindungi hak-hak 
dan kepentingan-
kepentingan masyarakat 
adat (LAHURNIP, 
NGO-FONIN dan 
FPP). 

Untuk membaca laporannya (hanya tersedia dalam 
bahasa Inggris) kunjungi: http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/publication/2012/12/destruction-
dawnfinalnovember2012.pdf 

2. Kekerasan terhadap Perempuan Adat (Violence 
Against IndigenousWomen/VAIW) 

Masukan dari kawasan Asia kepada Sesi Ke-57 Komisi 
tentang Status Perempuan (Commission on the Status 
of Women/CSW) berkenaan dengan tema prioritas 
kekerasan terhadap perempuan (AIPP dan FPP). 
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Untuk membaca usulannya (hanya tersedia dalam bahasa 
Inggris) kunjungi: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2012/12/csw-fpp-aipp-nov-15-2.
pdf

3. Kekerasan terhadap Perempuan Adat di Nepal

Sebuah masukan nasional kepada Sesi Ke-57 Komisi 
tentang Status Perempuan (Commission on the Status of 
Women/CSW) berkenaan dengan dengan tema prioritas 
kekerasan terhadap perempuan, yang dibangun atas 
masukan sebelumnya kepada CEDAW (LAHURNIP 
dan NCARD).

Untuk membaca usulannya (hanya tersedia dalam bahasa 
Inggris) kunjungi: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2012/12/csw-submission-final.pdf

***
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