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Teman-teman yang baik,

Bagaimana prospek untuk menjamin hak atas tanah masyarakat adat, komunitas lokal, dan perempuan 
di masa mendatang?

Laporan dari Tokoh-Tokoh Penting Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB tentang Agenda 
Pembangunan Pasca-20151, di bawah Sasaran 1 “Mengentaskan Kemiskinan”, memberikan arti 
penting dengan menetapkan target untuk “Meningkatkan porsi perempuan dan laki-laki, 
masyarakat, dan bisnis sebesar x%2 dengan hak-hak yang terjamin atas tanah, properti, dan 
aset lainnya”.

Pentingnya tanah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara sosial, kelestarian 
lingkungan, perdamaian dan keamanan, ketahanan pangan serta pembangunan pedesaan dan 
perkotaan yang berkelanjutan semakin mendapat tempat penting dalam agenda politik, tidak hanya 
di PBB, namun di seluruh spektrum masyarakat yang luas.

Di Konferensi Dunia Perempuan Adat yang baru-baru ini diselenggarakan di Lima, Peru, di bulan 
Oktober ini, lebih dari 200 peserta menyatakan: “Hari ini, dalam krisis gabungan perubahan iklim dan 
musnahnya keanekaragaman hayati selama-lamanya tak lama lagi, Perempuan Adat menggarisbawahi 
tugas Negara-Negara untuk melindungi wilayah masyarakat adat, sebagai daerah penting bagi pemulihan 
sosial, budaya dan ekologi dan ketahanan umat manusia dan alam.” Konferensi global lainnya tentang 
Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah, yang dilangsungkan di Interlaken, Swiss, menetapkan target untuk 
menggandakan luasan tanah-tanah dengan hak-hak masyarakat yang terjamin di atasnya dalam 5 
tahun ke depan (menjelang 2018).3  

Demi tercapainya target-target yang ambisius tentang hak atas tanah masyarakat ini, aksi-aksi tata 
kelola lahan yang lebih kuat dari berbagai pelaku akan dibutuhkan. Seperti yang disoroti artikel-
artikel dalam lembar berita ini, kegagalan dalam tata kelola lahan menimbulkan peningkatan konflik 
tanah dan sumber daya alam, yang kali ini dicontohkan oleh konflik di sektor minyak sawit.

Inisiatif sektor swasta seperti RSPO dapat dan harus memainkan peran kunci dalam mendorong 
reformasi hukum dan tata kelola lahan yang lebih baik di negara-negara di mana perusahaan-
perusahaan anggotanya beroperasi, sehingga perusahaan dapat lebih mampu melaksanakan operasi 
mereka secara berkelanjutan.

Tata kelola lahan bermakna banyak bagi seluruh masyarakat, di mana pemerintah, lembaga-lembaga 
keuangan internasional, masyarakat sipil, masyarakat adat dan komunitas lokal, dan sektor bisnis 
masing-masing turut memberikan kontribusi.

Di Kenya, komunitas Ogiek Chepkitale telah mendokumentasikan peraturan adat mereka untuk 
pertama kalinya untuk menjamin konservasi yang keberlanjutan atas tanah leluhur dan sumber 
daya alam mereka; dokumen ini menyatakan bahwa “Kami tidak pernah melestarikan. Cara hidup 
kamilah yang melestarikan”. Tindakan masyarakat ini segera diikuti dengan penyampaian informasi 
kepada berbagai otoritas yang mengatur tanah mereka, dan upaya mencari dukungan mereka agar 
komunitas Ogiek dapat menerapkan peraturan-peraturan adat mereka ini.

Pertemuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 
Iklim baru-baru ini juga mencakup perundingan-perundingan dan draft keputusan-keputusan yang 
berkaitan dengan peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan restorasi 
ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Joji Cariño, Direktur

1 http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf
2 Indikator yang sesuai masih belum disepakati
3 http://www.forestpeoples.org/node/4707
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1. Kenya: Komunitas Ogiek 
Chepkitale, untuk pertama 

kalinya mendokumentasikan 
peraturan adat mereka. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menjamin kelestarian 
tanah dan sumber daya alam 

leluhur mereka 

“Kami tidak pernah melestarikan [alam]. Cara 
hidup kamilah yang melestarikannya. Kami 
sudah memiliki peraturan-peraturan adat ini 
sejak dahulu kala, namun belum pernah kami 
tuliskan sampai saat ini.”

Hasil dari proses pemetaan dan dialog komunitas Ogiek 
dari Gunung Elgon, Kenya adalah selesainya penulisan 
peraturan-peraturan mereka ke dalam sebuah dokumen 
yang diawali dengan kata-kata pembuka sebagai berikut:

“Komunitas Ogiek telah tinggal di tanah 
leluhur mereka, Chepkitale, diatur dan diikat 
oleh tradisi mereka yang menjadi hukum tak 
tertulis. Ini adalah apa yang terangkum dalam 
dokumen ini, dalam bahasa yang sesederhana 
mungkin. Ini adalah produk masyarakat, oleh 
masyarakat. Peraturan-peraturan ini telah ditulis 
dengan mempertimbangkan semua masukan dari 
masyarakat dan disepakati serta disahkan oleh 
masyarakat. Hal inilah yang  membawa struktur 
tata kelola tersebut menjadi relevan dengan 
masyarakat yang ada saat ini, seperti juga tata 
kelola tersebut relevan sejak berabad-abad yang 
lalu.”

Proses ini telah melibatkan banyak perdebatan hangat. 
Artinya, komunitas Ogiek sekedar menuliskan bagaimana 
cara mereka mengorganisir diri dan bagaimana cara 
mereka mengelola hutan dan moorland (dataran tinggi) 
mereka sejak zaman dahulu. Namun, seperti yang 
ditegaskan oleh salah satu anggota komunitas ini “Ketika 
Anda menuliskan sesuatu untuk mengatakan bahwa inilah 
yang harus kita lakukan, akan ada anggota masyarakat 
yang tidak setuju dan Anda harus memutuskan apa yang 
harus dilakukan”.

Dalam sebuah pertemuan besar di Laboot pada bulan 
April 2013 komunitas Ogiek mengadopsi peraturan 
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tersebut sesudah melewati perdebatan panjang. 
Akhirnyakhirnya, pada tanggal 8 Juli 2013, Deklarasi 
Laboot mencantumkan peraturan-peraturan kunci 
berikut:

•	 Peraturan masyarakat tertulis ini membentuk hukum 
adat komunitas Ogiek dari Chepkitale dan mengikat 
setiap anggota masyarakat

•	 Pembakaran arang sama sekali tidak diizinkan
•	 Minuman keras illegal akan dibakar
•	 Perburuan dilarang keras untuk dilakukan
•	 Pertanian komersial dilarang untuk dilakukan
•	 Dewan pemerintah masyarakat akan dibentuk
•	 Perjuangan terus dilanjutkan untuk merebut kembali 

semua wilayah kita 

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan dengan segera 
adalah menginformasikan berbagai otoritas mengenai 
peraturan yang berlaku pada tanah komunitas Ogiek, dan 
untuk mendapatkan dukungan otoritasagar komunitas 
Ogiek dapat menerapkannya. Komisaris Wilayah memuji 
komunitas Ogiek karena lebih kuat dalam perihal 
konservasi dibandingkan dengan masyarakat di wilayah 
lain. Komunitas Ogiek menjelaskan kepada Dinas 
Kehutanan Kenya (Kenya Forest Service/KFS) bahwa 
mereka bertekad untuk menghentikan pembakaran 
arang yang mengakibatkan hancurnya hutan adat, 
meskipun hutan tersebut berada dalam wilayah yang 
seharusnya menjadi wilayah di bawah kendali KFS. KFS 
selalu keberatan atas keberadaan komunitas Ogiek di 
tanah leluhur mereka sejak wilayah tersebut dikukuhkan 
[sebagai suaka margasatwa] (tanpa persetujuan mereka), 
namun setelah patroli komunitas Ogiek menangkap para 
pembakar arang dan menyerahkan mereka kepada KFS, 
KFS sendiri juga mulai menangkapi para pembakar arang. 
Patroli komunitas Ogiek dimulai dengan menangkap 
para pembakar arang yang paling mengancam yang 
“berarti anggota komunitas Ogiek sekarang tidak lagi 
takut untuk bersuara.” KFS melakukan sebuah kajian 
udara dan mengakui bahwa pembakaran arang telah 
berkurang secara drastis.

Meskipun tanah leluhur komunitas Ogiek di Chepkitale, 
Gunung Elgon, telah diubah menjadi suaka margasatwa 
nasional tanpa persetujuan mereka pada tahun 2000 
(yang menjadikan kehadiran mereka di sana menjadi 
ilegal), mereka jelas-jelas memiliki hak atas tanah 
leluhur mereka menurut Konstitusi Kenya tahun 
2010. Konstitusi tersebut mengakui tanah leluhur, dan 
tanah-tanah yang secara turun temurun diduduki oleh 
komunitas pemburu dan pengumpul seperti komunitas 
Ogiek, sebagai tanah masyarakat. Komunitas Ogiek 
sendiri sangat aktif terlibat dalam mempengaruhi 
penyusunan RUU Lahan Masyarakat Kenya, yang harus 
diakui bahwa hal itu benar menurut hukum.. Namun, 
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Kenya masih menggunakan pendekatan utama terhadap 
konservasi yang sama yang melarang keberadaan manusia 
dalam area yang dikukuhkan sebagai taman nasional 
atau hutan lindung.

Komunitas Ogiek dipaksa keluar dari kawasan hutan 
Gunung Elgon oleh pemerintah Inggris, dan hanya 
dibolehkan menghuni moorland Chepkitale yang 
menurut pemerintah Inggris adalah lahan tidak berguna 
dan dikategorikan sebagai ‘Suaka Asli’ tanpa hak di 
tahun 1938 (yang kemudian menjadi ‘Trust land’ yang 
dikuasai negara pada tahun 1942). Komunitas Ogiek ini 
kemudian dikeluarkan dari Taman Nasional Gunung 
Elgon ketika taman ini ditetapkan pada tahun 1968 
di lereng timur Gunung Elgon. Chepkitale sendiri 
ditetapkan sebagai ‘Trust land’ oleh Dewan Pemerintah 
Gunung Elgon sampai – tanpa berkonsultasi dengan 
komunitas Ogiek – Dewan meminta Pemerintah untuk 
mengukuhkan tanah tersebut pada tahun 2000, yang 
membuat komunitas Ogiek yang hidup di sana menjadi 
‘penghuni ilegal ‘.

Meskipun telah berkali-kali mengalami penggusuran 
secara keras dan kejam dari wilayah Chepkitale, yang 
terakhir terjadi di tahun 2006, komunitas Ogiek terus 
kembali ke daerah ini. Pada awal 2011 – ketika lagi-lagi 
ada ancaman pengusiran – Forest Peoples Programme 
mulai bekerja sama dengan organisasi komunitas Ogiek 
yaitu Chepkitale Indigenous Peoples Development Project 
(CIPDP)  atau Proyek Pembangungan Masyarakat Adat 
Chepkitale, dan bekerja sama dengan International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) untuk mengujicoba 
Mekanisme Whakatane1, yaitu sebuah inisiatif IUCN 
untuk menangani ketidakadilan yang dialami masyarakat 
akibat upaya konservasi.

