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sEKAPUr sIrIH 

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan 
ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, 
memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan 
kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

 Untuk menanggapi krisis hutan yang tengah berlangsung dan terus meningkat, maka lebih dari 
60 perwakilan masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya dari Afrika, Asia dan Amerika 
Latin, dan organisasi non-pemerintah pendukung yang bergerak di bidang lingkungan, hak asasi 
manusia dan sosial, berkumpul bersama-sama pada Lokakarya Internasional tentang Deforestasi 
dan Hak-Hak Masyarakat Hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia pada bulan 
Maret 2014. Kegiatan ini diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas 
perusakan hutan yang tak henti-hentinya di seluruh dunia dan atas risikonya bagi hak-hak, 
kesejahteraan, wilayah hutan dan warisan budaya masyarakat hutan.

Laporan mengenai pertemuan selama seminggu tersebut mencakup sejauh mana dampak krisis 
yang terjadi, konsekuensi-konsekuensi yang mengkhawatirkan bagi masyarakat hutan, kritik 
peserta lokakarya pada inisiatif anti-deforestasi internasional yang bersifat top-down, dan 
advokasi pendekatan dan solusi masyarakat hutan yang didasarkan bagaimana mengamankan hak 
adat atas tanah dan hak asasi manusia lainnya dan menempatkan masyarakat hutan menjadi titk 
sentral dalam upaya-upaya untuk menekan deforestasi.

Perusakan hutan tidak akan berakhir tanpa terjaminnya hak-hak masyarakat hutan atas lahan 
dan wilayah yang sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 
dan sesuai dengan kewajiban negara di bawah instrumen-intrumen HAM terkait yang diratifikasi 
oleh negara-negara yang memiliki hutan. Harus diambil langkah-langkah di semua tingkatan 
untuk menjamin partisipasi penuh dari masyarakat hutan sebagai pemegang hak utama di 
jantung pengambilan keputusan. Seperti yang dinyatakan oleh Deklarasi Palangka Raya, yang 
dikeluarkan oleh para delegasi pada penutupan lokakarya: (lihat halaman 117-126): "[K]etika 
hak-hak masyarakat kami dijamin, maka deforestasi dapat dihentikan dan bahkan dibalikkan. 
Kami menyerukan adanya perubahan kebijakan untuk menempatkan hak dan keadilan di pusat 
upaya-upaya deforestasi." 

Para peserta lokakarya telah berkomitmen untuk bersatu dalam solidaritas di dalam sebuah 
jaringan akuntabilitas global untuk memantau, mendokumentasikan, menantang dan mengecam 
perusakan hutan dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengannya, sambil terus mendukung 
pendekatan-pendekatan praktik terbaik internasional dan spesifik negara untuk mencegah 
deforestasi.

Sekaranglah saatnya untuk perubahan. Pertemuan Konferensi Dunia PBB tentang Masyarakat 
Adat mendatang di bulan September 2014, Konvensi Keanekaragaman Hayati pada bulan 
Oktober 2014 dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Lima dan Paris 
pada tahun 2014 dan 2015, serta agenda pembangunan pasca-2015 memberikan kesempatan 
penting bagi komunitas internasional untuk memenuhi tantangan-tantangan mendesak dari 
deforestasi dan pengebirian hak-hak masyarakat hutan.
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Kita semua ditantang untuk:

•	 menghentikan produksi, perdagangan dan konsumsi komoditas yang dalam produksinya melibatkan 
deforestasi, perampasan tanah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap hak-hak masyarakat 
hutan 

•	 menghentikan ekspansi dan invasi tanah dan hutan masyarakat hutan oleh proyek-proyek agribisnis, 
industri ekstraktif, infrastruktur, energi dan ekonomi hijau yang mengingkari hak-hak dasar mereka

•	 mengambil tindakan segera dan konkret untuk menegakkan hak-hak masyarakat hutan di semua 
tingkatan termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas pembangunan yang ditentukan 
sendiri dan hak untuk terus mengelola tanah mereka sesuai dengan pengetahuan dan mata 
pencaharian mereka.

Atas nama rekan-rekan delegasi lokakarya dan organisasi pendukung, kami menyerukan langkah-
langkah segera dan konkret untuk menjaga temuan-temuan laporan ini dan rekomendasi-
rekomendasi dari Deklarasi Palangka Raya.

Joji Cariño
Direktur, Forest Peoples Programme

Franky Y.L. Samperante
Direktur Eksekutif, PUSAKA
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UCAPAN TErIMA KAsIH 

Banyak terima kasih disampaikan kepada banyak orang dan organisasi yang terlibat dalam 
perencanaan dan pengaturan lokakarya utama yang dilaksanakan antara tanggal 9 dan 14 Maret 2014 
di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, yang diselenggarakan bersama oleh Pusaka dan 
FPP, yang menjadi dasar laporan ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada POKKER SHK 
Kalteng atas pengaturan logistik di lapangan yang sangat baik dan kepada mitra-mitra utama lainnya 
dalam penyusunan dan pengaturan lokakarya tersebut, yaitu: TUK Indonesia, HuMA, AMAN, Sawit 
Watch, Scale Up, Foker LSM Papua , JASOIL, SLPP KT, Kemitraan Indonesia dan JPIK (Indonesia); 
JKOASM dan SACCESS (Malaysia); SDI dan KUDA (Liberia); CED dan Okani (Kamerun); CaMV, 
RRN RDC dan REPALEF (RDK); AIDESEP dan CIPTA (Peru); FAPI (Paraguay); ILSA dan OZIP 
(Kolombia); APA dan SCPDA (Guyana).

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis studi kasus deforestasi untuk negara 
Peru, RDK, Kamerun, Indonesia dan Malaysia yang telah mengkompilasi informasi dasar dan analisis 
masyarakat terhadap pemicu deforestasi. Terima kasih juga disampaikan kepada FAPI (Paraguay), 
APA (Guyana) dan DEDISE (Kolombia) atas presentasi dan makalah latar belakang yang disiapkan 
untuk lokakarya dan laporan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada NGO internasional dan 
badan-badan internasional yang berkontribusi pada lokakarya ini, yaitu FERN, Greenpeace Asia 
Tenggara, BIC USA, RRI, RECOFTC, RAN, WWF, WRI-Indonesia, DFID Indonesia, CIFOR, ICRAF 
dan UNDP.

Terima kasih khusus kami sampaikan kepada ke warga Desa Lewu Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, 
Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menyambut peserta lokakarya dengan begitu hangat di desa 
mereka dengan upacara tari Dayak yang indah dan berbagi cerita dan pengalaman mereka dengan 
kami.

Terima kasih kami yang terdalam adalah pada perwakilan masyarakat dan masyarakat hutan 
rakyat dari Indonesia, Malaysia, Kolombia, Guyana, Paraguay, Peru, Kamerun dan RDK yang telah 
melakukan perjalanan jauh ke Palangka Raya untuk berbicara dan menyuarakan kisah mereka; 
dan pada perwakilan masyarakat dari Liberia, yang sayangnya tidak bisa hadir secara pribadi tetapi 
bergabung dengan kita melalui Skype. Laporan ini tidak akan mungkin dihasilkan tanpa komitmen 
dan keberanian masyarakat untuk berdiri dan bersuara.

Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua orang yang telah membantu dalam logistik 
dan perencanaan lokakarya, antara lain Julia Overton, Emil Kleden, Patrick Anderson, Sophie Chao, 
Beata Delcourt dan Fiona Cottrell dari FPP serta Asep Suhendar, April Perlindundan dan banyak 
lagi dari rekan-rekan lokal yang telah membuat lokakarya dan laporan ini menjadi kenyataan. 
Terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada para penulis studi kasus lokal dan staf FPP yang 
menanggapi versi draft laporan ini dan memberikan informasi penting dan gambar-gambar untuk 
finalisasi. Terima kasih secara khusus ditujukan kepada Mayra Tenjo, Mirta Pereira, Sharon Atkinson, 
Franky Samperante, Samuel Nnah, Jacinta Fay, Messe Venant, Carol Yong, Marcus Colchester, 
Conrad Feather, Vanessa Jiménez, Tom Lomax, Justin Kenrick, Oda Almas, Sophie Chao, Patrick 
Kipalu, Lassana Kone, James Harvey dan Viola Belohrad. Terima kasih juga disampaikan kepada 
Helen Tugendhat yang memungkinkan ulasan NGO dan lembaga atas rancangan teks dialog.

Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para penyandang dana kami, antara lain 
program Indonesia dan Global di Climate and Land Use Alliance (CLUA), Ford Foundation 
(Indonesia) dan dana yang disediakan di bawah Tata Kelola Kehutanan DFID, Pasar dan program 
Pasar dan Perubahan Iklim.

Terima kasih! Thank you! Gracias! Merci!
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sINGKATAN DAN AKroNIM 

AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Interethnic Development 
Association of the Peruvian Rainforest)

AMAN  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago)
BIC Bank Information Center
CBD  Convention on Biological Diversity
CERD UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CFA Communauté Financière Africaine
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research
CIFOR Center for International Forestry Research
CSO Civil society organisation
DFID UK Department for International Development
DRC Democratic Republic of Congo
EIA Environmental impact assessment
ERPA  Emission Reductions Payment Agreement
ER-PIN Emissions Reduction Programme Idea Note
EU European Union
FAO UN Food and Agriculture Organisation
FCPF (-CF) Forest Carbon Partnership Facility (– Carbon Fund)
FERN Forests and the European Union Resource Network
FIP  Forest Investment Program
FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade
FPIC Free, prior and informed consent
FRA Forest Resources Assessment 
GEF  Global Environment Facility
GFC Global Climate Forum
HCS  High carbon stock 
HCV High conservation value
IACHR Inter-American Court of Human Rights
IADB Inter-American Development Bank
ICF International Climate Fund
ICRAF International Centre for Research in Agroforestry
IFC International Finance Corporation
IIRSA  Iniciativa para la Integracíon de la Infraestructura Regional Suramericana (Initiative for 

Integration of the Regional Infrastructure of South America).
ILO International Labour Organisation 
IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs
JPIK Indonesia Independent Forestry Monitoring Network 
KNOWFOR International programme to improve knowledge on forests
LCDS Low Carbon Development Strategy
MIFEE Merauke Integrated Food and Energy Estate
NCR Native customary rights
NGO Non-governmental organisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
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RAN Rainforest Action Network
RECOFTC Center for People and Forests
REDD  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RPP Readiness Preparation Proposal 
RRI Rights and Resources Initiative
RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil
SESA  Strategic environmental and social assessment
UN United Nations 
UNASUR Union of South American Nations
UNDP UN Development Programme
UNDRIP UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNEP UN Environment Programme
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
UN-REDD   UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation in Developing Countries
VPA Voluntary Partnership Agreement
WRI World Resources Institute
WWF World Wide Fund for Nature
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PENDAHULUAN DAN rINGKAsAN 

Hutan menutupi 30% dari permukaan daratan di planet ini. Mereka mendukung lebih dari 
setengah keanekaragaman hayati dunia dan memainkan peran kunci dalam mengatur sistem iklim 
global. Yang krusial, hampir semua kawasan hutan dihuni oleh manusia. Hutan menghasilkan mata 
pencaharian langsung maupun tidak langsung dan manfaat lingkungan bagi sebanyak 1,5 miliar 
orang yang bergantung pada hutan di seluruh dunia. Diperkirakan 350 juta dari orang-orang ini 
adalah masyarakat pribumi dan masyarakat adat yang budaya, identitas dan kelangsungan hidup 
fisiknya sebagai masyarakat yang berbeda ditopang oleh tanah hutan dan wilayah mereka, dan 
yang strategi mata pencahariannya didasarkan pada kebutuhan untuk meminimalkan, melokalisasi 
dan menjadikan dampaknya terhadap lingkungan setempat tidak berkelanjutan (temporer).

Dalam tiga abad terakhir kita telah melihat lebih dari setengah hutan dunia menghilang dan 
memberi jalan untuk perluasan lahan pertanian dan kawasan urban, dengan pembukaan hutan 
paling banyak berlangsung dalam 50 tahun terakhir. Hari ini, hutan masih tetap berada di bawah 
ancaman besar. Tekanan terus meningkat terhadap hutan yang tersisa dan masyarakat hutan dari 
penebangan industri, pertanian komersial, perkebunan kertas dan pulp dan bahan bakar nabati, 
industri ekstraktif, proyek-proyek energi dan pembangunan infrastruktur.

DEforEsTAsI yANG sEMAKIN MENINGKAT DAN KErUGIAN PADA MAsyArAKAT 
HUTAN 

Meskipun telah ada banyak komitmen antarpemerintah untuk memerangi hilangnya hutan di 
bawah perjanjian lingkungan internasional seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992, 
ditambah semakin banyaknya inisiatif hutan dan iklim nasional dan internasional lainnya yang 
bertujuan untuk memperlambat deforestasi dan membatasi emisi dari penggunaan lahan, krisis 
hutan global terus berlanjut. Citra satelit menunjukkan bahwa lebih dari 30.000 hektar hutan 
hilang setiap hari, dan 30.000 hektar lainnya rusak. Selama dekade terakhir, rata-rata sekitar 13 
juta hektar hutan telah dibuka setiap tahunnya, dengan sebagian besar kerusakan hutan menimpa 
hutan tropis. Pemantauan global mengungkapkan bahwa tingkat total hilangnya hutan tahunan 
terus meningkat dengan lebih dari 200.000 hektar tutupan hutan (2.000 kilometer persegi) hilang 
setiap tahunnya.

Meskipun beberapa negara, seperti Brasil, telah berhasil mengurangi laju deforestasi secara 
signifikan bila dibandingkan dengan tingkat tertinggi yang dicapai dalam tahun 1990-an (terutama 
melalui pengakuan terhadap tanah masyarakat hutan dan upaya terpadu untuk menegakkan 
hukum lingkungan), deforestasi terus meningkat di banyak negara tropis lainnya. Lebih jauh 
lagi, bahkan kerusakan hutan di Brasil saat ini telah meningkat lagi – naik 28% pada tahun 2013. 
Deforestasi yang semakin cepat di seluruh dunia mengakibatkan dampak berganda dan sangat 
merugikan terhadap tanah, wilayah, sumber daya dan cara hidup masyarakat hutan, terutama di 
negara-negara tropis. Perampasan tanah dan pembukaan hutan untuk agribisnis, industri ekstraktif 
dan investasi lainnya menghasilkan konflik, dan mereka yang bertanggung jawab atas perusakan 
hutan sering kali bersalah atas pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap masyarakat hutan 
(lihat di bawah).

LoKAKAryA DAN DEKLArAsI PALANGKA rAyA

Menghadapi hilangnya hutan yang semakin intensif dan semakin membesarnya kerugian/bahaya 
yang mempengaruhi masyarakat hutan, lebih dari 60 perwakilan masyarakat hutan dari sembilan 
negara berkumpul di bulan Maret 2014 untuk menghadiri sebuah lokakarya internasional di 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, untuk mengevaluasi dampak dari penggundulan 
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hutan pada komunitas mereka dan untuk menilai tren lokal, nasional dan global dalam deforestasi 
dan upaya untuk mengatasi krisis hutan. Pada penutupan lokakarya, para peserta mengeluarkan 
sebuah himbauan untuk melakukan tindakan dalam Deklarasi Palangka Raya tentang 
Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan. Deklarasi ini menguraikan langkah-langkah kunci 
dan reformasi yang diperlukan untuk mengatasi hilangnya hutan dan untuk menegakkan hak-hak 
masyarakat hutan (halaman 117). 

