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Foto sampul muka: Laki-laki suku Nahua di Peru Tenggara. Pemerintah Peru baru-baru ini sepakat untuk merubah 
Rencana Investasi Hutannya sehingga tidak akan mempengaruhi wilayah adat, baik yang memiliki hak milik 
(serti�kat) atau tidak. Namun, konsep Rencana yang terakhir telah memicu protes lebih lanjut dari masyarakat adat 
karena konsep tersebut tidak memasukkan poin-poin yang telah disepakati sebelumnya dan mengaitkan deforestasi 
dengan masyarakat adat – lihat Artikel 1 untuk detil lebih lanjut © Johan Wildhagen 
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Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian 
pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk 
menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk 
melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Lembar berita FPP edisi ini menunjukkan bagaimana pemantauan hak asasi manusia telah digunakan untuk 
menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan mengenai ekspansi agribisnis, program-program investasi hutan, 
diskriminasi gender serta kebijakan pinjaman dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

Di Asia Tenggara, dipicu oleh bukti-bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh investasi lintas batas dalam 
sektor agribisnis, perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional melakukan pertemuan di 
Bangkok dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan sebuah rencana aksi bagi penegakan 
hak asasi manusia yang efektif di sektor agribisnis. 

Proyek Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke(MIFEE) di provinsi Papua, Indonesia memberikan 
contoh akan pelanggaran hak asasi manusia oleh sektor agribisnis. Proyek MIFEE ini dilaporkan kepada Komite 
PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial karena telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat Malind 
dan masyarakat lain yang terkena dampaknya karena melanggar hak mereka atas pangan dan mengabaikan 
lembaga-lembaga budaya mereka.

Di Peru, upaya untuk waspada yang dilakukan oleh masyarakat adat sejak tahun 2010 demi memantau pemenuhan 
komitmen pemerintah mengenai hutan telah berhasil membuat pemerintah Peru sepakat untuk merubah konsep 
Rencana Investasi mereka, untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya, 
serta untuk mengatasi pembalakan liar dan deforestasi. 

Program Investasi Hutan(FIP) Bank Dunia menyediakan pendanaan baru untuk hutan di Peru dan negara-
negara lainnya di bawah Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Karena khawatir 
akan dampak-dampak yang diakibatkan investasi lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap hak asasi 
manusia, masyarakat adat dan NGO dalam pertemuan terakhirnya membuat sebuah petisi kepada Dewan Hak 
Asasi Manusia PBB untuk menyediakan panduan tentang kewajiban-kewajiban hak asasi manusia dari bank-bank 
pembangunan multi-lateral dan mengusulkan prosedur uji tuntas untuk memastikan bahwa penanaman investasi 
tidak akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, NGO-NGO terus memantau proses 
pemerintah Inggris untuk mengembangkan sebuah pendanaan baru terkait Hutan dan Perubahan Iklim (FCC) 
untuk mengatasi penyebab deforestasi, dan telah mengusulkan langkah-langkah yang dapat memaksimalkan 
manfaat-manfaat sosial dan lingkungan.

Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat, yang akan diselenggarakan di bulan September 2014 sebagai 
Sidang Pleno Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB, akan meninjau kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam 
pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), tujuh tahun setelah pengadopsiannya 
di tahun 2007.  Tentunya sudah tepat waktunya bagi Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengadopsi 
penggunaan istilah “masyarakat adat”seperti yang direkomendasikan oleh Forum Tetap tentang Isu-Isu Adat, 
bukan?

Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah Masyarakat terakhir yang  diselenggarakan di Interlaken, Swiss, 
menyerukan pelipatgandaan jaminan hak masyarakat atas menjelang tahun 2018. Sementara itu, sebuah lokakarya 
global tentang pemantauan dan pemetaan partisipatif bersama masyarakat diselenggarakan di Danau Toba, 
Sumatra Utara, Indonesia dan menyerukan agar hutan-hutan adat dipetakan dan ditandai batas-batasnya dan 
terpisah dari hutan negara.

Terakhir, kami senang sekali menyoroti kerja Mitra FPP Organisasi Masyarakat Kalin’a dan Lokonodi Marowijne 
(KLIM) di Suriname, dan Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih di Kalimantan Barat pada kesempatan publikasi 
terbaru 2 buah buku tentang sejarah gerakan mereka.

Secara keseluruhan, pemantauan hak asasi manusia telah berfungsi sebagaimana mestinya untuk membantu 
penegakan hak asasi manusia bagi semua dan kerja-kerja seperti itu layak mendapatkan penguatan dan dukungan 
lebih jauh.

Joji Cariño, Direktur
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1. Akankah komitmen 
pemerintah Peru untuk 

mengakui hak masyarakat 
adat atas tanah dan  

sumberdaya sebagai bagian 
dari Program Investasi  

Hutan Bank Dunia menjadi 
kenyataan? 

Pada tanggal 2 Agustus 2013, organisasi adat dan 
perwakilan pemerintah Peru mencapai kesepakatan 
untuk mengubah aspek-aspek kontroversial dari 
rancangan Rencana Investasi Hutan milik pemerintah, 
yang merupakan sebuah inisiatif yang dibiayai oleh 
Program Investasi Hutan Bank Dunia untuk mengatasi 
deforestasi. Rancangan tersebut rencananya akan 
disampaikan kepada sub-komite (FIP/Forest Investment 
Programme) Bank Dunia pada bulan Oktober 2013 tapi 
sebuah versi rancangan tersebut mendapat kecaman1 
keras dari organisasi masyarakat adat pada bulan Juli 
karena rancangan tersebut tetap mengabaikan proposal 
adat dan melanggar kewajiban hukum Peru untuk 
menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan 
sumberdaya dan kebijakan pengaman Bank Dunia itu 
sendiri. 

Draf rencana tersebut mengusulkan langkah-langkah 
yang akan mengakibatkan ekspansi dan preferensi untuk 
konsesi penebangan skala besar, perkebunan kelapa 
sawit dan hutan lindung, di mana banyak dari lahan-
lahan ini akan tumpang tindih dengan lahan masyarakat 
adat dan memicu kon�ik. Di saat yang sama, rencana 
tersebut gagal untuk memenuhi komitmen sebelumnya 
dari pemerintah untuk mengalokasikan dana yang 
cukup untuk mengakui lebih dari 20 juta hektar lahan 
masyarakat adat yang permohonan haknya belum selesai 
dan menjamin bahwa pelaksanaan strategi REDD 
nasional tidak akan merusak lahan-lahan yang masih 
belum mendapatkan pengakuan hukum.

Protes yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
masyarakat adat ini memicu penangguhan proses 
konsultasi formal dan menghasilkan pertemuan penting 
di Lima yang dihadiri oleh lebih dari 40 perwakilan 
masyarakat adat regional dan nasional. Lebih dari tiga 

1 http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-pro-
gramme-�p/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-
peru-de
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puluh enam perjanjian khusus untuk mengubah isi 
rencana tersebut berhasil dicapai untuk mengakui 
dan menghormati hak masyarakat adat atas tanah dan 
sumberdaya serta untuk mengatasi masalah mendasar 
di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penyebab 
pembalakan liar dan deforestasi. Sebagian dari perjanjian-
perjanjian yang paling penting tersebut adalah:

•	 Menjamin bahwa FIP tidak akan mempengaruhi 
wilayah adat, baik yang memiliki atau tidak memiliki 
serti�kat tanah

•	 Mengucurkan USD 7.000.000 untuk memulai 
pengakuan permohonan hak atas tanah adat yang 
masih belum selesai

•	 Menarik proposal untuk membangun dan/atau 
mendukung KawasanKonservasi Daerah (misalnya 
Cerro Escalera Chawi), yangtumpang tindih dengan 
tanah masyarakat adat

•	 Menjamin bahwa FIP tidak akan mencakup langkah-
langkah untuk mendorong pembangunan konsesi-
konsesi konservasi swasta di atas tanah adat

•	 Menarik proposal untuk mempromosikan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dan 
menjamin adanya peraturan yang memadai untuk 
mengawasi perkebunan yang ada

•	 Mengalokasikan USD 4.000.000 untuk mendukung 
pengelolaan hutan kemasyarakatan

•	 Mengucurkan USD 3.500.000untuk mendukung 
peningkatan pemantauan hutan dan penegakan 
hukum di kalangan masyarakat adat

•	 Mengikutsertakan organisasi-organisasi masyarakat 

Organisasi-organisasi masyarakat adat mendesak pemerintah Peru 
untuk menghormati hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya 
dalam Rencana Investasi Hutan pemerintah © Johan Wildhagen

http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
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adat nasional (AIDESEP dan CONAP) dalam 
Komite Pengarah FIP Peru yang mengawasi 
pelaksanaan proyek-proyek FIP

•	 Melaksanakan evaluasi independen atas konsesi-
konsesi penebangan yang ada

•	 Mendukung studi mendalam untuk mengidenti�kasi 
penyebab mendasar deforestasi di Peru

Komitmen ini dicapai sebagai hasil dari intervensi yang 
energik dan advokasi organisasi-organisasi masyarakat 
adat Peru (terutama AIDESEP) sejak 2010, sebagai 
akibat dari gagalnya konsep proposal  pemerintah untuk 
mere�eksikan keprihatinan masyarakat adat atau untuk 
menghormati hak-hak mereka dan bahkan konsep-
konsep ini mengingkari komitmen-komitmen untuk 
menghormati hak-hak masyarakat adat sebelumnya. 
Janji-janji FIP ini muncul sebagai hasil dari komitmen-
komitmen penting lainnya yang dibuat oleh pemerintah 
Peru dalam Rencana Persiapan Kesiapannya (RPP/
Readiness Preparation Plan). Rencana ini disetujui oleh 
Komite Peserta Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank 
Dunia (FCPF/Forest Carbon Partnership) tahun 2011 
setelah pelaksanaan proses serupa dimana masukan dari 
masyarakat adat terus-menerus diabaikan sampai malam 
menjelang tinjauan masukan-masukan mereka oleh 
Bank Dunia, ketika 15 perjanjian kunci dicapai dengan 
AIDESEP.2

Komitmen-komitmen ini, yang dibuat dalam badan 
governansi FCPF, mencakup janji-janji untuk 
mereformasi undang-undang pertanahan nasional untuk 
menyelaraskan UU ini dengan kewajiban internasional 
untuk menghormati tanah tradisional masyarakat adat 
(hukum Peru saat ini hanya menghormati tanah adat 
yang memiliki ‘hak’ dan tidak mengakui sepenuhnya 
hak kepemilikan kolektif atas tanah-tanah hutan bukan 
pertanian).3

Meskipun ada kemajuan ini, komitmen-komitmen 
dari tahun 2011 masih belum dilaksanakan, yang 
menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang niat 
pemerintah Peru untuk melaksanakan reformasi karena 
versi �nal RPP Peru masih belum dipublikasikan.

