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Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan 
untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP.  
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Foto sampul depan: perempuan dan anak-anak komunitas adat Ba Mbuti sedang memanen di Desa Mandima, 
di Provinsi Oriental, Republik Demokratik Kongo (RDK). FPP dan para mitra dari RDK telah bergabung untuk 
menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di RDK kepada Komite 
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan – lihat Artikel 2 untuk informasi lebih lanjut © Médard Nguliko 
Mbali (CAMV)

Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP 

Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik di sini  
atau dengan mengirim surel ke gemma@forestpeoples.org. Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali; Anda 
juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan langganan 
setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tiap pengiriman.  
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Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari 
semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan 
hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, 
NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples 
Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai 
lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk 
menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia baru-baru ini yang memutuskan bahwa ‘hutan adat’ masyarakat 
adat bukan ‘kawasan hutan Negara’ menunjukkan penghormatan dan pengakuan atas pengelolaan hutan 
adat, sehingga membuka jalan bagi hubungan yang dinyatakan Presiden Indonesia antara “kebutuhan 
untuk pengawasan hutan yang lebih kuat dengan kebutuhan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang 
bergantung pada hutan dan masyarakat adat”. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), telah menggarisbawahi bahwa mengakui hak masyarakat adat akan mengamankan 
hutan untuk semua.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan resmi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang 
memiliki hak hukum untuk mengklaim hutan adat mereka, dan untuk memperkarakan kasus-kasus di 
mana hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya tidak dihormati atau dilanggar.

Jika rasa hormat dan pengakuan bagi masyarakat hutan menjadi norma yang akan diterapkan dalam semua 
proses pembangunan yang mempengaruhi mereka, maka mereka tidak akan lagi secara rutin diabaikan 
ketika proyek-proyek pembangunan yang penting direncanakan atau dilaksanakan di wilayah mereka. 
Itulah yang terjadi dalam lelang tambang-tambang di desa Amerindian di daerah hulu Sungai Kwitaro di 
Guyana yang memiliki kepentingan spiritual dan mata pencaharian khusus bagi masyarakat Wapichan. 
Di Jambi, Indonesia, konsesi minyak sawit PT Asiatic Persada yang merupakan anak perusahaan Wilmar 
telah dijual kepada perusahaan lain, di tengah-tengah proses mediasi oleh Compliance/Advisory Ombudsman 
(CAO) International Finance Corporation (IFC), untuk menyelesaikan masalah ganti rugi penggusuran 
yang menimpa Batin Sembilan. Penjualan konsesi itu dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu atau 
penghormatan terhadap keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) dari masyarakat 
yang terlibat dalam proses mediasi.

Lembar berita elektronik ini juga melaporkan tindakan yang diambil oleh masyarakat hutan dan pendukung 
mereka untuk melibatkan badan-badan PBB dan proses-proses internasional, termasuk Komite Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Platform Sains-
Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) dan Jaringan Adat Dunia (WIN). 
Sebuah laporan alternatif telah disampaikan kepada CEDAW tentang situasi perempuan adat di Republik 
Demokratik Kongo (DRC) yang menyoroti adanya kesenjangan yang mencolok dalam laporan pemerintah. 
Laporan ini akan disajikan kepada CEDAW oleh sebuah delegasi perempuan adat dari RDK bulan ini.

Selain itu, dalam pengajuan ke CBD, yang dikoordinasikan oleh FPP, sebuah konsorsium organisasi 
masyarakat adat, organisasi-organisasi berbasis komunitas, serta berbagai jaringan dan NGO menggarisbawahi 
pentingnya penggunaan istilah “masyarakat adat dan komunitas lokal” dalam kerja-kerja CBD, seperti yang 
direkomendasikan oleh Forum Tetap PBB mengenai Isu-Isu Adat, untuk dapat sepenuhnya menghormati 
identitas masyarakat adat, sesuai dengan pengadopsian Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 
oleh Majelis Umum PBB.

Kolaborasi antara organisasi adat juga terjadi melalui pertukaran masyarakat untuk berbagi dan mempelajari 
aksi-aksi seperti pemetaan masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan, seperti yang ditunjukkan oleh 
organisasi masyarakat Kalin’a dan Lokono di Marowijne (KLIM) dari Suriname dan Asosiasi Pembangunan 
Masyarakat Kawasan Tengah Selatan (SCPDA) di Guyana.

Terakhir, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 Réseau CREF yang merupakansalah satu mitra 
FPP di RDK, kami mewawancarai sang Direktur tentang tujuan-tujuan, visi dan kegiatan masa depan  
mereka. Organisasi ini telah mendukung hak-hak masyarakat hutan dan melestarikan hutan di RDK selama 
satu dekade, dan kami berharap mereka melanjutkan pekerjaan mereka yang berharga di tahun-tahun 
mendatang.

Joji Cariño, Direktur
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1. Indonesia: Perusahaan 
kelapa sawit raksasa Wilmar 

kembali mengecewakan 
komunitas lokal dan 

membahayakan masa depan 
mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, 
telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit 
PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya 
atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, 
Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat 
adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam 
proses mediasi kon�ik lahan. Kesepakatan penjualan 
dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota 
RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance 
Corporation membahayakan proses mediasi yang 
tengah ditenggarai International Finance Corporation 
(IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas 
berbagai kon�ik lahan di konsesi tersebut sejak awal 
2012.

Pada bulan April 2013, Forest Peoples Programme 
(FPP) dan para mitra, Setara Jambi dan Sawit Watch, 
mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic 
Persada milik Wilmar di Provinsi Jambi untuk mengkaji 
kemajuan proses mediasi CAO IFC yang telah 
berlangsung di sana sejak awal 2012. Proses mediasi 
tersebut adalah respon dari CAO IFC atas pengaduan 
yang diterimanya pada bulan Nopember 2011 tentang 
penggusuran sistematis 83 keluarga Batin Sembilan dan 
penghancuran rumah-rumah mereka oleh staf PT Asiatic 
Persada dan Brigade Mobil (BRIMOB) di bagian selatan 
perkebunan PT AP.

Selama kunjungan mereka pada bulan April 2013, tim 
peneliti FPP/Setara Jambi/Sawit Watch mendapati 
bahwa meskipun prosesnya berjalan lambat dan hasil 
yang nyata belum tercapai, setidaknya dua komunitas 
adat Batin Sembilan (Dusun 4 Sungai Beruang dan 
Kelompok Pinang Tinggi,) melihat nilai besar dalam 
proses mediasi CAO ini dan mereka berharap proses itu 
terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Namun, yang menjadi perhatian penting bagi komunitas-
komunitas ini adalah kesepakatan penjualan PT Asiatic 
Persada oleh Wilmar kepada perusahaan yang bukan 
merupakan anggota RSPO dan yang tidak didanai 
oleh IFC sementara mediasi CAO dengan Pemerintah 
Provinsi Jambi (Tim Mediasi Gabungan) masih 
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berlangsung. Serah terima ini telah membawa dampak 
serius terhadap moral masyarakat dan telah menciptakan 
kecemasan yang tinggi tentang bagaimana kemajuan 
yang dicapai melalui mediasi CAO dapat dipertahankan 
dan ditingkatkan. Tidak ada informasi yang disediakan 
kepada masyarakat yang terkena dampak dan tidak ada 
konsultasi yang diadakan, mencerminkan itikad buruk 
dan kurangnya transparansi dari anggota RSPO yang 
diwajibkan, sesuai dengan Kode Etik RSPO, untuk 
‘berkomitmen terhadap keterlibatan yang terbuka dan 
transparan dengan pihak terkait, dan secara aktif mencari 
penyelesaian kon�ik’.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh LSM 
penandatangan bersama dan komunitas Batin Sembilan 
yang terkena dampak (walaupun yang terakhir ini tidak 
diundang secara formal) dengan Tim Mediasi Gabungan 
pada tanggal 6 Mei 2013, semua pihak yang hadir sepakat 
bahwa Tim Mediasi Gabungan akan melanjutkan proses 
mediasi dan bahwa Wilmar, sebagai mantan pemilik 
PT Asiatic Persada, masih memikul tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat 
tetap dijunjung tinggi dan diterapkan sebagaimana 
disyaratkan.

Dalam sebuah pengaduan yang dikirim ke Wilmar pada 
tanggal 14 Mei 2013, masyarakat yang terkena dampak 
dan penandatangan bersama FPP, Setara dan Sawit 
Watch, meminta klari�kasi dari Wilmar akan beberapa 
hal, antara lain mengapa masyarakat yang terkena 
dampak tidak secara resmi diberitahu tentang penjualan 
PT Asiatic Persada dan apa tanggung jawab, jika ada, 
Wilmar sendiri untuk memastikan bahwa penyelesaian 
kon�ik di PT Asiatic Persada dapat dicapai. Tanggapan 
yang diterima pada tanggal 31 Mei 2013 ternyata 

‘Kami telah mencurahkan begitu banyak energi dan waktu untuk 
proses mediasi, dan kini kami tidak tahu apa yang akan dihasilkan 
dari apa yang telah kami curahkan’ – kutipan dari anggota komu-

nitas  Sungai Beruang © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/forest-peoples-programme-s-and-allies-letter-international-fin
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
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tidak dapat menjawab sebagian besar dari pertanyaan-
pertanyaan ini secara substansial. Pengaduan kedua, kali 
ini dikirimkan baik kepada PT Asiatic Persada maupun 
Departemen Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social 
Responsibility) Wilmar, dikirim pada tanggal 6 Juni 
2013, mengulangi pertanyaan yang belum terjawab dan 
kemudian menyatakan keprihatinan serius yang muncul 
dari respon yang diterima. 