Laporan ini mencatat dan merangkum diskusi-diskusi dan isu-isu yang diangkat dalam lokakarya 
tersebut. Informasi spesifik negara disajikan dalam sembilan ringkasan negara berdasarkan 
presentasi dan diskusi dalam lokakarya, studi-studi kasus negara, makalah-makalah yang disiapkan 
untuk pertemuan tersebut serta, dalam beberapa kasus, sumber-sumber tambahan. Laporan 
ini juga mencakup catatan ringkas tentang sesi-sesi lokakarya yang melibatkan dialog dengan 
pemerintah, lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Rekomendasi yang secara 
kolektif disetujui oleh para delegasi diuraikan dalam Deklarasi Palangka Raya, yang sepenuh hati 
diadopsi oleh masyarakat hutan dan NGO yang menghadiri acara tersebut. Sejak saat itu, Deklarasi 
tesebut telah mendapat dukungan dari banyak organisasi dan individu dari seluruh dunia.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menangkap isu-isu inti, pengalaman dan keprihatinan 
masyarakat yang diangkat dalam pertemuan tersebut; untuk menyoroti pentingnya tantangan 
untuk menghentikan dan membalikkan penggundulan hutan dan penggerusan hak-hak asasi 
manusia dari masyarakat hutan; dan untuk menyoroti di mana pendekatan-pendekatan saat 
ini mengalami kegagalan dan di mana solusi alternatif berbasis hak menawarkan kesempatan 
keberhasilan yang lebih besar.

TEKANAN yANG MELINGKUPI DAN sEMAKIN bEsAr TErHADAP MAsyArAKAT 
HUTAN 

Pesan inti dari seluruh delegasi masyarakat hutan di Lokakarya Palangka Raya adalah bahwa hutan 
dan komunitas mereka berada dalam kepungan dari segala arah. Dalam banyak kasus, masyarakat 
hutan merasakan bahwa kelangsungan hidup mereka terancam kecuali ada tindakan yang efektif 
dan permanen yang diambil untuk menghentikan perampasan tanah, menghentikan deforestasi 
dan mengakhiri secara tuntas semua praktek yang menggusur masyarakat adat dan masyarakat 
hutan dari kawasan konservasi hutan. Banyak perwakilan masyarakat, termasuk dari Indonesia, 
Malaysia dan Paraguay, memiliki rasa putus asa yang mendalam yang sama bahwa kerusakan 
hutan, pencurian tanah dan menyusutnya kawasan hutan terus-menerus membuat mereka tersudut 
ke daerah-daerah yang semakin kecil. Penyusutan hutan dan kurangnya akses ke sumber daya 
menghasilkan kelangkaan bahan-bahan untuk mata pencaharian, penurunan ketahanan pangan, 
gizi buruk, penyakit dan kesulitan mata pencaharian yang parah. Beberapa delegasi mengalami 
kasus kekurangan pangan dan kesulitan mata pencaharian yang mengejutkan yang diakibatkan 
kerusakan hutan oleh para penebang, perkebunan pulp, kertas dan kelapa sawit, dan pembangunan 
bendungan besar, seperti di Papua di Indonesia dan Sarawak di Malaysia.

Banyak peserta mengekspresikan kepahitan bahwa hutan mereka terus dihancurkan oleh 
perusahaan agribisnis dan perkebunan yang tindakannya telah mengubah sistem penggunaan 
lahan lokal yang beragam dan campuran menjadi monokultur industri skala besar. Produksi 
komoditas industri tidak hanya sekadar merusak kehidupan masyarakat lokal, namun juga 
menodai situs-situs keramat dan warisan budaya, membunuh kebebasan dasar dan hak-hak asasi, 
menyebabkan penggusuran, dan mengubah orang yang sebelumnya mandiri menjadi petani yang 
dieksploitasi, buruh tani tanpa tanah (seperti di Kolombia dan Indonesia) atau penghuni liar. Pada 
saat yang sama, masyarakat hutan memrotes bahwa inisiatif-inisiatif pemerintah, perusahaan dan 
NGO internasional yang dibentuk untuk melindungi hutan, termasuk skema iklim dan proyek-
proyek percontohan REDD telah membatasi akses mereka terhadap lahan hutan melalui kebijakan 
konservasi eksklusif yang tidak adil (seperti kasus di Republik Demokratik Kongo, Indonesia dan 
Peru).
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PELANGGArAN HAK AsAsI MANUsIA yANG MELUAs

Laporan ini menyoroti parahnya dampak deforestasi terhadap masyarakat, yang dipicu oleh 
perluasan budidaya atau ekstraksi komoditas – termasuk kayu, pulp, kertas, minyak sawit, daging 
sapi, bahan bakar nabati (tebu), kedelai, emas, barang-barang mineral, minyak dan gas. Keamanan 
mata pencaharian menurun dan kerentanan meningkat seiring masyarakat hutan kehilangan 
tanah, sumber daya, mata pencaharian, sistem pengetahuan dan budaya, yang disertai dengan 
pemiskinan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan. Laporan ini mendokumentasikan bagaimana 
deforestasi menyebabkan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia atas pangan, hak 
untuk bebas dari penggusuran secara paksa, hak untuk kebebasan bergerak, hak untuk bebas dari 
diskriminasi dan hak atas kesetaraan di muka hukum, serta pelanggaran terhadap hak-hak kolektif 
atas tanah dan sarana subsistensi, atas integritas budaya dan perlindungan dari diskriminasi ras 
dan gender, dan atas penentuan nasib sendiri dan pembangunan yang ditentukan sendiri.

Pelanggaran hak-hak ini berkaitan dengan:

•	 Intimidasi dan kriminalisasi anggota masyarakat dan para tokoh masyarakat yang berusaha 
untuk melindungi hutan masyarakat atau bahkan yang mempertanyaan proyek dan investasi yang 
merusak (Kamerun, Kolombia, RDK, Indonesia, Liberia, Malaysia, Peru).

•	 Perampasan tanah dan penggusuran paksa para keluarga dan komunitas untuk membuka jalan 
bagi peternakan komersial, pertanian industri, perkebunan, pertambangan, pembangunan jalan 
dan infrastruktur (Kamerun, Kolombia, Indonesia, Liberia, Malaysia, Paraguay).

•	 Kontak/hubungan dengan masyarakat luar yang diterapkan pada masyarakat adat yang tinggal 
dalam isolasi sukarela (Paraguay, Peru).

•	 Pemukulan, kekerasan yang menyebabkan cedera permanen, pembunuhan dan penghilangan 
tokoh masyarakat dan pembela hutan oleh kepolisian negara dan aparat keamanan, dan sering kali 
oleh perusahaan keamanan swasta yang disewa oleh perusahaan dan perampas tanah (Kolombia, 
Indonesia, Paraguay, Peru, Sarawak Malaysia).

•	 Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak-anak oleh para pekerja 
dan aparat keamanan yang terkait dengan perusahaan penebangan, pertambangan dan perkebunan 
(Kolombia, RDK, Guyana, Malaysia).

•	 Pembatasan akses secara paksa dan hilangnya kebebasan bergerak karena hak-atas-jalan 
masyarakat ditutup, dihilangkan secara fisik atau dialihkan ketika tanah dipagari dan diprivatisasi 
(Kolombia, Indonesia, Liberia, Malaysia, Paraguay).

•	 Pemberlakuan konsesi kayu, agribisnis, pertambangan, dan minyak dan gas di wilayah hutan 
masyarakat yang dilakukan tanpa konsultasi sebelumnya dan yang secara langsung melanggar hak 
atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) (seluruh sembilan negara yang 
disoroti dalam laporan ini).

•	 Penolakan terhadap akses ke keadilan, penangkapan tanpa dasar/sewenang-wenang dan larangan 
kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan protes (Kamerun, RDK, Indonesia, Malaysia, 
Peru).

PENyEbAb LANGsUNG DEforEsTAsI DAN PELANGGArAN HAK 

Penilaian komunitas dan masyarakat sipil atas pemicu deforestasi di sembilan negara ini 
membenarkan bahwa ekspansi agribisnis dan konversi hutan untuk dijadikan padang 
penggembalaan (Kolombia, Paraguay, Peru), perkebunan kelapa sawit (Kolombia, Indonesia, 
Malaysia), kedelai (Paraguay) dan tanaman pangan komersial lainnya adalah pemicu utama 
deforestasi di Asia dan Amerika Latin. Agribisnis muncul sebagai ancaman yang terus membesar 
di Afrika, dengan komoditas kelapa sawit berkembang dengan pesatnya di negara-negara seperti 
Liberia. Di Asia, penebangan hutan alam untuk produksi kertas dan karton dan pembentukan 
hutan tanaman industri (akasia, karet) adalah pemicu utama hilangnya hutan, perampasan tanah 
dan pelanggaran hak asasi (Indonesia, Malaysia).

Pengalaman masyarakat di Afrika (Kamerun, RDK), Asia (Malaysia) dan Amerika Selatan 
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(Guyana, Peru) menunjukkan bahwa industri kayu tetap menjadi pemicu utama kerusakan 
hutan dan pelopor konversi hutan secara terus menerus bersamaan dengan kenyataan bahwa 
jalur penebangan membuka hutan terpencil bagi para penambang, petani tanpa tanah (yang 
sering kali merupakan gusuran dari mega-proyek di tempat lain) dan agro-industri. Akses 
jalan yang berkaitan dengan waduk-waduk besar dan tambang komersial juga berkorelasi erat 
dengan hilangnya hutan dan perambahan hutan masyarakat. Selain mengurangi tutupan hutan, 
pembangunan minyak dan gas dan pertambangan bertanggung jawab atas pencemaran serius pada 
sungai, lahan basah dan air minum di wilayah hutan, yang juga seringkali memberi akibat yang 
parah bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia (Guyana, Peru).

PENyEbAb TIDAK LANGsUNG

Yang mendasari penyebab langsung ini adalah pemicu tidak langsung yang kuat, yang biasanya saling 
berhubungan dan umum terjadi di hampir semua negara yang disoroti dalam laporan ini. Pemicu 
tidak langsung tersebut, yang diidentifikasi melalui penilaian negara dan analisis kolektif oleh para 
delegasi lokakarya, antara lain:

•	 hak kepemilikan masyarakat yang tidak aman yang tercantum dalam hukum tanah dan kehutanan 
yang diskriminatif dan usang, yang gagal untuk mengakui dan melindungi hak-hak kolektif adat 
masyarakat hutan atas tanah mereka (sembilan negara yang disoroti dalam laporan ini).

•	 Pembebasan lahan dan kerangka alokasi konsesi yang cacat dan tidak adil yang dikendalikan oleh 
badan-badan pemerintah yang mengklaim lahan hutan sebagai 'tanah negara' tanpa menghormati 
hak-hak adat atas tanah yang sudah ada sebelumnya (Kamerun, Guyana, Indonesia, Malaysia)

•	 Perjanjian sewa tanah dan penjualan yang bertentangan dengan hukum kepada perusahaan 
nasional dan asing yang dibuat tanpa FPIC, membuat banyak – dan di beberapa negara, sebagian 
besar – konsesi sumber daya dan izin konversi hutan menjadi ilegal (RDK, Guyana, Indonesia, 
Liberia, Malaysia, Peru).

•	 Pasar tanah ilegal dan spekulasi tanah (Kolombia, Paraguay, Peru). 
•	 Tata kelola hutan yang lemah dan kejahatan, termasuk hubungan dengan pencucian uang dari 

budidaya tanaman yang dilakukan secara ilegal dan perdagangan narkoba, yang mana pendapatan 
dari kegiatan ilegal ini diinvestasikan kembali dalam penebangan dan pertambangan (Kamerun, 
Indonesia, Liberia, Malaysia, Paraguay). 

•	 Sistem politik yang korup yang mana pendapatan dari penebangan, sewa tanah dan konsesi 
merupakan sarana untuk memperkaya para elit dan menjadi sumber dana untuk kampanye partai 
politik (RDK, Indonesia, Malaysia, Peru).

•	 Manipulasi perusahaan dan pemerintah atas para tokoh masyarakat, rekayasa 'persetujuan' dan 
pemecahbelahan masyarakat untuk menghilangkan penentangan pada pembangunan jalan, 
penebangan, penambangan, agribisnis (Indonesia, Guyana, Peru, Kolombia). 

•	 Insentif hukum dan ekonomi yang tidak pada tempatnya, seperti target hukum untuk produksi 
bahan bakar nabati dan subsidi dan potongan pajak untuk agribisnis dan ekspansi perkebunan 
bahan bakar nabati (Kolombia, Peru). 

•	 Perilaku rasis dan dan diskriminasi rasial di pihak pengambil keputusan dan otoritas kehutanan 
yang melihat masyarakat hutan sebagai 'masyarakat terbelakang' dan sistem penggunaan lahan 
mereka sebagai 'tidak produktif ' dan membutuhkan 'transformasi' atau 'modernisasi' (Kolombia, 
Guyana, RDK, Indonesia, Malaysia). 

•	 Penegakan hukum yang tidak efektif dan melemahnya regulasi lingkungan untuk memfasilitasi 
pembukaan hutan dan menarik investasi asing di bidang agribisnis dan industri ekstraktif (Liberia, 
Paraguay, Peru).

•	 Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional 
seperti Bank Dunia berdasarkan konsesi industri, liberalisasi pasar tanah dan ekstraksi skala besar, 
produksi dan ekspor komoditas (kayu, makanan, serat, barang-barang tambang, hidrokarbon – 
Kamerun, Kolombia, Liberia, Malaysia). 

•	 Perdagangan internasional dan perjanjian 'perdagangan bebas' yang memperluas pasokan 
komoditas dan meningkatkan arus perdagangan dengan mengorbankan hutan dan masyarakat 
(sembilan negara yang disoroti dalam laporan ini). 
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•	 Permintaan global yang tidak berkelanjutan dan terus meningkat serta konsumsi komoditas 'yang 
berisiko terhadap hutan' termasuk daging, pakan ternak (kedelai), minyak sawit, barang-barang 
tambang, minyak, gas dan bahan bakar nabati (sembilan negara yang disoroti dalam laporan ini). 

•	 Mekanisme lokal dan nasional yang lemah atau tidak ada untuk menerapkan hukum yang 
progresif, putusan pengadilan nasional dan internasional dan konvensi internasional tentang hak 
asasi manusia, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Kolombia, Indonesia, 
Malaysia, Peru).

•	 Kurangnya regulasi untuk bisnis dan investasi besar, yang disertai sanksi tidak efektif yang gagal 
untuk mengubah praktek tidak berkelanjutan dan melanggar hukum, seperti pengenaan denda 
yang sepele (sembilan negara yang disoroti dalam laporan ini). 