Dalam sebuah pernyataan4 yang dikeluarkan pada tanggal 
8 Agustus 2013, segera setelah kesepakatan-kesepakatan 
ini tercapai, AIDESEP menyoroti bahwa masih ada 

2 http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-
facility-fcpf/news/2011/07/determined-lobbying-peruvian-national-in
3 http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initia-
tives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-
and-
4 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/news/2013/10/
AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf

kesepakatan-kesepakatan lain yang belum di�nalisasi 
tentang mekanisme untuk memastikan administrasi adat 
dan pengawasan dana sebesar USD 14.500.000 yang 
dialokasikan untuk komponen-komponen FIP terkait 
dengan masyarakat adat serta langkah-langkah untuk 
memastikan ‘akreditasi, pengawasan, dan sanksi terhadap 
makelar karbon, terutama “para koboi karbon”’. 

AIDESEP menekankan bahwa ‘proses tersebut belum 
berhenti dan persatuan, kewaspadaan dan kemampuan 
kita untuk mengusulkan ide-ide perlu dipertahankan 
sampai komitmen-komitmen di atas kertas menjadi 
kenyataan.......Kita berhasil mendapatkan 15 kesepakatan 
dan Proposal Persiapan Kesiapan FCPF telah dimodi�kasi 
dan diperbaiki, tapi ini semua belum dilaksanakan. Hari 
ini kita menambahkan 40 kesepakatan lagi dan kita 
berharap situasi yang sama tidak terjadi–yaitu bahwa 
waktu berlalu dan segalanya hanya ada di atas kertas’.

BREAKING NEWS: 

Meskipun ada komitmen-komitmen ini, sebuah konsep 
Rencana Investasi Hutan berikutnya yang dipublikasikan 
tanggal 17 September 2013 masih tidak memasukkan 
kesepakatan-kesepakatan tertentu meski pun hal-hal 
yang paling penting tidak diganggu gugat. Akibatnya, 
AIDESEP sekali lagi terlibat dalam dialog penuh 
ketegangan lebih lanjut dengan pemerintah dalam rangka 
mencoba dan memastikan agar seluruh kesepakatan 
tentang isu-isu hak dimasukkan sebagaimana mestinya 
ke dalam versi �nal Rencana Investasi Hutan. Terkait 
hal ini, mereka juga telah mengirim surat kepada FIP 
yang memrotes bahwa konsep terakhir “telah gagal 
memasukkan beberapa poin yang telah disepakati… dan 
mencantumkan bagian baru yang belum pernah dibahas 
sebelumnya”. Mereka menyerukan adanya koreksi segera 
atas perubahan-perubahan ini, dan menjamin bahwa hal 
ini tidak akan terjadi lagi dengan menyertakan organisasi-
organisasi masyarakat adat dalam tahap perancangan 
dan implementasi proyek-proyek FIP dan keikutsertaan 
mereka sebagai pengamat dalam pertemuan sub-komite 
FIP tanggal 30 Oktober 2013 di Washington DC. Jika 
tidak ada jaminan yang jelas dalam dialog-dialog saat ini, 
surat pengaduan tersebut akan disampaikan kepada FIP 
dan ke pihak lain.

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2011/07/determined-lobbying-peruvian-national-in
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2011/07/determined-lobbying-peruvian-national-in
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf
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2. Masyarakat adat dan 
NGO (organisasi non-
pemerintah) mendesak 
PBB untuk fokus pada 

dampak lembaga keuangan 
multilateral terhadap hak 

asasi manusia 

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (badan tertinggi di 
dalam PBB yang diserahi tugas mengawasi penegakan 
hukum hak asasi manusia) baru saja mengadakan 
pertemuan di Jenewa. Dalam sebuah pernyataan, 
sekelompok organisasi masyarakat adat dan organisasi 
non-pemerintah mendesak Dewan tersebut untuk segera 
mempertimbangkan, dan menyediakan panduan tentang 
kewajiban hak asasi manusia dari lembaga-lembaga 
keuangan multilateral, yang merupakan sebuah isu dari 
kepentingan kunci di saat lembaga-lembaga tersebut 
melakukan peninjauan dan memperbarui sistem-sistem 
pengaman mereka. 

Petisi dari organisasi-organisasi tersebut menitikberatkan 
pada banyaknya lembaga keuangan multilateral ini 
“memandang hak asasi manusia sebagai sebuah isu 
politik untuk negara, dan menolak untuk menerima 
bahwa mereka, minimal, memiliki tanggung jawab untuk 
menghormati terjaminnya hak asasi manusia dalam 
aktivitas-aktivitas yang mereka dukung”. Posisi ini tidak 
sesuai dengan konsensus global tentang pembangunan, 
misalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Final 
Konferensi Dunia Wina tentang Hak Asasi Manusia 
dan Deklarasi Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium 
(MDGs), yang menekankan bahwa penghormatan 
terhadap hak asasi manusia merupakan dasar dalam 
aktivitas-aktivitas dan prakarsa-prakarsa pembangunan.   

Lembaga-lembaga keuangan multilateral adalah 
organisasi-organisasi yang dibentuk oleh – dan tetap 
dikendalikan oleh – negara. Negara-negara tersebut 
memiliki kewajiban langsung dalam naungan hukum 
hak asasi manusia internasional, baik di dalam hukum 
yang mereka rati�kasi ataupun dalam norma-norma 
kebiasaan internasional. Seperti Pernyataan yang 
ditujukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia, yaitu: 
“Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, secara konsisten menyatakan bahwa kewajiban 
negara-negara yang merupakan para pihak Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR) meluas sampai ke aksi negara sebagai 

bagian dari organisasi-organisasi antarpemerintahan”.

Untuk dapat  memenuhi persyaratan-persyaratan 
darikewajiban-kewajiban mereka sendiri untuk 
menghormati hukum hak asasi manusia secara baik, 
pernyataan tersebut mengusulkan agar lembaga-lembaga 
ini mengembangkan instrumen-instrumen uji tuntas hak 
asasi manusia dan proses-proses yang dapat membantu 
menjamin bahwa investasi mereka tidak menimbulkan 
pelanggaran hak asasi manusia. 

Kini tergantung pada PBB untuk menyediakan 
panduan bagi lembaga-lembaga ini untuk menjamin 
bahwa kebijakan-kebijakan dan operasi-operasi mereka 
menghormati hak asasi manusia. 

Untuk membaca pernyataan kepada Dewan Hak 
Asasi Manusia yang lengkap klik di sini: http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/
HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf 

3. Laporan terbaru 
mendorong Lembaga-

Lembaga Hak Asasi Manusia 
Nasional Asia Tenggara 

dan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil untuk 

mengadopsi Resolusi baru 
mengenai hak asasi manusia 

dan agribisnis

Pada tanggal 7 - 9 Agustus 2013 perwakilan dari 
Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional 
Filipina, Indonesia, �ailand, Malaysia, Timor Leste 
dan Myanmar serta organisasi-organisasi masyarakat 
sipil pendukung, mengadakan pertemuan di Bangkok 
untuk menilai perkembangan di sektor agribisnis dan 
HAM sesudah Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia 
dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tahun 2011 dan 
Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia 
dan Agribisnis pada tahun 2012, dan juga untuk 
mengembangkan rencana aksi pelaksanaan penegakan 
hak asasi manusia yang efektif oleh pihak Negara di 
sektor agribisnis. Pertemuan itu diselenggarakan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia �ailand, dengan 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.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/node/3937
http://www.forestpeoples.org/node/3937
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dukungan dari Forest Peoples Programme dan Rights and 
Resources Initiative.

Profesor James Anaya, pelapor khusus PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat, membuka lokakarya dan dalam 
presentasinya menyatakankeprihatinan yang sangat 
mendalam.

“Ekspansi yang cepat dari agribisnis di wilayah ini, 
...kurangnya kontrol regulasi yang memadai dan 
pengakuan hak-hak [serta] tidak adanya praktek bisnis 
yang bertanggung jawab, seringkali mengakibatkan 
masalah yang meluas bagi masyarakat setempat, termasuk 
masyarakat adat.”

Kantor Perwakilan �ailand untuk Komisi Antar 
Pemerintah ASEAN5 tentang Hak-Hak Asasi Manusia 
(AICHR) melaporkan adanya peluang untuk 
memperkuat kerangka hak asasi manusia melalui 
mekanisme HAM ASEAN, termasuk lewat keikutsertaan 
dalam peninjauan Kerangka Acuan (TOR/Terms of 
Reference) AICHR di tahun 2014.

Devasish Roy, anggota Forum Tetap PBB tentang Isu-
Isu Adat juga tampil dalam lokakarya tersebut dan 
menekankan bahwa sangat penting bagi lembaga 
keuangan internasional untuk menghormati hak-
hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk 
memberikan atau tidak memberikan Keputusan Bebas, 
Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC/Free, Prior 
and Informed Consent) atas langkah-langkah yang dapat 
mempengaruhi hak-hak mereka. Ia juga menyoroti 
pentingnya negara memastikan bahwa perusahaan telah 
menegakkan hak asasi manusia.