Pada akhir tahun 2011, Kajian Whakatane yang pertama 
diselenggarakan2 di Gunung Elgon – mempertemukan 
badan-badan konservasi dan pemerintah daerah untuk 
melihat sendiri bahwa keberadaan komunitas Ogiek 
lebih banyak membantu dalam melindungi alih-alih 
mengancam satwa liar dan hutan. Kajian tersebut juga 
membuka adanya dialog antara masyarakat dan dewan 
pemerintah Gunung Elgon, yang akhirnya berujung 
pada pencapaian resolusi dengan suara bulat oleh 
Dewan. Resolusi inig mengakui bahwa mereka telah 
salah dalam meminta pengukuhan Chepkitale di masa 
lalu, dan meminta pemerintah pusat untuk mencabut 
pengukuhan tersebut.

Karena upaya tanpa henti CIPDP, kemudian terjadi 
perubahan sikap pada banyak pihak. Tidak ada lagi 
mobil pengangkut orang sakit menuju rumah sakit 

1 http://whakatane-mechanism.org/
2 http://whakatane-mechanism.org/kenya

yang dihalangi, tidak lagi ada sekolah dan klinik 
yang dibakar habis. Sebaliknya, pemerintah turut 
menanggung setengah pendanaan sekolah dasar Ogiek 
yang baru bermunculan, dan bilik suara telah tiba untuk 
pemilu 2013 sesudah Gubernur yang baru datang dan 
mengunjungi masyarakat dan memuji kerja mereka.

Pada akhirnya, kecuali Pemerintah mencabut pengukuhan 
tanah mereka, komunitas Ogiek masih hidup dalam 
ketakutan akan penggusuran, tetapi mereka memiliki 
harapan (berdasarkan kerja keras) bahwa Pemerintah 
akan mengerti menghindari pertempuran panjang di 
pengadilan, yang – menurut konstitusi baru – hanya 
akan membawa kekalahan bagi Pemerintah.Pemerintah 
justru memilih untuk bergandengan tangan dengan 
masyarakat untuk menunjukkan bahwa konservasi 
berbasis hak asasi manusia adalah cara baru untuk 
menjelaskan sebuah sistem yang telah dgunakan sejak 
lama yang mengakui bahwa jika Anda menjaga tanah, 
maka tanah akan menjaga Anda: “Kami tidak pernah 
melestarikan. Cara hidup kamilah yang melestarikan”.

Klik di sini untuk menonton video pada peraturan adat 
dari Ogiek: http://www.forestpeoples.org/topics/rights-
based-conservation/video/2013/12/video-customary-
bylaws-chepkitale-ogiek-mount-elgon
 
FPP dan CIPDP ingin mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dari WF Southall Trust, Yayasan PKF, Ford 
Afrika Timur, TIDES dan Synchronicity Earth.

2. Masyarakat Wapichan 
dan organisasi-organisasi 

HAM Guyana menyerukan 
penghentian rencana 

pembangunan jalan di 
kawasan selatan Guyana 

Asosiasi HAM Guyana (GHRA) dan masyarakat 
Wapichan di Rupununi menyampaikan kekhawatiran 
yang besar atas rencana pembangunan jalan yang akan 
berdampak pada hutan alam di bagian selatan negara 
tersebut,yaitu yang berada di dalam wilayah masyarakat 
Wapichan. Jalan yang akan dibangun dari Brasil tersebut 
akan melintasi Desa Parabara di daerah Rupununi Selatan 
dan akan membabat hutan hujan alam tua di sepanjang 
rute ke arah Sungai Essequibo dan terus sampai Suriname. 
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Desa-desa masyarakat Wapichan di Guyana yang akan 
terkena dampak telah menyatakan kekhawatiran mereka 
setelah mendengar berita ini. Dewan Toshaos (adat) 
Distrik Rupununi Selatan mengadakan pertemuan di 
akhir bulan November dan telah mengirim sepucuk 
surat kepada pemerintah Guyana, menuntut informasi 
lebih lanjut dan untuk menyatakan penentangan yang 
keras atas pembangunan jalan manapun yang dapat 
mengancam hutan-hutan mereka dan dapat merusak 
tanah-tanah tradisional mereka yang masih menunggu 
pengakuan hukum setelah lebih dari 45 tahun merdeka 
dari kekuasaan Inggris. 

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini: http://
guyaneseonline.wordpress.com/2013/11/18/guyanas-
last-frontier-breached-by-road-from-brazil-ghra/

3. Perempuan Adat 
menyerukan Komite 

Penghapusan Diskriminasi 
Terhadap Perempuan untuk 
mengakui hak-hak kolektif 

masyarakat adat

“Untuk menangani situasi-situasi khusus yang 
dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif 
masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari 
tindakan untuk melindungi hak-hak individu 
masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan 
perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang 
berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan 
dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-
hak Masyarakat Adat”

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) 

oleh AIPP, FPP dan NIWF

Perempuan adat menghadapi banyak bentuk 
diskriminasi, seperti yang disorot baru-baru ini dalam 
Proposal3 kepada Komite Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh Asia 
Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP), National 
Federation of Indigenous Women (NIWF) dan Forest 

3 http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resourc-
es/publication/2013/submission-committee-elimination-discriminatio

Peoples Programme. Pengajuan tersebut difokuskan 
pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak perempuan 
dengan pertimbangan secara khusus dan tepat pada hak-
hak perempuan adat dalam penerapan hukum untuk 
melindungi hak-hak perempuan– untuk menangani 
masalah yang berkaitan dengan status adat serta isu-isu 
yang berkaitan dengan gender. 

Dasar pengajuan ini adalah untuk mempengaruhi 
pengembangan yurisprudensi khusus tentang bagaimana 
hukum internasional diterapkan pada situasi-situasi yang 
dihadapi perempuan pribumi. Komite CEDAW saat ini 
tengah mengembangkan ‘Rekomendasi Umum’ – yaitu 
sebuah panduan penafsiran hukum yang menjelaskan 
bagaimana Komite berharap melihat Konvensi ini 
diterapkan oleh Negara. Komite membuat rekomendasi 
mengenai setiap isu yang mempengaruhi wanita yang 
Komite percaya perlu mendapat perhatian lebih besar 
dari negara-negara Pihak. Komite telah mengembangkan 
tiga puluh Rekomendasi Umum (yang bisa dilihat di sini: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/
Recommendations.aspx) yang menangani berbagai aspek 
Konvensi, namun belum ada satupun yang menangani 
irisan diskriminasi etnis atau ras dan diskriminasi gender.

Rekomendasi Umum saat ini khusus ditujukan 
untuk menangani penerapan Pasal 14 Konvensi, yang 
merupakan sebuah artikel yang berhubungan dengan 
hak-hak perempuan di daerah pedesaan. Mengingat 
bahwa tanah dan sumber daya adat masyarakat adat 
seringkali berada jauh dari pusat-pusat perkotaan, terjadi 
tumpang tindih yang jelas antara perempuan pedesaan 
dan perempuan adat. Mungkin tidak mengejutkan lagi, 
daerah-daerah yang diatur dalam Pasal 14 sebagian 
mencerminkan daerah-daerah yang ditangani dalam 
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 
(UNDRIP). Pasal 14 menyoroti hak-hak tertentu yang 
perlu dipertimbangkan dan dilindungi secara cermat bagi 
perempuan pedesaan termasuk hak untuk berpartisipasi 
dalam reformasi agraria dan skema pemindahan tanah;4 
untuk mendapatkan program pendidikan dan pelatihan;5 
untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;6 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat7,  
untuk mengakses layanan kesehatan;8 dan banyak 

4 Pasal 14(g) “(g) Untuk mengakses kredit dan pinjaman 
pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang sesuai dan perlakuan yang 
setara dalam reformasi agrarian dan pertanahan serta dalam skema-skema 
penempatan kembali tanah”, CEDAW (penekanan ditambahkan).
5 Pasal 14(d) “Untuk memperoleh segala bentuk pelatihan dan 
pendidikan, baik yang bersifat formal maupun tidak formal, termasuk 
dalam kaitannya dengan pemberantasan tuna aksara, serta, antara lain, 
manfaat dari seluruh layanan masyarakat dan layanan penyuluhan, untuk 
meningkatkan ketrampilan teknis mereka”, CEDAW
6 Pasal 14(a), “Untuk ikut serta dalam elaborasi dan implementasi 
perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan”, CEDAW
7 Pasal 14(f ), “Untuk ikut serta dalam seluruh aktivitas 
masyarakat”, CEDAW
8 Pasal 14 (b), “Untuk mendapatkan akses ke fasilitas perawa-
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lagi hak-hak lainnya. Seluruh hak ini juga dirujuk 
dan dilindungi dalam Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat dalam konteks hak-hak kolektif 
masyarakat adat. Namun, penekanan pada bagaimana 
hak-hak ini dapat dilindungi secara maksimal dan 
bahkan muatan lengkap hak-hak tersebut berbeda antara 
kedua instrumen internasional ini dan koherensi antara 
keduanya harus dicari. Pada akhirnya, perlindungan 
yang efektif dari berbagai bentuk diskriminasi yang 
dihadapi perempuan adat membutuhkan, tepatnya 
menuntut, penerapan berbagai hukum yang dirancang 
untuk melindungi mereka.

Perempuan adat dari berbagai penjuru dunia secara 
konsisten telah mengirimkan pesan yang sama ini 
kepada Komite CEDAW serta mekanisme-mekanisme 
HAM lainnya. Laporan alternatif dari organisasi-
organisasi  perempuan adat di Uganda9, Nepal10, 
Republik Demokratik Kongo11 dan Kolombia12 juga 
telah mempengaruhi yurisprudensi Komite CEDAW 
secara substansial. Selain itu, perempuan adat di Amerika 
Latin saat ini tengah menyiapkan sebuah dokumen 
yang ditujukan untuk memandu Komisi Inter-Amerika 
tentang Hak Asasi Manusia dalam hal penanganan 
kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak 
perempuan adat. Mereka telah menyajikan sebuah 
ikhtisar dari informasi ini dalam acara dengar pendapat 
yang diadakan Komisi di bulan Maret 2012.  

Informasi lebih lanjut:

•	 Proposal kepada Komite Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP), 
National Federation of Indigenous Women 
(NIWF) dan Forest Peoples Programme:  http://
www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-
resources/publication/2013/submission-committee-
elimination-discriminatio

•	 Perempuan adat Kolombia memberitahukan Komite 
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW) tentang berbagai bentuk diskriminasi 
yang mereka hadapi: http://www.forestpeoples.org/
node/4723 

•	 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 

tan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, pendampingan dan 
layanan-layanan dalam perencanaan keluarga”, CEDAW
9 http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/
publication/2010/batwa-women-uganda-disproportionate-human-rights-
viol
10 http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publica-
tion/2012/violence-against-indigenous-women-nepal-national-submis-
sion-57
11 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/
JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_en.pdf
12 http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/
news/2013/10/colombian-indigenous-women-inform-committee-elimina-
tion-d

Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada 
situasi perempuan adat yang rentan di Republik 
Demokratik Kongo: http://www.forestpeoples.org/
node/4555

4. Indonesia: CAO IFC 
menarik diri dari proses 

mediasi di konsesi 
perkebunan kelapa sawit PT 

Asiatic Persada 

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan 
Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of 
International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara 
resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT 
Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut 
oleh Wilmar pada bulan April 201313, dan keputusan 
manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi 
melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta 
bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak 
dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang 
kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan 
perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan 
untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. 
Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung 
di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai 
dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan 
pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan 
SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan 
Bersama14 untuk CAO IFC yang merangkum berbagai 
keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik 
dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC 
itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada 
kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Dalam Pernyataan tersebut, NGO penandatangan 
mempertanyakan ketidakhadiran pihak kunci dalam 
pertemuan itu, termasuk masyarakat yang terkena 
dampak, NGO lain yang menandatangani dan PT Asiatic 
Persada, serta Wilmar, yang secara tertulis dan dalam 
dua kesempatan telah menegaskan komitmennya untuk 
mendorong manajemen baru untuk melanjutkan mediasi 
CAO IFC. Mereka juga menyebutkan ketidakmampuan 
para mediator CAO IFC di Indonesia saat ini untuk 
berkomunikasi secara memadai, transparan dan tepat 

13 http://www.forestpeoples.org/node/4552
14 http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publica-
tion/2013/joint-ngo-statement-ifc-cao-summarising-grievances-and-high-
lig
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waktu dengan semua pihak dalam proses mediasi CAO 
IFC, yang merupakan salah satu faktor signifikan dalam 
kegagalan proses tersebut.