•	 Kurangnya perlindungan yang kuat yang dikombinasikan dengan uji tuntas (due diligence) yang 
dangkal yang dilakukan oleh bank umum dan bank swasta yang membiayai investasi agribisnis, 
pertambangan, energi dan infrastruktur di dalam hutan (sembilan negara yang disoroti dalam 
laporan ini).

Kajian negara yang dipresentasikan dalam lokakarya memperingatkan bahwa banyak dari 
pemicu tidak langsung ini akan semakin intensif dan meningkatkan tekanan terhadap hutan dan 
masyarakat hutan di tahun-tahun mendatang. Misalnya, banyak negara memiliki rencana dan 
target produksi nasional untuk mempromosikan ekspansi besar-besaran di sektor minyak sawit 
dan bahan bakar nabati (Kolombia, Indonesia, Liberia, Malaysia, Peru). Konsesi pertambangan 
dan hidrokarbon semakin banyak memakan kawasan hutan, yang sebagian besar ditempati oleh 
masyarakat hutan (Kamerun, Kolombia, RDK, Peru). Pada saat yang sama, urbanisasi meningkat, 
begitu juga permintaan daging dan makanan lainnya serta serat di China dan di negara Asia 
lainnya. Kecenderungan ini hampir pasti akan meningkatkan laju deforestasi karena lebih banyak 
lahan lagi akan dikonversi untuk pertanian industri berorientasi ekspor. 

Lemahnya upaya-upaya saat ini untuk menghentikan deforestasi

Para delegasi lokakarya sepakat bahwa kebijakan dan inisiatif nasional dan internasional saat 
ini untuk memperlambat atau menghentikan perusakan hutan gagal mengatasi pemicu-pemicu 
mendasar utama yang mendorong deforestasi dan memungkinkan terjadinya invasi ke tanah 
masyarakat hutan. Di semua negara yang dikaji, konsesi hutan industri dan model penyewaan 
tanah masih tetap dipertahankan dengan kuat, namun model ini sering kali bertanggung jawab 
atas pelanggaran hak dan perusakan hutan yang bersifat sistemik. Para peserta mempertanyakan 
efektivitas janji-jani 'nol deforestasi' yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah dan bisnis-
bisnis besar dan menyoroti tidak adanya hubungan yang besar antara kebijakan mengenai 
keanekaragaman hayati dan konservasi hutan, di satu sisi, dan model pembangunan dan praktik 
tidak berkelanjutan yang berlaku, di sisi lain.

Inisiatif bisnis dan standar sukarela yang dimaksudkan untuk mencegah hilangnya hutan 
dan menegakkan hak-hak masyarakat sering kali tidak efektif karena mereka tidak memiliki 
mekanisme kepatuhan dan verifikasi yang kuat. Para peserta mengidentifikasi kekurangan-
kekurangan yang serius yang ada dalam perangkat-perangkat perusahaan untuk melindungi 
'hutan bernilai konservasi tinggi' (HCVF) dan 'stok karbon tinggi’ (HCS), karena pendekatan-
pendekatan ini saat ini telah gagal untuk memahami dan menjaga sistem penggunaan lahan 
adat setempat termasuk pertanian berpindah dan pemanfaatan daerah yang luas untuk berburu, 
mengumpulkan dan regenerasi spesies-spesies hutan.

soLusi dan aLternatif-aLternatif

Untuk melindungi hutan dan menegakkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan, 
para delegasi sepakat bahwa amatlah penting agar upaya nasional dan global dapat mengatasi 
pemicu mendasar kerusakan hutan, memikirkan kembali model konsesi industri dan mengadopsi 
pembangunan berbasis masyarakat yang asli dan kebijakan konservasi. Banyak peserta juga 
menekankan bahwa cara hutan ditetapkan dan bagaimana deforestasi diukur dan dievaluasi 
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juga membutuhkan peninjauan kembali, termasuk perubahan-perubahan yang membedakan 
antara konversi hutan permanen yang tidak berkelanjutan dan perubahan penggunaan lahan dan 
pertumbuhan kembali hutan secara berkelanjutan skala kecil dan berjangka pendek yang berkaitan 
dengan sistem-sistem penggunaan lahan secara adat.

Masyarakat hutan di mana-mana menyerukan adanya debat publik yang lebih inklusif dan adanya 
partisipasi masyarakat dalam pemantauan hutan dan penyelesaian sengketa, termasuk melalui 
restitusi tanah. Pemerintah perlu menghargai kemandirian dan ketahanan lokal dan nasional, 
memprioritaskan investasi sosial, memperkuat penegakan dan membangun mekanisme keluhan 
dan ganti rugi yang efektif. Upaya-upaya ini membutuhkan dukungan dari donor-donor bilateral, 
perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan 
antarpemerintah lainnya.

Para peserta menekankan bahwa apabila hak-hak masyarakat hutan terjamin dan dihormati, 
hutan juga terjamin, sehat dan utuh. Semakin banyak bukti-bukti ilmiah dan empiris 
menunjukkan efektivitas dari hutan dan wilayah masyarakat adat yang dilestarikan masyarakat, 
termasuk bukti-bukti dari informasi satelit dan studi-studi lapangan yang rinci (lihat sumber 
dan bacaan lanjutan, di bawah). Kebijakan dan inisiatif global dan nasional harus memberikan 
pengakuan yang lebih besar pada kemampuan unik dari masyarakat hutan untuk hidup secara 
berkelanjutan di dalam hutan dan dengan hutan. Rekomendasi utama dalam Deklarasi Palangka 
Raya karena itu berpusat pada perlunya reformasi hukum, tenurial dan tata kelola hutan nasional 
untuk mengamankan hak masyarakat hutan atas tanah dan wilayah, dan mengakui secara hukum 
dan mengamankan wilayah hutan yang dilestarikan masyarakat.

Hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya hutan harus benar-benar dilindungi dalam hukum 
dan dalam praktik. Kebanyakan dari semua, ini berarti hak atas keputusan keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) atas pembangunan dan proyek yang mungkin berdampak 
pada masyarakat hutan; pada akhirnya ini mengharuskan hak untuk mengatakan tidak, jika dalam 
penilaian masyarakat biaya (dampak) suatu pembangunan lebih besar daripada manfaatnya.

Laporan kami menyoroti banyak pendekatan alternatif berbasis hak untuk menahan laju 
deforestasi yang dianjurkan oleh masyarakat hutan. Masyarakat telah menunjukkan caranya 
dengan menolak perampasan tanah dan wilayah mereka, melakukan pemetaan masyarakat dan 
inventarisasi hutan, menggabungkan wanatani modern skala kecil dengan praktik-praktik adat, 
dan mengampanyekan reformasi tata kelola. Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya 
menjamin hak-hak kolektif mereka dalam kerangka hukum formal negara, tetapi juga mengatasi 
korupsi dan mendemokratisasi pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan. Pada saat 
yang sama, Deklarasi Palangka Raya menggarisbawahi pentingnya aksi di tingkat global, nasional 
dan lokal untuk menghentikan produksi komoditas yang tidak berkelanjutan dan perdagangannya, 
yang mendorong perusakan hutan dan pelanggaran hak. Salah satu dari usulan-usulan ini adalah 
terlibatnya masyarakat hutan dalam tinjauan nasional atas alokasi lahan, konsesi sumber daya dan 
kerangka kerja pembebasan lahan untuk menyoroti perubahan-perubahan yang diperlukan untuk 
mengamankan dan melindungi tanah dan hutan rakyat.

Kami berharap bahwa semua yang membaca laporan ini akan bergabung dengan kami dalam 
mendukung tujuan dan rekomendasi dari Deklarasi Palangka Raya dan bekerja sama dengan kami 
dalam perjuangan untuk menyelamatkan hutan dunia dan untuk melindungi hak-hak masyarakat 
hutan di mana saja.
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INforMAsI NEGArA: INDoNEsIA

Luas daratan:

181.157.000 ha

Luas hutan:

94.432.000 ha (52%)

Penduduk:

244,5 juta 

Masyarakat 
hutan: 

80–95 juta masyarakat yang bergantung 
hidupnya pada hutan, termasuk 30–70 juta 
masyarakat adat yang tinggal di hutan

Penguasaan lahan hutan:

Lebih dari 40% dimiliki menurut hukum adat; 
kurang dari 1% dimiliki oleh masyarakat dan 
masyarakat adat menurut hukum nasional; 98% 
dimiliki negara menurut hukum nasional; 1,4% 
dimiliki swasta (perorangan dan perusahaan; 
entitas dan lembaga bisnis juga memegang hak 
pengelolaan di banyak lahan hutan umum); 0,2% 
ditetapkan untuk dikelola dan digunakan oleh 
masyarakat dan masyarakat adat

Tingkat deforestasi:

rata-rata tahunan 0,51% antara tahun 2000-
10; gambar satelit mengungkapkan laporan 
yang kurang memadai: taksiran hilangnya 9,3% 
tutupan hutan antara tahun 2000 dan 2010; 
tingkat tahunan meningkat dua kali lipat dari 1 
juta ha menjadi 2 juta ha antara tahun 2000 dan 
2013

Pemicu langsung utama deforestasi:

Kelapa sawit; kayu pulp (monokultur 
akasia diklasifikasikan sebagai 'hutan' oleh 
pemerintah); penebangan (setidaknya 65% 
ilegal); penambangan terbuka kini terus 
mengancam 

Pemicu tidak langsung utama deforestasi::

Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan 
tidak adil; kebijakan agraria yang tidak adil; 
kebijakan asimilasi dari negara; regulasi yang 
buruk, patronase dan korupsi.

❚ Keterangan foto – Masyarakat hutan di Indonesia memanfaatkan hutan adat mereka dengan cara 
yang beragam untuk wanatani, perladangan berpindah, pengumpulan hasil hutan bukan kayu, berburu 
dan menangkap ikan. Wanatani karet menjadi bagian penting dari pengelolaan hutan masyarakat yang 
dipraktikkan oleh warga desa Lubuk beringin di Kabupaten bungo di Provinsi jambi (liat gambar).
 Foto: by Tri Saputro (CIFOR)
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INDoNEsIA 

• Antara 65 dan 100 juta orang Indonesia hidup dalam komunitas masyarakat hutan yang 
berdasarkan hukum adat.

• Deforestasi dan degradasi hutan yang cepat sejak tahun 1970 diakibatkan oleh penebangan, 
perkebunan kayu, pertambangan, konsesi kelapa sawit dan agro-industri lainnya. 

• Deforestasi dan lahan gambut menjadikan Indonesia salah satu penghasil emisi gas rumah 
kaca terbesar dunia. 

• Kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi, dengan perencanaan pertumbuhan 
sektor besar. 

• Kerusakan hutan melanggar hak adat kolektif masyarakat dan melemahkan hak asasi manusia 
lainnya.

• Korupsi, represi dan pemiskinan masyarakat menyertai eksploitasi tanah dan sumber daya 
yang agresif. 

• Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak adil terus berlangsung meskipun kesadaran 
akan perlunya reformasi semakin meningkat. 

• Moratorium pemerintah atas pemberian konsesi hutan baru, kemajuan di bidang hukum 
(legal gains) untuk masyarakat adat dan hutan, contoh-contoh resistensi yang sukses dan 
alternatif yang layak, dan gerakan masyarakat adat yang terorganisir dengan baik menawarkan 
harapan akan perlindungan terhadap hutan dan hak asasi manusia yang lebih baik.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

Hutan dengan keanekaragaman hayati di 
Indonesia yang diperkirakan pernah menutupi 

seluruh daratan negara tersebut, adalah rumah bagi 
sekitar 65 juta sampai 100 juta orang yang sebagian 
besar tinggal dalam komunitas-komunitas yang diatur 
oleh hukum adat. Kekuasaan penjajahan dan para elit 
pasca kemerdekaan mensubordinasi hak atas tanah 
adat masyarakat tersebut di bawah bentuk agresif 
dari sistem pembangunan ekonomi dan sosial-politik 
yang sebagian besar didasarkan pada pendapatan 
dan ekstraksi rente, patronase dan korupsi. Situasi 
masyarakat hutan diperburuk selama pembersihan 
anti-komunis di tahun 1960-an dan program 
transmigrasi yang menimbulkan bencana di tahun 
1970-an, yang menyebabkan peningkatan besar dalam 
kerusakan hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan yang cepat di 
Indonesia sejak tahun 1970-an diakibatkan oleh 
maraknya pemberian konsesi untuk penebangan, 
perkebunan kayu dan konversi hutan menjadi 
perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan sektor 
agro-industri lainnya. Kerusakan hutan terus 
melanggar hak-hak adat kolektif banyak komunitas, 
serta merusak spektrum penuh hak asasi manusia 
perorangan. Negara ini terus berjalan di jalur yang 
merusak tersebut meskipun tumbuh kesadaran 
akan perlunya reformasi di sektor kehutanan dalam 
perlakuan kepada masyarakat hutan, dalam melawan 
korupsi, moratorium pemerintah atas penerbitan 
konsesi hutan baru dan beberapa kemajuan di 
bidang hukum yang dicapai dengan susah payah oleh 
masyarakat adat dan hutan.

Meskipun demikian banyak terdapat contoh-contoh 
keberhasilan perlawanan masyarakat terhadap 
perampasan tanah dan hutan, dan wanatani berbasis 
masyarakat. Sebuah gerakan masyarakat adat 
dan sekutu mereka yang terorganisir dengan baik 
diharapkan dapat mewujudkan perlindungan terhadap 
hutan negara dan hak-hak masyarakat yang lebih baik.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA

Indonesia telah kehilangan setengah dari hutannya 
sejak awal abad kedua puluh. Tutupan hutan 
menurun dari 128 juta hektar di tahun 1990 menjadi 
99 juta hektar pada tahun 2005, dengan kelajuan 
yang kira-kira dua kali lipat antara tahun 2000 dan 
2012. Deforestasi dan hilangnya tanah gambut telah 
membuat Indonesia menjadi salah satu penghasil 
emisi gas rumah kaca terbesar dunia.

Hampir seluruh hutan di Indonesia adalah tanah 
leluhur masyarakat adat dan komunitas lokal, namun 
jutaan hektar telah dibuka oleh perusahaan yang 
memasok pasar komoditas global dengan kayu, 
tanaman pangan, serat, bahan bakar nabati (biofuel) 
dan mineral. Pemerintah juga telah menggunakan 
hutan di pulau-pulau terpencil untuk memukimkan 
kembali penduduk yang tergusur oleh kebijakan 
agraria yang tidak adil di tingkat pusat. Kelapa sawit, 
yang saat ini mencakup area seluas sekitar 10 juta 
hektar, kini menjadi penyebab utama deforestasi 
dengan lebih dari 2.500 perusahaan yang beroperasi 
di sektor ini dan diperkirakan ada 18 juta hektar lahan 
tambahan yang direncanakan untuk pengembangan 
tanaman ini. Indonesia adalah produsen dan 
konsumen minyak sawit terkemuka di dunia, dengan 
Uni Eropa dan China masing-masing menyerap 
sekitar 30% dari produksi Indonesia.