Adrienne Gardaz, dari Inisiatif baru Pertanian 
Berkelanjutan dari UN Global Compact, berbagi 
pengalaman dan tujuan-tujuan dari Global Compact 
dalam mendorong perusahaan untuk membuat 
komitmen publik dalam menegakkan prinsip-prinsip 
inti hak asasi manusia dan melaporkan kemajuan 
pelaksanaannya setiap tahun.

Lokakarya ini membahas tren agribisnis terkini di 
Asia Tenggara seperti yang dirangkum dalam sebuah 
laporan baru bertajuk Agribisnis, Pembebasan Tanah 
Skala Besar dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. 
Laporan tersebut menunjukkan bahwa selain berbagai 
perhatian nasional yang penting  terjadi peningkatan 
ancaman pada lahan di seluruh Asia Tenggara akibat 
ekspansi agribisnis, khususnya perkebunan kelapa sawit 
dan tebu. Laporan ini juga membenarkan bahwa dalam 
ketiadaan jaminan penguasaan lahan, tata kelola lahan 
yang baik dan perlindungan hak asasi manusia, ekspansi 

5 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara

agribisnis skala besar menyebabkan kerusakan sosial dan 
lingkungan yang serius.

Dilaporkan dalam upaya-upaya terbaru mereka untuk 
melindungi hak asasi manusia, Lembaga-Lembaga Hak 
Asasi Manusia Nasional ini menyatakan bahwa tidak 
hanya skema agribisnis skala besar namun pertambangan, 
minyak, gas, pembangkit listrik tenaga air dan 
pembangunan jalan juga menyebabkan meningkatnya 
kon�ik tanah. Meskipun hal ini kini semakin diakui 
oleh lembaga-lembaga pemerintah, sayangnya upaya-
upaya sulit yang dilakukan oleh komisi-komisi ini untuk 
mereformasi dan memediasi kon�ik tidak sebanding 
dengan jumlah dan skala kasus.

Para peserta menyimak laporan rinci tentang bagaimana 
investasi lintas batas di bidang agribisnis dan usaha-
usaha lainnya telah menyebabkan pelanggaran hak asasi 
manusia serius seperti:

•	 Kurangnya penghargaan terhadap hak atas tanah 
adat,

•	 Pelanggaran hak masyarakat adat atas Keputusan 
Bbebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC/
KBDD),

•	 Ancaman terhadap ketahanan pangan dan mata 
pencaharian lokal,

•	 Penggusuran dan relokasi secara paksa,
•	 Kurangnya atau tidak adilnya  kompensasi dan 

kesepakatan dengan petani kecil,
•	 Kriminalisasi terhadap anggota masyarakat dan 

aktivis bidang hak asasi manusia dan tanah,
•	 Pemusnahan lahan dan pemiskinan,
•	 Mempekerjakan anak di bawah umur dan kerja 

paksa,
•	 Kurangnya akses terhadap mekanisme untuk ganti 

rugi yang efektif.

Para peserta Lokakarya Bangkok tentang Hak Asasi Manusia dan 
Agribisnis, Hotel Montien, Bangkok © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-s
http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-s
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Dengan rasa prihatin yang mendalam para peserta 
menyebutkan sejumlah laporan dari banyak negara 
mengenai keterlibatan militer dan negara dalam 
pelanggaran hak asasi manusia dan dalam perampasan 
tanah dari masyarakat dan komunitas adat tanpa 
persetujuan mereka.

Lokakarya ini mencapai kesepakatan bahwa pentingnya 
memperkuat koordinasi di dalam pemerintahan dan 
kolaborasi antar Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia 
Nasional dan antar organisasi non-pemerintah untuk 
mengatasi tantangan ini.

Dalam lokakarya tersebut dikenalkan Resolusi Montien 
(Montien Resolution) untuk menyerukan kepada seluruh 
negara Asia Tenggara agar membentuk Komisi Hak Asasi 
Manusia independen mereka sendiri, sejalan dengan 
hukum internasional, terkait bahwa bahwa Singapura, 
Brunei Darussalam, Laos, Vietnam dan Kamboja 
belum memiliki Komisi Hak Asasi Manusia mereka 
sendiri. Resolusi ini menyebutkan kembali kebutuhan 
Negara untuk mengembangkan kerangka regulasi yang 
efektif yang menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, 
wilayah dan sumber daya dan yang mewajibkan sektor 
agribisnis untuk menghormati hak-hak tersebut sesuai 
dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, 
termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat, dan Panduan Sukarela tentang Tata Kelola 
Penguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan yang 
Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan 
Nasional.

Menyambut baik upaya-upaya sektor swasta untuk 
menghilangkan perdagangan komoditas yang diproduksi 
dengan cara yang destruktif, seperti kelapa sawit, kayu, 
kedelai, dan bahan bakar nabati dan gula, Resolusi ini 
menuntut adanya penelusuran rantai pasokan secara 
penuh di mana perlindungan lingkungan dipadukan 
dengan perlindungan komprehensif  hak asasi manusia. 
Resolusi ini juga menekankan kebutuhan mendesak 
untuk mengidenti�kasi dan mendorong sistem produksi 
alternatif, yang didasarkan pada hak yang terjamin, 
sehingga masyarakat setempat, masyarakat adat dan 
petani kecil dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas 
produksi berdasarkan penggunaan lahan yang beragam.

Resolusi ini juga menyerukan tindakan terkoordinasi 
oleh perusahaan maupun pemerintah untuk menekan 
eksploitasi para pekerja, terutama pekerja migran, 
pekerja perempuan dan pekerja anak di perkebunan 
skala besar, dan menyerukan agar pemerintah melakukan 
upaya-upaya tegas untuk menghapuskan segala bentuk 
kerja paksa dan praktek mirip perbudakan dari sektor 
agribisnis di wilayah tersebut.

Lokakarya berikutnya tentang Hak Asasi Manusia 
dan Agribisnis diperkirakan berlangsung di Myanmar 

pada tahun 2014, lewat kerjasama dengan perwakilan 
Myanmar yang hadir dan diselenggarakan bersama Forest 
Peoples Programme.

Informasi lebih lanjut:

•	 Montien Resolution on Human Rights and Agribusiness 
in Southeast Asia (Resolusi Montien tentang Hak 
Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara): 
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/
publication/2013/montien-resolution-human-
rights-and-agribusiness-southeast-asia 

•	 Agribusiness large-scale land acquisitions and human 
rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, 
�ailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-
Leste and Burma (Pembebasan lahan Agribisnis 
skala besar dan hak asasi manusia di Asia Tenggara – 
Informasi terbaru dari Indonesia, �ailand, Filipina, 
Malaysia, Kamboja, Timor Leste dan Birma): 
http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/
publication/2013/agribusiness-large-scale-land-
acquisitions-and-human-rights-s

•	 Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom 
Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia 
Tenggara: http://www.forestpeoples.org/node/3937 

•	 Bali Declaration on Human Rights and Agribusiness 
in Southeast Asia (Deklarasi Bali tentang Hak Asasi 
Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara): http://
www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/
publication/2011/bali-declaration-human-rights-
and-agribusiness-southeast-asia- 

http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.tebtebba.org/index.php/all-resources/category/20-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples?download=291:undrip-bahasa-indonesia
http://www.tebtebba.org/index.php/all-resources/category/20-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples?download=291:undrip-bahasa-indonesia
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-s
http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-s
http://www.forestpeoples.org/topics/private-sector/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-s
http://www.forestpeoples.org/node/3937
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
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4. Indonesia: Permohonan 
baru kepada UN-CERD 

untuk penangguhan proyek 
MIFEE di Papua menunggu 
penyelesaian ganti rugi dan 
terwujudnya penghormatan 

terhadap hak-hak 
masyarakat adat Malind

Pada tanggal 25 Juli 2013, dua puluh enam (26) organisasi 
di Indonesia dan internasional serta Forest Peoples 
Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB 
tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) 
yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan 
situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat 
lainnya di Merauke, provinsi Papua, Indonesia, di 
bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini 
milik Komite (EW/UA procedures-Early Warning/Urgent 
Action).6 Laporan ini menyoroti kerugian-kerugian besar 
yang menimpa masyarakat asli Papua yang ditimbulkan 
oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (proyek 
MIFEE) yang merupakan mega-proyek agro-industri 
yang diinisiasi negara yang saat ini mencakup sekitar 2,5 
juta hektar tanah adat di Merauke. Kerugian-kerugian 
ini meliputi: pelanggaran hak masyarakat Malind atas 
pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya 
penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan 
dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), pemiskinan 
karena janji-janji manfaat ekonomi yang tak terpenuhi, 
perampasan tanah adat semena-mena tanpa kompensasi 
yang layak, dan pengabaian atau kooptasi perwakilan 
dan lembaga adat. Penyampaian surat yang pertama 
kepada UN-CERD dua tahun lalu7 telah menyebabkan 
Komite mengadopsi sebuah langkah komunikasi di 
bawah prosedur EW/UA dengan pemerintah Indonesia 
pada tanggal 2 September 2011.8  

Namun, meskipun ada keprihatinan dan rekomendasi 
dari Komite dan penyerahan surat kedua tentang situasi 
masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya 
pada tanggal 6 Februari 2012,9 pemerintah Indonesia 

6 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/publica-
tion/2013/08/cerduamifeejuly2013bahasaindonesia.pdf
7 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/news/2011/08/EW_
UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%20
31%202011%20Final.pdf
8 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/publica-
tion/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
9 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/

telah gagal untuk mengambil tindakan korektif dan 
situasi kian memburuk. Belum terlihat ada perubahan 
dalam kebijakan atau praktik yang berkaitan dengan 
proyek MIFEE, dan terus terjadi pengabaian hak-hak 
masyarakat adat Malind yang dijamin secara internasional, 
terutama di bawah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat. UU Otsus (Otonomi Khusus) Papua, 
yang ditujukan untuk memperbaiki ketimpangan yang 
parah dan pelanggaran hak asasi manusia serta untuk 
memfokuskan kembali aspirasi penentuan nasib sendiri 
yang diekspresikan oleh mayoritas masyarakat adat 
Papua, sebagian besar masih tidak efektif, terutama 
akibat dari kurangnya UU pelaksana dan tindakan yang 
diperlukan.