Ketidakacuhan Wilmar terhadap pengaduan tersebut 
tidak menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap 
mata pencaharian dan hak-hak masyarakat yang terkena 
dampak, yang telah sangat dirugikan oleh operasi 
Wilmar. Tanggapan dari Wilmar tidak menyinggung  
masyarakat setempat yang terkena dampak sama sekali, 
menimbulkan keraguan yang serius apakah Wilmar 
memiliki rasa tanggung jawab atau komitmen untuk 
menyelesaikan kon�ik yang ditimbulkan oleh operasinya 
serta pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan 
dengan PT Asiatic Persada yang terdokumentasi dengan 
baik dan telah dipublikasikan.

Sejak pertemuan pada tanggal 6 Mei 2013 tersebut, 
Tim Mediasi Gabungan belum mampu untuk 
mengatur sebuah pertemuan lanjutan dengan PT 
Asiatic Persada dan tidak ada penjelasan mengapa pihak 
perusahaan tidak dapat atau tidak mau hadir, di tengah 
banyaknya permintaan dari penandatangan bersama 
dan masyarakat yang terkena dampak sejak pertemuan 
tersebut agar pihak perusahaan memberikan klari�kasi. 
Hal ini meningkatkan kekhawatiran yang ada mengenai 
komitmen PT Asiatic Persada dan Wilmar terhadap 
penyelesaian kon�ik, dan kemampuan dan komitmen 
yang tulus dari Tim Mediasi Gabungan itu sendiri untuk 
menyelesaikan kon�ik-kon�ik ini.

Penjualan PT Asiatic Persada tanpa konsultasi terlebih 
dahulu menyoroti kelemahan kritis dari RSPO: tidak 
adanya kriteria atau panduan tentang kewajiban 
perusahaan anggota RSPO jika konsesi dijual kepada 
perusahaan bukan anggota RSPO, khususnya jika kon�ik 
dan resolusi kon�ik masih berlangsung. FPP, Setara dan 
Sawit Watch mengkomunikasikan kepada RSPO bahwa 
ini perlu segera ditangani sebagai bagian dari reformasi 
sistemik dari mekanisme RSPO. Kasus ini menyoroti 
lagi kebutuhan agar IFC menerapkan Standar Kinerja-
nya terhadap keseluruhan rantai pasokan dari Wilmar 
Group, yang sejauh ini upaya untuk mengatasinya 
belum pernah terlihat, baik dari IFC maupun CAO, 
apa lagi dari Wilmar sendiri. Sementara itu, masyarakat 
yang terkena dampak di konsesi PT Asiatic Persada 
tetap berada dalam posisi ketidakpastian, frustrasi dan 
terabaikan meskipun situasi ini sangat mendesak dan  
berdampak pada masa depan mereka. 

Tautan yang relevan: 

•	 Pengaduan tentang kesepakatan penjualan PT 
Asiatic Persada milik Wilmar Group (Jambi, 
Indonesia) kepada perusahaan bukan anggota RSPO 
dan yang bukan didanai IFC tanpa konsultasi 
sebelumnya dengan Batin Sembilan yang terkena 
dampak (Bahasa Inggris: http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/�les/publication/2013/05/complaint-
pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf, Bahasa 
Indonesia: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
�les/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewitho
utcommfpicmay2013bahasa.pdf )

•	 Tanggapan Wilmar atas pengaduan 
(Bahasa Inggris) http://www.forestpeoples.
o rg / s i t e s / fpp / f i l e s /pub l i c a t i on /2013/05 /
wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf

•	 Pengaduan yang telah diperbarui (Bahasa 
Inggris) http://www.forestpeoples.org/
s i t e s / f p p / f i l e s / p u b l i c a t i o n / 2 0 1 3 / 0 5 /
fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.
pdf 

•	 Press Release: New Report Exposes Human Rights 
Abuses in Wilmar Group Plantation in Jambi, 
Indonesia  http://tinyurl.com/7o9dav2 

2. Komite Penghapusan 
Diskriminasi terhadap 

Perempuan harus menaruh 
perhatian khusus pada 
situasi perempuan adat 
yang rentan di Republik 

Demokratik Kongo 

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan 
adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung 
untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk 
diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik 
Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-
negara diminta untuk menyampaikan laporan empat 
tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-
langkah legislatif, judikatif dan administratif serta 
langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi 
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari 
laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.trust.org/item/?map=palm-oil-company-and-indonesian-police-committed-human-rights-abuses-says-report
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaintptapsalewithoutcommfpic14may2013covernotetorspobahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaintptapsalewithoutcommfpic14may2013covernotetorspobahasa.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/03/fpp-ifc-cao-3rd-complaint-follow-letter-re-systemic-issues-and-wilmar-march-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://tinyurl.com/7o9dav2
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perwakilan pemerintah Kongo.

Amat disesali bahwa laporan periodik RDK tidak 
bisa memberikan informasi apa pun tentang situasi 
perempuan adat walaupun terdapat fakta bahwa para 
perempuan ini menghadapi banyak diskriminasi dalam 
berbagai bentuk dan hidup dalam kondisi kerentanan 
yang ekstrem. Perbedaan yang terjadi ini mendorong 15 
LSM bergabung dalam gerakan yang sama dan menulis 
sebuah Laporan Alternatif untuk menggambarkan situasi 
perempuan adat di RDK. 

Laporan tersebut pertama-tama melihat situasi 
masyarakat adat di RDK. Laporan tersebut 
mempertimbangkan perampasan tanah leluhur mereka 
dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap hubungan 
mendasar yang dijaga masyarakat adat dengan tanah 
mereka. Hubungan ini amat penting bagi budaya, cara 
hidup dan kelangsungan hidup mereka. Hilangnya 
tanah leluhur telah dan terus memiliki dampak merusak 
terutama bagi perempuan adat. Salah satu peran sentral 
perempuan adat adalah memberi makan dan merawat 
keluarga mereka. Namun, sarana untuk melakukannya 
telah dirampas dan karenanya mereka terpaksa hidup 
dalam kondisi genting yang membuat mereka rentan 
terhadap eksploitasi dan kekerasan. 

Laporan tersebut juga mempertimbangkan diskriminasi 
yang diderita perempuan adat di bidang pendidikan, 
kesehatan, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan politik, serta akses kepada keadilan. Laporan 
tersebut menegaskan bahwa pemerintah RDK terbukti 
lambat dalam mengadopsi langkah-langkah khusus 
yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan bagi 
perempuan adat, dan untuk memastikan bahwa mereka 
dapat menikmati seluruh hak mereka tanpa diskriminasi.  

Organisasi penulis laporan1 telah mengusulkan 
beberapa rekomendasi kepada Komite untuk berbicara 
dengan pemerintah RDK yang dapat membantu 
pemerintah tersebut mendapatkan pemahaman yang 
lebih komprehensif akan hak-hak perempuan adat saat 
menyusun undang-undang, kebijakan dan program bagi 
kepentingan perempuan-perempuan ini. Para penulis 
juga menegaskan betapa pentingnya bagi Komite 
untuk mengadopsi sebuah pendekatan yang holistik 
ketika memeriksa situasi perempuan adat di RDK serta 
kekerasan terhadap hak-hak mereka sesuai Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan dan dalam penyusunan rekomendasi-
rekomendasinya bagi pemerintah RDK. Ini akan 
memungkinkan Committee untuk mempertimbangkan 
beragam bentuk diskriminasi yang menimpa perempuan 
adat, serta dampak kumulatif dari beragam bentuk 
diskriminasi ini terhadap perempuan adat. 

Dua perwakilan masyarakat adat dari RDK berangkat 
ke Jenewa untuk memaparkan laporan alternatif pada 
Komite yang baru-baru ini mengadakan pertemuan 
sesi ke 55. Pada tanggal 8 Juli 2013, Musanga Timani 
Chimène, seorang perempuan adat dari Kivu Selatan, 
memaparkan sebuah deklarasi2 kepada Komite, 
bersikukuh pada kenyataan bahwa pemerintah RDK 
telah gagal, hingga hari ini, untuk mengadopsi langkah-
langkah untuk melindungi hak perempuan adat. 
Perwakilan masyarakat adat juga akan memilihi peluang 
lain untuk memaparkan perhatian mereka kepada 
anggota Komite saat mereka berada di Jenewa.