Pendapatan dari kayu telah menjadi hal penting 
bagi sistem patronase di Indonesia, termasuk 
untuk angkatan bersenjata, dengan banyak kayu 
yang diekstraksi secara ilegal. Industri kayu pulp 
Indonesia per tahunnya mengubah sekitar 250.000 
hektar hutan alam dan tanaman masyarakat menjadi 
tanaman monokultur akasia yang tumbuh cepat. 
Pada akhir tahun 1990-an Indonesia menebangi kayu 
mentah setidaknya tiga kali lipat lebih tinggi dari 
perhitungan paling optimis yang masih berkelanjutan. 
Sektor kehutanan telah menghasilkan ratusan ribu 
lapangan kerja, perdagangan senilai miliaran dolar 
dan kekayaan yang sangat besar bagi beberapa ratus 
konglomerat, tetapi juga telah membudayakan 
korupsi dan pencarian rente di kalangan Kementerian 
Kehutanan. Hanya sebagian kecil dari operasi 
penebangan sepenuhnya mematuhi regulasi 
lingkungan dan regulasi-regulasi lainnya. Ketika, 
dengan desentralisasi administratif selama periode 
reformasi, pemerintah daerah menerbitkan izin 
skala kecil yang seolah-olah untuk menguntungkan 
masyarakat lokal, peluang ini ditangkap oleh para elit 
lokal, dan penebangan liar semakin meningkat.

Pertambangan adalah ancaman yang semakin tinggi 
terhadap hutan Indonesia. Di luar pembukaan 
langsung lahan yang luas untuk tambang terbuka 
emas, tembaga dan batubara, ada dampak-dampak 
serius dari pembuangan limbah dan angkatan 
bersenjata yang represif yang bertindak dengan 
impunitas untuk meredam protes masyarakat. 
Infrastruktur yang dikembangkan untuk memfasilitasi 
pembangunan pertambangan, minyak dan gas telah 
membuka wilayah lahan dan hutan masyarakat adat 
yang lebih luas untuk kepentingan-kepentingan lain. 
Pertambangan bahan mineral kecil dan menengah, 
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terutama untuk emas, juga telah menimbulkan 
dampak yang luas terhadap hutan di beberapa 
daerah, dengan buangan ratusan ton merkuri yang 
menimbulkan masalah kesehatan yang serius. 
Menurut data dari pemerintah, 10% dari lebih dari 
10.000 izin pertambangan yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir patut 
dipertanyakan secara hukum.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi 
33.000 desa di dalam kawasan hutan, yang dihuni 
puluhan juta orang, dan banyak di antaranya 
adalah warga masyarakat hukum adat. Kementerian 
Kehutanan tidak mengakui hak masyarakat ini 
untuk menggunakan, mengelola atau menguasai 
hutan mereka dan telah menerbitkan konsesi 
tanpa memperhatikan dampaknya terhadap mata 
pencaharian setempat. Manipulasi, paksaan dan 
intimidasi umum terjadi dalam proses pembebasan 
lahan masyarakat oleh perusahaan, yang 

menimbulkan ribuan konflik lokal. Perampasan tanah 
memicu perlawanan dan penindasan oleh tentara 
dan polisi, disertai dengan penangkapan, kekerasan 
dan pembunuhan. Kebijakan asimilasi negara 
terhadap masyarakat adat dan masyarakat hutan dan 
masyarakat pedesaan telah menstereotip mereka 
sebagai masyarakat terbelakang untuk membenarkan 
perampasan tanah-tanah mereka.

'Deforestasi mengubah cara orang hidup di daerah 
pedesaan dan hubungan mereka dengan hasil 
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❚ Atas: Daerah konsesi perkebunan kelapa sawit PT 
Agriprima Cipta Persada di Muting, Merauke, Provinsi 
Papua. 
❚ bawah: Daerah konsesi perusahaan perkebunan 
kayu, PT selaras Inti semesta (sIs) di Desa Zanegi, 
Merauke, Provinsi Papua, yang secara ilegal 
dikonversi oleh PT sIs menjadi perkebunan kelapa 
sawit. Foto:Franky Samperante
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hutan bukan kayu. Masyarakat subsisten melihat 
perusahaan yang berupaya memperluas kegiatan 
mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. 
Ada tekanan transformatif pada masyarakat, seperti 
untuk mengkonversi kepemilikan kolektif menjadi 
kepemilikan pribadi skala kecil. banyak warga 
masyarakat ditangkap karena hilangnya hak milik 
komunal mereka telah memaksa mereka untuk 
mengadopsi cara hidup yang berbeda.’ – Delegasi 
Lokakarya. 

Ada kesadaran yang semakin berkembang bahwa 
adalah hal yang amat mendesak agar Indonesia 
mengontrol sistem konsesinya, menyelesaikan 
sengketa tanah, menjamin hak-hak masyarakat, 
memberantas korupsi, menyediakan akses terhadap 
keadilan dan menegakkan supremasi hukum. 
Pemerintah Indonesia telah mulai melakukan 
reformasi hukum dan memberantas korupsi dan telah 
mengumumkan moratorium konsesi baru di hutan 
primer dan lahan gambut. Sektor swasta juga telah 

mengambil inisiatif, dengan beberapa perusahaan Uni 
Eropa mulai mengurangi pembelian minyak sawit 
Indonesia dan mengembangkan standar industri 
di bawah forum multi-stakeholder Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), yang mengharuskan 
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan 
komunitas lokal. Perusahaan-perusahaan produsen 
minyak sawit Asia telah membuat komitmen 
kebijakan sosial dan lingkungan masing-masing, 
dan sebuah skema sertifikasi untuk pengelolaan 
hutan lestari telah dikembangkan bersama the 
Forest Stewardship Council (FSC). Namun, selama 
ini kemajuan di lapangan berjalan lambat. Para 
pejabat masih memberikan izin-izin baru untuk 
mengkonversi hutan primer, sementara perusahaan-
perusahaan terus memperoleh lahan dan beroperasi 
tanpa persetujuan masyarakat. 

‘The rsPo is just theory, not practice. We should all 
be around the same roundtable, but we are not.’  
– Warga masyarakat, Kalimantan Tengah.

proyek agro-industri mifee 

proyek pangan dan energi Terpadu merauke (merauke integrated food and energy estate/mifee) 
dari pemerintah indonesia memprioritaskan produksi tanaman pangan, kelapa sawit, kayu dan 
bahan bakar nabati, terutama untuk keperluan ekspor, di atas jutaan hektar lahan di kabupaten 
merauke, papua. menjelang tahun 2011, 36 perusahaan telah memperoleh izin untuk lebih dari 
2 juta hektar lahan untuk proyek tersebut, yang seluruhnya diklaim oleh komunitas malind dan 
masyarakat adat papua lainnya.

dampaknya terhadap masyarakat adat parah sekali. pada hakekatnya, seluruh hutan komunitas 
Zanegi telah dihancurkan, membatasi akses mereka ke sumber pangan adat. perusahaan telah 
menggunakan pemaksaan dan manipulasi untuk mendapatkan tanda tangan dari warga masyarakat 
yang melepaskan tanah mereka, seringkali dengan dukungan polisi dan militer. kompensasi atas 
hilangnya hutan minim sekali, dan janji-janji tentang manfaat bagi masyarakat seperti sekolah, 
listrik dan perumahan nyaris tidak ada. Semua ini telah menimbulkan konflik antaretnis, kekerasan 
dan pembunuhan.

permasalahan mifee ini telah dibawa ke komite pBB tentang penghapusan diskriminasi rasial 
tahun 2011, yang menyebutkan kerugian besar terhadap penduduk asli papua termasuk 
pelanggaran hak atas pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, pemiskinan, perampasan tanah 
adat secara semena-mena tanpa kompensasi yang layak, dan pengabaian atau kooptasi terhadap 
perwakilan dan lembaga adat. pelapor khusus pBB tentang hak-hak masyarakat adat dan pelapor 
khusus pBB tentang hak atas pangan telah mengeluarkan pernyataan bersama tentang mifee 
dan proyek-proyek serupa, mendesak pemerintah indonesia untuk mengakui hak-hak masyarakat 
adat dan pemerintah negara-negara asia Tenggara untuk 'menyelaraskan ... kebijakan bahan bakar 
nabati dan investasi mereka dengan kebutuhan untuk menghormati hak-hak ’pengguna lahan‘.*

* J. anaya, un Special rapporteur on the rights of indigenous peoples, ‘South-east asia / agrofuel: un rights experts raise 
alarm on land development mega-projects’, 2012, http://unsr.jamesanaya.org/statements/south-east-asia-agrofuel-un-
rights-experts-raise-alarm-on-land-development-mega-projects.
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‘sekadar ada mekanisme saja tidaklah cukup. yang 
penting adalah bahwa mekanisme tersebut efektif. 
selain itu, mekanisme tersebut mungkin diterima 
oleh para pemimpin kita, tetapi tidak oleh seluruh 
masyarakat ... Dalam beberapa hal ini membuat 
segalanya lebih mudah bagi perusahaan, karena 
selama mereka menunjukkan mereka melakukan 
upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik, 
sungguh-sungguh atau tidak, itu dianggap sebagai 
tanda positif dan cukup untuk mendapatkan 
sertifikasi.’ – Warga masyarakat, Kalimantan 
Tengah.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN 

Sebelum penerapan hukum dan kebijakan-kebijakan 
kolonial dan negara, sebagian besar hutan Indonesia 
dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat yang tinggal 
di hutan yang mengelola area-area ini berdasarkan 
adat. Saat ini, meskipun konstitusi negara menjadikan 
adat sebagai hal sentral dalam identitas nasional, 
konstitusi Indonesia juga menegaskan kontrol negara 

atas sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi 
nasional. Pemerintah mengklasifikasikan 70% dari 
hutan Indonesia sebagai hutan yang dikuasai negara, 
sementara sangat sedikit lahan tradisional diakui 
secara resmi.

Hukum Indonesia umumnya menyediakan hanya 
bentuk penguasaan masyarakat yang tidak terjamin 
berdasarkan hak penggunaan. Pemegang hak adat 
tidak memiliki dasar hukum untuk menentang 
pembukaan hutan skala besar atau menolak 
pembangunan agribisnis. Pemerintah setempat sering 
mengalokasikan lahan kepada orang luar tanpa 
pernah mengunjungi daerah atau memberitahu 
masyarakat yang terkena dampak. Sampai saat ini 
hampir tidak pernah terdengar ada pejabat kehutanan 
yang berkonsultasi lebih dahulu dengan masyarakat 
sebelum pemberian izin penebangan atau konsesi 
perkebunan, dan dewasa ini kompensasi atas 
hilangnya lahan bisa hanya mencapai US$20 per 
hektar atau yang lebih umum, sekitar $70 per hektar. 
Kebanyakan masyarakat hutan yang menyerahkan 
tanah untuk pembangunan menganggap diri mereka 

INIsIATIf DAN KEbIjAKAN NAsIoNAL UNTUK MEMErANGI DEforEsTAsI

Tgl. 
dimulai

Kebijakan/Inisiatif Uraian Observasi

2008 Sk menteri p68/2008 hukum untuk pedoman proyek 
percontohan redd+ 

2009 Janji pemerintah untuk 
memangkas emisi rumah kaca 

Janji untuk memangkas emisi sampai 
26% secara mandiri dan sampai 41% 
dengan bantuan internasional menjelang 
2020

kebijakannya adalah menaikkan investasi 
untuk energi terbarukan sekaligus 
menekan emisi dari deforestasi dan 
perubahan tataguna lahan 

2009 Sk menteri p30/2009 hukum yang menguraikan mekanisme 
penurunan emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan

2009 program redd pBB dan fasilitas 
kemitraan karbon hutan (fcpf)

comprised of both readiness fund and 
carbon fund, fcpf works to prepare 
countries and then implement redd+ 
projects

heavily criticised for failing to comply 
with own safeguard mechanisms 
regarding participation and consultation 
with indigenous peoples and forest-
dependent communities

2009 proposal persiapan kesiapan Tidak ada rujukan pada fpic dan 
kurangnya langkah spesifik atas 
konservasi keanekaragaman hayati dan 
perlindungan hak-hak masyarakat adat 
yang tinggal di dalam dan di sekitar 
hutan; kurangnya konsultasi sebelumnya 
dengan masyarakat dan penduduk sipil

2010 rencana aksi nasional 
penanganan perubahan iklim

mencakup rehabilitasi hutan sebagai 
rencana pembangunan jangka menengah 
yang diprioritaskan (2010 –14)

2010 peta Sektoral perubahan iklim 
indonesia

2011 rencana aksi nasional untuk 
mitigasi
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menyewakan tanah mereka sesuai tradisi, sedangkan, 
sesuai dengan hukum nasional, perusahaan bersikeras 
bahwa masyarakat ini menyerahkan hak-hak mereka 
selama-lamanya.

‘Mengejutkan sekali bahwa di zaman sekarang 
ini kita masih harus mengingatkan para pembuat 
kebijakan dan sektor swasta bahwa hutan-hutan itu 
ada penghuninya.’ – Delegasi lokakarya dari Papua.

Indonesia masih belum menandatangani Konvensi 
ILO 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat 
dan Suku Asli dan belum sepenuhnya mengakui 
masyarakat adat dan hak mereka atas keputusan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan atas 
pembangunan yang mempengaruhi mereka. 
Pemerintah Indonesia membuat pernyataan yang 
kontradiktif tentang masyarakat adat. Pada tahun 
2012 pemerintah Indonesia menginformasikan 
PBB bahwa mereka ‘tidak mengakui penerapan 
konsep masyarakat adat ... di negara tersebut'.1 
Namun, Kementerian Lingkungan Hidup telah lama 
menyebutkan masyarakat adat di negara tersebut. 
Badan-badan PBB telah mendesak Indonesia untuk 

1 dikutip di redd-monitor.org, ‘indonesia treats its indigenous 
peoples “worse than any other country in the world” – Survival 
international’, 3 october 2012, http://www.redd-monitor.
org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-
than-any-other-country-in-the-world-survival-international/.

mengakui masyarakat adat dan melindungi hak 
masyarakat hutan atas tanah', dan di masa reformasi 
telah terlihat adanya beberapa perubahan kebijakan. 
Mahkamah konstitusi telah menguatkan kebutuhan 
akan pengakuan dan mengeluarkan keputusan 
bahwa hanya hutan yang telah dikukuhkan yang 
digolongkan sebagai kawasan hutan negara, sehingga 
memungkinkan pengakuan atas kepemilikan adat 
dari jutaan hektar hutan leluhur di bawah penguasaan 
lahan yang lebih terjamin. Beberapa provinsi telah 
mulai mengembangkan peraturan daerah (perda) dan 
prosedur yang memungkinkan adanya kepemilikan 
lahan bersama, dan beberapa kabupaten telah 
mengakui hak masyarakat hutan 'untuk mengontrol 
sumber daya alam mereka.’ Namun, secara umum, 
pihak berwenang masih terus mendahulukan 
kepentingan perusahaan di atas hak-hak masyarakat. 