Manajemen baru PT Asiatic Persada mengatakan telah 
memilih untuk melanjutkan mediasi melalui Tim 
Terpadu Kabupaten Batanghari, sejalan dengan Instruksi 
Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan 
Gangguan terhadap Keamanan Nasional. Tim ini akan 
mencakup perwakilan pemerintah, militer dan polisi. 
Tak satu pun dari masyarakat yang terlibat dalam 
mediasi CAO IFC diajak konsultasi mengenai keputusan 
ini. Opsi mediasi yang diusulkan ini secara teknis juga 
cacat, mengingat bahwa PT Asiatic Persada terletak di 
dua kabupaten, dan oleh karena itu menurut hukum, 
pemerintah provinsilah yang seharusnya bertanggung 
jawab untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik, 
bukan pemerintah Kabupaten Batang Hari. Selain itu, 
proses mediasi yang telah berlangsung sejak tahun 2011 
oleh CAO IFC tidak akan diperhitungkan sebagai bukti-
bukti menuju aksi tindak lanjut oleh struktur mediasi 
yang baru, dan mediasi kali ini harus diinisiasi dari awal 
kembali.

Berakhirnya keterlibatan CAO menimbulkan kekecewaan 
yang amat besar bagi masyarakat Batin Sembilan yang 
terkena dampak, yang telah menghabiskan begitu besar 
energi dan sumber daya dalam proses mediasi ini, dan 
yang terus menerus tidak mendapatkan keadilan dan 
ganti rugi atas perampasan tanah adat mereka untuk 
pengembangan kelapa sawit. Masyarakat Batin Sembilan 
kini menyerukan pemerintah Jambi untuk mencabut izin 
usaha perusahaan (HGU), dan telah mengajukan petisi15 
kepada RSPO yang menuntut pengeluaran Wilmar dari 
RSPO . Mereka juga menuntutpenangguhan semua 
operasi Wilmar sambil menunggu penyelesaian konflik 
dan revisi standar-standar RSPO untuk menentukan 
persyaratan terhadap perusahaan yang kemungkinan 
akan menjual konsesinya, terutama dimana konflik dan 
resolusi konflik sedang berlangsung. Protes berlangsung 
terus sepanjang bulan Oktober di Kantor Gubernur 
Jambi, dan perwakilan masyarakat Batin Sembilan 
juga berpartisipasi dalam aksi protes di hari pertama 
Pertemuan Tahunan RSPO di Medan, Sumatera Utara. 
Mereka mengajukan protes di lokasi pertemuan, di 
mana mereka bertemu dengan perwakilan RSPO dan 
menyerahkan pernyataan bersama dan petisi mereka. 
Pada saat penulisan artikel ini, masyarakat telah 
menulis kepada CAO IFC sebanyak dua kali untuk 
menanyakan kapan pertemuan lanjutan akan diadakan 
setelah pertemuan tanggal 26 Oktober, tetapi belum ada 
tanggapan untuk ini.

15 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2013/11/sad-petition-bi.pdf

Informasi lebih lanjut:

•	 Kisah CAO: Melawan penyalahgunaan prosedural 
dan pelanggaran standar oleh Wilmar dan IFC lewat 
Ombudsman/Penasihat Kepatuhan (CAO):  http://
www.forestpeoples.org/tags/cao-story-contesting-
procedural-irregularities-and-standards-violations-
wilmar-and-ifc-through- 

•	 Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar 
kembali mengecewakan komunitas lokal dan 
membahayakan masa depan mereka: http://www.
forestpeoples.org/node/4552

•	 Pernyataan Bersama dari NGO penandatangan 
pengaduan: http://www.forestpeoples.org/topics/
palm-oil-rspo/publication/2013/joint-ngo-
statement-ifc-cao-summarising-grievances-and-
highlig 

•	 Petisi masyarakat Batin Sembilan kepada RSPO: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2013/11/sad-petition-bi.pdf 

•	 Pelanggaran hak asasi manusia dan konflik lahan 
di konsesi PT Asiatic Persada di Jambi: Laporan 
investigasi independen ke dalam sengketa tanah dan 
penggusuran paksa dalam perkebunan minyak sawit: 
http://www.forestpeoples.org/node/2857 

•	 Mediasi; strategi atau tujuan? “Sebuah catatan 
perjalanan dan pengalaman mediasi konflik antara 
PT Asiatic Persada dengan kelompok Suku Anak 
Dalam Batin Sembilan di Jambi” (SETARA, 2013): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2013/11/setara-report.pdf  

5. Protokol Baru 
dikembangkan untuk 

Pemantauan dan 
Pengelolaan Konservasi 
Bernilai Tinggi 5 dan 6 

Pengakuan atas dampak sosial dan lingkungan 
dari konversi lahan skala besar untuk perkebunan 
monokultur seperti kelapa sawit telah menyebabkan 
munculnya berbagai standar keberlanjutan sukarela, 
termasuk forum minyak sawit berkelanjutan Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO), untuk mengadopsi 
konsep HCV (High Conservation Values/ Konservasi 
Nilai Tinggi) . HCV didefinisikan sebagai nilai-nilai 
sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem dan 
lanskap yang telah diidentifikasi bersama dalam proses 
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multipihak jangka panjang sebagai nilai-nilai penting 
yang harus dilestarikan dan ditingkatkan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. Seluruhnya ada 6 jenis 
HCV dan deskripsi dari masing-masing HCV dapat 
dilihat di sini:  http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/
the-six-high-conservation-values.

Perusahaan-perusahaan anggota standar sukarela seperti 
RSPO diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengelola dan 
memantau HCV, yang meliputi baik nilai sosial maupun 
lingkungan, untuk melindungi dan meningkatkannya. 
HCV 5 dan 6 dirancang untuk menjamin kebutuhan 
dasar dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Bekerja sama dengan Zoological Society of London 
(ZSL), Forest Peoples Programme telah mengembangkan 
Protokol Pemantauan dan Pengelolaan Konservasi Nilai 
Tinggi 5 dan 6 dengan Panduan Praktik Terbaik dalam 
Keterlibatan Masyarakat. Protokol ini akan melengkapi 
Sistem Pemantauan Ancaman HCV16 yang ada, yang 
dihasilkan ZSL yang lebih banyak difokuskan pada 
HCV 1 hingga 4 (nilai-nilai yang berkaitan dengan 
keanekaragaman hayati). Protokol HCV 5 dan 6 direvisi 
berdasarkan hasil dari dua konsultasi multipihak yang 
diselenggarakan di Indonesia dan Kamerun, yang 
dihadiri oleh anggota masyarakat, NGO lokal dan 
nasional, perusahaan minyak sawit, lembaga audit dan 
peneliti. Dokumen ini dibagikan untuk konsultasi publik 
yang lebih luas melalui High Conservation Resource 
Network, Pokja HCV dan Keanekaragaman Hayati 
RSPO, dan pertemuan RSPO di Medan, Sumatera 
Utara, pada bulan November 2013. 

Apabila sebagian besar tanah-tanah adat, tanah-tanah 
yang dimanfaatkan secara adat atau tanah-tanah yang 
menjadi tumpuan mata pencaharian lokal diubah 
menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kemudian sebagian 
besar dari wilayah sisanya disisihkan untuk konservasi 
keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan 
lainnya, maka perekonomian masyarakat setempat smau 
tidak mau akan berada di bawah tekanan yang besar. 
Seringkali, lahan tersebut telah dimiliki, dimanfaatkan, 
dikelola dan diturunkan dari generasi ke generasi sesuai 
dengan norma-norma dan praktek-praktek adat yang 
ada, dan memiliki posisi sentral dalam identitas sosial dan 
budaya, serta kaitan sejarah, dari komunitas ini. Dengan 
demikian, identifikasi, pemantauan dan pengelolaan 
(IPP) yang memadai dari HCV 5 dan 6 amatlah penting 
untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat 
ini dapat terus dipenuhi, dan bahwa identitas budaya 
dan praktek tradisional mereka dapat dipertahankan, 
seraya menjamin kelangsungan perlindungan dan/
atau peningkatan Nilai Konservasi Tinggi lainnya. Jadi, 

16 http://www.sustainablepalmoil.org/files/2013/05/Threat_Moni-
toring_Protocol_FINAL-VERSION.pdf

Protokol tersebut menjelaskan bahwa IPP HCV harus 
didasarkan pada pengakuan bahwa masyarakat setempat 
memiliki hak adat atas tanah, terlepas dari apakah hak-
hak tersebut diakui secara formal atau tidak dicantumkan 
dalam hukum nasional. Selain itu, proses tersebut harus 
didasarkan pada penghormatan kepada hak masyarakat 
untuk memberikan atau tidak memberikan Keputusan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/
FPIC) mereka terhadap pembebasan lahan oleh 
perusahaan pada awalnya.

Pedoman pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6 
yang diatur dalam Protokol yang baru ini merupakan 
sebuah langkah yang disambut baik dan yang seharusnya 
diadakan jauh sebelumnya dalam rangka untuk 
menyediakan data dan panduan yang lengkap tentang 
praktik terbaik dalam hal ini, dengan partisipasi dan 
keterlibatan penuh masyarakat setempat yang bergantung 
pada daerah-daerah ini untuk mata pencaharian 
dan budaya mereka. Dalam praktiknya, partisipasi, 
konsultasi dan keterlibatan aktif masyarakat, yang 
disetujui masyarakat bersangkutan, dalam pengelolaan 
dan pemantauan HCV 5 dan 6 belum banyak dilakukan 
di sektor kelapa sawit meskipun semakin banyak bukti 
menunjukkan bahwa konsultasi dengan dan partisipasi 
masyarakat dalam ketiga tahap proses IPP HCV ini 
dapat memunculkan hasil positif bagi perlindungan dan 
peningkatan ke-6 jenis HCV. Pengujicobaan Protokol 
ini diharapkan dapat dilakukan dalam konsesi kelapa 
sawit di Indonesia dan Kamerun sepanjang tahun 2014.

Informasi lebih lanjut: 

•	 Situs High Conservation Resource Network: http://
www.hcvnetwork.org/

•	 Monitoring Protocol for High Conservation Values 5 
and 6 with Guidelines on Best Practices in Community 
Engagement (Protokol Pemantauan dan Pengelolaan 
Konservasi Nilai Tinggi 5 dan 6 dengan Panduan 
Praktik Terbaik dalam Keterlibatan Masyarakat) (FPP 
dan ZSL) , November 2013: http://www.forestpeoples.
org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/
monitoring-protocol-high-conservation-values-5-
and-6-guideline
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6. Organisasi masyarakat 
adat mengajukan petisi 

kepada pemerintah Peru 
untuk melindungi hak-hak 

masyarakat terpencil di 
depan Komisi Inter Amerika 

Bidang HAM 

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi 
masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk 
FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang 
HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara 
dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.