Tautan yang relevan: 

•	 Laporan periodik RDK: http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/cedaws55.htm

•	 Laporan Alternatif untuk menggambarkan 
situasi perempuan adat di RDK: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/
JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_
en.pdf

1 Action Communautaire pour la Promotion des Défavorisés 
Batwa (ACPROD-BATWA), Action for the Promotion of Indigenous 
Minority Rights in Central Africa (APDMAC), Association pour 
le Regroupement et l’Autopromotion des Pygmées (ARAP), Centre 
d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnéra-
bles (CAMV), Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN), 
Collectif pour les Peuples Autochtones au Kivu (CPAKI/Asbl) Environne-
ment Ressources Naturelles et Développement (ERND Institute), Forest 
Peoples Programme (FPP), Initiatives pour la Promotion des femmes 
autochtones et vulnérables (IPROFAV), Ligue Nationale des Associa-
tions des Autochtones Pygmées du Congo (LYNAPICO), Organisation 
d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées (OSAPY), Réseau des 
Femmes pour la Défense des Droits et la Paix (RFDP), Réseau pour la 
Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers (Réseau 
Créf ), Solidarité pour les Initiatives des Peuples Autochtones Pygmées 
(SIPA), Union pour l’Émancipation de la Femme Autochtone (UEFA)
2 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/news/2013/07/Dec-
laration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_ENG.pdf

Perempuan dan anak-anak komunitas adat Ba Mbuti tengah 
bertani di Desa Mandima, di Provinsi Oriental, RDK. Banyak 

perempuan adat di RDK menghadapi berbagai bentuk 
diskriminasi dan hidup dalam kondisi kerentanan yang ekstrim © 

Médard Nguliko Mbali (CAMV) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Declaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_ENG.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Declaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_ENG.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Declaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_ENG.pdf
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3. Guyana: Masyarakat 
Wapichan sekali lagi angkat 
bicara demi lahan dan hutan 

mereka

Pada bulan April dan Mei 2013 masyarakat 
Wapichan di Guyana selatan mengirim pesan yang 
jelas kepada pemerintah bahwa semua penambangan 
dan pembangunan lainnya harus menghormati hak-
hak adat mereka atas tanah dan menegakkan prinsip 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(KBDD/FPIC). Desa Wapichan kini tengah 
melakukan dialog baru dengan pemerintah tentang 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui 
dan menjamin tanah mereka, termasuk rencana 
pembentukan sebuah hutan luas berbasis komunitas 
di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Essequibo.

Undian penambangan menimbulkan keprihatinan 
besar

Pada bulan April tahun ini, desa Amerindian di 
Rupununi Selatan merasa khawatir mengetahui bahwa 
pemerintah nasional berencana untuk menjual daerah 
penambangan di daerah hulu Sungai Kwitaro, yang 
memiliki kepentingan spiritual dan mata pencaharian 
khusus bagi masyarakat Wapichan. Daerah tersebut 
memiliki nilai konservasi tinggi dan merupakan bagian 
dari permohonan perluasan hak atas tanah yang diajukan 
Desa Aishalton (Gambar 1). Daerah di mana blok-
blok tambang baru ini berada merupakan bagian dari 
tanah adat desa-desa yang berada di Rupununi Selatan 
dan berpotensi mempengaruhi tanah dan sumber daya  

desa tetangga Aishalton, termasuk Achawib, Kraudar, 
Morora Naawa, Awarenao dan Shii. Semua desa ini telah 
berusaha mendapatkan pengakuan resmi atas hak milik 
mereka atas hutan dan sabana di Upper Essequibo sejak 
sebelum kemerdekaan dari Inggris. Sebuah petisi resmi 
untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah telah 
dilakukan melalui pengajuan ke Komisi Pertanahan 
Amerindian (Amerindian Lands Commission/ALC) pada 
tahun 1967.

Protes jalanan

Masyarakat Wapichan baru mengetahui rencana-rencana 
ekstraktif pemerintah ini hanya beberapa hari sebelum 
pemerintah melakukan lelang resmi hak penambangan 
di kota lokal Lethem pada akhir April. Setelah berita 
itu keluar, penduduk desa bangkit kemarahannya 
karena pemerintah tidak memenuhi tugasnya untuk 
berkonsultasi dan mendapatkan keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). 
Meskipun waktu yang ada tidak banyak, masyarakat 
desa mengorganisir diri dan melakukan perjalanan ke 
Lethem untuk melakukan protes di jalan-jalan di mana 
mereka menyatakan keprihatinan yang serius mengenai 
rencana penambangan resmi yang akan berdampak pada 
mata pencaharian, tanah, perairan dan hutan mereka.

Akibat aksi ini, seminggu kemudian Menteri Sumber 
Daya Alam menghadiri pertemuan di Desa Aishalton 
pada tanggal 4 Mei untuk melakukan pembahasan 
lebih lanjut tentang penjualan penambangan dengan 
penduduk desa. Lebih dari 200 warga dari enam Desa 
Amerindian menghadiri pertemuan tersebut, termasuk 
para tetua, perempuan, pemuda, Anggota Dewan dan 
para Toshao, dari Desa Aishalton, Achawib, Karaodaznao, 
Awarewao dan Morora Naawa dan Shorinab. Berbagai 

Sumber daya air, perikanan dan hutan di tanah-tanah Wapichan 
di Guyana terancam oleh pengembangan penambangan yang 

tidak terkontrol, yang saat ini mengabaikan hak-hak adat 
masyarakat dan tidak mengindahkan sistem-sistem penggunaan 

lahan setempat yang melindungi lokasi-lokasi penting untuk mata 
pencaharian, budaya, kesakralan dan sejarah © Tom Gri�ths 

Musanga Timani Chimène dari RDK mempresentasikan 
pernyataan lisan kepada Komite CEDAW mengenai situasi 

perempuan adat di RDK. Jenewa, Juli 2013 © Stéphanie Vig 
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kelompok masyarakat juga mengambil bagian dalam 
pertemuan tersebut, termasuk perwakilan dari Asosiasi 
Pembangunan Masyarakat Kawasan Selatan Tengah 
(SCPDA), Asosiasi Penenun Rupununi, Kelompok 
Perempuan Aishalton dan Masyarakat Konservasi 
Rupununi Selatan.

Permohonan yang kuat untuk menghormati hak atas 
tanah

Para peserta dari Wapichan dalam pertemuan itu 
membuat pernyataan yang kuat menyerukan komisi 
Geologi dan Pertambangan Guyana (GGMC) dan 
Kementerian Sumber Daya Alam untuk sepenuhnya 
menegakkan hak kolektif mereka atas tanah dalam 
semua rencana dan keputusan tentang penambangan di 
Rupununi Selatan dan di seluruh negeri.

Seorang wanita warga Desa Morora Naawa dan anggota 
pendiri Asosiasi Penenun Rupununi menegaskan:

Sebagai masyarakat Guyana yang pertama, kami 
tidak pernah menandatangani perjanjian apapun: 
kami tidak pernah menyerahkan tanah kami, kami 
masih memilikinya ... masyarakat Rupununi Selatan 
membutuhkan komitmen, bahwa kami akan 
mendapatkan pengakuan atas tanah yang diminta 
oleh para leluhur kami.

Kepada Menteri, seorang warga perempuan Wapichan 
lainnya dan kini menjabat Ketua Asosiasi Penenun 
menyatakan:

Hutan adalah rumah sakit kami, rumah kami, 
supermarket kami. Hutan adalah universitas 

kami .... Kami tidak ingin 
menginginkan undian Anda 
di sini. Tanah ini adalah 
milik kami, kami akan 
mengelolanya, kami bersuara 
keras untuk itu. Kami bukan 
lagi orang-orang yang bodoh. 
Kami adalah orang-orang 
Wapishana yang kuat ... 

Penduduk desa menjelaskan 
bahwa kawasan hulu DAS 
Kwitaro adalah sangat penting 
untuk mata pencaharian dan 
ketahanan pangan setempat 
karena daerah yang akan diundi 
adalah lokasi penangkapan 
ikan, berburu dan pengumpul 
makanan yang utama. 
Penduduk desa juga menyoroti 
hubungan spiritual dan historis 
yang kuat dengan daerah 
yang direncanakan untuk 

pertambangan itu, dan menyerukan perlindungan 
penuh bagi ekosistem yang rapuh dan daerah-daerah 
yang memiliki kepentingan budaya.