Pada tahun 2013 Presiden Yudhoyono, saat 
mengumumkan langkah-langkah baru untuk 
menekan deforestasi dalam konteks kabut tahunan 
yang lebih parah dari biasanya akibat kebakaran hutan 
di perkebunan di Sumatera, menyebutkan masalah 
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❚ Keamanan pangan bagi komunitas adat Malind 
dari Merauke, Papua, dan generasi mendatang 
mereka sangat terancam oleh konversi skala besar 
hutan-hutan mereka menjadi konsesi agribisnis dan 
kayu yang menjadi bagian dari proyek MIfEE. 
 Foto: Sophie Chao

http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
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pengamanan hak-hak masyarakat yang hidupnya 
bergantung pada hutan. Berbicara dalam bahasa 
Inggris, Presiden secara jelas menyebutkan ‘indigenous 
people’ di Indonesia, sebuah istilah yang biasanya 
dihindari pemerintah sebagai padanan untuk istilah 
‘masyarakat adat’ di Indonesia (masyarakat yang 
diatur oleh hukum adat).

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN 

Masyarakat hutan di Indonesia bergantung pada 
keragaman ekosistem negara kepulauan tersebut 
untuk mata pencaharian yang didasarkan pada 
berburu, memancing dan mengumpulkan, budidaya 
skala kecil, dan produksi kerajinan; untuk bahan 
bangunan, obat-obatan nabati dan jasa lingkungan 

KUNjUNGAN LAPANGAN 

pada tanggal 12 maret 2014 para peserta lokakarya mengunjungi desa gohong dan desa Buntoi, 
di kecamatan tetangga kahayan hilir, kabupaten pulang pisau, kalimantan Tengah. Setelah 
sambutan dari para tetua adat dayak, termasuk tarian ramai-ramai, ada pidato dan diskusi dengan 
anggota masyarakat dari gohong dan Buntoi dan dari desa-desa di pulau kaladan dan Jabiren 
yang berdekatan. kepala desa gohong, pak yanto, berbicara tentang hutan desa dan ketahanan 
masyarakat dalam menghadapi ekspansi kelapa sawit. kepala desa Buntoi, pak Tambang, berbicara 
tentang pengalaman warga desa dalam mengelola hutan desa dan pusat informasi iklim yang 
didanai oleh program pembangunan pBB dan pemerintah norwegia, yang kemudian dikunjungi 
para peserta. mantir adat (pemimpin adat) dari gohong menjelaskan peran dan fungsinya dalam 
pengambilan keputusan dan penguasaan lahan. kepala perkumpulan pengelolaan hutan desa 
juga berbicara, juga seorang wakil warga yang tanahnya telah diambil alih oleh perusahaan kelapa 
sawit pT graha inti Jaya (giJ) dan kini tengah berusaha untuk merebut kembali tanah mereka dan 
hak-hak mereka.

perwakilan dari aliansi masyarakat adat nusantara (aman) dari kabupaten pulang pisau 
menggambarkan situasi masyarakat adat di daerah tersebut, tantangan-tantangan yang mereka 
hadapi dari ekspansi kelapa sawit dan bagaimana aman mendukung mereka dalam membela 
hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya adat. pemimpin organisasi perempuan setempat dari 
gohong kemudian menjelaskan bagaimana masyarakat berupaya untuk meningkatkan produksi 
kerajinan tradisional untuk mendukung ekonomi lokal mereka melalui produk turunan hutan 
seperti rotan.

para peserta berbagi pengalaman dari negara masing-masing. Selanjutnya diadakan kunjungan 
ke sebuah rumah panjang tradisional dayak, dan peserta memiliki kesempatan untuk melihat 
perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh giJ dalam perjalanan ke desa-desa tersebut.

kunjungan lapangan tersebut memungkinkan peserta lokakarya untuk menyaksikan secara 
langsung bagaimana hutan dan tanah penghasil makanan di wilayah tersebut menjadi langka 
sebagai akibat dari ekspansi kelapa sawit, dan juga bagaimana masyarakat berinovasi untuk terus 
mengelola hutan yang tersisa, termasuk melalui sistem hutan desa. peserta juga mendengar 
tentang tindakan pemaksaan dan kekerasan yang digunakan perusahaan kelapa sawit untuk 
menginduksi masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka dan strategi perlawanan dan restitusi 
hak yang masyarakat gunakan. Sudah jelas dari diskusi-diskusi yang dilakukan bahwa pemerintah 
daerah sampai saat ini telah gagal mengamankan hak masyarakat atas tanah dan dalam pengertian 
ini telah berkontribusi terhadap deforestasi di daerah tersebut. pusat informasi iklim memainkan 
peran penting sebagai tempat di mana masyarakat dapat berkumpul, berbagi pengalaman dan 
mengembangkan strategi dan tindakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang beragam.

‘orangutan diberi susu oleh petugas konservasi, sementara anak-anak kami dibiarkan kelaparan’  
– Warga masyarakat Desa Pulau Pisang, Kalimantan Tengah.

INDoNEsIA



24

seperti air bersih untuk minum, memasak dan mandi; 
dan untuk menjalankan nilai-nilai sosial, budaya dan 
spiritual mereka. Selama ribuan tahun mereka telah 
terlibat dalam perdagangan produk hutan regional 
dan global dan telah mendiversifikasi ekonomi 
mereka termasuk produksi tanaman komersial (cash 
crop) skala kecil. Mereka menganggap tanah adalah 
milik kolektif masyarakat, yang dapat mengalokasikan 
bidang-bidang tanah kepada warga masyarakat untuk 
pengelolaan jangka panjang atau kepada orang luar 
untuk penggunaan sementara.

‘Di Papua kami menganggap tanah seperti ibu kami, 
yang memberikan kehidupan dan kelangsungan 
bagi generasi-generasi kami. Kami kaum perempuan 
merawat tanah. Namun saat ini kami harus berjalan 
jauh untuk memberi makan keluarga kami karena 
perusahaan-perusahaan telah mengambil alih 
tanah kami.’ – Delegasi lokakarya dari Papua. 

Masyarakat yang kehilangan lahan dan hutan merasa 
semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok 
dalam daerah yang lebih terbatas dan dengan sumber 
daya alam yang lebih sedikit. Kemiskinan, kekurangan 
gizi, gangguan kesehatan, disorientasi budaya 
dan konflik sosial kemudian menjadi akibatnya. 
Siklus perladangan berpindah yang lebih singkat 
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan 
kesuburan tanah, atau petani kecil terpaksa membuka 
lahan marjinal atau daerah yang sebelumnya 
disisihkan untuk tujuan lain. Sebagian masyarakat 
telah berhenti menanam padi dan sekarang 
bergantung pada beras subsidi pemerintah yang 
diimpor dari Vietnam. Kegiatan berburu mungkin 
meningkat di kawasan-kawasan yang diperuntukkan 
untuk melestarikan spesies atau ekosistem berharga.

‘sejumlah hutan telah hancur total. Menurut tradisi 
kami, perempuanlah yang menanam dan menjaga 
tanaman. sekarang dikarenakan minyak sawit dan 
infrastruktur banyak hutan telah ditebangi, kini 
kaum perempuanlah yang menghadapi kesulitan. 
Makanan hanya cukup untuk satu atau dua hari, 
maka mereka harus pergi jauh kembali ke hutan. 
Ada program subsidi pangan – kami benar-benar 
tergantung pada program ini.’ – Delegasi lokakarya 
dari Papua.

Hilangnya akses ke hutan dan kedaulatan pangan 
memiliki dampak yang tidak sama pada perempuan. 
Apabila perempuan adalah pengumpul makanan 
utama, mereka harus berjalan lebih jauh dan 
memakan waktu lebih lama untuk menemukan 
hutan yang belum rusak di mana mereka dapat 
mengumpulkan sagu, akar-akaran dan sayuran. 

Mereka menghadapi biaya pengobatan yang 
semakin meningkat karena berkurangnya akses ke 
tanaman obat dari kebun rumah dan hutan mereka 
dan mendapatkan penghasilan lebih rendah dari 
ladang kecil. Mereka juga harus menghabiskan lebih 
banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga karena 
berkurangnya akses pada air bersih dan kayu bakar. 
Semua ini berarti lebih sedikit waktu untuk merawat 
anak-anak dan suami. Pengetahuan dan sistem sosial 
budaya adat semakin menurun, sementara tekanan 
mengakibatkan peningkatan kekerasan dalam rumah 
tangga oleh para laki-laki. 

‘Dua belas desa di Merauke saat ini mengalami 
kelaparan yang diakibatkan oleh tindakan 
perusahaan dan pemerintah. Namun begitu, 
masyarakat harus membayar pajak pemerintah.’  
– Delegasi lokakarya dari Papua.

Kondisi ekonomi perempuan juga ikut menderita 
ketika negara memberikan sertifikat tanah petani kecil 
kepada 'kepala rumah tangga' laki-laki, sedangkan 
di bawah hukum adat tanah dapat dipegang oleh 
perempuan atau bersama-sama oleh perempuan 
dan laki-laki. Marjinalisasi perempuan telah dikutip 
sebagai penyebab meningkatnya prostitusi di daerah-
daerah pengembangan kelapa sawit.

Pemiskinan dan kebencian di antara masyarakat dapat 
menyebabkan pencurian dari perkebunan atau kebun 
kecil, penangkapan, tuntutan hukum, kekerasan 
dan penghancuran harta benda. Di negara di mana 
pengadilan tidak dipercaya dan aturan hukum lemah, 
hanya sedikit orang merasa yakin sidang pengadilan 
akan berjalan dengan adil. Karena menolak cara lain, 
masyarakat hutan telah didorong untuk memprotes 
pengambilalihan lahan mereka melalui pendudukan 
kantor perusahaan, pemblokiran jalan, pendudukan 
kembali lahan, dan serangan terhadap alat-alat/
mesin dan bangunan perusahaan. Mereka yang berani 
berbicara mengalami intimidasi, dilecehkan, dituduh 
sebagai anggota gerakan pembebasan bersenjata, 
dipenjarakan, diserang dan dibunuh.

Masyarakat tidak hanya dikesampingkan dari konsesi 
tetapi juga dilarang memasuki kawasan lindung. 
Mereka membenci upaya untuk mengkooptasi 
mereka ke dalam skema konservasi yang disponsori 
perusahaan dan pemerintah.

‘We urgently need to overcome the contradiction 
bKami sangat perlu mengatasi kontradiksi 
antara inisiatif pemerintah yang berusaha untuk 
mengeksploitasi hutan dan mengambil tanah dari 
masyarakat, dan inisiatif konservasi seperti skema 

INDoNEsIA



25

rEDD. Keduanya sama-sama berupaya untuk 
mendapatkan lahan dan hutan, namun terus-
menerus mengesampingkan masyarakat lokal.’ 
– Norhadi Karben, Mantangai, Kapuas, Kalimantan 
Tengah.

‘Tanah kami diambil dari kami tanpa izin kami dan 
tanpa konsultasi, dan kemudian Anda meminta 
kami membantu Anda untuk mengidentifikasi 
bagian-bagian mana yang penting bagi kami. 
bayangkan kalau tanah itu adalah tubuh Anda 
sendiri. bagian mana dari tubuh Anda memiliki 
"nilai konservasi tinggi"? Tidakkah Anda akan 
mengatakan seluruh tubuh Anda memilikinya? 
sekarang pikirkan jika saya puntir lengan Anda, 
menghanguskan rambut Anda, memotong jari-jari 
Anda, dan mencungkil mata Anda, dan kemudian 
bertanya pada Anda, bagian mana dari tubuh 
Anda yang rusak memiliki "nilai konservasi tinggi", 
tidakkah Anda akan mengatakan bahwa itu semua 
memiliki nilai yang besar bagi Anda, bahkan jika 
sebagian besar telah dihancurkan? Hal itu juga 
berlaku untuk tanah kami dan hak-hak kami.’ – 
Warga masyarakat, Kalimantan Tengah.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Dengan meningkatnya kesadaran pemerintah 
tentang perlunya reformasi, masyarakat hutan di 

Indonesia mendesak pemerintah untuk lebih cepat 
mengadopsi RUU Pengakuan dan Perlindungan 
Hak-Hak Masyarakat Adat. Hal ini dinilai perlu 
demi mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih 
besar dalam pengambilan keputusan dan untuk 
melakukan langkah-langkah lain untuk menjaga 
hutan dan mempromosikan hak-hak masyarakat. 
Langkah-langkah dan pendekatan yang mereka 
advokasi meliputi: tinjauan legal dari semua konsesi 
hutan dan lahan besar; pemetaan partisipatif dari 
klaim lahan masyarakat dan sistem penggunaan 
lahan, dengan pendaftaran dan pengakuan legal atas 
wilayah adat; penyelesaian sengketa atas tanah dan 
hutan; pelaksanaan keputusan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan dan pengakuan hak untuk tidak 
memberikan persetujuan tersebut dalam kerangka 
hukum; penghormatan terhadap kelembagaan 
masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan 
sendiri; peran yang lebih besar bagi masyarakat 
dalam konservasi dan pembangunan, termasuk 
pembagian keuntungan bagi masyarakat lokal dan 
dukungan untuk hutan kemasyarakatan; reformasi 
mekanisme dan regulasi perencanaan tata ruang 
untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat 
diakui dan dihormati; reformasi agraria di luar hutan 
untuk mengurangi tekanan dari para imigran; dan 
tindakan pemerintah dalam menanggapi keluhan yang 
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❚ Para tetua, perempuan dan anak-anak masyarakat 
adat Malind, di hutan.  Foto: Franky Samperante
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disampaikan kepada badan-badan PBB seperti CERD 
berkaitan dengan dampak konversi lahan besar-
besaran pada hak-hak dasar masyarakat (terutama 
proyek MIFEE di Papua).

Selain itu, efektivitas dan akuntabilitas pelestarian 
hutan melalui proyek-proyek REDD+ di Indonesia 
memerlukan pengawasan yang lebih dalam untuk 
menilai apakah dan bagaimana hak-hak masyarakat 
telah diakomodir dan diamankan, dan apakah 
hal tersebut memiliki potensi untuk bertindak 
sebagai fase transisi menuju reformasi hukum dan 
kebijakan sektoral yang lebih holistik untuk melawan 
deforestasi. Penggunaan istilah 'deforestasi' itu sendiri 
perlu dievaluasi kembali karena sering gagal untuk 
membedakan antara penggunaan hutan secara adat 
dan agribisnis skala besar dan operasi-operasi industri 

lainnya, sehingga mengkategorisasikan masyarakat 
setempat sebagai pelaku deforestasi (misalnya, melalui 
praktik perladangan berpindah skala kecil), bukan 
sebagai pelaku regenerasi hutan.

‘Pemerintah dan perusahaan harus mengakui, 
menghormati dan mengembalikan hak-hak 
masyarakat. Pemerintah juga harus menghentikan 
dan menangguhkan izin yang dialokasikan untuk 
proyek-proyek pembangunan yang tidak adil yang 
melanggar hak-hak masyarakat dan merusak dan 
menghancurkan hutan. Hanya dengan menjamin 
dan melindungi hak-hak dan mengakui masyarakat 
yang mengelola hutanlah deforestasi dapat 
benar-benar diatasi dan kesejahteraan masyarakat 
hutan terjamin.’ – Delegasi lokakarya dan 
co-organizer Franky Samperante, PUSAKA.