Para penandatangan surat yang dikirmkan ke UN-
CERD akhir Juli 2013 tersebut meminta Komite untuk 
mendorong pemerintah Indonesia segera menangguhkan 
setiap bagian dari proyek MIFEE yang dapat mengancam 
kelangsungan hidup budaya masyarakat yang terkena 
dampak dan untuk memberikan dukungan langsung 
kepada masyarakat adat yang mata pencariannya 
terampas, yang harus dirancang dengan partisipasi 
dan persetujuan mereka secara penuh. Pengajuan 
tersebut juga mendesak pemerintah Indonesia untuk, 
sesegera mungkin, memberlakukan dan menerapkan 
keikutsertaan masyarakat adat secara  penuh dan 
efektif, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak 
Masyarakat Adat yang diadopsi oleh DPR Indonesia 
pada tanggal 16 Desember 2011. Surat tersebut lebih 
lanjut merekomendasikan agar pemerintah Indonesia 
meminta, atau menerima permintaan, kunjungan ke 
lokasi dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Hak atas Pangan, 

publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-�nal.pdf

Desa Zanegi, Kecamatan Animha, Kabupaten Merauke, telah 
menyerahkan lahan yang luas kepada perusahaan kayu PT Inti 

Semesta Selara, dan kini tengah menghadapi kerawanan-pangan 
yang serius akibat hilangnya akses mereka kehutan dan sumber 

daya alam di dalamnya © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/cerduamifeejuly2013bahasaindonesia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/cerduamifeejuly2013bahasaindonesia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
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dan tentang Bentuk-bentuk Perbudakan Kontemporer, 
untuk membantu pemerintah Indonesia memenuhi 
kewajiban internasionalnya, termasuk yang berkaitan 
dengan hak-hak masyarakat adat di Papua.
 
Informasi lebih lanjut:

•	 UN CERD formal communication to the Permanent 
Mission of Indonesia regarding the situation of the 
Malind and other indigenous people of the Merauke 
District affected by the MIFEE project, (Komunikasi 
formal UN CERD kepada Misi Tetap Indonesia 
mengenai tuduhan ancaman dan kerugian yang 
mungkin tidak dapat dipulihkan lagi terhadap 
masyarakat adat di Distrik Merauke terkait dengan 
proyek MIFEE), 30 Agustus 2013. Tersedia di: 
http://tinyurl.com/kf3v5dy

•	 Rilis pers: Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: 
organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian 
proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi 
masyarakat setempat, Forest Peoples Programme, 
Sawit Watch, Pusakadan Down to Earth. 30 Agustus 
2013. Tersedia di http://www.forestpeoples.org/
node/4638

•	 Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut 
mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi 
Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak 
dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan 
Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013. Tersedia di http://
www.forestpeoples.org/node/4636 

•	 Request for Consideration of the Situation of 
Indigenous Peoples in Merauke, Papua Province, 
Indonesia, under the United Nations Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination’s Urgent Action 
and Early Warning Procedures, (Permintaan untuk 
Pertimbangan Situasi Masyarakat Adat di Merauke, 
Provinsi Papua, Indonesia, di bawah Prosedur Aksi 
Mendesak dan Peringatan Dini Komite PBB tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasial), 31 Juli 2011. 
Tersedia di: http://tinyurl.com/p8939zg

•	 UN CERD formal communication to the Permanent 
Mission of Indonesia regarding allegations of threatening 
and imminent irreparable harm for indigenous peoples 
in Merauke District related to the MIFEE project, 
(Komunikasi formal UN CERD kepada Misi Tetap 
Indonesia mengenai tuduhan ancaman dan kerugian 
yang mungkin tidak dapat dipulihkan lagi terhadap 
masyarakat adat di Distrik Merauke terkait dengan 
proyek MIFEE), 2 September 2011. Tersedia di: 
http://tinyurl.com/d63k5vw

•	 Request for Further Consideration of the Situation of 
the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, 
Indonesia, and Indigenous Peoples in Indonesia in 
General, under UN CERD’s Urgent Action and 
Early Warning Procedures, (Permohonan untuk 

Pertimbangan Lebih Lanjut atas Situasi Masyarakat 
Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dan 
Masyarakat Adat di Indonesia secara umum, di 
bawah Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini 
UN CERD), 6 Februari 2012. Tersedia di:  http://
tinyurl.com/o7drxmr 

Polusi air yang diakibatkan oleh perkebunan kayu dan kelapa 
sawit di daerah hulu mempengaruhi hasil tangkapan sungai, 
menyebabkan penyakit dan punahnyabeberapa spesies yang 

dulunya banyak tersedia © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/node/4638
http://www.forestpeoples.org/node/4638
http://www.forestpeoples.org/node/4636
http://www.forestpeoples.org/node/4636
http://tinyurl.com/p8939zg
http://tinyurl.com/d63k5vw
http://tinyurl.com/o7drxmr
http://tinyurl.com/o7drxmr
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5. Konferensi Global 
tentang Hak Atas Tanah dan 

Sumberdaya Masyarakat: 
“Tanah yang dimiliki atau 
dikelola oleh masyarakat 
adat dan komunitas lokal 
harus meningkat dua kali 

lipat menjelang 2018”

Dari tanggal 19 - 20 September 2013, perwakilan dari 
Forest Peoples Programme (FPP) dan dari organisasi 
mitra FPP menghadiri sebuah konferensi internasional 
di Interlaken, Swiss, tentang hak atas tanah dan 
sumberdaya masyarakat, yang diselenggarakan oleh 
Rights and Resources Initiative, International Land 
Coalition (Koalisi Tanah Internasional), Oxfam, IUCN 
dan Helvetas Swiss Intercooperation.

Konferensi ini difokuskan pada lima strategi penting 
yang dibahas dalam berbagai kelompok kerja, yaitu:

1. Mengkoordinasikan upaya global untuk memetakan 
dan mendokumentasikan lahan masyarakat;

2. Mengakui dan memajukan hak-hak atas tanah secara 
hukum;

3. Memanfaatkan kepentingan sektor swasta untuk 
mengamankan hak-hak ini;

4. Memprioritaskan irisan dari konservasi dan lahan 
masyarakat;

5. Menetapkan hak-hak ini sebagai prioritas global.

Strategi-strategi yang muncul dari sesi ini antara lain:

•	 Menghasilkan sebuah peta penguasaan tanah 
masyarakat global yang mengidenti�kasi penduduk 
di setiap daerah tertentu dan batas-batasnya. 
Berbagi data dan menjaga agar semua pihak dapat 
mengaksesnya merupakan hal yang sangat penting 
untuk menjamin pengakuan hak-hak lokal di masa 
depan.

•	 Mengembangkan dan mempertahankan komunikasi 
tingkat nasional antara semua stakeholder kunci 
tentang hak atas tanah yang terjamin, termasuk 
masyarakat konservasi yang tujuan-tujuannya 
bergantung sepenuhnya pada jaminan hak atas 
tanah masyarakat, governansi tanah, dan pengakuan 
penguasaan tanah. Selain itu, perlu ditingkatkan 

juga dialog antara hak atas tanah masyarakat dan 
organisasi konservasi di tingkat global, di forum-
forum seperti Konferensi Dunia Masyarakat Adat, 
Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Kongres 
Taman Nasional Dunia.

•	 Mengidenti�kasi dan memanfaatkan aktor-aktor 
sektor swasta yang telah mulai mengakui pentingnya 
hak atas tanah yang terjamin, dan kemudian 
mempromosikan praktek terbaik dari aktor-aktor ini. 
Pada saat yang sama, mengidenti�kasi dan mencegah 
aktor-aktor yang tidak menghormati hak-hak atas 
tanah masyarakat, dan berupaya menutup ruang 
di mana mereka harus beroperasi. Salah satu cara 
untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan 
transparansi dalam rantai pasokan dan kajian resiko, 
dan dengan demikian menyebarkan informasi 
tentang proses-proses ini sehingga masyarakat yang 
terkena dampak mengerti apa yang tengah terjadi.

•	 Memahami bahwa pemberdayaan hukum memiliki 
nilai yang terbatas jika sistem hukumnya tidak 
berfungsi. Melanjutkan upaya-upaya mengikuti 
metode yang telah teruji untuk memperkuat sistem 
hukum dan governansi lokal – yang sama pentingnya 
dengan pemberdayaan itu sendiri.

•	 Dalam mengembangkan sistem dan prosedur 
pengakuan hak atas tanah, memahami bahwa budaya 
dan sistem governansi yang berbeda mungkin tidak 
dapat menerima satu macam pendekatan saja. 
Menyesuaikan pendekatan untuk mengamankan hak 
penguasaan tanah merupakan kunci keberhasilan.

•	 Mengembangkan indikator-indikator besar untuk 
mengukur kemajuan dalam penguatan hak atas 
tanah masyarakat, dalam konteks diskusi saat ini 
tentang kerangka pembangunan baru yang akan 
diluncurkan pada tahun 2015.