Orang-orang kami perlu penyelesaian isu-isu.  
Isu-isuinimenyangkut dampak lingkungan dari 
pertambangan di daerah Kwitaro. Yang kami 
masalahkan adalah bahwa blok-blok pertambangan 
yang diusulkan berada di hulu Sungai Kwitaro, dan 
orang-orang di daerah ini bergantung pada sungai 
tersebut sebagai sumber makanan dan sumber air. 
Orang-orang inilah yang akan menderita akibat 
kegiatan penambangan di daerah ini. Jadi mengapa 
GGMC tidak berkonsultasi dengan orang-orang ini 
sebelum tanah-tanah ini  diputuskan untuk diundi? 
[Toshao, Desa Morora Naawa]

Seruan untuk perlindungan hak dan dukungan bagi 
hutan masyarakat

Beberapa peserta pertemuan mengingatkan Menteri 
bahwa desa-desa Wapichan telah menyajikan sebuah 
rencana positif untuk daerah mereka kepada pemerintah, 
termasuk rencana-rencana untuk mendirikan sebuah 
Hutan Konservasi Masyarakat Wapichan yang 
luas. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari 
Kementerian Urusan Amerindian membenarkan bahwa 
Desa Aishalton memang mengajukan perluasan untuk 
hak mereka pada tahun 2011, tetapi menyatakan bahwa 
Kementerian belum melihat peta apapun dari wilayah 
bersangkutan. Hal ini membingungkan para peserta 
karena Dewan Desa Wapichan telah memperlihatkan 
sebuah rencana penggunaan lahan beserta peta-peta 
langsung kepada Menteri Urusan Amerindian di 

Gambar 1: Peta indikatif yang menunjukkan hak-hak desa yang ada (warna biru), bagian dari 
permohonan perluasan daerah (warna hijau), dan blok-blok pertambangan yang kontroversial 
di daerah hulu Kwitaro (warna kuning) [Peta diberikan atas kebaikan Dewan Toshaos Distrik 

Rupununi Selatan]
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awal tahun 2012. Peserta bertanya-tanya bagaimana 
mungkin GGMC membagikan hak penambangan saat 
mereka pasti tahu bahwa daerah yang akan dibagikan 
merupakan bagian dari tanah Amerindian yang haknya 
tengah diajukan:

Kami masyarakat Wapishana diberitahu bahwa 
tanah kami termasuk bagian dari blok-blok yang 
akan diundi hanya tiga hari sebelum tanah-tanah 
itu disediakan. Kenapa Kementerian Urusan 
Amerindian tidak berkonsultasi dengan Kementerian 
Sumber Daya Alam terkait masalah ini, ketika 
mereka tahu bahwa ada permasalahan perluasan 
di sana? Bagaimana mungkin GGMC mengatakan 
bahwa mereka tidak mengetahui bahwa blok-blok 
dimaksud berada di daerah perluasan Wapishana? 
[Perwakilan Kelompok Perempuan Aishalton]

Janji untuk mengadakan dialog 

Menanggapi intervensi-intervensi yang kuat ini, Menteri 
menyarankan agar tidak ada lagi blok pertambangan yang 
akan dilelang di daerah dimaksud. Peserta pertemuan 
menyambut baik janji ini, tetapi juga meminta 
pemerintah untuk memberikan jaminan yang kuat 
bahwa setiap blok pertambangan yang sudah dibagikan 
lewat proses undian pada akhir April sepenuhnya dicabut 
dan tanah-tanah tersebut sepenuhnya dikembalikan 
kepada masyarakat, bukan hanya blok-blok yang belum 
didaftarkan.

Pemerintah belum membuat komitmen apapun 
terkait permintaan terakhir ini, dan sejauh ini hanya 
berjanji untuk melihat “pengaturan” untuk blok-blok 
penambangan dan akan mengadakan pertemuan lebih 
lanjut dengan desa-desa bersangkutan.

Dialog lebih lanjut dengan pemerintah direncanakan 
bulan ini. Masyarakat terus bekerja bersama-sama 
mencoba membujuk pemerintah untuk menunda semua 
rencana pembangunan tambang yang membahayakan 
ini, untuk menjamin hak-hak tanah masyarakat 
dan untuk memasukkan mekanisme yang kuat bagi 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(FPIC) ke dalam semua keputusan GGMC dan 
Departemen Sumber Daya Alam yang mempengaruhi 
tanah dan hutan masyarakat Amerindian.

Kon�ik pertambangan terus berlangsung

Seraya masyarakat menunggu lebih banyak pertemuan 
dengan pemerintah, rencana pengembangan 
penambangan kontroversial di sekitar Gunung Marudi 
terus menimbulkan kekhawatiran. Di bulan Juni, 
kelompok perempuan dari Desa Aishalton dan dari desa-
desa lainnya mengambil tindakan damai langsung dengan 
membentuk rantai manusia di sekitar eskavator besar yang 

tengah melintasi tanah desa tanpa melakukan konsultasi 
yang memadai sebelumnya dengan pihak desa. Setelah 
polisi dikirim ke lokasi protes dan perusahaan tambang 
yang terlibat setuju untuk berdialog dengan warga desa 
mengenai hak atas tanah dan mata pencaharian, warga 
desa membiarkan mesin penambangan tersebut untuk 
lewat. Pada saat yang sama, beberapa anggota kunci 
masyarakat yang terlibat dalam pengorganisiran aksi-
aksi menantang penambangan telah menjadi subyek 
dari kampanye kotor dan intimidasi dalam pers nasional 
yang dikelola pemerintah. Tokoh masyarakat telah 
membantah tuduhan-tuduhan palsu ini dan kini tengah 
mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum 
terhadap surat kabar tersebut.

Informasi lebih lanjut:

•	 “Masyarakat Wapichan di Guyana menyajikan 
peta wilayah dan proposal masyarakat untuk 
menyelamatkan hutan leluhur” Lembar Berita 
Elektronik FPP E-Newsletter Februari 2012 http://
www.forestpeoples.org/topics/participatory-
resource-mapping/news/2012/02/wapichan-people-
guyana-present-territorial-map-an 

•	 “Masyarakat Wapichan di Guyana menunjukkan 
proposal masyarakat untuk menyelamatkan 
hutan tropis di tanah adat mereka” Rilis Berita, 
Februari 2012 http://www.forestpeoples.org/
topics/environmental-governance/news/2012/02/
press-release-wapichan-people-guyana-showcase-
community

4. Presiden Indonesia 
berkomitmen untuk 

mengakui hak-hak kolektif 
masyarakat adat atas wilayah 

mereka 

Dalam sebuah pernyataan penting kepada sebuah 
pertemuan internasional yang dihadiri sebagian pembeli 
terbesar minyak sawit dan kertas-bubur kertas Indonesia, 
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 
mengumumkan langkah-langkah baru untuk menahan 
laju deforestasi. Seraya menerima tanggung jawab 
atas kabut asap yang lebih buruk dari biasanya akibat 
pembakaran hutan di perkebunan di Sumatra, yang 
telah mengganggu kehidupan masyarakat Singapura 
dan Malaysia (termasuk masyarakat Sumatra sendiri), 
Presiden mengaitkan perlunya pengawasan yang lebih 

http://www.forestpeoples.org/topics/participatory-resource-mapping/news/2012/02/wapichan-people-guyana-present-territorial-map-an
http://www.forestpeoples.org/topics/participatory-resource-mapping/news/2012/02/wapichan-people-guyana-present-territorial-map-an
http://www.forestpeoples.org/topics/participatory-resource-mapping/news/2012/02/wapichan-people-guyana-present-territorial-map-an
http://www.forestpeoples.org/topics/participatory-resource-mapping/news/2012/02/wapichan-people-guyana-present-territorial-map-an
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
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kuat terhadap hutan dengan perlunya menjamin hak-
hak masyarakat yang tergantung pada hutan dan hak-
hak masyarakat adat. 

Pidato tersebut disampaikan menyusul keluarnya 
keputusan bersejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia 
bulan lalu yang menyatakan bahwa “hutan adat” milik 
masyarakat adat bukan merupakan “hutan negara”. Tidak 
seperti istilah yang biasa digunakan Kementerian Luar 
Negeri Indonesia, Presiden Indonesia, berbicara dalam 
bahasa Inggris, secara jelas mengacu pada “indigenous 
peoples” Indonesia – sebuah istilah yang biasanya 
dihindari sebagai padanan untuk istilah Indonesia 
“masyarakat adat” (masyarakat yang diatur oleh adat). 

Dalam pidato berikutnya di acara pertemuan tingkat 
tinggi ini, Abdon Nababan, Sekretaris Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN), menyambut baik pernyataan 
Presiden dan menyerukan segera dikeluarkannya 
Instruksi Presiden untuk mewajibkan pengesahan 
undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat 
adat yang tengah dipertimbangkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). AMAN berargumen bahwa 
perlindungan terbaik atas setidaknya 40 juta hektar 
hutan Indonesia adalah dengan melindungi hak-hak 
masyarakat adat. Meskipun menyambut baik perubahan-
perubahan kebijakan tingkat tinggi ini, dia menekankan 
perlunya segera memberlakukan perubahan pendekatan 
ini karena “tindakan yang selama ini biasa dilakukan 
terus merusak hutan-hutan kami, merampas tanah adat, 
merambah wilayah adat, dan menghancurkan cara hidup 
kami.” 

Baca juga: 

•	 Pidato Abdon Nababan (dalam bahasa Inggris): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf 

•	 Pidato Presiden Indonesia (dalam bahasa Inggris): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech 
President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) 
check against delivery.pdf

•	 Rilis Berita Konferensi (dalam bahasa Inggris): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press 
Release_June 27 2013.pdf

•	 Constitutional Court ruling restores indigenous peoples’ 
rights to their customary forests in Indonesia: http://
www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-
resources/news/2013/05/constitutional-court-
ruling-restores-indigenous-pe

5. Organisasi masyarakat 
adat dan LSM internasional 

menyerukan pelambatan 
proses Guyana-EU FLEGT 

Di bulan April dan Mei 2013 asosiasi masyarakat 
adat Amerika dari Guyana atau Amerindian Peoples’ 
Association (APA) dan sebuah konsorsium LSM Eropa, 
termasuk Forest Peoples Programme, mengirim surat 
kepada Komisi Kehutanan Guyana atau Guyana Forestry 
Commission (GFC) dan Komisi Eropa atau European 
Commission (EU), yang berisi keprihatinan akan 
proses konsultasi yang tergesa-gesa dan akan kurangnya 
partisipasi yang bermakna dari masyarakat yang 
bergantung pada hutan dalam proses FLEGT. 