GErAKAN ADAT DI KALIMANTAN TENGAH

Status tanah adat dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah provinsi melalui penerbitan 
surat keterangan tanah adat atau SkTa oleh damang atau otoritas adat. (otoritas adat, yang 
dikenal sebagai damang, mengawasi unit-unit administrasi adat yang terdiri dari beberapa desa, 
sebanding dengan unit administrasi kecamatan). SkTa adalah bukti kepemilikan tanah adat dan 
melarang pemiliknya untuk melepaskan tanah tersebut selama 25 tahun. Status tanah ini terbuka 
untuk dilegalisasi lebih lanjut menurut hukum negara dengan disertifikasi oleh Badan pertanahan 
nasional (Bpn). Jika tanah adat disertifikasi menurut hukum negara, pemilik memiliki hak untuk 
melepaskan tanah tersebut. pemilik dapat meminta sertifikasi Bpn setelah mereka memperoleh 
SkTa. proses ini hanya berlaku untuk tanah adat yang terletak di luar kawasan yang diklasifikasikan 
sebagai hutan produksi dan hutan lindung.

dengan menggunakan peluang yang disediakan oleh regulasi dan keputusan yang relevan, 
telah ada kemajuan di lapangan. damang kecamatan Bintang awai, kabupaten Barito Selatan, 
kalimantan Tengah, telah mengukuhkan hutan adat seluas sekitar 2.000 hektar, hutan ulayat 
(dialokasikan menurut adat) dan hutan keramat, dalam klaim yang dipandang sebagai terobosan 
bagi gerakan adat.

dalam lima tahun terakhir, pemerintah provinsi kalimantan Tengah dan ngo lokal pokker-Shk 
telah melakukan pemetaan masyarakat partisipatif. aman juga telah melakukan pemetaan tanah 
adat di Tumbang Bahaneri, kabupaten murung raya. masyarakat sipil telah bekerja bersama 
pemerintah provinsi kalimantan Tengah untuk memfasilitasi penerbitan SkTa. dari bulan 
november 2012 hingga September 2013, 1.220 SkTa telah diterbitkan di delapan kabupaten di 
kalimantan Tengah, yaitu: Seruyan, kota Waringin Timur, katingan, pulang pisau, kapuas, Barito 
Selatan, Barito utara dan murung raya.

perkembangan-perkembangan ini telah menjadi fenomena baru di bawah sistem hukum indonesia, 
terutama dalam hal relasi antara negara dan masyarakat adat. meskipun implikasi penuh secara 
ekonomi bagi masyarakat adat belum jelas, masyarakat telah mulai melaksanakan klaim adat 
mereka atas tanah dan hutan secara lebih efektif di bawah sistem hukum negara.
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Aliansi masyarakat adat terkemuka di Indonesia, 
AMAN, sedang melakukan pemetaan nasional dengan 
pemerintah yang mengkonsolidasikan upaya-upaya 
masyarakat adat dan NGO dalam menjelaskan 
tingkatan hak-hak adat. Diharapkan bahwa inisiatif 
ini akan membantu mempertahankan tanah adat dari 
ancaman perambahan. Di bawah usulan pertukaran 
lahan (land swap), lahan yang ditinggalkan atau lahan 
kritis akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit 
dan bubur kertas, sedangkan hutan yang masih utuh, 
lahan gambut dan wilayah adat akan dilindungi.

Di tempat-tempat di mana masyarakat menuntut 
hak-hak mereka dengan cara bertahan melawan 
penebangan, industri kelapa sawit dan pulp kemudian 
mengelola sumber daya alam lokal, deforestasi telah 
berhasil diperlambat dan bahkan dibalikkan. Petani 
resin yang mempertahankan hak-hak tanah mereka 
di Sumatera telah berhasil mempertahankan hutan 
mereka juga. Petani dataran tinggi di Jawa telah 
mengawasi reboisasi di perbukitan yang sebelumnya 
gundul. Model wanatani masyarakat juga mencakup 
penanaman tumpang sari antara tanaman pangan 
dan pohon-pohon berharga. Hutan-hutan desa dan 
hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat, yang 
beberapa di antaranya diakui secara resmi, sangat 
produktif dalam menyangga rumah tangga terhadap 
fluktuasi pasar dan fluktuasi musiman dan membantu 
membuat ekonomi lokal menjadi lebih tangguh. 
Kementerian Kehutanan telah menetapkan target 
ambisius untuk perluasan hutan desa.

‘Masyarakat telah membuktikan mampu untuk 
mengelola hutan selama beberapa generasi. 
Mereka memiliki pengetahuan yang inovatif untuk 
melindungi hutan dan mengembangkan tanaman 
pangan dan mata pencaharian ekonomi serta 
kehidupan spiritual di dalam hutan. Mereka juga 
berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan 
nasional dan berpartisipasi dalam pemulihan hutan 
yang rusak. Pemerintah harus memberdayakan dan 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 
komunitas-komunitas ini.’ – Edy Subahani, POKKER 
SHK.

Masyarakat dan para pejuang hak-hak masyarakat 
mendesak hal yang berhubungan dengan sektor 
swasta dalam hal pengetatan standar sukarela seperti 
RSPO dan agar lembaga sertifikasi menjadi lebih 
cerdas. Mereka berupaya mewujudkan transparansi 
dan kemampuan telusur yang lebih besar dalam 
mata rantai pasokan dan prosedur pengaduan dan 
mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. 
Salah satu proposalnya adalah agar sertifikasi 
difokuskan pada operasi kehutanan masyarakat 

saja, sampai konsesi dan rezim penguasaan lahan 
direformasi. Upaya pemerintah yang lebih tegas 
untuk memerangi korupsi juga diperlukan, termasuk 
mewujudkan peradilan yang lebih independen dan 
lebih kuat dalam menindak perusahaan yang terlibat 
dalam korupsi.

‘orang perlu berhenti membeli produk – misalnya 
minyak sawit – yang dihasilkan lewat perusakan 
hutan dan mata pencaharian. Mari kita menyerukan 
boikot internasional atas produk-produk ini.’ – 
Delegasi lokakarya.
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INforMAsI NEGArA: MALAysIA

Luas wilayah:

32.855.000 ha

Luas Hutan:

20.456.000 ha (62%) 
yang dilaporkan 
kepada fAo; sumber 
lain melaporkan 
bahwa luas hutan 
jauh lebih kecil dari 
18.080.000 ha (55%)

Populasi:

29,3 juta

Masyarakat hutan:

8,5 juta penduduk pedesaan; 3,5 juta masyarakat 
adat, banyak dari mereka yang masih sangat 
bergantung pada hutan 

Penguasaan lahan hutan:

Negara mengklaim memiliki dan memantau 
wilayah yang dikenal sebagai ‘hutan tanah 
negara’, yang menindih lahan masyarakat dan 
mengurangi dan menghilangkan lahan-lahan 
hutan di bawah hak adat asli setempat; lahan-
lahan ini berada di bawah status kepemilikan 
oleh masyarakat adat karenanya sebagian besar 
tidak diakui oleh negara 

Laju deforestasi:

0,54%; citra satelit menunjukkan hilangnya 
tutupan pohon rata-rata tahunan sebanyak 2%

Pemicu langsung utama dari deforestasi:

Penebangan komersial; agribisnis komersial; 
pertambangan; infrastruktur; bendungan raksasa 
dan perkembangan perkotaan

Pemicu tak langsung utama deforestasi:

Instrumen kebijakan dan legalitas nasional dan 
kontradiksi-kontradiksi terkait; isu-isu tata kelola 
(korupsi, ketidakberdayaan masyarakat, dll.); 
interaksi internasional, faktor lokal dan nasional; 
kejahatan hutan lintasbatas negara (misalnya 
korupsi global, pencucian uang, penggelapan 
pajak), elit politik dan ekonomi yang kuat, 
budaya keuangan dan investasi yang tidak etis, 
perdagangan dan konsumsi.

❚ Perak, semenanjung Malaysia. Pengiriman dari bagian paling dalam hutan. Foto: Wakx (Flickr)
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MALAysIA 

• Malaysia adalah satu dari tiga negara di dunia dengan laju deforestasi nasional tertinggi.

• Lebih dari 10% tutupan pohon dan hutan negara tersebut lenyap sejak tahun 2000 sampai 
2012, yang merupakan angka tertinggi di dunia, dan tiga kali lebih besar dari angka yang 
dilaporkan pemerintah kepada fAo.

• Malaysia menempati urutan kesembilan di dunia dalam hal kerugian/kehilangan lahan hutan 
dan urutan keempat dalam hal pelarian modal (pencurian uang).

• Kebijakan ekonomi makro, korupsi dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hutan telah 
menyebabkan krisis hutan.

• Ada sedikit pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, namun di mana-mana 
terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran atas fPIC secara sistemik.

• Pembatasan akses ke hutan mengurangi mata pencarian, tradisi dan kesejahteraan 
masyarakat hutan.

• Kepastian putusan hukum dan inisiatif masyarakat hutan serta advokasi mengindikasikan 
potensi untuk perubahan.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN

Hutan Malaysia terdiri dari hutan bakau, lahan 
gambut dan rawa air tawar, hutan pantai, hutan 

hujan tropis dataran rendah, dan hutan perbukitan 
dan pegunungan. Masyarakat adat dan komunitas-
komunitas lainnya secara berkelanjutan menghuni, 
mengelola dan menggunakan hutan-hutan di 
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak selama 
berabad-abad. Namun, dalam beberapa dekade 
terakhir telah terjadi perusakan dan kerusakan yang 
cepat pada hutan-hutan Malaysia yang dulunya amat 
kaya..

Setelah penjajah Inggris pertama-tama menetapkan 
ekonomi ekspor yang sebagian besar berbasis 
timah dan pertanian perkebunan, hasil bumi 
komersial penting Malaysia meliputi kayu, karet, 
kopi dan tembakau. Saat ini salah satu pemicu 
langsung deforestasi adalah industri penebangan 
kayu, perkebunan kelapa sawit,pulp dan kertas, 
pembangunan jalan dan pembangunan bendungan. 
Faktor-faktor yang mendasarinya termasuk 
perdagangan dan pola investasi yang bersifat merusak, 
tata kelola dan penegakan hukum yang lemah, serta 
korupsi di bidang politik dan ekonomi yang meluas.

Hak atas tanah adat masyarakat hutan Malaysia 
secara sistematis diabaikan dan ditolak, meskipun 
ada keputusan pengadilan yang membuka jalan 
bagi pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak 
dan adat mereka. Tanah dan wilayah masyarakat 
hutan terus-menerus digerogoti dan diambil alih 

oleh perusahaan komersial tanpa persetujuan tulus 
dari masyarakat, sehingga menimbulkan kerusakan 
hutan serta penurunan mata pencaharian, tradisi dan 
kesejahteraan. Beberapa komunitas masih berjuang 
melawan penebangan, sementara lainnya menghadapi 
akibat dari perkebunan kelapa sawit, agribisnis, 
pertambangan dan pembangunan waduk.

Masyarakat hutan telah mengajukan agenda yang luas 
untuk melindungi hutan komunal mereka dan untuk 
mengamankan hak-hak mereka. Agenda ini juga 
mencakup inisiasi-inisiasi di tingkat masyarakat dan 
tindakan non-diskriminatif oleh pemerintah Malaysia, 
seperti reformasi penguasaan hutan dan tata kelola 
hutan untuk memberantas korupsi, mendemokratisasi 
proses pengambilan keputusan tentang penggunaan 
lahan dan mengamankan hak-hak tanah adat.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA 

Malaysia (bersama Kamboja dan Paraguay) adalah 
salah satu dari tiga negara di dunia dengan tingkat 
deforestasi tertinggi. Negara ini diperkirakan 
kehilangan 14,4% (4,5 juta hektar) dari tutupan 
hutan dan pohonnya dari tahun 2000 sampai 2012 
yang merupakan laju yang tiga kali lebih besar dari 
yang dilaporkan pemerintahnya kepada Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB. Peningkatan deforestasi 
lain tercatat pada awal tahun 2014. Sebagian besar 
hutan primer di negara itu telah lenyap, meskipun 
pemerintah federal dan pemerintah negara bagian 
bersikeras bahwa masih terdapat banyak hutan 
primer. Empat perlima dari hutan tropis di Sabah 
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❚ The sungai 
selangor dam 
is a rock-filled 
embankment
dam 110m high and 
800m wide. The 
project resulted in 
the relocation of 
two Temuan orang 
Asli villages, namely 
Kampung Gerachi 
and Kampung 
Peretak.
Photo: Carol Yong
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dan Sarawak (wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan) 
sangat terdampak oleh penebangan dan konversi 
menjadi agribisnis.

Ekspor kayu telah menjadi salah satu penghasil devisa 
utama bagi Malaysia, sehingga Malaysia menjadi 
eksportir terkemuka di dunia untuk kayu bulat dan 
kayu olahan pada tahun 1980-an. Kekhawatiran 
tentang laju penebangan yang tidak terkendali di 
Semenanjung Malaysia menyebabkan penerapan 
Kebijakan Kehutanan Nasional pada tahun 1986, 
tetapi konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit 
dan lainnya terus meningkat, begitu juga dengan 
ekstraksi kayu di Sarawak dan Sabah. Pasar untuk 
kayu Malaysia mencakup China, Jepang, Singapura, 
Korea Selatan, Taiwan, Australia, Belanda dan Inggris. 
Industri penebangan, baik yang legal maupun ilegal, 
banyak mendegradasi hutan melalui penggunaan truk 
dan mesin berat dan pembangunan kamp penebangan 
dan jalan akses, yang membuat hutan terbuka bagi 
perambahan lebih lanjut oleh perusahaan lain dan 
orang luar.

Menanggapi permintaan domestik dan internasional 
untuk minyak nabati dan bahan bakar nabati atau 
biofuel, Semenanjung Malaysia membuka 8,3 juta 
hektar kelapa sawit pada awal tahun 2000-an. 
Industri ekstraktif seperti pertambangan terbuka dan 
penggalian, dan pembangunan waduk, jalan raya, 
pabrik-pabrik dan perumahan, juga mengakibatkan 
deforestasi besar-besaran. Harga tinggi dan 
meningkatnya permintaan telah menyebabkan lebih 
banyak daerah dibuka untuk ekstraksi, termasuk 
di dalam taman nasional dan kawasan lindung, 
sementara sebagian besar sumber daya tak terbarukan 
negara tersebut seperti hidrokarbon dan mineral 
ditemukan di wilayah masyarakat adat. Masyarakat 
terus mengalami dampaknya seperti rusaknya 
mata pencaharian, gangguan kesehatan dari polusi, 
masalah sosial budaya, konflik dan kekerasan, dan 
meningkatnya kerentanan terhadap banjir, tanah 
longsor dan kekeringan.

‘semakin besar keinginan kami untuk bergantung 
pada hutan, semakin sering pemerintah 
mengatakan bahwa kami salah. Tampaknya mereka 
kira ketergantungan pada hutan adalah suatu 
kemunduran.’ – Delegasi lokakarya.