Informasi lebih lanjut tentang konferensi ini 
dapat ditemukan di situs Konferensi: http://www.
communitylandrights.org/ 

Ruang pertemuan selama acara pembukaan konferensi © IISD 
Reporting Services
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6. Pemerintah Inggris akan 
memperbaiki proposal 

untuk deforestasi dan dana 
iklim bilateral

Peluncuran pendanaan baru dari Inggris yang telah lama 
ditunggu-tunggu untuk mengatasi penyebab deforestasi 
di negara-negara hutan masih ditangguhkan karena 
instansi pemerintah Inggris masih menuntaskan kasus 
bisnis untuk prakarsa ini. Sementara itu, NGO-NGO 
Inggris terus menekan pemerintah untuk memastikan 
adanya transparansi dalam struktur tata kelola dana 
tersebut, yang akan diarahkan untuk mendukung negara-
negara tropis memerangi deforestasi dan menekan emisi 
dari penggunaan lahan.

Dalam sebuah surat bersama dan dokumen pengarahan 
teknis yang dikirim kepada pemerintah pada bulan 
April, NGO-NGO, termasuk Forest Peoples Programme 
(FPP), FERN, Greenpeace, Environmental Investigation 
Agency (EIA) dan Global Witness mendesak pemerintah 
untuk menyelesaikan program Hutan dan Perubahan 
Iklim (FCC) yang yang telah direncanakan melalui 
proses konsultasi dan kolaborasi dengan jadwal 
implementasinya yang jelas dan mekanisme akuntabilitas 
untuk pencairan dana di bawah Dana Iklim Inggris 
(International Climate Fund/ ICF). 

Dalam sebuah konsultasi publik yang diadakan di 
London pada bulan Mei dan diselenggarakan oleh 
Departemen Pembangunan Internasional (Department 
for International Development/DFID), Departemen 
Energi dan Perubahan Iklim (Department for Energy 
and Climate Change/DECC) dan Departemen Urusan 
Pangan dan Pedesaan (Department for Food and Rural 
Affairs/ DEFRA), NGO-NGO dan peserta dari sektor 
swasta sama-sama meminta pemerintah Inggris agar 
memungkinkan adanya reformasi regulasi pada sisi 
permintaan dan sisi penawaran dalam rangka untuk 
mengatasi emisi gas rumah kaca, menurunkan laju 
deforestasi dan memastikan adanya penghormatan 
terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber 
penghidupan.

Pada bulan Juli, kelompok NGO (termasuk FERN, 
RSPB, Rainforest Foundation UK, Greenbelt 
Movement dan FPP) bertemu dengan Menteri DFID 
Lyn Featherstone untuk mengajukan rekomendasi-
rekomendasi mereka tentang cara memperbaiki desain 
FCC. Dalam pertemuan tersebut NGO-NGO ini 
menyoroti perlunya FCC untuk, antara lain:

•	 Mendukung sistem governansi hutan berbasis 
masyarakat, pengelolaan lansekap dan ekonomi 
lokal yang tangguh dan mengakui peran masyarakat 
hutan sebagai pemegang hak dan pelaku ekonomi 
utama

•	 Bertindak atas bukti-bukti efektifnya penguasaan 
oleh masyarakat yang terjamin dalam membendung 
hilangnya hutan dan memberikan berbagai manfaat 
bagi sumber penghidupan masyarakat setempat dan 
masyarakat hutan, termasuk kaum perempuan

•	 Mendukung inisiatif untuk membantu pemerintah, 
sektor swasta dan masyarakat hutan dan masyarakat 
sipil untuk melaksan akan PedomanSukarela FAO 
tentangTata KelolaPenguasaan Tanah, Perikanan dan 
Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks 
Ketahanan Pangan Nasional

•	 Menghindari pembiayaan FCC bagi Advance 
Market Credits (AMCs) untuk pasar karbon hutan 
karena hal ini beresiko “membodohi” perundingan-
perundingan UNFCCC

•	 Memastikan keterlibatan yang lebih besar dari 
masyarakat hutan dan masyarakat sipil dan 
penggunaan pengetahuan mereka dalam perancangan 
dan implementasi FCC

Dalam tanggapannya, sang Menteri mengatakan bahwa 
pihak pemerintah berkomitmen untuk meninjau 
kembali kasus bisnis untuk memeriksa bagaimana 
rekomendasi-rekomendasi dari NGO dapat dimasukkan 
ke dalam rancangan akhir FCC sebelum diselesaikan 
untuk disetujui menteri pada akhir 2013.

NGO-NGO masih menunggu munculnya kasus bisnis 
yang baru dan berencana untuk bertemu dengan DECC 
di musim gugur ini untuk mengkomunikasikan lebih 
lanjut tentang usulan masyarakat sipil untuk terciptanya 
prakarsa iklim dan hutan Inggris yang baru dan efektif.

Informasi lebih lanjut:

•	 Pemerintah Inggris meminta komentar publik 
atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi, 
E-Newsletter FPP, Februari 2013: http://www.
forestpeoples.org/node/4117 

•	 Surat Bersama NGO dan dokumen pengarahan 
teknis yang dikirimkan ke pemerintah Inggris, April 
2013:  http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/
news/2013/10/NGO_FCC_paper_april_2013.pdf

•	 Untuk informasi lebih lanjut tentang Dana Iklim 
Internasional (ICF) Inggris lihat: https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/�le/67453/uk-int-clim-fund-tack-
clim-chge-red-pov.pdf

•	 Rencana Pelaksanaan Dana Iklim Internasional 
(ICF) Inggris 2011/2012-2014/2015:  https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
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attachment_data/file/48218/3390-international-
climate-fund-implementation-plan-201.pdf

•	 Laporan pemerintah Inggris: Hutan dan perubahan 
iklim: Kertas Diskusi tentang usulan intervensi-
intervensi baru Inggris untuk mengatasi deforestasi: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/fi le/70092/7050-
discussion-paper-deforestation-event.pdf

7. Konferensi Global di 
Danau Toba, Indonesia, 

menyoroti berbagai manfaat 
pemetaan partisipatif bagi 

masyarakat adat

110 perwakilan masyarakat adat, pakar pemetaan 
partisipatif dan anggota NGO pendukung serta 
akademisi dari 17 negara di Asia, Amerika Latin, Pasi�k, 
Amerika Utara dan Eropa, berkumpul pada tanggal 25 
-28 Agustus 2013 di wilayah adat suku Batak di Danau 
Toba, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan  untuk 
berbagi dan belajar dari berbagai pengalaman mereka 
dalam pemetaan partisipatif bersama masyarakat sebagai 
instrumen untuk membantu mereka menegaskan dan 
mengklaim hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan 
sumberdaya.

Konferensi ini diikuti oleh sebuah kunjungan lapangan 
ke Pandumaan, sebuah komunitas yang sumber 
penghidupannya– yang bertumpu pada pengumpulan 
resin pohon kemenyan– sangat terpengaruh oleh 
sengketa tanah dengan perusahaan penghasil pulp, 
PT Toba Pulp Lestari (baca lebih lanjut di sini: http://
phys.org/news/2013-08-indigenous-deploy-high-tech-
mapmaking-staunch.html#jCp) dan oleh lokakarya 
3 hari mengenai pemantauan berbasis masyarakat dan 
sistem informasi (CBMIS). 

Selama konferensi, para pakar pemetaan partisipatif 
berbagi pengalaman dari proyek-proyek pemetaan 
di lapangan di 12 negara dan membahas perubahan-
perubahan dalam praktik pemetaan partisipatif dan 
penggunaan alat-alat baru dalam teknologi pemetaan 
serta teknologi informasi dan komunikasi. Diskusi juga 
diadakan membahas resiko-resiko utama dalam berbagi 
pengetahuan tradisional dalam sistem pengetahuan 
dan hukum yang berbeda-beda dan perlunya pedoman 
etika untuk penggunaan dan perlindungan pengetahuan 
tradisional dalam kaitannya dengan pemetaan, 

penyimpanan data dan berbagi informasi.

Para peserta sepakat bahwa peta dapat digunakan untuk 
berbagai tujuan, termasuk:

•	 Delineasi dan demarkasi wilayah dan tanah adat;
•	 Mendapatkan hak atas tanah dan wilayah leluhur;
•	 Memungkinkan pembangunan yang ditentukan 

sendiri;
•	 Mengidenti�kasi penggunaan lahan yang beragam 

dan pemantauan perubahan penggunaan lahan 
dan sumberdaya; melacak tingkat penggunaan atau 
penurunan pengetahuan tradisional, bahasa adat dan 
tata kelola adat;

•	 Pemantauan keanekaragamanhayati dan integritas 
lingkungan;

•	 Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan 
perbatasan, air dan tanah;

•	 Pengembangan rencana pengelolaan wilayah, dan 
advokasi untuk reformasi kebijakan.

Konferensi ini juga menyoroti bahwa kegiatan pembuatan 
peta dan peta itu sendiri adalah sebuah sarana dan bukan 
tujuan dan tidak dapat menjadi alat yang terpisah dari 
kerangka budaya (termasuk pandangan adat tentang 
alam semesta) dan tujuan dan penggunaan oleh 
masyarakat. Pemetaan karenanya harus dilakukan dalam 
hubungannya dengan proses-proses lainnya, misalnya 
pengorganisasian masyarakat, pendataan sumberdaya 
alam, pengelolaan dan pemantauan, advokasi, dan 
pembangunan berkelanjutan yang ditentukan sendiri 
oleh masyarakat adat. Konferensi ini juga menunjukkan 
bahwa tidak ada cetak biru untuk teknologi pemetaan 
dan pilihan teknologi yang akan digunakan tergantung 
pada tujuan, lingkungan, kapasitas yang tersedia dan 
keberlanjutan yang mungkin. Kit Pelatihan pada 
praktik pemetaan partisipatif (http://pgis-tk.cta.int), 
yang diproduksi oleh Pusat Teknis Kerjasama Pertanian 
dan Pedesaan (Technical Centre for Agricultural and 
Rural Cooperation/CTA) dan Dana Internasional 
untuk Pembangunan Pertanian (International Fund for 
Agricultural Development/IFAD), diakui sebagai landasan 
yang berguna untuk mengembangkan toolkit bagi penata 
peta adat.