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari 
EU. GCF telah memberikan tanggapan yang tetap 
menyatakan bahwa, meskipun bukti-bukti menyatakan 
sebaliknya, proses tersebut telah menjamin adanya 
partisipasi yang efektif, dan belum ada komitmen yang 
kuat untuk melambatkan laju proses. 

Silakan baca surat dari APA untuk Komisi Kehutanan 
Guyana (tersedia hanya dalam bahasa Inggris) di 
sini:  http://www.forestpeoples.org/region/guyana/
publication/2013/amerindian-peoples-association-s-
letter-guyana-forestry-commission-re 

Silakan baca surat dari FPP, FERN dan Global Witness 
untuk Komisi Eropa (tersedia hanya dalam bahasa 
Inggris) di sini: http://www.forestpeoples.org/region/
guyana/publication/2013/fpp-fern-and-global-witness-
letter-eu-commission-and-guyanese-governm 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/amerindian-peoples-association-s-letter-guyana-forestry-commission-re
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/amerindian-peoples-association-s-letter-guyana-forestry-commission-re
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/amerindian-peoples-association-s-letter-guyana-forestry-commission-re
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/fpp-fern-and-global-witness-letter-eu-commission-and-guyanese-governm
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/fpp-fern-and-global-witness-letter-eu-commission-and-guyanese-governm
http://www.forestpeoples.org/region/guyana/publication/2013/fpp-fern-and-global-witness-letter-eu-commission-and-guyanese-governm
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6. Berbagi pengetahuan: 
organisasi adat dari 

Suriname dan Guyana  tukar 
menukar pengalaman dalam 

pemetaan sumber daya 
komunitas dan perencanaan 

pengelolaan wilayah  

Sebuah pertukaran kunjungan baru-baru ini antara mitra 
Forest Peoples Programme dari Suriname dan Guyana 
menunjukkan nilai dan manfaat yang luar biasa dari 
pembelajaran antar masyarakat. Di bulan Maret 2013 
sebuah delegasi beranggotakan enam anggota organisasi 
masyarakat Kalin’a and Lokono di Marowijne (KLIM) 
dari Suriname mengunjungi kawasan tengah selatan dan 
ujung selatan Guyana untuk mengunjungi masyarakat 
Wapichan dan Makushi (yang tergabung dalam SCPDA 
- the South Central Peoples Development Association  
atau Asosiasi Pengembangan Masyarakat Kawasan 
Tengah Selatan) untuk bertukar pengalaman dan 
pendekatan terkait pemetaan sumber daya masyarakat 
dan perencanaan pengelolaan wilayah. Ini merupakan 
sesuatu yang sudah sejak lama diharapkan oleh KLIM 
dan SCPDA dan berhasil diwujudkan melalui sebuah 
hibah dari Siemenpuu Foundation. 

Di bulan Februari 2012, SCPDA meluncurkan sebuah 
peta digital inovatif dari wilayah tradisional Wapichan 
di Guyana dan sebuah garis besar rencana3 tentang 
bagaimana menjaga wilayah tersebut. Rencana dan 
peta tersebut merupakan bagian dari kampanye sejak 
lama masyarakat Wapichan untuk mendapatkan 
pengakuan legal atas hak-hak mereka atas tanah adat 
mereka untuk melindungi sumber daya alam yang ada 
di sana dari ancaman-ancaman luar seperti pembalakan, 
penambangan dan pengembangan agribisnis. Selama 
lokakarya dua hari yang diselenggarakan di benap (balai 
pertemuan tradisional di desa Shorinab), para anggota 
tim SCPDA menjelaskan kepada “saudara-saudara 
mereka dari Suriname” bagaimana mereka menghasilkan 
rencana pengelolaan, dan berbagi pengalaman dan 
pelajaran yang didapat dalam penyusunan rencana 
tersebut, termasuk tantangan-tantangan dalam fase-
fase penyusunannya dan dalam langkah-langkah awal 
implementasinya.     

3 http://www.forestpeoples.org/es/topics/uso-consuetudinario-sos-
tenible/publication/2012/el-pueblo-wapichan-en-guyana-hace-acuerdos-co

KLIM memberitahukan SCPDA tentang konteks 
masyarakat Suriname dan kerja-kerja yang selama 
ini menjadi fokus KLIM, yang mencakup pemetaan 
masyarakat, riset sejarah/arsip, riset berbasis komunitas 
mengenai praktik-praktik tradisional di Marowijne, 
proyek-proyek untuk menguatkan lembaga tradisional 
dan menyusun konstitusi desa yang akan dijadikan 
model, peningkatan kapasitas bagi dewan desa, dan riset 
tentang dampak perubahan iklim di wilayah tersebut. 
Tim berbagi pelajaran yang didapat dan membahas pro 
kontra tentang pendekatan-pendekatan tertentu serta 
metodologi dan urutan kerja.  

Kedua organisasi berbagi sebagian dari rencana tahap-
tahap berikutnya, dan meminta pendapat dan umpan 
balik satu sama lain. Aktivitas-aktivitas di masa depan 
mencakup lanjutan dialog dengan pemerintah-pemerintah 
mereka, proyek-proyek konservasi masyarakat, pelatihan 
bagi dewan desa tentang ketrampilan kepemimpinan, 
pemantauan lingkungan berbasis komunitas, dan survey 
dan pendataan keanekaragaman hayati.  

Setelah lokakarya berakhir, pertukaran kunjungan 
dilanjutkan dengan beberapa kunjungan lapangan 
dan kunjungan ke wilayah Wapichan, di mana tim 
SCPDA menunjukkan kepada KLIM berbagai tempat 
dan aktivitas yang penting di wilayah tersebut dan di 
desa-desa di sana,  seperti kawasan-kawasan konservasi 
masyarakat yang diusulkan, situs-situs budaya, aktivitas-
aktivitas pendidikan, dan proyek-proyek peningkatan 
pendapatan setempat. Tim KLIM juga mendapatkan 
kesempatan untuk bertemu dengan beberapa tokoh 
kunci pemuka masyarakat di desa masing-masing. 
Selama kunjungan-kunjungan ini masyarakat di sana 
meluangkan waktu untuk membicarakan kesamaan 
antara kerja kedua organisasi lokal tersebut dan saling 

Grace Watamaleo, pemimpin desa Wan Shisha (Marijkedorp) di 
Lower Marowijne, Suriname, sedang mempresentasikan kerja-kerja 

KLIM kepada tim SCPDA © Caroline de Jong

http://www.forestpeoples.org/es/topics/uso-consuetudinario-sostenible/publication/2012/el-pueblo-wapichan-en-guyana-hace-acuerdos-co
http://www.forestpeoples.org/es/topics/uso-consuetudinario-sostenible/publication/2012/el-pueblo-wapichan-en-guyana-hace-acuerdos-co
http://www.forestpeoples.org/es/topics/uso-consuetudinario-sostenible/publication/2012/el-pueblo-wapichan-en-guyana-hace-acuerdos-co
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tukar menukar pelajaran dan gagasan. 

Beberapa observasi dan re�eksi kunci dari pertukaran 
kunjungan ini adalah bahwa kedua kelompok masyarakat 
sama-sama tengah menghadapi tantangan-tantangan 
yang berat terkait kurangnya pengakuan hukum atas 
hak tanah, dan bahwa mereka harus menempuh proses 
panjang yang membutuhkan kesabaran dan kegigihan. 
Peta-peta dan rencana pengelolaan mereka saling terkait 
erat  dan harus terus menerus diperbarui; adalah penting 
untuk menguasai ketrampilan untuk melakukan hal ini 
karena banyak aspek teknis yang terlibat. Kedua mitra 
ini juga menegaskan bahwa pemimpin yang kuat dengan 
visi dan komitmen jangka panjang amat penting, dan 
pemimpin yang memiliki agenda tersembunyi dan 
kepentingan-kepentingan lain dapat merusak aspirasi 
kolektif, sehingga lembaga tradisional yang kuat amatlah 
penting. Satu hal yang KLIM pelajari dari pendekatan 
SCPDA adalah bahwa bahkan dalam sebuah wilayah 
kolektif pun penting untuk mendapatkan persetujuan 
tentang batas-batas wilayah desa dan untuk mendapatkan 
kesepakatan baik antar desa maupun secara internal 
tentang siapa yang bertanggung jawab atas daerah yang 
mana.  

Persahabatan dan solidaritas erat yang muncul antara 
masyarakat adat yang bertetangga ini merupakan elemen 
pertukaran kunjungan yang membahagiakan dan kedua 
belah pihak menyepakati bahwa SCPDA dan KLIM akan 
terus saling mendukung dan saling memberdayakan di 
masa depan. Dalam hal melakukan kajian/survei intensif 
tentang spesies, SCPDA telah memiliki lebih banyak 
pengalaman dan mereka telah menerima pelatihan 
dan bantuan dari organisasi internasional terkemuka. 
Para spesialis dari masyarakat Wapichan/Makushi ini 
telah menawarkan diri untuk berkunjung dan berbagi 

keahlian mereka dengan KLIM di saat yang tepat sebagai 
langkah berikutnya dalam menguatkan solidaritas antar 
komunitas.   