Para pemohon mendokumentasikan kegagalan 
pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang 
efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Sebuah siaran pers17yang kemudian dikeluarkan oleh 
AIDESEP menyatakan bahwa “sangat disayangkan 
bahwa Negara menghindari pengaduan dan memberi 
tanggapan dengan sebuah daftar panjang undang-undang 
dan peraturan, walau mereka mengetahui dengan jelas 
bahwa undang-undang dan peraturan ini tidak dipatuhi 
.... IACHR sendiri menjawab bahwa tidaklah cukup 
membuat daftar undang-undang ini tetapi Negara harus 
menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dipatuhi 
dan bahwa undang-undang tersebut melindungi 
kehidupan orang-orang yang berada di bawah ancaman 
ini”.

Bukti-bukti yang diajukan mencakup kegagalan negara 
untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi 
masyarakat terpencil di cagar-cagar alam yang telah 
resmi dibentuk serta pelanggaran atas wilayah-wilayah 
mereka yang terus berlanjut (banyak dari wilayah-
wilayah ini tumpang tindih dengan konsesi minyak, gas 
dan penebangan).

Hal ini terjadi walaupun pada tahun 2007 sebuah 
undang-undang khusus yang mewajibkan implementasi 
kebijakan dan rencana-rencana untuk melindungi 
masyarakat-masyarakat terpencil telah disahkan oleh 

17 http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-
autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/

Kongres Peru.
Petisi ini difokuskan secara khusus pada kasus Cagar Alam 
Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR) yang terancam oleh 
rencana ekspansi besar-besaran proyek gas Camisea18 di 
Lot 88.

Rencana-rencana itu meliputi pembangunan 21 sumur 
eksplorasi, pembangunan pipa flow line sepanjang 10km 
dan ratusan kilometer pengujian seismik (untuk mencari 
cadangan gas di bawah tanah) di dalam kawasan Cagar 
Alam tersebut yang seharusnya terlarang bagi kegiatan-
kegiatan seperti itu.

Presentasi19 para pemohon tersebut menegaskan bahwa 
observasi resmi yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri 
Urusan Antar Budaya (VMI) di bulan Mei 2012 
menyimpulkan bahwa kesehatan, kegiatan ekonomi 
tradisional dan cara hidup kelompok-kelompok 
masyarakat adat terpencil yang termasuk dalam ‘initial 
contact’ dan ‘voluntary isolation’ di wilayah ini akan 
terkena dampak besar akibat rencana ekspansi tersebut 
dan dua dari kelompok-kelompok ini, yaitu masyarakat 
Nanti dan masyarakat Kirineri, mungkin saja akan 
‘lenyap.’

Namun, terjadi perubahan 180 derajat yang memalukan 
di mana laporan tersebut tak lama kemudian ditarik20 
secara mencurigakan, sementara 3 tokoh senior di VMI 
mengundurkan diri.

Persetujuan atas rencana-rencana ekspansi tersebut 
masih menunggu keputusan dari VMI, yang tak lama 
lagi akan diambil.

Para pemohon meminta agar pemerintah Peru 
memodifikasi UU perlindungan masyarakat terisolasi 
sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional 
dan prinsip bahwa wilayah masyarakat terisolasi harus 
tetap terlarang bagi kegiatan-kegiatan ekonomi.

Mereka kemudian menuntut pembatalan semua konsesi 
yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat 
terpencil dan dalam kasus KNNR mereka menuntut 
langkah-langkah untuk melindungi masyarakat terpencil 
yang tengah menghadapi kegiatan-kegiatan ini di Lot 88.

Daysi Zapata, Wakil Presiden AIDESEP, menutup 
presentasi tersebut dengan kata-kata berikut:

18 http://www.forestpeoples.org/id/tags/expansion-camisea-gas-
project-peruvian-amazon
19 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Pre-
sentacion Audiencia CIDH 01 11 13 FINAL (3).pdf
20 http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/
news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-
cam

http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.forestpeoples.org/id/tags/expansion-camisea-gas-project-peruvian-amazon
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion Audiencia CIDH 01 11 13 FINAL (3).pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/id/tags/expansion-camisea-gas-project-peruvian-amazon
http://www.forestpeoples.org/id/tags/expansion-camisea-gas-project-peruvian-amazon
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion Audiencia CIDH 01 11 13 FINAL (3).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion Audiencia CIDH 01 11 13 FINAL (3).pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
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“Ada hukum, protokol dan rencana tapi itu semua hanya 
bersifat dekoratif, sementara kenyataannya adalah ada 
pengusiran dan ancaman. Kami akan memaksa negara 
untuk bertanggung jawab jika ada saudara yang terpencil  
ini yang mati, dan kami meminta CIDH untuk 
mengambil tindakan segera untuk membela kehidupan.”

Informasi lebih lanjut: 

•	 Siaran Pers AIDESEP (hanya tersedia dalam bahasa 
Spanyol):  http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-
la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-
responde-con-leyes-de-papel/

•	 Presentasi AIDESEP, FENAMAD, DAR dan 
Koordinator Nasional Bidang HAM di hadapan 
Inter-American Commission: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/
Presentacion%20Audiencia%20CIDH%2001%20
11%2013%20FINAL%20(3).pdf

•	 Peruvian government u-turn paves way for illegal 
expansion of Camisea gas project (Perubahan 180 
derajat dari pemerintah Peru membuka jalan bagi 
ekspansi ilegal proyek gas Camisea): http://www.
forestpeoples.org/topics/extractive-industries/
news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-
way-illegal-expansion-cam 

7. Pengembangan minyak 
sawit, konservasi ‘Karbon 

Hutan’ dan hak-hak 
masyarakat 

Produksi minyak sawit terus menerus mendapat 
kecaman karena menyebabkan kehancuran hutan, 
keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan 
dalam arti yang lebih luas. Belakangan ini, industri 
ini juga menjadi target kecaman untuk mencegah 
emisi besar-besaran gas rumah kaca akibat aktivitas 
pembukaan hutannya dan akibat pengeringan dan 
penanaman di lahan gambut. Di bawah tekanan dari 
kelompok-kelompok kampanye lokal dan internasional, 
perusahaan raksasa penghasil minyak sawit Golden Agri 
telah mengadopsi sebuah Kebijakan tentang Konservasi 
Hutan baru yang menjanjikan tidak ada pembukaan 
hutan alam dan tidak ada penanaman di lahan gambut. 
Apa implikasi dari kebijakan baru ini bagi masyarakat 
hutan?

Golden Agri Resources (GAR) adalah konglomerasi 

pengembangan sumber daya alam besar yang berbasis 
di Singapura. Kelompok usaha ini, yang dimiliki oleh 
keluarga Widjaya yang kaya raya dari Indonesia, meliputi 
Sinar Mas Banking, Sinar Mas Forestry, dan Asia Pulp 
and Paper. Mayoritas kepemilikan kelapa sawit yang 
luas dari konglomerasi ini di Indonesia dikelompokkan 
bersama sebagai PT SMART.

Tahun 2009, kelompok ini berada di bawah sorotan 
NGO Greenpeace, yang mendapat data yang rinci dari 
hasil penilaian lapangan dan citra satelit, bahwa anak 
perusahaan PT SMART melakukan penebangan hutan 
dan pengeringan gambut dengan melanggar standar-
standar RSPO dan dengan demikian memberikan 
kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Karena 
berada di bawah tekanan berat dari Greenpeace karena 
membeli minyak sawit dari PT SMART, Unilever 
mengumumkan akan menangguhkan pembelian 
minyak sawit produksi PT SMART sambil menunggu 
penghentian konversi hutan dan lahan gambut oleh 
pihak perusahaan.

Tahun 2010, PT SMART / Sinar Mas mengumumkan 
bahwa mereka telah mengadopsi sebuah Kebijakan 
tentang Konservasi Hutan, dan dengan menggunakan 
Kebijakan ini mereka mengembangkan sebuah metode 
untuk menghindari pembukaan hutan dan lahan 
gambut dalam operasinya. Unilever kemudian memulai 
kembali pembelian minyak sawit yang diproduksi 
oleh PT SMART. Selama tahun 2011, PT SMART, 
bekerja sama dengan the Forests Trust dan Greenpeace, 
mengembangkan metodologi untuk menilai Stok Karbon 
Tinggi di dalam  konsesinya, di mana dengan metodologi 
ini di masa depan hanya daerah yang memiliki ‘semak 
belukar muda’ dan ‘lahan yang telah dibuka’ yang akan 
ditanami. Tentu saja daerah-daerah yang dimaksud ini 
justru adalah daerah-daerah yang terletak paling dekat 
dengan masyarakat, yang menjadi lahan pertanian dan 
kawasan hutan bera dalam praktik perladangan gilir balik 
(rotational farming) mereka. Dengan kata lain, kebijakan 
tersebut memiliki insentif negatif dengan menempatkan 
tekanan tambahan pada masyarakat agar menyerahkan 
tanah mereka untuk pengembangan kelapa sawit.

GAR saat ini tengah mengujicobakan Kebijakan tentang 
Konservasi Hutan dalam salah satu konsesinya, yaitu PT 
Kartika Prima Cipta (PT KPC), yang terletak di Kapuas 
Hulu di Kalimantan Barat, dan di Liberia di konsesi 
yang seluruh kepemilikannya ada di tangan mereka, 
yaitu Golden Veroleum Limited.

Mengingat masalah-masalah serius berkenaan dengan 
pembebasan lahan yang telah diidentifikasi di Liberia, 
dalam diskusi dengan Greenpeace, disepakati bahwa 
akan berguna bagi Forest Peoples Programme untuk juga 

http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.aidesep.org.pe/cidh-peligra-la-vida-de-los-pueblos-autonomos-y-el-estado-responde-con-leyes-de-papel/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion%20Audiencia%20CIDH%2001%2011%2013%20FINAL%20(3).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion%20Audiencia%20CIDH%2001%2011%2013%20FINAL%20(3).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion%20Audiencia%20CIDH%2001%2011%2013%20FINAL%20(3).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/11/Presentacion%20Audiencia%20CIDH%2001%2011%2013%20FINAL%20(3).pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/09/peruvian-government-u-turn-paves-way-illegal-expansion-cam
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melakukan tinjauan atas situasi di Kapuas Hulu, yang 
independen dari pihak-pihak lainnya, untuk melihat 
bagaimana proyek percontohan tersebut menjawab 
isu-isu sosial di sana. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk memastikan bahwa proyek percontohan tersebut 
mematuhi prinsip FPIC dan menghormati hak-hak 
masyarakat, sejalan dengan standar RSPO.

FPP, bekerja sama dengan NGO nasional TUK-
Indonesia, dan dibantu oleh NGO lokal Kaban, 
telah melakukan dua kali survei di daerah konsesi PT 
KPC di bulan Juli dan September. Survei pertama 
di bulan Juli, yaitu melakukan wawancara dengan 
pejabat perusahaan setempat, tetapi difokuskan pada 
pandangan-pandangan terhadap masyarakat yang 
terkena dampak, mengungkapkan beberapa kelemahan 
serius dalam cara perusahaan itu menangani masalah 
hak atas tanah, dalam mendapatkan persetujuan dan 
menyediakan kebun plasma untuk masyarakat Dayak 
Mayan yang terkena dampak, dan survey ini mencatat 
adanya keluhan tentang dampak pengembangan kelapa 
sawit yang pengaruhnya meluas terhadap penangkapan 
ikan dan budidaya ikan yang merupakan andalan rakyat 
Melayu yang tinggal di sepanjang aliran sungai utama di 
daerah tersebut.