Para peserta sepakat untuk membentuk Jaringan Global 
Masyarakat Adat untuk Pemetaan dan Pemantauan. 
Mereka juga sepakat untuk mulai menyusun cara-
cara untuk terlibat dalam  proses-proses internasional 
terkait, termasuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, 
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, 
Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat, agenda 
pembangunan pasca 2015 dan pelaksanaan Deklarasi 
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Konferensi ini juga mengambil tindakan, melalui  Deklarasi 
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Toba, untuk mendukung tuntutan masyarakat adat 
Indonesia agar pemerintah segera mengambil tindakan 
untuk melaksanakan KeputusanMahkamahKonstitusi 
No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengakuan hutan-hutan 
adat, termasuk lewat percepatan pemetaan hutan-hutan 
tersebut, dan agar DPR Indonesia segera mengadopsi 
Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak 
Masyarakat Adat. 

Informasi lebih lanjut:

•	 Indigenous communities deploy high-tech mapmaking 
to staunch global land grab (Masyarakat adat 
menggunakan pembuatan peta berteknologi tinggi 
untuk menghentikan perampasan lahan global): 
http://phys.org/news/2013-08-indigenous-deploy-
high-tech-mapmaking-staunch.html#jCp 

•	 Perlengkapan(Kit) Pelatihan Pengelolaan Manajemen 
Informasi Spasial Partisipatif dan Komunikasi: 
http://pgis-tk-en.cta.int/info/training-kit.html# 

•	 Constitutional Court ruling restores indigenous peoples’ 
rights to their customary forests in Indonesia (Keputusan 
Mahkamah Konstitusi mengembalikan hak-hak 
masyarakat adat atas hutan adat mereka di Indonesia): 
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-
natural-resources/news/2013/05/constitutional-
court-ruling-restores-indigenous-pe 

8. Konvensi 
Keanekaragaman Hayati: 

tidak ada lagi alasan untuk 
menunda pengadopsian 
istilah ‘masyarakat adat’ 

Istilah ‘komunitas adat dan komunitas lokal’ digunakan 
dalam seluruh teks Convention on Biological Diversity atau 
Konvensi Keanekaragamanhayati (CBD)  dan keputusan 
dari Konferensi Para Pihak dan badan pendukungnya. 
Pada sidang kesembilannya di tahun 2010, Forum Tetap 
PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII) menyerukan 
kepada pihak CBD “untuk mengadopsi istilah ‘masyarakat 
adat dan komunitas lokal’, sebagai sebuah ungkapan 
yang akurat dari identitas khas yang dikembangkan oleh 
entitas-entitas ini sejak pengadopsian Konvensi hampir 
20 tahun lalu.”10 Pada sesi ke sepuluhnya tahun 2011, 
UNPFII lebih lanjut menyatakan bahwa “Penegasan 
status masyarakat adat sebagai “masyarakat” adalah 
penting dalam menghormati dan melindungi hak asasi 
mereka sepenuhnya”.11  

Namun, meskipun ada rekomendasi ini, CBD masih 
terus menggunakan istilah ‘komunitas adat dan lokal’.

Pada bulan Oktober 2012, pada Kelompok Kerjake-7 
pada Pasal 8 (j) (WG8 (j) -7) dan pada pertemuan ke-11 
Konferensi Para Pihak (COP11) CBD, beberapa Pihak 
menyatakan bahwa mereka mendukung pembaharuan 
istilah ini, namun akhirnya diputuskan (dalam Keputusan 
No.XI/14) untuk menunda pembahasan lebih lanjut 
dan untuk mempertimbangkan lebih lanjut hal ini, dan 
semua implikasinya bagi CBD dan para Pihak-nya, pada 
WG8 berikutnya (j) (berlangsung bulan ini) dan pada 
COP12 tahun 2014.12   

Dalam Keputusan No.XI/14, para Pihak dan kelompok-
kelompok lainnya diundang untuk mengkomunikasikan 
pandangan-pandangan mereka kepada Sekretariat 
tentang penggunaan istilah “masyarakat adat dan 
komunitas lokal”. Satu kelompok yang terdiri dari lebih 
dari 70 organisasi masyarakat adat, organisasi berbasis 
masyarakat, jaringan, dan NGO menanggapi seruan 
untuk memberikan masukan ini dengan mengajukan 
sebuah pengajuan bersama yang disertai rekomendasi-
rekomendasi yang komprehensif di bulan April 2013. 
Di bawah ini adalah argumen-argumen utama mereka 

10 Paragraf 112
11 Paragraf 26
12 http://www.forestpeoples.org/node/3945
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tentang mengapa CBD seharusnya tidak lagi menolak 
atau menunda pengadopsian istilah ‘masyarakat’: 

1. CBD muncul dari KTT Bumi Rio pada tahun 1992, 
dan pelaksanaannya dipandu oleh Agenda 21, yang 
juga diadopsi pada KTT Rio, dan menggunakan 
istilah “masyarakat adat” dalam Bab 15 (Konservasi 
Keanekaragaman Hayati) dan Bab 26 (Mengakui dan 
memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas 
lokal). KTT Dunia tentang Pembangunan 
Berkelanjutan (World Summit on Sustainable 
Development/ WSSD) tahun 2002, pada peringatan 
sepuluh tahun KTT Rio, menegaskan kembali 
pentingnya masyarakat adat dalam pembangunan 
berkelanjutan dan dengan jelas menggunakan 
istilah ‘masyarakat adat’ dalam penegasannya 
tersebut.13 Pada ulang tahun KTT Rio ke duapuluh, 
masyarakat internasional kembali berkumpul di Rio 
de Janeiro pada bulan Juni 2012 (di ‘Rio +20’), di 
mana dokumen hasilnya (‘Masa Depan Yang Kita 
Inginkan’) juga menggunakan istilah ‘masyarakat 
adat’.14 

2. Selain instrumen-instrumen di atas yang muncul 
dari proses Rio, berbagai instrumen dan standar 
internasional lainnya memberi referensi tentang 
hak-hak masyarakat adat, yang sebagian besar telah 
diadopsi oleh organisasi-organisasi lingkungan dan 
menggaris bawahi hubungan antara pengakuan 
hak-hak masyarakat adat dengan konservasi dan 
pengelolaan ekosistem dan sumberdaya alam yang 
berkelanjutan. Lembaga-lembaga tersebut antara 
lain: 

•	 Konvensi Organisasi Buruhan Internasional 
(ILO) 1991 mengenai Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Asli di Negara Merdeka

•	 Sejumlah besar Resolusi dan Rekomendasi Uni 
Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) 
tahun 1996, 2000, 2004, 2008, dan 2012 

•	 Panduan Konvensi Ramsar 1999 untuk 
Penetapan dan Penguatan Partisipasi Komunitas 
Lokal dan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan 
Lahan Basah

•	 Prinsip-Prinsip Pemandu Konvensi Ramsar2002 
untuk Mempertimbangkan Nilai Budaya Lahan 
Basah untuk Manajemen Situs yang Efektif

•	 Beberapa Panduan Sukarela Badan Pangan 
dan Pertanian PBB (FAO) tentang: bagaimana 
Mendukung Realisasi Progresif Hak atas 
Kecukupan Pangan dalam Konteks Keamanan 
Pangan Nasional (2004), Manajemen Hutan 

13 DeklarasiJohannesburg tentang Pembangunan Berkelnajutan 
(Johannesburg Declaration on Sustainable Development), paragraf 25.
14 Resolusi yang diadopsiOlehMajelisUmum No. 66/288, “Masa-
Depan Yang Kita Inginkan”, paragraf197.

Tanaman yang Bertanggung Jawab(2006), 
Pengendalian Kebakaran (2006), Penguasaan 
Tanah, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks 
Ketahanan Pangan Nasional (2012).

•	 Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan 
dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya

•	 Forum PBB 2007 tentang Instrumen Kehutanan 
yang Tidak Mengikat Secara Hukum tentang 
Seluruh Jenis Hutan, yang diadopsi sebagai 
Resolusi Majelis UmumPBB No. 62/98.

•	 Kesepakatan Cancun Konvensi Kerangka Kerja 
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 
2010: Hasil kerja Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi 
Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi 
ini.

•	 Prinsip—Prinsip Pemandu PBB 2011 tentang 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia

3. Dalam Keputusan No. X/43, CBD COP10 
memutuskan untuk mengadakan sebuah “pertemuan 
kelompok pakar ad hoc perwakilan komunitas lokal... 
dengan maksud untuk mengidenti�kasi karakteristik 
umum dari komunitas lokal, dan mengumpulkan 
saran tentang bagaimana komunitas lokal dapat 
lebih efektif berpartisipasi dalam proses-proses 
Konvensi, termasuk di tingkat nasional ...”Dengan 
demikian sebenarnya CBD telah mengakui sifat 
khas masyarakat adat dan komunitas lokal secara 
nyata, namun masih terus menyatukan kelompok-
kelompok ini di dalam referensi-referensi dalam 
laporannya.

4. Istilah Para Pihak bagi CBD mewakili Pihak Negara 
yang sama yang dalam seluruh konteks internasional 
lainnya menggunakan istilah “masyarakatadat”, 
termasuk dalam pengadopsian Deklarasi PBB 
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 
oleh Majelis Umum PBB tahun 2007. Deklarasi 
ini mengakui bahwa “Masyarakat adat memiliki 
hak untuk menjaga dan memperkuat lembaga-
lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya 
mereka yang khas, sementara tetap mempertahankan 
hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, 
jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara”(Pasal 
5, penekanan ditambahkan). Negara-negara yang 
awalnya menolak mengadopsi UNDRIP (Australia, 
SelandiaBaru, Kanada, dan Amerika Serikat) 
kemudian membatalkan keputusan mereka dan 
mengadopsi UNDRIP tahun 2009 (Australia) dan 
2010 (Selandia Baru, Kanada dan Amerika Serikat). 