Mendekati akhir kunjungan, Nicholas Fredericks, 
koordinator SCPDA, menyatakan bahwa merupakan 
kehormatan dan kebahagian bagi SCPDA menerima 
kunjungan KLIM di wilayah mereka dan bahwa amatlah 
menarik untuk mendengarkan aktivitas-aktivitas dan 
pendekatan-pendekatan KLIM. Dia mengatakan bahwa 
dia berharap SCPDA dapat membantu dan memberi 
dampak pada kerja-kerja yang tengah dilakukan KLIM. 
Baik KLIM maupun SCPDA menegaskan bahwa 
hubungan antara Lower Marowijne dan masyarakat 
Rupununi akan diperkuat dan dilanjutkan, dan 
berbagi pengalaman akan terus dilakukan. KLIM 
amat berterima kasih kepada SCPDA dan masyarakat 
Shorinab atas sambutan hangat dan keramahtamahan 
mereka, dan mengundang mereka untuk mengunjungi 
Lower Marowijne setiap saat. Koordinator KLIM 
George Awankaroe mengatakan bahwa perjalanan kali 
ini merupakan kunjungan yang berat dengan jadwal 
yang padat, namun sangat berharga, menarik dan 
memberi inspirasi, dan bahwa kunjungan tersebut telah 
meletakkan landasan-landasan bagi persahabatan dan 
kolaborasi yang lebih erat.   

Baik KLIM maupun SCPDA telah berkomitmen untuk 
melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan 
hak kepemilikan hukum atas tanah tradisional mereka, 
untuk melindungi sumber daya alam yang ada di 
sana dari ancaman-ancaman luar seperti pembalakan, 
penambangan dan pengembangan agribisnis. Diharapkan 
bahwa kolaborasi yang erat antara masyarakat adat di 
tingkat internasional akan membantu dalam mencapai 
hasil semaksimal mungkin bagi komunitas dan 
lingkungan.  
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Organisasi-organisasi adat dari Suriname dan Guyana berbagi 
pengetahuan tentang pemetaan sumber daya masyarakat dan 

perencanaan pengelolaan wilayah selama pertukaran kunjungan © 
Louise Henson
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7. Pengajuan terbaru untuk 
Konvensi Keanekaragaman 

Hayati  

Pada April 2013 FPP dan Natural Justice membuat 
sebuah usulan bersama kepada Sekretariat Konvensi 
Keanekaragaman Hayati (CBD) dalam menanggapi 
sebuah permintaan untuk berperan serta dari para Pihak 
dan stakeholder tentang program kerja CBD yang 
berhubungan dengan pengetahuan tradisional tentang 
keanekaragaman hayati (Pasal 8j).

Usulan seperti ini merupakan peluang penting untuk 
membangun diskusi dan pengambilan keputusan di 
CBD, karena seluruh masukan dimasukkan dalam 
dokumen-dokumen pertemuan resmi - dalam hal ini 
dalam pertemuan Kelompok Kerja Pasal 8 (j) berikutnya 
dan Ketentuan-Ketentuan Terkait yang akan diadakan di 
Montreal pada bulan Oktober 2013.

Termasuk dalam usulan tersebut adalah pandangan 
dan saran mengenai dialog yang mendalam yang akan 
digelar pada pertemuan Kelompok Kerja tentang 
“Menghubungkan sistem pengetahuan tradisional 
dengan sains”, serta tentang pengembangan rencana aksi 
CBD yang  baru tentang pemanfaatan berkelanjutan 
berbasis adat. Kami juga memberikan pandangan yang 
luas pada penggunaan istilah “masyarakat adat dan 
komunitas lokal”  di CBD, dan bukannya “komunitas 
adat dan lokal”, berdasarkan rekomendasi dari Forum 
Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Adat. 
Penegasan status masyarakat adat sebagai masyarakat, 
bukan hanya sebagai komunitas, penting untuk 
dapat sepenuhnya menghormati identitas mereka dan 
melindungi hak-hak asasi mereka. Konferensi Para Pihak 
pada Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah satu-
satunya badan pengambil keputusan dari suatu konvensi 
internasional yang menggunakan istilah ‘komunitas adat 
dan lokal’, dan telah gagal untuk mengadopsi keputusan 
untuk memperbarui terminologi ini pada COP11 di 
India tahun lalu.4  

Pengajuan akhir, yang diedarkan dalam bentuk draf 
melalui berbagai jejaring online untuk dibahas dan 
dikomentari, telah disahkan dan ditandatangani oleh 
lebih dari 70 organisasi berbasis masyarakat, berbagai 
jaringan, dan NGO-NGO yang bekerja pada isu-isu 
yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan 
berbasis adat di berbagai negara. Bahan tersebut dapat 
diunduh dalam bahasa Spanyol, Perancis dan Inggris di 

4  http://www.forestpeoples.org/es/node/3945

situs FPP di sini: http://www.forestpeoples.org/topics/
convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/
submission-convention-biological-diversi

8. Video: Lokakarya tentang 
pemanfaatan berkelanjutan 

berbasis adat pada 
Konferensi Jaringan Adat 
Dunia (World Indigenous 

Network)  

Dari hari Minggu 26 Mei 2013 sampai hari Jumat 31 
Mei 2013 Konferensi Jaringan Adat Dunia (WIN) 
perdana berlangsung di Darwin, Australia. Konferensi ini 
dirancang untuk membangun fondasi yang kuat untuk 
sebuah Jaringan Adat Dunia yang inovatif dan kokoh, 
dengan program yang ditujukan untuk Masyarakat Adat 
dan Komunitas Lokal yang memiliki peran aktif dalam 
mengelola lingkungan alam, untuk datang bersama-
sama, bertemu dan berbagi cerita dan pengalaman. 
Baca lebih lanjut tentang WIN di sini: http://www.
worldindigenousnetwork.net/ 

FPP menyiapkan dan menyelenggarakan sebuah 
lokakarya di konferensi tersebut, bersama dengan Forum 
Masyarakat Adat Internasional untuk Keanekaragaman 
Hayati [International Indigenous Forum on Biodiversity 
(IIFB)] dan sekretariat CBD, tentang pemanfaatan  
berkelanjutan berbasis adat (Pasal 10c dari CBD). 
Tujuan acara ini adalah untuk membangun sebuah 
jaringan yang beragam dan diberdayakan dari para 
pengelola lahan dan laut komunitas adat dan lokal 
yang tertarik dan berkomitmen untuk bekerja pada 
isu-isu 10(c) di tingkat lokal, nasional dan global, dan 
yang tertarik untuk berbagi informasi dan menyediakan 
masukan secara reguler. Sudah ada ‘jaringan 10c’ ad-
hoc dalam Forum Adat Internasional Keanekaragaman 
Hayati (IIFB), namun jaringan ini akan mendapatkan 
manfaat yang sangat besar dari anggota tambahan yang 
membawa pengalaman dan pandangan baru.

Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
dan berbagi informasi tentang CBD pada umumnya, dan 
tentang aspek-aspek penting CBD yang berkaitan dengan 
masyarakat adat dan komunitas lokal pada khususnya, 
seperti Pasal 8(j) dan 10(c) mengenai pengetahuan 
tradisional dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 
berbasis adat dan mengenai sarana dan kesempatan untuk 
terlibat dalam proses. Presentasi disajikan oleh Mr John 

11

http://www.forestpeoples.org/es/node/3945
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http://www.forestpeoples.org/topics/convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/submission-convention-biological-diversi
http://www.worldindigenousnetwork.net/
http://www.worldindigenousnetwork.net/
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Scott, Programme O�cer untuk Pengetahuan Tradisional 
untuk CBD, dan Profesor Stephan Schnierer, seorang 
peneliti adat dari Southern Cross University di Lismore, 
New South Wales, yang saat ini memimpin sebuah tim 
peneliti tentang perikanan budaya adat, dan yang juga 
merupakan salah satu pimpinan utama dari kelompok 
IIFB di 10c.  