Pola perdagangan dan konsumsi yang tidak 
berkelanjutan mendasari eksploitasi sumber daya 
Malaysia yang agresif, seperti halnya tata kelola hutan 
yang buruk: hukum dan kebijakan yang tidak efektif; 
insentif yang merusak seperti keringanan pajak bagi 
perusahaan; dan korupsi yang sistemik. Malaysia 

menempati peringkat keempat di dunia untuk pelarian 
modal, termasuk penggelapan pajak dan pencucian 
uang, setelah China, Rusia dan Meksiko. Ketentuan 
konstitusional negara, peraturan perundang-undangan 
atas tanah, hutan dan konservasi keanekaragaman 
hayati, seperti UU Kehutanan Nasional dan Peraturan 
Hutan tambahan, di atas kertas telah cukup memadai, 
namun implementasi dan penerapannya buruk. 
Pemerintah federal dan negara bagian sama-sama 
gagal untuk menghormati hukum adat masyarakat 
adat, mengabaikan keputusan pengadilan yang 
mengakui hak masyarakat adat dan mengabaikan 
komitmen lingkungan mereka. Kurangnya koordinasi 
antar kementerian, departemen dan lembaga negara 
membuat keadaan menjadi lebih buruk lagi.

Elit penguasa di Malaysia telah lama memanfaatkan 
alokasi hak eksploitasi hutan dan sumber daya alam 
untuk memperkaya diri dan mempertahankan kendali 
politik. Sebagai menteri utama Sarawak selama 33 
tahun, Taib Mahmud secara pribadi bertanggung 
jawab atas pendistribusian kontrak dan lisensi. 
Keluarga Taib ini memiliki kepentingan di lebih 
dari 400 perusahaan di 25 negara dan pusat-pusat 
keuangan lepas pantai, dan warisannya mencakup 
rencana untuk membangun 12 bendungan di 
pedalaman Sarawak yang akan membanjiri wilayah 
hutan yang luas dan menggusur banyak masyarakat 
(lihat kotak). Bank internasional terkemuka telah 
bermitra dengan perusahaan yang terlibat dalam 
perusakan hutan, pengembangan perkebunan dan 
agribisnis di Malaysia, dan sering kali melanggar 
standar lingkungan dan sosial mereka sendiri seperti 
Equator Principles global sektor keuangan.

Di bawah proses Penegakan Hukum, Tata Kelola 
dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT), Uni 
Eropa sedang merundingkan Kesepakatan Kemitraan 
Sukarela (VPA) bilateral dengan negara-negara 
produsen kayu termasuk Malaysia. Organisasi utama 
masyarakat adat Malaysia dan NGO sosial dan 
lingkungan telah memboikot diskusi multi-pihak ini 
sejak tahun 2008 karena kelemahan prosedural dan 
keengganan pemerintah untuk menangani hak adat 
atas tanah dan isu-isu hak-hak lainnya.

PENGUAsAAN LAHAN DAN HAK MAsyArAKAT 
HUTAN

Pada hakikatnya semua hutan dan lahan di Malaysia 
diklaim oleh pemerintah federal dan negara 
bagian, nyaris tanpa memperhatikan hak-hak 
adat dari masyarakat adat dan masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan. Malaysia 
di masa pasca-kemerdekaan, meneruskan hukum 
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dan sistem kolonial yang terus mengikis dan 
menghilangkan penguasaan hutan dan akses 
masyarakat. Legislasi negara seperti Undang-Undang 
Masyarakat Asli telah membantu pengambilalihan 
tanah Orang Asli.

Meskipun menjadi anggota Dewan HAM PBB dan 
penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat (UNDRIP), Malaysia mengabaikan 
banyak kewajiban atas hak asasi manusia 
internasional, termasuk untuk melindungi dan 
menghormati hak-hak adat asli (NCRs) atas tanah 
dan hak masyarakat adat untuk keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Apabila 
diterapkan pun, konsultasi dengan masyarakat 

atas perampasan lahan hutan untuk perusahaan-
perusahaan cenderung terbatas pada tokoh 
masyarakat yang ditunjuk pemerintah dan pejabat 
negara. Hak-hak adat asli atas tanah dan wilayah 
sering hilang tanpa sepengetahuan masyarakat dan 
biasanya tanpa kompensasi yang memadai.

‘Pemerintah tidak menginginkan dialog dengan 
masyarakat. bukanlah sebuah persetujuan yang 
benar bila mereka hanya berunding dengan satu 
perwakilan saja – satu orang – yang merupakan 
sebuah kesalahan besar. fPIC adalah untuk 
masyarakat secara keseluruhan.’ – Delegasi 
lokakarya.

PEMbANGUNAN WADUK DI sArAWAK

pembangunan waduk melibatkan pembanjiran seluruh daerah aliran sungai, merelokasi penduduk 
yang sering kali dengan pemaksaan, dan memusnahkan hutan di luar kawasan waduk karena 
kebutuhan untuk membangun jaringan listrik dan jalan pemeliharaan. malaysia telah memiliki 
banyak waduk besar, dan merencanakan untuk membangun lebih banyak lagi, khususnya di 
Sarawak.

mantan menteri Taib mahmud telah meninggalkan warisan rencana untuk membangun 12 waduk 
di pedalaman Sarawak sebagai bagian dari proyek industrialisasi dan ‘modernisasi' yang disebut 
Sarawak corridor of renewable energy (Score). penerima manfaat utama adalah perusahaan-
perusahaan yang mengoperasikan secara intensif pabrik-pabrik pengolahan mineral dan metal, 
bank-bank malaysia yang memberi pinjaman untuk berbagai proyek Score, dan perusahaan dari 
australia, china, Jerman, Swedia, Swiss dan amerika Serikat yang terlibat melalui peminjaman 
dan penyediaan personil dan teknologi berbiaya tinggi. korupsi tingkat tinggi diduga melingkupi 
rencana pembangunan waduk Sarawak, dan tiga perusahaan telah mengundurkan diri karena 
prihatin akan situasi hak asasi manusia, kelayakan ekonomi dan risiko reputasi yang akan muncul 
akibat keterlibatan dalam proyek ini.

Waduk Bakun Sarawak, yang dibuka pada tahun 2011 dan merupakan salah satu waduk terbesar di 
asia, disebut oleh Transparency international sebagai 'monumen korupsi'. Waduk Bakun sekarang 
mengandung sangat banyak asam karena pembersihan vegetasi yang tidak tuntas dan aliran 
kimia dari perkebunan kelapa sawit di hulu, serta turbin-turbin yang telah amat berkarat. Saat ini 
masyarakat adat yang dipindahkan akibat proyek Bakun lebih dari sepuluh tahun yang lalu masih 
terus berjuang untuk bertahan hidup.

masyarakat yang terkena dampak telah memprotes waduk-waduk tersebut melalui aksi turun 
ke jalan dan blokade, misalnya komunitas penan dan kelompok-kelompok pribumi lainnya di 
bakal lokasi waduk Baram untuk mengekspresikan kekhawatiran yang semakin besar terhadap 
deforestasi dan pelanggaran ham dan akan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar (domestik 
dan asing) yang berkontribusi terhadap krisis ini. mengenai Taib, ia menyerahkan kekuasaan 
kepada mantan kakak iparnya pada bulan februari 2014 dan menjadi gubernur negara bagian, 
sebuah posisi yang memungkinkan dia dapat menghindari tuntutan pidana, pindah dengan istri 
muda keduanya ke istana gubernur di kuching.

* Theoretically, nobody in malaysia is legally immune from prosecution. There is legal provision for a special court to try even 
sultans. So Taib as governor is not immune, though in practice trials and prosecutions can be blocked by senior politicians.
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‘Kami telah memperoleh dan mengklaim hak adat 
asli atas wilayah tanah dan wilayah yang oleh kami 
komunitas Penan sebut dengan Tana Pengurip. 
Area ini terletak di dalam wilayah yang awalnya 
digunakan dan diklaim oleh nenek moyang kami, 
dengan batas-batas fisik yang jelas bagi kami dan 
bagi masyarakat sekitar. Izin penebangan diberikan 
di atas daerah yang merambah sampai tanah adat 
kami tanpa izin kami.’ – Kepala Desa T.K. Balan.

Di Semenanjung Malaysia pemerintah federal enggan 
mendaftarkan daerah/tanah Orang Asli tapi sangat 
bersemangat untuk mencabut status tanah adat 
yang sudah terdaftar sebelumnya. Meskipun hampir 
24.000 hektar tanah Orang Asli telah terdaftar, dan 
permohonan telah diajukan untuk lebih 93.000 
hektar lainnya, pemerintah telah mempercepat 
privatisasi tanah meskipun diprotes masyarakat adat 
dan masyarakat sipil. Kebijakan resmi yang diadopsi 
pada tahun 2009, yang mengubah UU Masyarakat 
Asli, telah memungkinkan pemerintah untuk 
memprivatisasi kepemilikan tanah komunal untuk 
pembangunan jalan raya, bandara, kawasan industri, 
pusat-pusat kota, dan fasilitas pariwisata dan rekreasi.

'Hak-hak orang Asli atas tanah dianggap berada 
dalam kawasan cadangan asli yang ditetapkan 
dan dapat dihapuskan setiap saat karena mereka 

tidak memiliki hak legal atas tanah tersebut dan 
tidak diakui oleh pemerintah, tidak seperti daerah 
penampungan Melayu.’ – Tijah Yok Chopil, aktivis 
Orang Asli.

Pemerintah telah menggunakan 'strategi 
pembangunan' 10-point untuk menundukkan Orang 
Asli, termasuk untuk merelokasi dan menampung 
mereka dan menyusun kembali etnisitas dan 
agama mereka sebagai Muslim Melayu. Negara 
dapat memutuskan hal-hal yang menyangkut tanah 
Orang Asli tanpa FPIC masyarakat, meskipun ada 
ketentuan hukum dalam negeri yang ditujukan untuk 
mengamankan kelangsungan masyarakat, budaya dan 
kontrol Orang Asli atas wilayah tradisional. Secara 
teoritis, tanah yang terdaftar sebagai tanah Orang Asli 
tidak dapat diambil oleh orang luar, tetapi komunitas 
Orang Asli tetap kehilangan tanah adat mereka 
melalui pencabutan oleh pemerintah, umumnya tanpa 
kompensasi atau tanah pengganti.

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN 

'Hutan adalah penyelamat kami untuk memastikan 
keseimbangan yang berkelanjutan antara alam 
dan diri kami sendiri, dan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Kami memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan hutan kami diurus dengan 
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❚ foto kiri: masyarakat hutan sering mencoba menghentikan para penebang dengan menggunakan aturan 
adat mereka dan cara-cara yang damai. Komunitas Penan ini telah mendirikan blokade dari kayu yang diikat 
dengan tali yang terbuat dari rotan yang berasal dari hutan, melintang di jalan penebangan. Pemerintah 
negara bagian sarawak telah memutuskan bahwa penghalangan seperti itu adalah tindakan ilegal. banyak 
penduduk lokal yang memasang blokade telah mengalami ancaman dan intimidasi.  Foto: BMF
❚ foto kanan: Pertemuan komunitas Penan untuk membahas dan berbagi informasi tentang ancaman dari 
penebang yang terus maju ke lahan komunal mereka di baram.  Foto: SACCESS
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baik ... Hutan merupakan dasar keberadaan kami, 
keyakinan spiritual kami dan identitas kami.' – 
Pengawas hutan masyarakat Orang Asli.

Masyarakat hutan Malaysia ini telah hidup secara 
berkelanjutan selama beberapa generasi dengan 
menjaga rasa hormat yang mendalam terhadap 
sumber daya alam yang mereka andalkan. Banyak 
dari mereka saat ini tetap mempertahankan praktik-
praktik adat seperti berburu, mengumpulkan, 
perladangan berpindah skala kecil dan tradisi lisan 
mereka. Namun upaya-upaya ini semakin dirusak 
oleh deforestasi, kerusakan hutan, hilangnya tanah 
dan wilayah, dan pelanggaran HAM yang luas.

'Perusahaan yang beroperasi di atas tanah adat 
kami telah merampok air bersih kami. Pohon-pohon 
kami ditebangi. Apa yang kami minta – sekolah, 
transportasi – tidak kami dapatkan. Tidak ada 
tempat tersisa bagi kami untuk mencari makanan. 
Kami tidak memiliki obat-obatan tradisional kami 
lagi.' – Delegasi lokakarya perempuan.

Masyarakat hutan termasuk orang-orang termiskin 
di Malaysia. Pemerintah telah mempromosikan 
penebangan sebagai sumber potensial manfaat 
pembangunan, dan perusahaan kayu menawarkan 
lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Namun, 
tidak banyak yang dilakukan industri penebangan 
selain memberikan pekerjaan kasar jangka pendek 
dan bantuan sedikit-sedikit. Persetujuan masyarakat 
untuk penebangan telah direkayasa oleh pejabat yang 
mengatakan kepada warga desa bahwa agar dapat 
menerima manfaat, maka mereka harus bekerja sama. 
Dan untuk mematahkan perlawanan warga, tokoh 
masyarakat terpilih telah digantikan oleh orang-orang 
yang lebih berpihak pada perusahaan dan ditunjuk 
pemerintah.

‘Perusahaan penebangan seringkali bersedia 
menggunakan suap dan tawaran, misalnya, 
pemberian generator dan bahan bakar, jika tidak 
ada protes terhadap penebangan.’ – Kepala Desa 
T.K. balan.

Deforestasi dan pembangunan skala besar telah 
merampas akses masyarakat hutan Malaysia ke lahan 
hutan dan sumber daya dan mencemarkan aliran 
sungai mereka. Tekanan terhadap lahan kadang-
kadang memaksa mereka untuk menggunakan 
hutan secara tidak berkelanjutan, menjual tanah 
kepada orang luar atau meninggalkan praktik turun-
menurun. Kedaulatan pangan setempat, kesehatan, 
pengetahuan dan tradisi telah terkena dampak, 
sementara masyarakat mengalami penggusuran paksa, 

pelecehan oleh polisi, serangan, kekerasan seksual 
dan penolakan ganti rugi. Aturan, pembatasan dan 
sanksi relatif fleksibel untuk kepentingan bisnis, tetapi 
pihak berwenang menerapkan hukuman berat bagi 
masyarakat atas tuduhan kejahatan.

'Dulu rotan tersedia di mana-mana sebelum 
penebangan. sekarang rotan hanya ada di wilayah 
yang tidak masuk dalam wilayah penebangan 
saja. Wilayah ini letaknya jauh dari desa, yang 
membuat pengumpulan menjadi lebih sulit, dan 
jumlahnya juga menurun. Hal yang sama juga 
terjadi dengan hewan – mereka kini lebih sulit 
ditemukan. Para laki-laki perlu pergi lebih jauh, dan 
jauh dari keluarga lebih lama lagi, untuk berburu 
dan membawa kembali hewan buruan ke desa.' – 
pengrajin tua dari komunitas Penan.

Berkurangnya akses ke sumber daya hutan dapat 
merusak daya runding perempuan dan menghalangi 
anak-anak mempelajari sejarah komunitas mereka, 
mempelajari tempat-tempat keramat, belajar berburu 
atau mengetahui praktik-praktik pengobatan. Di 
beberapa daerah perempuan dan anak perempuan 
menjadi lebih rentan karena masuknya pekerja 
penebangan. Laki-laki dan pemuda meninggalkan 
desa untuk mencari pekerjaan di tempat lain. 
Anak-anak yang pergi ke sekolah kekurangan 
transportasi darat yang terjangkau dan dapat 
diandalkan, dan gadis-gadis diperkosa ketika 
menumpang kendaraan dari rumah ke sekolah dan 
sebaliknya.