Kami segera mengemukakan tentang kekhawatiran 
masyarakat ini kepada staf senior di GAR yang kemudian 
berjanji untuk melihat masalah-masalah ini dan berusaha 
untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Ketika 
kami kembali pada bulan September, seperti yang 
telah kami katakan bahwa kami akan kembali untuk 
memeriksa perkembangannya, kami sangat kecewa 
mendapati bahwa baik GAR maupun konsultan mereka 
bahkan belum pernah mengunjungi lapangan untuk 
memeriksa situasi, apalagi untuk memberikan solusi.

GAR masih menjanjikan untuk mengambil tindakan 
dan konsultan mereka, the Forests Trust, kini tengah 
melakukan penggalangan untuk memberikan tanggapan. 
Kami akan mengeluarkan laporan rinci dalam waktu 
dekat yang menjelaskan isu-isu ini secara lebih terperinci.

  

8. PBB Menetapkan Dewan 
Penasehat Ilmiah untuk 
memperkuat hubungan 

antara ilmu pengetahuan 
dan kebijakan 

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah 
mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Penasehat 
Ilmiah baru yang akan memberikan nasihat tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pembangunan 
berkelanjutan, kepada dirinya dan kepada Kepala-Kepala 
Eksekutif organisasi-organisasi di bawah PBB.

Dewan ini terdiri dari 26 ilmuwan terkemuka di bidang 
ilmu pengetahuan alam, sosial dan manusia, dan termasuk 
Joji Cariño, Direktur Forest Peoples Programme.

Tujuan dari Dewan Penasehat Ilmiah ini adalah untuk 
meningkatkan hubungan antara ilmu pengetahuan 
dan kebijakan publik, serta untuk mempengaruhi dan 
membentuk tindakan oleh komunitas internasional 
untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan 
pengentasan kemiskinan.

Joji memiliki keahlian dalam peran pengetahuan adat dan 
pengetahuan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman 
hayati dan mata pencaharian masyarakat setempat, dan 
dalam membangun platform pengetahuan tentang sistem 
pengetahuan yang beragam dan saling melengkapi.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Dewan 
Penasihat Pengetahuan ini, silakan kunjungi:  http://
www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/
news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_
to_strengthen_connection_between_science_and_
policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx 

Informasi terkait :

•	 Indicators Relevant for Indigenous Peoples: A Resource 
Book, Tebtebba, 2008: http://www.tebtebba.org/
index.php/content/123-indicators-relevant-for-
indigenous-peoples-a-resource-book  
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http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_to_strengthen_connection_between_science_and_policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_to_strengthen_connection_between_science_and_policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_to_strengthen_connection_between_science_and_policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_to_strengthen_connection_between_science_and_policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_generals_scientific_advisory_board_to_strengthen_connection_between_science_and_policy/back/9597/#.Uo4ByeK0Ppx
http://www.tebtebba.org/index.php/content/123-indicators-relevant-for-indigenous-peoples-a-resource-book
http://www.tebtebba.org/index.php/content/123-indicators-relevant-for-indigenous-peoples-a-resource-book
http://www.tebtebba.org/index.php/content/123-indicators-relevant-for-indigenous-peoples-a-resource-book
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9. Maraknya konflik 
di sektor minyak sawit 

dibahas dalam rapat strategi 
organisasi masyarakat sipil 

internasional  

Menyusul publikasi secara luas pada tanggal21 7 November 
dari sebuah penelitian22 penting tentang Keputusan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  (KBDD/
FPIC) di 16 operasi kelapa sawit di Asia Tenggara dan 
Afrika yang bertajuk ‘Konflik atau Persetujuan? Sektor 
Minyak Sawit di Persimpangan Jalan ‘, lebih dari 40 
organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, Malaysia, 
Thailand, Filipina, Kamerun, Inggris, Amerika Serikat 
dan Afrika Selatan berkumpul di Medan, Sumatera 
Utara, Indonesia, dalam sebuah lokakarya tiga hari 
yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme, 
Transformasi Untuk Keadilan Indonesia, ELSAKA 
dan BothENDS pada tanggal 8-10 November. Tujuan 
dari lokakarya ini adalah untuk mengambil pelajaran 
dari berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang 
digunakan oleh masyarakat lokal yang terkena dampak 
hingga saat ini dalam kaitannya dengan sektor minyak 
sawit, dan untuk mengembangkan rencana aksi advokasi 
bersama berdasarkan hal-hal apa saja yang berhasil dan 
apa yang tidak berhasil untuk mendapatkan keadilan 
dan ganti rugi bagi masyarakat. 

Presentasi oleh para penulis berbagai studi kasus yang 
disajikan dalam ‘ Konflik atau Persetujuan?’ dilanjutkan 
dengan diskusi dan perdebatan yang seru dan kritis 
tentang kekuatan dan kelemahan dari berbagai jalan 
penyelesaian konflik yang digunakan oleh NGO 
untuk mendukung masyarakat setempat di tingkat 
akar rumput,nasional dan internasional. Mekanisme-
mekanisme ini antara lain termasuk Panel Pengaduan 
dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa dari Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), Ombudsman/Penasihat 
Kepatuhan dari International Finance Corporation (CAO 
IFC), pengadilan setempat dan pengadilan nasional, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mekanisme 
pengaduan dari pihak perusahaan sendiri dan Prosedur 
Operasional Standar, serta reklamasi lahan, protes dan 
mobilisasi masyarakat. Keprihatinan khusus disuarakan 
atas ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat dan 
tidak diregulasi dengan baik di Afrika Barat, termasuk di 

21 http://www.forestpeoples.org/node/4809
22 http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-rspo/publica-
tion/2013/konflik-atau-mufakat-sektor-kelapa-sawit-di-persimpangan-ja-
lan

Liberia, Kamerun dan Nigeria, oleh perusahaan anggota 
RSPO yang sama yang terus mengabaikan hak-hak 
masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan 
Keputusan bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 
mereka di Asia Tenggara. Pengakuan yang semakin 
berkembang adalah kebutuhan Negara-negara selatan 
untuk melakukan advokasi bersama  dan untuk 
berjaringan juga diidentifikasi sebagai hal penting untuk 
berbagi pembelajaran, menyusun strategi dan pengajuan 
seruan bersama untuk meminta ganti rugi dan keadilan 
bagi masyarakat yang terkena dampak.

Diskusi kelompok mendalam yang dilakukan 
menghasilkan uraian poin-poin aksi khusus tentang 
kebutuhan yang teridentifikasi seperti pemberdayaan 
masyarakat, mata pencaharian alternatif masyarakat, 
advokasi nasional dan regional, RSPO, mekanisme 
hak asasi manusia internasional, reformasi tata kelola 
dan reformasi hukum, dan penggunaan media untuk 
meningkatkan kesadaran publik tentang konsekuensi 
dari ekspansi kelapa sawit apabila dilakukan tanpa 
menghormati hak, mata pencaharian dan hak untuk 
menentukan sendiri masa depan dari masyarakat adat 
dan masyarakat lokal. Sementara itu, pentingnya 
standar komoditas sukarela diakui bilamana kerangka 
hukum nasional yang ada gagal untuk melindungi hak-
hak dan mengakui klaim tanah masyarakat adat dan 
masyarakat lokal lainnya. Disepakati juga oleh semua 
peserta lokakarya bahwa inisiatif-inisiatif itu sama sekali 
tidak mengurangi kewajiban Negara untuk melindungi 
dan menghormati hak-hak warganya. Sebaliknya , 
inisiatif sektor swasta seperti RSPO dapat, bahkan harus 
memainkan peran kunci untuk mendorong reformasi 
hukum dan tata kelola lahan yang lebih baik di negara-
negara di mana perusahaan anggota mereka beroperasi, 
sehingga perusahaan lebih mampu melaksanakan operasi 
mereka secara berkelanjutan.

Lokakarya ini juga menghasilkan pengembangan 
sebuah rencana aksi dan latihan pemetaan para pelaku 
dalam rangka untuk mendukung advokasi masa depan 
dalam kaitannya dengan sektor minyak sawit, serta 
penyusunan surat kepada Satgas Nasional Eropa23 yang 
berupaya mewujudkan minyak sawit bersertifikat, yang 
meminta mereka untuk meninjau laporan baru ini dan 
merumuskan tindakan yang membantu memastikan 
bahwa semua minyak sawit yang memasuki pasar 
sungguh-sungguh “bebas konflik”.  

Lokakarya ini juga menghasilkan surat lain yang ditujukan 
kepada RSPO, yang mendesak mereka untuk24:

23 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/
news/2013/11/131109-statement-CoC-European_TF.pdf
24 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/
news/2013/11/CoC statement to RSPO.pdf
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•	 Bergabung dengan upaya CSO untuk menegakkan 
standar RSPO dan implementasinya, terutama 
dengan memanfaatkan instrumen-instrumen 
penyelesaian masalah yang telah dikembangkannya, 
seperti Mekanisme Pengaduan dan Fasiltas 
Penyelesaian Sengketa RSPO;

•	 Bertindak segera untuk memperbaiki pelanggaran-
pelanggaran yang disorot dalam ‘Konflik atau 
Persetujuan? Sektor Minyak Sawit di Persimpangan 
Jalan’;

•	 Menugaskan sebuah tinjauan yang benar-benar 
independen atas kualitas audit untuk menilai 
kepatuhan terhadap pertimbangan-pertimbangan 
sosial; dan

•	 Menyerukan kepada kalangan pemerintah untuk 
memperbaiki kerangka hukum-kelembagaan yang 
memandu sektor minyak sawit.

Kedua surat tersebut meminta dilakukannya verifikasi 
oleh Satgas Nasional dan RSPO di lapangan dan dengan 
konsultasi bersama masyarakat terhadap kondisi-kondisi 
di mana minyak sawit diproduksi, dan membantu untuk 
bersama-sama merancang dan menerapkan langkah-
langkah untuk menerapkan standar-standar RSPO 
dalam praktiknya.

Buku yang baru diluncurkan ini disebarluaskan saat 
Pertemuan Tahunan RSPO Ke-11 (dikenal sebagai 
‘RT11’) pada tanggal 11-14 November yang juga 
diselenggarakan di Medan. Selama RT11, Forest Peoples 
Programme membantu pelaksanaan tiga diskusi (Open 
Space Discussions) tentang Protokol Pemantauan dan 
Pengelolaan HCV 5 dan 6, FPIC dan Konflik, dan Pokja 
HAM RSPO yang baru dibentuk, dalam dialog-dialog 
multipihak yang melibatkan NGO, auditor, perusahaan, 
pedagang dan petani plasma kelapa sawit. Pertemuan 
Tahunan kali ini juga menjadi lokasi unjuk rasa bersama 
oleh sekitar 2.500 buruh perkebunan kelapa sawit dan 
masyarakat setempat yang terkena dampak. Mereka 
khususnya menyerukan pada RSPO untuk memberi 
sanksi kepada perusahaan anggota RSPO, yaitu Wilmar 
International, atas pelanggaran sistemiknya terhadap 
hak-hak masyarakat adat, masyarakat setempat dan 
buruh dalam seluruh konsesinya di Indonesia. Izin 
diberikan kepada perwakilan masyarakat untuk 
mengadakan sebuah pertemuan dengan perwakilan 
RSPO, di mana dalam pertemuan tersebut diserahkan 
pernyataan bersama dan petisi, yang mengulangi 
tuntutan para pengunjuk rasa dan menuntut tindakan 
segera dan aksi nyata dan ganti rugi atas perampasan dan 
eksploitasi lahan.

Informasi lebih lanjut:

•	 Colchester M & S Chao (eds) 2013 Conflict 
or consent? The palm oil sector at a crossroads. 
(Konflik atau Persetujuan? Sektor Minyak Sawit di 
Persimpangan Jalan), Forest Peoples Programme, 
Sawit Watch dan Transformasi Untuk Keadilan 
INDONESIA: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2013/11/conflict-or-consen
tbahasaindonesiaversion2lowres.pdf Juga tersedia 
dalam Bahasa Ingriss di http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/publication/2013/11/conflict-or-
consentenglishlowres.pdf. 