Semua presentasi, serta video dari seluruh lokakarya, 
dapat diunduh dari situs WIN, di sini:  
h t t p : / / w w w. w o r l d i n d i g e n o u s n e t w o r k . n e t /
win-conference-darwin-2013/cbd-s ide-event-
expanding-and-strengthening-an-indigenous-and-
local-community-network-on-customary-sustainable-
use-cbd-article-10c 

Mengenai langkah selanjutnya setelah konferensi, 
umpan balik mengenai scoping paper atau lingkup kajian 
akan digunakan untuk membentuk masa depan WIN. 
Komentar mengenai lingkup kajian/scoping paper (juga 
tersedia dalam bahasa Perancis dan Spanyol) dapat 
disampaikan melalui website WIN, di sini: http://www.
worldindigenousnetwork.net/scoping-paper 

9. Pesan dari Konferensi 
Jaringan Adat Dunia kepada 

Platform Sains-Kebijakan 
Antar Pemerintah tentang 
Keanekaragaman Hayati 

dan Jasa Ekosistem (IPBES)

Mitra jaringan 10c juga berkontribusi pada lokakarya 
“Menghubungkan pengetahuan adat, tradisional dan 
lokal dengan sains – seperti dalam IPBES – apa yang 
tersedia di sana bagi para pemegang pengetahuan?” 
Lokakarya tersebut mengamati kondisi-kondisi yang 
menjadikan pertukaran pengetahuan dan sains bersifat 
penuh penghormatan dan saling mendukung bagi 
masyarakat adat dan komunitas lokal dan mitra-mitra 
mereka. Ditunjukkan contoh-contoh dari Filipina, Kenya 
dan �ailand  tentang metodologi-metodologi adat 
untuk memetakan dan memantau pengetahuan sebagai 
landasan untuk mengambil keputusan dan aksi-aksi 
yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber daya. 
Telah tersedia sebuah ikhtisar tentang Platform Sains-
Kebijakan Antar Pemerintah mengenai Keanekaragaman 
Hayati dan Jasa Ekosistem atau Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) termasuk kebutuhan untuk menjadikan 
ikhtisar tersebut sebuah platform pengetahuan yang 
sungguh-sungguh beragam yang melampaui sains dan 
merangkul berbagai macam keahlian, persepektif dan 
pemegang pengetahuan. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat 
dari lokakarya tersebut, disusunlah sebuah Pesan 
dari Konferensi WIN untuk IPBES. Pesan tersebut 
disajikan dalam pertemuan panel Pakar Multi Disiplin, 
serta dalam lokakarya pakar dan stakeholder yang 
diselenggarakan IPBES tentang “Kontribusi Sistem-
sistem Pengetahuan Adat dan Pengetahuan Lokal kepada 
IPBES: Membangun Sinergi dengan Sains” (9-11 Juni 
2013, Tokyo, Jepang). Untuk informasi lebih lanjut dan 
membaca Pesan tersebut (tersedia hanya dalam bahasa 
Inggris), silakan lihat: http://www.stockholmresilience.
org/resdev

Baca juga:

•	 Dapatkan IPBES berpindah dari platform sains ke 
platform pengetahuan yang beragam? http://www.
forestpeoples.org/es/node/4125 
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Professor Stephan Schnierer sedang memberikan presentasi 
saat Lokakarya Pemanfaatan Berkelanjutan Secara Adat dalam 

Konferensi WIN © Pernilla Malmer (SwedBio)
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10. Fokus Mitra:
Réseau CREF - ‘ekosistem 
hutan untuk kepentingan 

umat manusia’

Merayakan 10 tahun 
pembelaan hak-hak 

masyarakat hutan dan 
konservasi hutan di RDK

Le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Ecosystèmes 
Forestiers (Réseau CREF) adalah sebuah organisasi 
nirlaba yang didirikan pada tanggal 20 Mei 2003 di 
Kanyabayonga, Wilayah Lubero, di Provinsi Kivu Utara 
di Republik Demokratik Kongo (RDK). Organisasi ini 
adalah sebuah jaringan organisasi non-pemerintah yang 
meliputi enam wilayah (Walikale, Masisi, Nyiragongo, 
Rutshuru, Lubero dan Beni) dan tiga kota (Beni, Butembo 
dan Coma) di Provinsi Kivu Utara, RDK. Forest Peoples 
Programme (FPP) mulai bekerja sama dengan Réseau 
CREF hampir dua tahun yang lalu ketika, pada tahun 
2011, Réseau CREF menjadi salah satu organisasi mitra 
yang terlibat dalam proyek FPP ‘Pembiayaan REDD, 
Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi 
untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan 
Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo’.

Pada peringatan ulang tahun ke-10 bulan Mei 2013, 
Direktur Réseau CREF, Alphonse Muhindo Valivambene, 
diwawancarai oleh FPP tentang misi, tujuan dan rencana 
masa depan Réseau CREF.

Apa misi Réseau CREF dan apa tujuan pendiriannya 
10 tahun yang lalu?

Misi kami adalah untuk melindungi hutan dan membela 
hak dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada 
sumber daya hutan. Kami hadir untuk menyediakan 
kerangka kerja untuk koordinasi, lobi dan advokasi, 
dan membangun kapasitas persatuan anggota yang 
aktif dan profesional yang terlibat dalam konservasi dan 
rehabilitasi ekosistem hutan di Republik Demokratik 
Kongo. Réseau CREF dibentuk untuk bergabung 
dalam upaya memerangi kemiskinan di kalangan 
masyarakat setempat yang bergantung pada hutan 
melalui pengelolaan yang baik dari ekosistem hutan 

RDK. Menyusul sebuah studi analisis tentang keadaan 
hutan-hutan di Kivu Utara pada tahun 2000, sebuah 
lokakarya diselenggarakan untuk berbagi informasi 
yang dikumpulkan dari wilayah-wilayah yang berbeda 
oleh organisasi yang berbeda. Pertukaran informasi 
ini membuat mereka yang terlibat menyadari bahwa 
mereka semua berbagi keprihatinan yang sama namun 
bekerja dalam cara yang terfragmentasi, tanpa bisa 
membandingkan catatan dan saling bertukar informasi. 
Hal itu memicu keinginan untuk menemukan suatu cara 
untuk bekerja sama, dan memicu munculnya keputusan 
untuk menformalisasikan jenis pertukaran informasi ini 
dengan menciptakan sebuah jaringan, yang kemudian 
menjadi Réseau CREF.

Apa hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat 
hutan di RDK?  

Dalam 10 tahun bekerja dengan masyarakat hutan di 
Kivu Utara pada khususnya, hambatan terbesar untuk 
Réseau CREF dan masyarakat terkait adalah peperangan 
dan ketidakamanan. Di daerah yang terkena dampak 
perang dan tidak aman kecepatan kerja di lapangan 
telah melambat. Namun, analisis terus menerus atas 
keadaan ini telah memungkinkan para aktor lokal 
(anggota NGO) untuk beradaptasi dengan situasi ini 
dan menjadi �eksibel, untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Namun, setelah setiap perang berlalu, masyarakat sering 
harus menghadapi pengungsian besar-besaran, membuat 
mereka hidup tanpa penguasaan lahan atau jaminan 
sosial. Selain itu, masalah-masalah lain muncul akibat 
cara-cara pendekatan yang bertentangan satu sama 
lain tentang pengelolaan hutan antara berbagai pelaku 
yang terlibat, yang membutuhkan suatu resolusi. Pada 
tahun 2009-2010 ketika Réseau CREF menganjurkan 
kehutanan masyarakat dan bukannya konservasi 
masyarakat, anjuran ini kurang diterima oleh anggota 
masyarakat sipil yang bekerja mewakili komunitasnya. 
Ini tidak membuat pekerjaan masyarakat lebih mudah 
karena mereka dibiarkan untuk memutuskan sendiri 
pilihan mereka.

Apa tujuan Réseau CREF?

Jaringan ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain:
•	 Memberikan dukungan teknis kepada organisasi 

anggota di sektor-sektor konservasi kunci dan yang 
tengah merehabilitasi ekosistem hutan;

•	 Mendorong adanya sistem untuk bekerja secara 
sinergis dengan para anggota yang beroperasi sebagai 
entitas tunggal dan antara entitas yang berbeda;

•	 Melakukan lobi dan advokasi bagi para anggotanya 
untuk mencapai kinerja yang lebih besar dalam 
konservasi ekosistem kehutanan;

•	 Meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, 
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nasional dan internasional tentang sumber daya 
keanekaragaman hayati Kivu Utara pada khususnya, 
dan Republik Demokratik Kongo pada umumnya.

Moto Réseau CREF adalah: ‘ekosistem hutan untuk 
kepentingan umat manusia’

Apa area fokus utama organisasi?

Area fokus utama kami adalah hak masyarakat hutan, tata 
kelola hutan, REDD dan perubahan iklim, pengelolaan 
sumber daya alam dan pemetaan partisipatif, seperti 
digambarkan dalam dua foto, di bawah ini.

Organisasi ini baru saja merayakan ulang tahun ke-
10-nya – bagaimana Anda memperingati peristiwa 
ini?

Kami menyelenggarakan serangkaian kegiatan di Goma 
untuk merayakan 10 tahun berdirinya organisasi kami. 
Di antara kegiatan-kegiatan penting dari perayaan 
tersebut adalah dialog multi-aktor tentang tata kelola 

hutan di Republik Demokratik Kongo, serta sebuah 
diskusi meja bundar para donor organisasi tentang 
strategi dan pembiayaan rencana lima tahun yang baru 
(2013-2018), yang memiliki sepuluh elemen inti:

1. Informasi, Pendidikan, Komunikasi dan Riset Aksi 
Lingkungan;

2. Tata Kelola dan Transparansi dalam sektor 
kehutanan;

3. Hutan masyarakat;
4. REDD dan perubahan iklim;
5. Pembentukan sebuah Community Dynamic di 

sekitar kawasan lindung;
6. Stabilitas dan Martabat masyarakat adat;
7. Pengelolaan Lingkungan Perkotaan;
8. Manajemen Perikanan;
9. Pertambangan dan produksi hidrokarbon;
10. Manajemen kelembagaan rencana lima tahun.