Kesimpulannya, CBD adalah satu-satunya badan 
pengambil keputusan dari sebuah konvensi internasional 
yang masih menggunakan istilah ‘komunitas adat dan 
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http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
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lokal’ . Sudah saatnya bagi CBD untuk akhirnya secara 
resmi mengakui masyarakat adat sebagai masyarakat.

Informasi lebih lanjut:

•	 Pengajuan yang lengkap kepada CBD, termasuk 
argumen-argumen tambahan dan argumen-
argumen yang lebih spesi�k, tersedia dalam bahasa 
Inggris, Spanyol dan Perancis di sini: http://www.
forestpeoples.org/topics/convention-biological-
diversity-cbd/publication/2013/submission-
convention-biological-diversi 

•	 Pertemuan ke delapan Kelompok Kerja tentang Pasal 
8 (j) dijadwalkan berlangsung pada tanggal7-11 
Oktober tahun 2013 di Montreal, Kanada. Informasi 
lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat di sini:  
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08 

9. Perempuan adat 
Kolombia memberitahukan 

Komite Penghapusan 
Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW) 

tentang berbagai bentuk 
diskriminasi yang mereka 

hadapi

Sekelompok perempuan adat Kolombia telah 
menyiapkan sebuah laporanbayangan yang akan mereka 
presentasikan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW) besok, dalam sesi ke-56 
CEDAW di Jenewa. 

Laporan tersebut menekankan bentuk-bentuk 
diskriminasi yang dalam dan berlapis yang dialami 
kaum perempuan adat Kolombia dan laporan tersebut 
mengusulkan rekomendasi-rekomendasi khusus yang 
dapat diajukan Komite CEDAW kepada pemerintah 
Kolombia untuk memperbaiki situasi ini.

Baca laporan bayangan tersebut dalam bahasa Inggris 
(http://tinyurl.com/nd2wk�) atau bahasa Spanyol 
(http://tinyurl.com/pczv2fh).

10. Resensi Buku: Gerakan 
Pemberdayaan Pancur Kasih 

dan Credit Union Pancur 
Kasih

Oleh Joji Cariño

Sadar akan nilai historis dari dokumentasi, Gerakan 
Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) mencatatkan 
pengalaman kerjanya selama 30 tahun untuk 
berfungsi sebagai pembelajaran bagi generasi GPPK 
saat ini dan masa depan, serta aktivis dan organisasi 
masyarakat adat di tempat-tempat lain.

- Tonggak bersejarah dalam Kerja GPPK menanggapi 
Masalah-Masalah Masyarakat Dayak (1981-2011)

Pengantar

Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) adalah 
sebuah gerakan sosial masyarakat adat Dayak di 
Kalimantan Barat, Indonesia, yang selama 30 tahun 
terakhir telah bekerja untuk memperoleh pengakuan 
atas keberadaan, identitas dan martabat masyarakat adat 
yang telah lama dipinggirkan oleh pemerintah, korporasi 
dan masyarakat Indonesia umumnya.

Tahun ini, GPPK menyelesaikan 2 buku otobiogra� 
berjudul Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih dan 
Gerakan Credit Union Pancur Kasih, yang diluncurkan 
di Pontianak, Indonesia, pada tanggal 2 September 
2013. Buku-buku ini dapat dilihat di sini: http://www.
tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-
publications 

Dengan menerbitkan kedua buku yang menceritakan 
kelahiran dan perkembangan gerakan sosial mereka 
ini, Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih telah 
memberdayakan semua pembaca mereka untuk 
memahami dan merayakan penentuan nasib sendiri 
yang terkini dari masyarakat adat, seperti yang 
dipraktekkan dan dibayangkan oleh masyarakat Dayak 
dari Kalimantan Barat.

Buku-buku tertentu mampu menyampaikan aspek-
aspek fundamental dan rinci dari sebuah ide dan visi 
sehingga memperdalam dan mengubah cara berpikir 
dan kesadaran seseorang. Buku-buku ini telah berhasil 
memperdalam pemahaman saya akan pemberdayaan 
dan penentuan nasib sendiri Masyarakat Adat, bukan 
sebagai tujuan yang akan dicapai di masa depan, tetapi 

http://www.forestpeoples.org/topics/convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/submission-convention-biological-diversi
http://www.forestpeoples.org/topics/convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/submission-convention-biological-diversi
http://www.forestpeoples.org/topics/convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/submission-convention-biological-diversi
http://www.forestpeoples.org/topics/convention-biological-diversity-cbd/publication/2013/submission-convention-biological-diversi
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/REPORT%20CEDAW%20INDIGENOUS%20WOMEN%20IN%20COLOMBIA.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/REPORT%20CEDAW%20INDIGENOUS%20WOMEN%20IN%20COLOMBIA.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/INFORME%20SOMBRA%20CEDAW%20MUJERES%20INDIGENAS%20COLOMBIA%20(2).pdf
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=869:pancur-kasih-empowerment-movement-volume-1
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=868:pancur-kasih-credit-union-movement-volume-2
http://www.tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-publications
http://www.tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-publications
http://www.tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-publications
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sebagai upaya konstan yang disadari untuk mengatasi 
peminggiran dan penindasan, sebuah sikap dan cara 
yang aktif untuk menjadi sesuatu. Hal ini digambarkan 
GPPK sebagai “melakukan gerakan lewat praktek.” 
Membaca buku-buku ini mendorong re�eksi tentang 
pengalaman seseorang dalam gerakan masyarakat adat, 
menggunakan mereka sebagai ukuran atau cermin untuk 
mengukur keberhasilan di lokasi dan arena perjuangan 
lainnya.

Ini adalah cerita tentang mengatasi penjajahan historis, 
diskriminasi struktural dan pemaksaan para penganjur 
pembangunan modern melalui sebuah proses dinamis 
dari kegiatan yang terus dilakukan, pembelajaran dan 
re�eksi, selalu peka pada konteks budaya, politik dan 
sosial dan peluang-peluang realitas lokal mereka dan 
posisi mereka di dunia. Semangat dari para pendiri 
dan kekayaan intelektual Dayak nyata terlihat dalam 
berbagai bab dalam buku ini, seolah-olah mereka 
beranimasi dan membimbing sebuah gerakan sosial 
yang dinamis dan hidup demi identitas dan martabat. 
Dengan mewujudkan keterbukaan gerakan sosial adat 
terhadap ide-ide dan pengaruh-pengaruh positif, GPPK 
menggambarkan �loso� pemberdayaannya sebagai 
sebuah sintesis dari �lsafat Dayak, ajaran sosial Katolik, 
dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Untuk menanggapi tantangan-tantangan ekonomi di 
zaman ini, pembahasan tentang “Tujuh Keberuntungan 
dan Tujuh Malapetaka” yang dihadapi masyarakat 
adat saat ini dalam menjelajahi pilihan-pilihan 
pembangunan ekonomi sambil tetap menghormati 
budaya dan identitas, sangatlah relevan. Prinsip-prinsip 
mendasar untuk kehidupan yang baik, berdasarkan 
nilai-nilai budaya tradisional Dayak adalah tentang 
keberlanjutan, kolektivitas/kebersamaan, perilaku yang 
alamiah, spiritualitas, orientasi pada proses, prioritas 
akan kehidupan rumah tangga dan lokalitas. Ini semua 
kontras dengan nilai-nilai modern yang berlaku – 
produktivitas, individualisme, teknologi, rasionalitas, 
e�siensi, komersialisme, dan globalisasi – yang telah 

menjadi prinsip-prinsip utama dalam pembangunan 
sosial dan ekonomi masa kini namun dapat merusak 
keseimbangan hubungan manusia dan alam. Kekacauan 
yang menyertainya dipandang sebagai kemiskinan 
budaya, yang dari perspektif Dayak dide�nisikan sebagai 
timbul dari ketidakmampuan untuk mempraktekkan 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai adat, dan menjalani 
kehidupan yang baik.

Landasan budaya kerja GPPK ini menjadikan orang 
Dayak sebagai contoh terkemuka dari gerakan sosial 
dinamis masyarakat adat, yang menjawab krisis sosial 
dan ekologi abad ke-21 yang dihadapi umat manusia 
saat ini. GPPK telah meluaskan dan menyempurnakan 
visi dan misinya selama bertahun-tahun, melintasi batas-
batas etnis/suku, budaya, agama, dan daerah, dan bahkan 
negara – merangkul masyarakat Dayak dan masyarakat 
terpinggirkan pada umumnya, untuk mengatur 
kehidupan mereka dalam solidaritas dan kasih, untuk 
mencapai kemandirian ekonomi, bermartabat secara 
budaya, dan berdaulat secara politik.

Pancur Kasih, yang makna har�ahnya adalah “sumber 
kasih”, telah melahirkan lembaga-lembaga luar 
biasa, organisasi-organisasi a�liasi dan hasil yang 
signi�kan bagi masyarakat Dayak. Program-program 
utamanya yang tercakup dalam berbagai bab dari 
buku ini antara lain pendidikan, revitalisasi budaya, 
mempopulerkan ekonomi berbasis rakyat, memelihara 
alam, mempengaruhi perubahan melalui media, 
partisipasi politik dan advokasi, dan posisi GPPK 
dalam gerakan sosial di Indonesia. Lembaga-lembaga 
seperti SMP dan SMU Assisi Santo Fransiskus, Credit 
Union Pancur Kasih, Institut Dayakologi, Kalimantan 
Review, Percetakan Mitra Hasih, Lembaga Bela Banua 
Talino (LBBT), Radio Komunitas Suara Masyarakat 
Adat (RAMA) dan Televisi RUAI semuanya terbentuk 
sebagai hasil dari Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih 
dan berfungsi sebagai lembaga pelayanan yang signi�kan 
bagi masyarakat.