•	 Manis dan Pahitnya Tebu: Suara Masyarakat Adat 
Malind dari Merauke, Papua: http://tinyurl.com/
omaf4mj

•	 Surat CSO kepada Satgas Nasional Eropa, Nopember 
2013: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
private/news/2013/11/131109-statement-CoC-
European_TF.pdf 

•	 Surat CSO kepada RSPO, Nopember 2013:  http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/
news/2013/11/CoC%20statement%20to%20
RSPO.pdf

10. “COP Hutan”? – 
Sorotan mengenai hutan 
dan masyarakat adat dari 

Konferensi Para Pihak 
UNFCCC Ke-19

Keputusan-keputusan penting tentang REDD+ 
yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak  
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC) ke-19 (COP19) di Warsawa, 
dan perundingan-perundingan iklim UNFCCC 
mendatang dan komitmen pembiayaan oleh donor, 
seperti Inggris, akan membawa tantangan-tantangan 
yang lebih signifikan bagi hak-hak masyarakat adat 
dan para penganjurnya.

COP19 UNFCCC Warsawa (yang berlangsung tanggal 
11-22 November 2013) dijuluki “COP Hutan”. 
Menanti solusi untuk isu-isu penting seperti pembiayaan 
iklim, komitmen pengurangan emisi dan kompensasi 
atas kehilangan dan kerusakan, Para Pihak mengadopsi 
“toolbox” tentang REDD+, termasuk Pemantauan, 
Pelaporan dan Verifikasi, Tingkat Emisi Referensi dan 
Tingkat Referensi Hutan. Keputusan-keputusan tentang 
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REDD+ lainnya yang diadopsi dalam COP19 mengikat 
pemerintah untuk menyediakan sistem informasi 
pengaman (safeguard information systems / SIS), yang 
menunjukkan bagaimana masalah pengaman ditangani 
dan dihormati di seluruh pelaksanaan kegiatan REDD+. 
Sistem informasi pengaman ini harus disediakan sebelum 
pembayaran berbasis hasil dapat diterima. 

COP juga mengadopsi keputusan tentang penyebab 
deforestasi. Meskipun kurang mengakui peran dan 
dampak dari penyebab “eksternal”, seperti perdagangan 
dan konsumsi produk hutan dan pertanian (sebagian 
besar disebabkan oleh tekanan dari Brasil dan Indonesia), 
keputusan tersebut sungguh-sungguh mendorong “Para 
Pihak, organisasi, dan sektor swasta untuk mengambil 
tindakan untuk mengurangi penyebab deforestasi 
dan degradasi hutan”. Seperti yang diperkirakan, isu 
perdebatan utama bagi masyarakat adat adalah bahasa 
ambigu yang diadopsi pada pertemuan SBSTA bulan Juni 
2013 (“Memperhatikan bahwa mata pencaharian dapat 
tergantung pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 
penyebab deforestasi dan degradasi hutan, dan bahwa 
mengatasi penyebab-penyebab ini mungkin menimbulkan 
ongkos ekonomi dan implikasi bagi sumber-sumber daya 
domestik”). Masyarakat adat khawatir bahwa bahasa 
yang ambigu ini dapat memaknai mata pencaharian 
mereka sebagai penyebab deforestasi, sehingga mereka 
mengangkat masalah tersebut kepada Para Pihak dalam 
upaya untuk merumuskan kembali kalimat tersebut 
sehingga menjadi jelas bahwa mata pencaharian 
masyarakat adat tidak dianggap sebagai penyebab 
deforestasi melainkan justru sebagai kontributor untuk 
konservasi hutan. Para Pihak akhirnya sepakat untuk 
memasukkan sebuah catatan dalam laporan COP, yang 
menjelaskan bahwa teks itu tidak dimaksudkan untuk 
memberi stigma pada mata pencaharian masyarakat adat.

Keputusan-keputusan COP lainnya adalah berkaitan 
dengan koordinasi dukungan keuangan untuk REDD+, 
dan permintaan ke Komite Tetap UNFCCC tentang 
Pendanaan25 untuk mempertimbangkan isu pembiayaan 
hutan. Masyarakat adat juga fokus pada ADP26 
(Platform Durban untuk Aksi yang Disempurnakan), 
karena REDD+ kemungkinan akan dibawa ke dalam 
perundingan-perundingan adaptasi dan mitigasi berbasis 
lahan yang lebih luas dengan risiko bahwa bahasa yang 
disepakati sebelumnya tentang hak-hak dan instrumen-
instrumen masyarakat adat seperti Deklarasi PBB tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)  mungkin akan 
kehilangan makna. Konsep mitigasi dan adaptasi berbasis 
lahan membuka jalan bagi pendekatan-pendekatan baru 
untuk pengelolaan hutan dan konservasi untuk tujuan-

25 http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mecha-
nism/standing_committee/items/6877.php
26 http://unfccc.int/bodies/body/6645.php

tujuan yang berkaitan dengan iklim. Salah satunya, 
terutama “pendekatan lanskap”, dibahas oleh peserta 
Global Landscapes Forum yang diselenggarakan secara 
paralel dengan COP. Dana BioKarbon (BioCarbon 
Fund) Bank Dunia juga meluncurkan “Inisiatif untuk 
Lanskap Hutan Berkelanjutan” (Initiative for Sustainable 
Forest Landscapes / ISFL),27 (yang didanai Norwegia 
(135 juta USD), Inggris (120 juta USD), dan Amerika 
Serikat (25 juta USD). Selain itu, Inggris akan memberi 
kontribusi kepada Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan 
milik Dana Karbon, dan Jerman akan meningkatkan 
program Penggerak Awal REDD+ (REDD+ Early 
Movers) miliknya (12 juta Euro). Norwegia, yang 
telah mengalokasikan lebih dari 40 juta USD untuk 
UNREDD28, bersama Jerman akan meningkatkan 
dukungan mereka untuk pembayaran berbasis hasil di 
Kolombia dan Ekuador. Sebuah pernyataan bersama 
oleh Kolombia, Norwegia, Jerman dan Inggris telah 
disiarkan kepada publik, mendukung tujuan pemerintah 
Kolombia untuk mencapai nil deforestasi di Amazon 
menjelang tahun 2020.

Hasil-hasil dari COP19 membawa tantangan-tantangan 
penting mengingat dorongan baru ini bersifat top 
down untuk memfasilitasi REDD+ di saat aktivitas-
aktivitas pelaksanaan dan kesiapan di sebagian besar 
negara-negara pemilik hutan masih berada pada tahap 
sangat awal dan belum banyak tindakan yang telah 
diambil untuk menjamin hak-hak tenurial masyarakat 
hutan. Fokus utama harus diberikan pada pelaksanaan 
aplikasi-aplikasi pengaman yang kuat di tingkat negara 
dan ini harus menjadi prioritas bagi semua Pihak yang 
terlibat. Upaya-upaya advokasi perlu memastikan 
bahwa komitmen iklim internasional didasarkan pada 
instrumen-instrumen dan standar-standar HAM seperti 
UNDRIP dan bahwa mereka diterapkan di lapangan. 
Jika tidak, kekhawatiran atas masalah dengan REDD+ 
dan kurangnya perhatian terhadap penyebab deforestasi 
akan terus berlanjut dan laju deforestasi tidak mungkin 
dapat diturunkan.

Untuk informasi lebih rinci tentang hasil-hasil 
COP19 dan dampaknya terhadap hutan dan 
masyarakat adat, silakan lihat briefing terbaru 
dari Forest Peoples Programme: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/12/
cop19unfcccbriefingnovember20132.pdf

Informasi lebih lanjut:

27 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/20/biocar-
bon-fund-initiative-promote-sustainable-forest-landscapes
28 http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/
pressreleases/2013/11/22/the-un-redd-programme-receives-us-40-million-
pledge-from-norway-to-help-48-developing-countries-halt-deforestation.
html
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•	 Pernyataan International Indigenous Peoples Forum on 
Climate Change (IIPFCC) dalam COP 19 : http://
www.ccmin.aippnet.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=1164:statements-of-
international-indigenous-peoples-forum-on-
climate-change-iipfcc-at-cop-19ge&catid=1:news 

•	 Dokumen-dokumen UNFCCC COP19 terkait: 

 - http://unfccc.int/documentation/  
 documents/advanced_search/items/6911.  
 php?priref=600007715
 - http://unfccc.int/files/adaptation/  
 cancun_adaptation_framework/adaptation_  
 committee/application/pdf/work_plan_final.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_  
 drivers_deforestation.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/  
 warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/  
 cop19_mitigationactions_forest.pdf 
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_scf. 
 pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_  
 redd_finance.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_  
 fms.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/  
 warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/  
 cop19_safeguards_1cp16a1.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_  
 mrv.pdf
 - http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_ 
 nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_frl. 
 pdf

•	 Global Landscapes Forum: www.landscapes.org 
•	 World Bank: BioCarbon Fund Launches $280 Million 

Initiative for Sustainable Forest Landscapes (Bank 
Dunia: Dana BioKarbon Meluncurkan Prakarsa 
untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan Senilai 280 
Juta USD): http://www.worldbank.org/en/news/
feature/2013/11/20/biocarbon-fund-initiative-
promote-sustainable-forest-landscapes 

•	 BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest 
Landscapes (Prakarsa untuk Lanskap Hutan 
Berkelanjutan dari Dana BioKarbon): http://
www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/SDN/BioCF_ISFL_Flyer.pdf 

•	 Pernyataan bersama Inggris, Norwegia, AS, Jerman 

dan Australia tentang untuk Melawan Deforestasi 
dan Degradasi Hutan: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130109092117/http://
decc.gov.uk/assets/decc/11/tackling-climate-change/
international-climate-change/7126-joint-statement-
tackling-deforestation.pdf 

•	 UNDP: UN-REDD Programme receives US$ 40 
million pledge from Norway to help 48 developing 
countries halt deforestation (UNDP: Program UN-
REDD menerima komitmen senilai 40 juta USD 
dari pemerintah Norwegia untuk membantu 48 
negara berkembang menghentikan deforestasi): 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/
presscenter/pressreleases/2013/11/22/the-un-redd-
programme-receives-us-40-million-pledge-from-
norway-to-help-48-developing-countries-halt-
deforestation.html

11. Konvensi 
Keanekaragaman Hayati 

(CBD) Update: Hasil 
Pertemuan Baru-Baru Ini 

Menindaklanjuti artikel berita elektronik kami 
sebelumnya29 yang akan melihat pertemuan ke-8 
Kelompok Kerja CBD Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan 
terkait (WG8 (j)-8) serta pertemuan ke-17 Badan 
Pendukung CBD tentang Nasehat Teknologi, Teknis 
dan Ilmu Pengetahuan (Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice/SBSTTA-17) yang 
diselenggarakan di bulan Oktober 2013 di Montreal, 
Kanada, di sini kami memberikan ringkasan informasi 
terkini tentang beberapa hasil utama yang relevan dan 
penting bagi masyarakat adat.

Hasil lengkap WG8 (j) dapat dibaca dalam laporan 
final pertemuan, UNEP/CBD/COP/12/5, yang berisi 
enam rekomendasi bagi pertemuan ke-12 Konferensi 
Para Pihak CBD (COP12), di sini: http://www.cbd.int/
doc/?meeting=WG8J-08. 