Menurut Anda bagaimana Réseau CREF dalam 10 
tahun ke depan?

Dengan rencana strategis yang baru, dalam 10 tahun ke 
depan Réseau CREF akan menggunakan keahliannya 
untuk membela kasus-kasus masyarakat lokal dan 
melindungi lingkungan secara umum di Provinsi Kivu 
Utara - dan mudah-mudahan suatu hari di seluruh RDK!

Untuk informasi lebih lanjut tentang Réseau CREF, 
kunjungi: www.reseaucref.org.

                     

Penghijauan oleh para aktivis lingkungan di Wilayah Masisi, untuk 
menandai Hari Penanaman Pohon Internasional (10 Oktober 

2012) © Réseau CREF, 2012

Demonstrasi penggunaan Kompor Masak yang telah Ditingkatkan, 
menggunakan briket REID, Goma © Réseau CREF, 2012

www.reseaucref.org
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11. Publikasi terbaru

1. Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan 
Diinformasikan”

Sebagai bagian dari 
proyek ‘Pembiayaan 
REDD, Hak Asasi 
Manusia dan 
Pembangunan Ekonomi 
untuk Pengentasan 
Kemiskinan Masyarakat 
Hutan Berkelanjutan di 
Republik Demokratik 
Kongo (RDK)’, Forest 
Peoples Programme 
(FPP) dan para mitra 
di RDK, yaitu Actions 
pour les Droits, l 
‘Environnement et la 
Vie (ADEV), le Centre 
d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires 
Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de 
l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi 
et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) 
telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-
gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-
poster tersebut menggambarkan tahapan proses 
yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan 
komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang 
mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber 
daya alam mereka.

Poster-poster ini tersedia dalam bahasa-bahasa setempat, 
yaitu Perancis, Kikongo, Lingala dan Swahili, dan 
akan digunakan oleh masyarakat adat dan komunitas 
lokal sendiri dalam pelatihan hukum mendatang yang 
dilaksanakan dalam komunitas mereka di RDK. Sesi 
pelatihan akan mencakup proses-proses yang berkaitan 
dengan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan (REDD), hak-hak komunitas lokal 
dan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka, 
dan hak mereka atas keputusan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan.

Poster-poster ini tersedia di sini: http://www.
forestpeoples.org/node/4546

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua 
dan Muda: Sebuah fenomena yang kompleks

Paparan teknis (brie�ng 
note) ini, diterbitkan 
oleh Pakta Masyarakat 
Adat Asia [Asia 
Indigenous Peoples Pact 
(AIPP)] dan Forest 
Peoples Programme 
dimaksudkan untuk 
membangun diskusi 
dan pemikiran 
tentang kompleksitas 
tantangan-tantangan 
kekerasan terhadap 
perempuan adat tua 
dan muda.  Kerja-kerja 
yang tengah dilakukan 
oleh organisasi-organisasi perempuan adat di Asia dan 
di seluruh dunia telah semakin menarik perhatian pada 
kebutuhan akan adanya analisis spesi�k dan pemahaman 
tentang sifat dan bentuk kekerasan tersebut. Catatan 
ini juga bermaksud untuk menjelaskan kebutuhan 
untuk menghormati hak-hak secara totalitas, untuk 
menghormati sekaligus melindungi hak-hak individu 
dan kolektif perempuan adat.

Sifat kekerasan terhadap perempuan adat tua dan muda 
sering diasumsikan sama dengan sifat kekerasan terhadap 
perempuan yang lebih luas. Namun seperti yang 
ditunjukkan melalui pengalaman perempuan adat di 
Asia dan disebutkan sini, kekerasan terhadap perempuan 
adat tua dan muda sering mengambil bentuk-bentuk 
yang sangat spesi�k. Kekerasan dapat dilakukan pada 
hak-hak budaya, sosial dan ekonomi kolektif masyarakat 
adat dan kekerasan seperti itu memiliki dampak yang 
sangat spesi�k pada perempuan dan anak perempuan. 
Bagaimana kita memahami kekerasan ini dan bagaimana 
kita memahami dampak dari terganggunya hubungan 
antara perempuan adat dan tanah dan sumber daya yang 
mereka andalkan akan mengubah cara kita memerangi 
dampak tersebut.

Masyarakat adat di Asia semakin mendapatkan 
pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat, 
tapi banyak yang masih terus menghadapi kurangnya 
pengakuan oleh pemerintah mereka sendiri dan pihak-
pihak lainnya. Dalam pernyataan ini kami mengacu 
kepada orang-orang yang mungkin dikenal dengan istilah 
lain di negara masing-masing, sebagai ‘etnis minoritas’, 
atau ‘orang gunung’, atau ‘adivasi’, dan referensi kami 
mencakup seluruh masyarakat yang memilih untuk 
mende�nisikan diri sendiri sebagai ‘adat’ terlepas 
dari apapun terminologi yang digunakan pemerintah 
nasional.

http://www.forestpeoples.org/node/4546
http://www.forestpeoples.org/node/4546
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2013/free-prior-and-informed-consent-posters
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2013/free-prior-and-informed-consent-posters
http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-phenomenon
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Brie�ng ini dapat diunduh dan tersedia dalam bahasa 
Inggris, Spanyol dan Bahasa Indonesia: http://www.
forestpeoples.org/node/4547

3. Status proses REDD+ di Republik Demokratik 
Kongo

Ancaman besar yang 
dihadapi oleh hutan 
Republik Demokratik 
Kongo terus menarik 
perhatian global 
karena peran penting 
hutan yang luas dalam 
mengatur iklim global. 
Perkiraan menunjukkan 
bahwa hutan-hutan 
di Daerah Aliran 
Sungai Kongo secara 
keseluruhan menyerap 
dan menyimpan sekitar 
10 sampai 30 miliar 
ton karbon, sebuah 
jasa ekosistem yang semakin penting mengingat 
kekhawatiran tentang perubahan iklim. Dalam 
beberapa tahun terakhir, proyek yang bertujuan untuk 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 
(REDD+) telah dikembangkan untuk memberikan 
insentif keuangan berdasarkan kinerja kepada pemilik 
kawasan hutan yang luas, untuk mengurangi hilangnya 
hutan dan mempromosikan peningkatan stok karbon 
melalui konservasi dan penanaman pohon.

Analisis yang komprehensif tentang REDD+ di RDK 
berada di luar cakupan makalah ini. Makalah ini 
dimaksudkan untuk memberikan rincian penting 
tentang status REDD+ di negara tersebut.

Baca makalah ini dalam bahasa Inggris atau bahasa 
Perancis: http://www.forestpeoples.org/node/4548
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4. Perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber 
daya alam dalam hukum regional dan internasional 
di Afrika: Serangkaian Alat (toolkit) bagi LSM di 
Republik Demokratik Kongo

Serangkaian alat (toolkit) 
ini menyediakan 
informasi tentang 
perlindungan hak atas 
tanah, wilayah dan 
sumber daya alam dalam 
hukum regional dan 
internasional di Afrika. 
Tujuannya adalah untuk 
memberikan informasi 
yang ringkas dan dapat 
diakses kepada LSM 
tentang kerangka 
hukum yang ada bagi 
hak-hak masyarakat 
adat dan komunitas 
lokal di RDK terkait tanah, wilayah dan sumber daya 
alam mereka. Toolkit ini juga menyediakan informasi 
berguna tentang mekanisme regional dan internasional 
yang dapat digunakan LSM, serta masyarakat adat dan 
komunitas lokal yang bekerja bersama mereka, untuk 
mengklaim hak-hak mereka dan mendorong pemerintah 
RDK untuk menghormati kewajiban hukumnya di 
tingkat regional dan internasional.   

Toolkit ini terdiri dari sepuluh poin informasi yang dapat 
dirujuk per satuan maupun secara keseluruhan. Topik-
topiknya adalah sebagai berikut: 

•	 Keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan: 
Sebuah hak pokok bagi komunitas

•	 Langkah-langkah indikatif bagi sebuah proses 
REDD+ untuk menghormati hak-hak komunitas atas 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan

•	 Masyarakat, masyarakat adat dan komunitas lokal: 
membongkar misti�kasi konsep-konsep yang tidak 
jelas

•	 Hak atas tanah dan sumber daya alam dalam hukum 
regional dan internasional

•	 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat 

•	 Mekanisme perlindungan dalam hukum 
internasional bagi masyarakat adat dan komunitas 
lokal 

•	 Komisi Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan 
Masyarakat

•	 Kewajiban hukum Republik Demokratik Kongo di 
tingkat regional dan internasional 

•	 Kompilasi pengamatan-pengamatan penutup 
tentang Republik Demokratik Kongo

http://www.forestpeoples.org/node/4547
http://www.forestpeoples.org/node/4547
http://www.forestpeoples.org/node/4548
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2013/protection-right-land-territory-and-natural-reso
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2013/status-redd-process-democratic-republic-congo
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•	 Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan 

Sementara ini Toolkit ini hanya tersedia dalam bahasa 
Perancis dan dapat diunduh di: http://www.forestpeoples.
org/node/4549

***
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