Pada setiap tahapan sejarah 30 tahun GPPK, masalah-
masalah utama diidenti�kasi dengan jelas, bersama 
dengan program-program kelembagaan terkait untuk 
mengatasi masalah ini, ini semua menjadi tonggak 
bersejarah dalam perjalanan GPPK. GPPK, bersama-
sama dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia, 
memiliki peran sentral dalam kelahiran Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang seluruh 
anggotanya di segenap penjuru nusantara memimpin 
perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah dan 
pengakuan.

Kedua buku ini pasti akan memiliki dampak jangka 
panjang yang serupa, sama halnya dengan berbagai 
institusi dan program GPPK yang telah diluncurkan dan 
dipertahankan dalam 30 sejarahnya.

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


Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2013

 11. Spotlight Mitra: 
Wawancara dengan Louis 
Biswane dari Organisasi 
Masyarakat Kalin’a dan 
Lokono di Marowijne 

(Klim), Suriname

Dalam edisi Spotlight Mitra ini kami mewawancarai Louis 
Biswane dari Organisasi Masyarakat Kalin’a dan Lokono 
di Marowijne (Klim) di Suriname. Louis baru-baru ini 
ikut serta dalam Program Fellowship  Adat (Indigenous 
Fellowship Programme/IFP) dari Kantor KomisarisTinggi 
PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa 
mulai 17 Juni hingga 12 Juli, mewakili Klim. Dalam 
wawancara ini, Louis berbicara tentang pengalamannya 
di Jenewa: apa yang dia pelajari, dan bagaimana keahlian 
dan pengetahuan yang dia peroleh akan mendukung 
kerja Klim. 

T: Selamat atas pilihan Anda untuk ambil bagian 
dalam acara fellowship OHCHR yang bergengsi ini. 
Acara persaudaraan ini tentang apa, dan untuk siapa?
 
J: Program fellowship ini memberikan bimbingan dan 
informasi mengenai berbagai Mekanisme PBB yang 
dapat digunakan masyarakat adat untuk mendapatkan 
pengakuan hak-hak mereka. Untuk dapat mengikuti 
program ini, Anda harus memenuhi kriteria-kriteria 
tertentu, yaitu Anda harus orang adat, tinggal di desa 
adat, dan bekerja dengan organisasi berbasis masyarakat 
adat. Ada 26 peserta dari berbagai negara dari seluruh 
benua, 13 laki-laki dan 13 perempuan. Proses seleksinya 
cukup ketat. Anda diwawancarai dan mereka juga 
memeriksa latar belakang Anda dan kerja Anda dengan 
orang lain. 

T: Mengapa penting bagi Anda, sebagai wakil Klim, 
untuk berpartisipasi dalam acara persaudaraan ini? 
Seperti apa situasi di Suriname berkaitan dengan 
hak-hak masyarakat adat?

J: Bagi saya proses belajar ini sangat penting, karena 
memberi saya wawasan yang lebih dalam tentang pilihan-
pilihan dan kesempatan-kesempatan bersama lembaga-
lembaga PBB yang berbeda untuk mengatasi kurangnya 
pengakuan terhadap hak-hak kami. Di Suriname 
konstitusi kami tidak mengakui hak kepemilikan 
kolektif, hanya mengakui kepemilikan individu.Tidak 
ada ketentuan-ketentuan yang mengakui otoritas dan 
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masyarakat adat kami. Kami masih hidup secara kolektif 
dan kami memiliki gaya hidup kami sendiri. Pemerintah 
Suriname telah beberapa kali dikecam masyarakat 
internasional karena tidak mengakui hak-hak masyarakat 
adat. Contoh yang paling terkenal adalah putusan 
Pengadilan Inter-Amerika dalam kasus Saramaka.

Karena tidak ada kesempatan di tingkat nasional, kami 
menggunakan proses internasional dan mengajukan 
kasus terhadap pemerintah kepada Komisi Inter-Amerika 
tentang Hak Asasi Manusia (IACHR). FPP membantu 
kami dalam kasus ini.Saya pikir saya terpilih untuk IFP 
ini karena organisasi saya terlibat dalam kasus ini.

T: Apa yang dikerjakan Klim dan apa tujuannya?

J: Klim adalah cabang regional dari Asosiasi Nasional 
Pemimpin Desa Adat (National Association of Indigenous 
Village Leaders / VIDS) di Suriname. Klim terdiri dari 
dewan desa dari 6 desa Kalin’a (Caraibs) dan 2 desa 
Lokono (Arowak).Tujuan utama Klim adalah untuk 
mendapatkan pengakuan hukum atas tanah dan 
sumberdaya kami, dan untuk secara kolektif mengelola 
dan mengembangkan wilayah adat kami di Marowijne.
 
Beberapa tahun terakhir kami telah mengumpulkan 
informasi untuk menunjukkan luas wilayah kami, 
bagaimana kami menggunakannya, dan mengapa itu 
sangat penting bagi kami, serta ancaman-ancaman dan 
tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat dan 
sumberdaya kami. Kami telah membuat peta wilayah 
dan telah menandai konsesi dan serti�kat-serti�kat 
tanah yang dikeluarkan kepada pihak luar. Kami telah 
mendokumentasikan pemanfaatan berkelanjutan 
berbasis adat milik kami dan hukum dan aturan-aturan 
adat kami. Kami juga melakukan penelitian tentang 
keadaan keanekaragamanhayati  kami, misalnya dampak 
perubahan iklim di daerah kami. Kami juga bekerjasama 

Louis at the UN headquarters in Geneva during the Indigenous 
Fellowship Programme © Louis Biswane
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dengan kaum muda, untuk secara aktif melibatkan 
mereka dalam kerja kami dan untuk menjaga agar 
bahasa, budaya dan pengetahuan kami tetap hidup.

T: Apa yang Anda pelajari di Jenewa? Apa yang Anda 
lakukan, siapa yang Anda temui dan ajak bicara? 
Wawasan atau ingatan apa yang paling khusus bagi 
Anda?

J: Saya telah belajar secara detil bagaimana Anda dapat 
menggunakan instrumen-instrumen PBB tertentu untuk 
memperjuangkan pengakuan hak-hak Anda. Saya telah 
melihat bagaimana berbagai konferensi diselenggarakan 
dan peran-peran sekretariat-sekretariatnya. Sebagai 
bagian dari fellowship, kami menghadiri pertemuan 
Mekanisme Para Pakar tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat (EMRIP) dan membantu menyiapkan pertemuan 
itu. Hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat 
menarik. Saya telah diperkenalkan ke banyak orang. 
Misalnya, petugas kantor OHCHR yang mengurusi 
negara saya. OHCHR tidak memiliki kantor di Suriname, 
sehingga kami ditangani oleh petugas yang berkantordi 
Jenewa. Dia mengawasi semua informasi tentang hak 
asasi manusia di negara saya. Saya juga bertemu dengan 
orang-orang yang bekerja dengan sektor minoritas 
PBB dan orang-orang yang bekerja di departemen hak 
asasi manusia PBB. Saya bahkan telah bertemu dengan 
Pelapor Khusus tentang Hak-hak Masyarakat Adat, 
Mr James Anaya. Saya telah belajar bagaimana Anda 
dapat menghubungi orang-orang ini. Saya juga belajar 
bagaimana menggunakan situs OHCHR. Hal paling 
khusus yang saya pelajari adalah bahwa kita memiliki 
lembaga yang berbeda yang dapat kita mintai tolong 
terkait dengan masalah kita. Misalnya, pelapor khusus 
tentang kemiskinan, atau hak atas pendidikan.

T: Bagaimana rasanya pindah dari desa dan tinggal di 
Swiss selama sebulan?

J: Benar-benar tantangan untuk tinggal di Jenewa selama 
satu bulan, tetapi hal itu telah menjadi pengalaman yang 
baik karena amatlah penting mendapatkan pengetahuan 
ini. Saya juga belajar bahwa untuk orang Eropa, waktu 
sangatlah berharga. Mereka tidak main-main waktu!

T: Bagaimana pengetahuan, pengalaman dan kontak 
yang telah diperoleh selama acara persaudaraan ini 
akan membantu Anda melakukan pekerjaan Anda 
dengan Klim dengan lebih baik? Bagaimana Anda 
merencanakan untuk menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan baru Anda?

J: Saya berbagi hal-hal yang telah saya pelajari dengan 
orang lain dalam organisasi saya dan kami pasti 
memperhatikan peluang-peluang untuk menggunakan 
‘rute’ PBB ini lebih sering untuk menyoroti situasi kami. 

Misalnya, mengembangkan laporan bayangan dari 
laporan yang diserahkan pemerintah kami ke badan-
badan PBB, agar PBB tahu isu-isu yang pemerintah 
kami tidak sebutkan dalam laporan mereka. Kami kini 
tahu bagaimana melakukannya dan siapa yang harus 
dihubungi untuk itu. Kami juga kini bisa memahami 
dan menafsirkan dokumen PBB atau ulasan tentang 
negara kami dengan lebih baik.

T: Bagaimana masa depan di Marowijne menurut 
Anda?

J: Kami yakin tentang kasus kami dengan IACHR. Saya 
percaya kami akan berhasil mendapatkan pengakuan 
hukum atas hak-hak kami dalam 10 tahun ke depan. 
Kami juga akan terus mengembangkan dan memperkuat 
organisasi kami dan menyiapkan dewan-dewan desa 
untuk pengelolaan, perlindungan dan pengembangan 
wilayah kami secara kolektif.
 
Informasi lebih lanjut tentang program fellowship adat 
dapat ditemukan di sini: http://www.ohchr.org/EN/
Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx

Informasi lebih lanjut tentang Suriname, termasuk kasus 
Saramaka dan Klim, dapat ditemukan di sini: http://
www.forestpeoples.org/region/south-central-america/
suriname 

***
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