Seluruh dokumen (hasil), laporan dan presentasi 
SBSTTA-17 untuk sementara waktu tersedia sebagai 
dokumen sesi, di sini: http://www.cbd.int/sbstta-17/in-
session/#tab=0  

Peserta pertemuan dari kalangan masyarakat adat 

29 http://www.forestpeoples.org/node/4695
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merasa senang dengan perkembangan yang baik 
dalam penyepakatan tahap pertama dari konsep 
rencana aksi pemanfaatan keanekaragaman hayati 
berkelanjutan secara adat

WG8 (j)-8 menyepakati tahap pertama dari konsep 
rencana aksi untuk mempromosikan dan mendukung 
praktek tradisional masyarakat adat yang relevan 
untuk pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi 
keanekaragaman hayati. Tahap pertama ini difokuskan 
pada tiga tugas: penggabungan isu ini dalam rencana 
implementasi CBD nasional; dukungan dan kolaborasi 
dengan inisiatif berbasis masyarakat yang difokuskan 
pada pemanfaatan secara adat yang berkelanjutan, 
dan untuk mengidentifikasi dan mengoperasionalkan 
praktik terbaik dalam pemanfaatan secara adat yang 
berkelanjutan dan kawasan lindung (terkait dengan 
KeputusanBebas, Didahulukan dan Diinformasikan 
serta pembentukan, tata kelola (governansi) dan 
pengelolaan kawasan lindung). Tindakan-tindakan yang 
disepakati dirancang agar mudah untuk dilaksanakan 
dan para peserta pertemuan dari kalangan masyarakat 
adat menyerukan kepada Para Pihak untuk segera 
menerapkan tindakan-tindakan ini. Mereka juga sepakat 
untuk berkomitmen penuh untuk melaksanakan tahap 
pertama dari rencana ini dalam kolaborasi dan kemitraan 
yang baik dengan Para Pihak dan pihak-pihak lainnya.

Baca lebih lanjut dalam laporan final pertemuan, UNEP/
CBD/COP/12/5, Rekomendasi 8/2: http://www.cbd.
int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-05-en.doc
 
Para Pihak mencapai kompromi untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut sebelum memutuskan apakah 
akan mulai menggunakan istilah ‘masyarakat adat’ 
dalam kerja-kerja Konvensi di masa depan atau tidak

Dalam edisi Lembar Berita Elektronik sebelumnya kami 
mengumumkan bahwa WG8 (j)-8 akan membahas 
kemungkinan adanya pembaruan terminologi CBD 
dari ‘komunitas adat dan komunitas lokal” menjadi 
“masyarakat adat dan komunitas lokal”. Di saat 98% Para 
Pihak dalam pertemuan tersebut mendukung penggunaan 
istilah ‘masyarakat (peoples)’, sejalan dengan, antara lain 
dengan, dokumen hasil pertemuan Rio +20 dan Deklarasi 
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), 
beberapa negara masih menyatakan keberatan. Karena 
Konvensi masih berlandaskan musyawarah, kompromi 
harus dicapai, dan komprominya adalah keputusan untuk 
menugaskan pelaksanaan sebuah studi tentang implikasi 
hukum dan praktis dari penggunaan istilah ‘masyarakat’ 
dalam konvensi tersebut, yang akan menjadi landasan 
keputusan akhir COP12. Jelas, para peserta pertemuan 
dari kalangan masyarakat adat merasa kecil hati atas 
kompromi ini, sebuah sentimen yang juga dirasakan oleh 
banyak Pihak yang mendukung pembaruan terminologi 

ini.

Baca lebih lanjut di UNEP/CBD/COP/12/5, 
Rekomendasi 8/6.  

Para Pihak menyambut hangat inisiatif pemantauan 
berbasis masyarakat

Banyak apresiasi dan dukungan dari Para Pihak dalam 
WG8 (j)-8 atas kerja-kerja yang dilakukan oleh jaringan 
masyarakat adat dan komunitas lokal yang baru muncul 
yang menghasilkan data dan informasi yang relevan 
tentang ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lewat 
sistem pemantauan dan informasi berbasis masyarakat 
(Community-based Monitoring and Information Systems/
CBMIS). Informasi ini melengkapi data dan statistik 
global tentang keadaan keanekaragaman hayati dan 
kemajuan dalam pelaksanaan Rencana Strategis CBD 
di tingkat (sub)nasional yang dihasilkan oleh Para 
Pihak, lembaga-lembaga dan pihak-pihak lainnya. 
Ini merupakan sebuah pengakuan yang penting dan 
dukungan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal 
yang terlibat dalam kerja-kerja tersebut, dan secara 
umum dukungan bagi penerimaan dan penilaian yang 
lebih tinggi dari pengetahuan tradisional dalam kajian 
global terhadap keanekaragaman hayati, perubahan 
iklim dan kesejahteraan manusia. 

Baca lebih lanjut di UNEP/CBD/COP/12/5, 
Rekomendasi 8/1.

Masyarakat adat kecewa dengan pelaksanaan 
SBSTTA-17

Untuk pertemuan SBSTTA ke-17 Sekretariat CBD 
bereksperimen dengan format baru , yang terdiri dari 
diskusi panel selama tiga hari pertama, dalam sebuah 
setting pleno, tanpa ada draft rekomendasi apapun. Ini 
semua dikembangkan pada tahap berikutnya dalam 
pertemuan-pertemuan dengan anggota lain (Friends 
of the chair). Rekomendasi-rekomendasi umum final 
dibahas selama dua hari terakhir. Karena pengaturan 
yang tidak biasa ini, peserta pertemuan dari kalangan 
masyarakat adat dan komunitas lokal mengalami 
kesulitan untuk terlibat sepenuhnya dalam diskusi-
diskusi serta kesulitan untukmemberikan masukan 
yang berarti. Dalam pernyataan penutup30, mereka, 
Forum Adat Internasional tentang Keanekaragaman 
Hayati (International Indigenous Forum on Biodiversity.
IIFB)31 menyatakan bahwa “SBSTTA ini telah membuat 
kami harus hadir di akhir sesi dengan hanya memiliki 
waktu satu menit untuk melakukan intervensi. Kami 

30 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/
news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
31 http://iifb.indigenousportal.com/

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-05-en.doc
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-05-en.doc
http://www.forestpeoples.org/node/4695
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
http://iifb.indigenousportal.com/
http://iifb.indigenousportal.com/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
http://iifb.indigenousportal.com/
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diberitahu bahwa intervensi kami yang lebih panjang 
akan diposkan di situs dan bukannya dipertimbangkan 
dalam sesi, dan kami dikucilkan dari diskusi-diskusi 
lainnya. (...) Banyak yang telah dicapai dalam beberapa 
tahun terakhir untuk mewujudkan penyertaan yang lebih 
adil dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam 
kerja-kerja keanekaragaman hayati. Kami tidak ingin 
melihat semua ini terpaksa terhenti atau sia-sia.  (...) Jika 
tidak diperbaiki, proses ini bukanlah apa yang dimaksud 
dengan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal 
secara penuh dan efektif, dan kami tidak yakin bahwa 
format ini akan membantu keberhasilan pencapaian 
Target-Target Keanekaragaman Hayati Aichi”.

Baca pernyataan penutup IIFB yang lengkap di sini: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/
news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf 

12. Deklarasi Lima 
tentang Konferensi Dunia 

Perempuan Adat, 30 
Oktober 2013  

¡Perempuan Adat Menuju Inklusi dan Visibilitas!

Kami, perempuan adat dari tujuh wilayah sosial budaya 
dunia, bertemu di Konferensi Dunia Perempuan Adat, 
‘Kemajuan dan Tantangan-Tantangan Mengenai Masa 
Depan yang Kami Inginkan’ di Lima, Peru, dari tanggal 
28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2013. Pertemuan 
kami meliputi para orang tua dan pemuda, dari daerah 
pedesaan dan perkotaan, pemegang pengetahuan dan 
dukun (penyembuh), aktivis dan seniman.

Kami merasa terhormat dengan partisipasi para sekutu 
dan pendukung kami, termasuk badan-badan PBB, 
mekanisme-mekanisme PBB tentang Masyarakat Adat, 
Global Coordinating Group - World Conference 
of Indigenous Peoples (GCG-WCIP), kontributor, 
pemerintah, dan organisasi-organisasi yang berkumpul 
dalam solidaritas. Kami berbagi cerita, perjuangan, 
kemenangan, tantangan dan proposal kami untuk 
melangkah ke depan, membangun dari apa yang telah 
kami capai.

Kami mendasarkan diskusi kami pada kontribusi 
perempuan yang datang sebelum kami, serta aspirasi 
kami untuk generasi mendatang. Kami merayakan 
kekuatan, keindahan dan keahlian perempuan adat di 
pertemuan ini dan di seluruh dunia.
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Kami, perempuan adat, menegaskan hak kami untuk 
menentukan nasib sendiri, yang meliputi partisipasi 
langsung, penuh dan efektif dari masyarakat adat; 
termasuk peran vital perempuan adat dalam segala hal 
yang berkaitan dengan hak-hak asasi kami, status politik, 
dan kesejahteraan kami. Kami mendukung prinsip: “Tak 
ada sesuatu tentang kami, tanpa kami (Nothing about 
us, without us)”, dan lebih jauh menyatakan “Segala 
sesuatu tentang kami, dengan kami (Everything about 
us, with us).”

Kami, perempuan adat, menegaskan tanggung jawab 
kami untuk melindungi Bumi, Ibu kami semua. 
Perempuan adat mengalami rasa sakit dan dampak yang 
sama dari kekerasan fisik dan eksploitasi berlebihan 
dari alam, di mana kami merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan darinya. Kami akan mempertahankan 
tanah, perairan, wilayah dan sumber daya kami, yang 
merupakan sumber kelangsungan hidup kami, dengan 
hidup kami.

Perlindungan Bumi adalah tanggung jawab historis, 
yang suci, dan tidak berkesudahan dari masyarakat adat 
dunia, sebagai penjaga leluhur dari tanah, perairan, 
lautan, es, pegunungan dan hutan bumi. Semua ini telah 
memelihara budaya, spiritualitas, ekonomi tradisional, 
struktur sosial, lembaga, dan hubungan politik kami yang 
khas dari zaman purbakala. Perempuan adat memainkan 
peran utama dalam menjaga dan mempertahankan 
Bumi dan siklusnya.

Hari ini, pada saat terjadi krisis gabungan dari 
perubahan iklim dan musnahnya keanekaragaman 
hayati selama-lamanya tak lama lagi, kami, perempuan 
adat, menggarisbawahi tugas Negara untuk melindungi 
wilayah masyarakat adat, sebagai daerah penting bagi 
pemulihan sosial, budaya dan ekologi dan ketahanan 
manusia dan alam.

Bagi Masyarakat Adat, tanah dan wilayah kami tidak 
hanya mencakup wilayah geografis dan fisik tanah, 
perairan, samudera, es, pegunungan dan hutan, tetapi 
juga hubungan budaya, sosial dan spiritual yang dalam, 
nilai-nilai dan tanggung jawab, yang menghubungkan 
kami dengan tanah air leluhur kami.

Kedaulatan masyarakat adat atas tanah, wilayah dan 
sumber daya kami adalah dasar dari hak-hak kami untuk 
menentukan nasib sendiri, untuk mengelola sendiri dan 
hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan informasi. 
Pelanggaran dan kegagalan Negara untuk menegakkan 
hak-hak ini merupakan sumber utama konflik dan klaim 
tumpang tindih oleh industri ekstraktif, konsesi hutan, 
program-program energi, dan proyek berbahaya lainnya 
yang muncul dari model pertumbuhan ekonomi dan 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2013/11/IIFB-SBSTTA17-Closing-Final.pdf
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pembangunan yang eksploitatif dan telah gagal.

Perempuan adat menyerukan kepada negara-negara 
untuk mengakui dan menghormati hak-hak kami atas 
tanah, wilayah dan sumber daya sebagaimana terkandung 
dalam hukum-hukum adat, Deklarasi PBB tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat, dan instrumen-instrumen 
HAM internasional lainnya. Ini termasuk hak kami 
untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, 
dan budaya kami sendiri.

Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan hak-hak 
yang terkandung dalam Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat. Perempuan adat adalah pembela 
aktif hak asasi manusia dari semua hak asasi manusia 
perorangan maupun kolektif masyarakat kami. Kami 
sering kali menanggung beban kerugian sosial dan 
lingkungan yang timbul dari penolakan yang konsisten 
dan pelanggaran hak-hak asasi manusia kami dan 
kurangnya penerapan dan pertanggungjawaban Negara.

Perempuan dan anak perempuan adat mengalami berbagai 
bentuk diskriminasi, kurangnya akses ke pendidikan dan 
perawatan kesehatan, tingginya angka kemiskinan, dan 
tingkat kematian ibu dan anak. Kami berada di bawah 
segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah 
tangga dan pelecehan seksual, termasuk dalam konteks 
perdagangan, konflik bersenjata, kekerasan lingkungan 
dan industri ekstraktif.

Sebagai perempuan adat, kami menyadari pentingnya 
kesehatan seksual dan reproduksi dan pendidikan 
untuk seluruh tingkatan usia. Ini mencakup hak-hak 
kami yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan 
pendidikan yang sesuai dengan budaya di masyarakat 
kami, dan hak untuk melaksanakan, memelihara, dan 
mengontrol pengetahuan dan praktik-praktik kesehatan 
kami sendiri.

Kami menyerukan tidak ada toleransi terhadap semua 
bentuk diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan adat, yang 
merupakan salah satu bentuk terburuk dan paling meluas 
dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan 
terhadap Masyarakat Adat.

Terakhir, kami menegaskan bahwa perempuan adat 
memiliki pengetahuan, kearifan, dan pengalaman 
praktis, yang telah menopang umat manusia dari generasi 
ke generasi. Kami, sebagai ibu, pemberi kehidupan, 
pembawa budaya, dan penyedia ekonomi, memelihara 
hubungan lintas generasi dan merupakan sumber aktif 
kontinuitas dan perubahan positif.

Terkait acara global mendatang:

1. Kami menyerukan kepada WCIP untuk memasukkan 
usulan-usulan ini dalam Dokumen Hasil Alta (Alta 
Outcome Document) bagi pembentukan mekanisme-
mekanisme yang efektif untuk meminta Negara 
bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia dan 
kewajiban-kewajiban lainnya.

2. Kami menyerukan kepada WCIP untuk 
memprioritaskan isu-isu dan kekhawatiran Perempuan 
Adat di semua tema, pengaturan organisasi, dokumen 
hasil, dan untuk memastikan partisipasi penuh dan 
efektif dari perempuan adat, termasuk kalangan orang 
tua dan pemudanya, serta memprioritaskan pelaksanaan 
yang efektif dari Rencana Aksi dan rekomendasi-
rekomendasi yang dihasilkan dari Konferensi Global 
Perempuan Adat.

3. Kami menyerukan kepada negara-negara, sistem 
PBB, dan semua aktor yang relevan untuk memastikan 
pelaksanaan yang efektif dari Rencana Aksi dan 
Rekomendasi-Rekomendasi yang dihasilkan dari 
Konferensi Dunia Perempuan Adat, termasuk melalui 
penyediaan sumber daya keuangan yang memadai dan 
dukungan-dukungan lainnya dalam kerangka dan proses 
Beijing +20, Cairo +20 dan Agenda Pembangunan Pasca 
2015, proses-proses di mana Amerika, sistem PBB, 
dan semua aktor yang relevan juga harus memastikan 
partisipasi penuh dan efektif dari perempuan adat, 
termasuk kalangan orang tua dan pemudanya.

4. Kami, perempuan adat, meratifikasi Deklarasi Beijing 
tentang Perempuan Adat yang disepakati di Huairou, 
China, tahun 1995. Kami meratifikasinya karena 
rekomendasi-rekomendasi dari Deklarasi tersebut, yang 
ditulis 18 tahun yang lalu, masih tetap valid. Jadi, kami 
menyerukan kepada Amerika, sistem PBB, dan semua 
aktor yang relevan untuk memastikan pelaksanaan yang 
efektif dari rekomendasi-rekomendasi ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, 
Masyarakat Adat dan Pemerintah Peru, khususnya 
CHIRAPAQ, Centre for Indigenous Cultures of Peru, 
dan the International Indigenous Women’s Forum, 
Continental Network of Indigenous Women of the 
Americas, Asia Indigenous Peoples’ Pact, The African 
Indigenous Women’s Organization, Alianza de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica y México, Asian Indigenous 
Women’s Network, Indigenous Women’s Human 
Rights Council of the Pacific Region, dan Indigenous 
Information Network.

Selain itu, kami berterima kasih kepada semua pendukung 
kami, UNPFII, UN Women, FAO, UNFPA, UNDP, 
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Ministerio de Cultura Peru, The Christensen Fund, 
Tamalpais Trust, Fondo indigena, AECID, Global Fund 
for Women, IWGIA, Channel Foundation, Mama Cash, 
dan Ford Foundation. Bersama-sama, kita akan terus 
membangun gerakan kita untuk mendukung hak-hak 
kita.

Lima, 30 Oktober 2013

http : / /www.fores tpeople s .org/ s i t e s / fpp/ f i l e s /
news/2013/11/182171104-Lima-Declaration_web_
Bahasa%20(2).pdf

 

13. Publikasi terbaru

1. Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di 
Persimpangan Jalan

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit 
tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan 
kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran 
timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi 
lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur 
menyebabkan pembentukan forum minyak sawit 
berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / 
RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi 
kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-
nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik 
sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan 
reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan 
hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Sejalan dengan instrumen HAM internasional, salah 
satu elemen kunci dari Prinsip dan Kriteria RSPO 
adalah perlunya perusahaan menghormati hak kolektif 
masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya untuk 
memberikan atau tidak memberikan keputusan 
persetujuan mereka sebelum pengembangan kelapa sawit 
dilakukan di atas lahan yang telah mereka miliki, huni dan 
manfaatkan. Dihasilkan oleh Forest Peoples Programme 
dan Sawit Watch bekerja sama dengan berbagai mitra 
lokal dan organisasi akar rumput, volume suntingan dari 
penelitian-penelitian independen tentang Keputusan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan di perkebunan 
kelapa sawit milik anggota RSPO di Indonesia ini 
bertujuan untuk memberikan informasi lapangan rinci 
berdasarkan aksi-penelitian untuk menilai apakah FPIC 
diterapkan secara memadai oleh perusahaan, untuk 
menyingkapkan setiap malpraktik perusahaan minyak 
sawit dan menganjurkan penguatan prosedur-prosedur 
dan standar-standar RSPO jika diperlukan. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa meskipun proses RSPO dalam beberapa kasus 
tertentu telah menyebabkan pemahaman yang lebih baik 
akan isu-isu kunci, baik bagi masyarakat dan perusahaan 
dalam mencapai ‘pembangunan berkelanjutan’ 
berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, 
dan meskipun beberapa perbaikan prosedural menunjuk 
pada sesuatu yang dapat memberikan dasar untuk 
menyelesaikan beberapa konflik tanah, namun, secara 
keseluruhan, banyak perusahaan kelapa sawit tidak 
menghormati hak-hak adat atas tanah, memperoleh 
tanah tanpa keputusan persetujuan, melanggar atau 
menghindari kepatuhan pada hukum nasional atau 
putusan pengadilan dan secara terangterangan melanggar 
standar RSPO.

Terdapat kesenjangan antara perundang-undangan 
dan standar RSPO dan menunjukkan mendesaknya 
reformasi tata kelola dan hukum untuk melindungi 
hak-hak masyarakat dari perampasan dan memberikan 
kompensasi yang adil atas pelanggaran. Yang tak kalah 
pentingnya adalah proses pembangunan yang dicapai 
melalui reformasi hukum, kebijakan dan tata kelola 
untuk melindungi hak atas tanah masyarakat adat dan 
petani, mencegah ‘perampasan tanah’, memastikan 
proses perundingan atas tanah yang adil, membangun 
kapasitas masyarakat dan menjamin mekanisme untuk 
penyelesaian konflik tanah. Penelusuran rantai pasokan 
secara penuh perlu ditangani sehingga perlindungan 
lingkungan berjalan selaras dengan perlindungan 
menyeluruh terhadap hak asasi manusia, dan penelusuran 
tersebut haruslah diterapkan secara adil kepada seluruh 
investor. Kepatuhan yang luas dan efektif terhadap 
standar RSPO tergantung pada penghormatan terhadap 
hak asasi manusia, tata kelola yang baik, transparansi, 
akuntabilitas, supremasi hukum dan akses kepada 
keadilan. Jika alokasi lahan dilakukan dengan cara yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dan jika tata 
kelola tanah dan sumber daya alam lewat undang-undang 
nasional yang berlaku tidak mendukung prinsip-prinsip 
ini, itu akan membawa hambatan-hambatan yang serius 
terhadap pendekatan RSPO.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris: 
http://www.forestpeoples.org/fr/node/4811

2. “Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat 
Adat Malind dari Merauke, Papua

Laporan yang mengejutkan ini berisi hasil studi lapangan 
rinci yang pertama tentang pengalaman masyarakat 
dengan proyek perkebunan seluas 2 juta hektar 
pemerintah Indonesia yang bernama Merauke Integrated 
Food and Energy Estate (MIFEE). Studi ini menunjukkan 
bahwa MIFEE telah merusak swasembada masyarakat 
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setempat, yang memunculkan keraguan akan kebijakan 
nasional pemerintah di bidang ketahanan pangan 
yang didasarkan pada dukungan terhadap perusahaan 
pertanian skala besar dengan mengorbankan masyarakat 
setempat.

Laporan ini mengkaji sejauh mana hak atas Persetujuan 
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) 
masyarakat adat Malind dari Merauke di Provinsi Papua, 
Indonesia, dihormati oleh perusahaan tebu PT Anugrah 
Rejeki Nusantara (PT ARN) milik Wilmar, dalam 
konteks proyek MIFEE.

Temuan-temuan yang didapat menunjukkan bahwa 
apabila masyarakat setempat memberikan persetujuan 
mereka atas konversi tanah adat mereka, hal ini sebagian 
besar didasarkan pada informasi yang tidak memadai dan 
sepihak, janji-janji bantuan ekonomi dan kesejahteraan 
sosial yang tidak terjamin, persyaratan kompensasi 
yang dipaksakan, kontrak yang tidak jelas atau tidak 
ada, dan nyaris tanpa ada kebebasan untuk memilih 
dan berekspresi. Peraturan perundangan nasional dan 
lokal tidak dilaksanakan, atau ditafsirkan sesuai dengan 
kepentingan perusahaan dan pemerintah, atau secara 
inheren bertentangan dengan standar hak asasi manusia 
internasional, dan amat perlu direformasi.

Keprihatinan khusus ditujukan pada ketahanan pangan 
masyarakat adat Malind yang terancam mengingat 
konversi tanah adat mereka yang luas menjadi 
perkebunan monokultur, serta konsekuensi-konsekuensi 
dari transformasi yang cepat dan dipaksakan ini terhadap 
mata pencaharian, budaya, identitas dan kelangsungan 
hidup mereka sebagai suatu masyarakat.

Laporan ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia: http://www.forestpeoples.org/node/4770

***
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