‘Dengan adanya para penebang di sekitar kami dan 
tidak ada ikan di daerah yang aman, keterlibatan 
perempuan dalam menangkap ikan dan 
mengumpulkan hasil hutan terus menurun karena 
berbahaya bagi mereka untuk bepergian terlalu 
jauh." – Kepala Desa TK balan.

'Masyarakat telah kehilangan sumber mata 
pencaharian dan keanekaragaman hayati. Ikan, 
katak, hewan amfibi lainnya semuanya lenyap. 
Dua sungai di dekat komunitas kami telah lenyap 
dan hanya meninggalkan dua aliran kecil air seraya 
penggalian terus meluas. banyak penduduk desa 
menderita infeksi kulit dan asma, dan beberapa 
bahkan telah meninggal akibat penggalian.' – 
Delegasi lokakarya.

Sejak tahun 1980-an komunitas Penan secara berkala 
memblokir jalan secara damai ketika keprihatinan 
dan upaya untuk berunding mengalami penolakan. 
Dikarenakan kadang-kadang pemblokiran 
dapat berlangsung selama berbulan-bulan, dan 
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jaraknya yang amat jauh dari rumah, tindakan ini 
membutuhkan perjuangan yang berat. Pemerintah 
negara bagian telah menjadikan pemblokiran jalan 
oleh masyarakat suatu tindak pidana.

Di antara komunitas Orang Asli di Semenanjung 
Malaysia, penggalian batu telah menjadi sumber 
kesulitan tertentu akibat kegaduhan, debu, polusi 
sungai dan erosi tanah. Masalah kulit dan pernapasan 
juga meningkat. Para dukun merasakan lebih sulit 
untuk mendapatkan tanaman herbal. Muncul rasa 
putus asa dan frustrasi, dan ketidakharmonisan di 
kalangan warga. Laki-laki usia kerja dan pasangan 
yang baru menikah pindah ke luar desa. Para 
pimpinan adat khawatir bahwa peran dan fungsi 
mereka akan kehilangan relevansinya.

‘Para pengembang tidak menghormati adat dan 
perasaan kami. Mereka tidak peduli bahwa mesin 
mereka mulai beroperasi sejak dini hari dan 
mengganggu penduduk desa. Kegiatan peledakan 
telah menyebabkan banyak kerusakan pada sungai 
... Kami dibiarkan dengan kehidupan dan semangat 

yang kosong tanpa hutan. Itu lebih buruk daripada 
menjadi penghuni liar atau imigran ilegal di tanah 
sendiri.' – Zurdi bin baharu, orang Asli penjaga 
hutan masyarakat.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

‘Masyarakat adat merupakan salah satu pengelola 
dan penjaga hutan terbaik.’ – Delegasi lokakarya.

Masyarakat hutan Malaysia mengakui adanya 
beberapa perkembangan yang menggembirakan, 
seperti keputusan pengadilan yang menegaskan 
hak atas tanah NCR, atas adat dan atas prinsip 
FPIC; bertumbuhnya kesadaran akan potensi 
sistem energi yang lebih berkelanjutan seperti sinar 
matahari, angin dan mikro hidro; dan meningkatnya 
pemahaman internasional atas krisis hutan global, 
memberikan peluang-peluang baru bagi masyarakat 
dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang dapat 
dilaksanakan bersama pemerintah.

PENAN PEACE PArK 

dalam upaya untuk melindungi hutan hujan terakhir di wilayah upper Baram dan menentang 
pemberian konsesi penebangan pemerintah kepada perusahaan raksasa kayu malaysia Samling, 18 
komunitas penan telah menyatakan sebuah cadangan hutan baru di atas tanah adat mereka. The 
peace park penan (ppp) diproklamasikan dengan sebuah upacara adat pada tahun 2009 di panjang 
ajeng, sebuah desa penan yang terpencil. ppp yang diusulkan terdiri dari lahan seluas sekitar 
163.000 hektar di sekitar pegunungan gunung murud kecil, dekat perbatasan dengan indonesia, di 
daerah pemukiman utama bagi peradaban hutan hujan penan Selungo (penan Timur).

Sebuah komite yang terdiri dari 10-orang dibentuk dan diberi kuasa mewakili desa-desa penan 
dan pemilik tanah adat asli. pada tahun 2012 komite ini mengajukan proposal yang rinci kepada 
pemerintah Sarawak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk rencana mengubah 
tanah dan hutan adat menjadi sebuah taman perdamaian di mana komunitas penan dapat 
memperoleh manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan adat, yang diputuskan oleh mereka sendiri, 
yang juga akan menguntungkan Sarawak dan dunia pada umumnya. mewaspadai kegiatan 
masyarakat terkait hutan di mana pemerintah tidak memiliki kendali atau hanya memiliki sedikit 
kendali atasnya, pemerintah mengklaim bahwa negara memiliki semua lahan hutan di Sarawak dan 
bahwa ppp 'tidak memiliki dasar hukum'.

komunitas penan telah meminta bantuan dari pengacara hak tanah asli untuk mengajukan banding 
terhadap penolakan pemerintah terhadap inisiatif mereka. ppp merupakan model potensial 
untuk kawasan lindung yang dikelola masyarakat dan masyarakat adat yang sesuai dengan 
keputusan konferensi para pihak konvensi keanekaragaman hayati dan ketentuan-ketentuan 
dan norma-norma hak asasi manusia cBd. namun, hingga saat ini pemerintah Sarawak belum 
mengakui hak komunitas penan untuk mengatur dan mengelola cadangan hutan baru ini menurut 
hukum dan adat mereka sendiri.

MALAysIA



36

Mereka juga mengakui perlunya memperkuat 
kapasitas mereka untuk mengembangkan solusi dan 
untuk mempengaruhi keputusan-keputusan domestik 
dan internasional. Revitalisasi dan dokumentasi 
sejarah dan tradisi oral, termasuk merinci batas-batas 
wilayah adat, dikombinasikan dengan pemetaan 
masyarakat dan pemantauan kawasan hutan dan 
dokumentasi sumber daya dengan menggunakan 
GPS dan teknologi lainnya, akan membantu mereka 
bersaksi di pengadilan dan membuktikan klaim 
mereka atas, dan kemampuan untuk mengelola 
secara berkelanjutan, lahan NCR dan hutan. Rencana 
berbasis masyarakat untuk berbagi sumber daya 
hutan dan konservasi, seperti Peace Park Penan (lihat 
kotak), akan membantu membentuk sebuah model 
pembangunan alternatif, bersama-sama proyek-proyek 
sosial yang didukung oleh sumbangan masyarakat, 
NGO, gereja, dan sumber-sumber lainnya yang dapat 
mengurangi ketergantungan pada perusahaan dan 
negara. Kaitan dan kesepakatan antar masyarakat, dan 
dengan masyarakat sipil nasional dan internasional, 
akan memperkuat kemandirian, klaim dan advokasi 
masyarakat hutan.

‘bila kami terus berharap pemerintah melakukan 
semua yang diperlukan, maka tidak akan ada yang 
terjadi.’ – Delegasi lokakarya.

Juga ada langkah-langkah yang harus diambil 
pemerintah Malaysia, dan komunitas internasional. 
Masyarakat hutan mendesak pelaksanaan pendekatan 
berbasis hak asasi manusia terhadap lahan dan 
pengelolaan hutan, yang dikembangkan dari standar 
internasional dan ketentuan-ketentuan konstitusional 
dan hukum domestik dan keputusan pengadilan yang 
mengakui adat dan masyarakat hutan dan hak-hak 
komunitas lokal, termasuk hak untuk mewakili diri 
mereka sendiri melalui lembaga-lembaga mereka 
sendiri. Kebijakan harus memprioritaskan keamanan 
manusia dalam penguasaan lahan dan akses ke cukup 
pangan, air bersih, perumahan, kesehatan, pendidikan 
dan layanan-layanan lainnya. Apabila pembangunan 
sektor publik dan swasta berdampak negatif pada 
masyarakat, atau sengketa lahan antara perusahaan 
dan komunitas muncul, negara harus memfasilitasi 
akses ke keadilan dan resolusi yang adil, termasuk 
ganti rugi atau kompensasi atas tanah yang diambil 
alih secara ilegal. Hukum yang memungkinkan 
pembangunan skala besar dapat mengesampingkan 
hak-hak masyarakat hutan harus diubah. Tidak 
ada izin lebih lanjut dikeluarkan untuk industri 
penebangan, perkebunan kelapa sawit, waduk besar 
dan infrastruktur lainnya tanpa penilaian dampak 
sosial dan lingkungan yang komprehensif dengan 
partisipasi masyarakat dan pelaksanaan FPIC secara 

penuh. Tidak boleh lagi ada penggusuran atau 
pemukiman kembali secara paksa atau pergeseran 
hak atas tanah dari masyarakat kepada negara dan 
perusahaan.

Proses multi-pihak yang inklusif dibutuhkan untuk 
meninjau sistem klasifikasi lahan dan kebijakan 
penggunaan lahan Malaysia sehingga dapat 
memastikan adanya keseimbangan yang lebih baik 
antara menjaga mata pencaharian dan menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi dan membalikkan eksploitasi 
kayu yang berlebihan dan konsentrasi kekayaan di 
antara para elit. Pandangan masyarakat tentang hutan 
sebagai sumber mata pencaharian dan kesejahteraan 
perlu dipertimbangkan dalam semua penilaian biaya-
manfaat. Sebuah rezim pengungkapan ekstraksi 
sumberdaya, disertai kebebasan legislasi informasi, 
harus membuat perusahaan dan pemerintah 
bertanggung jawab atas kuantitas sumber daya alam 
seperti kayu atau mineral yang diekstraksi, diproses 
dan diekspor. Kapasitas pemantauan dan penegakan 
hukum oleh pemerintah harus diperkuat untuk 
memastikan pelaksanaan peraturan yang efektif. 
Untuk mengakhiri korupsi, pencucian uang dan 
nepotisme harus menjadi prioritas tertinggi, dengan 
tuntutan hukum dan penerapan hukuman terhadap 
pelaku korupsi tingkat tinggi dan program kesadaran 
masyarakat.

Secara internasional, masyarakat hutan mendesak 
pemerintah Malaysia dan pemerintah negara-negara 
lainnya untuk merubah kebijakan makro-ekonomi 
dan perdagangan yang menyebabkan perampasan 
tanah dan pelanggaran hak asasi manusia. FPIC harus 
diterapkan untuk semua kegiatan yang direncanakan 
di atas tanah dan wilayah masyarakat adat dan lahan 
pertanian masyarakat pedesaan. Skema sertifikasi 
bisnis dan kode etik harus sepenuhnya menghormati 
NCR atas tanah dan mewajibkan FPIC sebelum 
memulai proyek apapun, sementara perlindungan 
hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan 
sumber daya harus menjadi prasyarat dari setiap 
pendanaan negara, bisnis atau bank. Pendidikan 
publik diperlukan secara global mengenai penyebab 
mendasar kerusakan hutan, termasuk hubungannya 
dengan konsumsi yang berlebihan dan perdagangan 
yang tidak etis. Bank dan lembaga keuangan global 
harus bertanggung jawab atas dampak tidak langsung 
yang mereka timbulkan terhadap deforestasi dan 
pelanggaran hak-hak.
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❚ Keterangan foto – Perkebunan kelapa sawit di 
sarawak antara Marudi dan Miri. sebagian besar 
lahan hutan di sarawak, seperti di daerah-daerah 
lainnya di Malaysia, telah dibuka atau dikonversi 
oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit dan 
tanaman lain secara besar-besaran. sebagian 
besar perkebunan komersial ini dibuka tanpa 
sepengetahuan atau kesepakatan dari masyarakat 
adat dan masyarakat hutan setempat lainnya.
 Foto: SACCESS
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INforMAsI NEGArA: KAMErUN

Luas wilayah:

46.163.526 ha

Luas hutan:

19.091.044 ha (41%) 
hutan lebat (naik 
sampai 38.756.702 
ha, 84%, dengan 
disertakannya hutan 
kayu biasa (tidak 
lebat) dan jenis lahan 
mosaik hutan)

Populasi:

21,5 juta 

Masyarakat hutan:

Lebih dari 5 juta orang yang menggantungkan 
hidupnya pada hutan; sedikitnya ada 50.000 
masyarakat hutan adat

Penguasaan lahan hutan:

setidaknya 60% dimiliki berdasarkan hukum 
adat; 0% dimiliki oleh masyarakat dan 
masyarakat adat di bawah hukum nasional; 
100% milik negara di bawah hukum nasional; 
5% ditujukan untuk dikelola dan digunakan 
oleh masyarakat dan masyarakat adat; 0% 
lahan hutan milik pribadi (perorangan dan 
perusahaan), meskipun lahan non-hutan yang 
dibuka untuk bangunan atau pertanian dapat 
didaftarkan untuk perorangan 

Laju deforestasi:

1,05% rata-rata setiap tahun dari 2000 sampai 
2010. Citra satelit untuk 2001-12 menunjukkan 
bahwa deforestasi dan hilangnya tutupan pohon 
mungkin lebih rendah daripada yang dilaporkan 
kepada fAo. 

Pemicu langsung utama deforestasi:

Penebangan komersial; agribisnis; exploitasi 
mineral; pembangunan infrastruktur

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Permintaan global untuk komoditas yang 
dihasilkan lewat deforestasi; berkembangnya 
minat komersial dalam konsesi murah dan 
kebijakan tax-recovery rendah di Afrika karena 
tanah menjadi langka atau lebih mahal di daerah 
lain (misalnya di Asia Tenggara); kerangka hukum 
dan tindakan pemerintah yang mendukung 
pemanfaatan hutan terpusat oleh pemegang 
konsesi skala besar yang melayani pasar ekspor 
dan diskriminasi terhadap kepemilikan dan 
kontrol oleh masyarakat hutan; rencana nasional 
untuk menjadi macan ekonomi; intimidasi negara 
terhadap masyarakat dan suara masyarakat 
sipil yang menentang pembangunan yang tidak 
berkelanjutan; salah urus dan korupsi.

❚ Masyarakat di hutan Nki secara aktif terlibat 
dalam pemantauan sumber mata pencaharian 
mereka di hutan untuk melindungi mereka dari 
penebangan, pembangunan dan proyek-proyek 
konservasi yang berbahaya yang tidak mengakui 
hak-hak mereka. s. Foto: John Nelson
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KAMErUN

• seperlima dari tutupan hutan Kamerun hancur atau rusak antara tahun 1990 dan 2010, 
terutama oleh penebangan – yang sering kali dilakukan secara ilegal 

• rencana pemerintah untuk menjadi macan ekonomi pada tahun 2035 melalui agribisnis untuk 
ekspor, pertambangan dan pembangunan infrastruktur menimbulkan ancaman besar bagi 
hutan. 

• salah urus dan korupsi dalam eksploitasi sumber daya alam merugikan mata pencaharian dan 
budaya masyarakat hutan dan merusak upaya untuk melindungi hutan. 

• Tanah masyarakat adat dan masyarakat hutan serta hak untuk diajak berkonsultasi diabaikan 
dan dikesampingkan dalam perundangan dalam negeri dan tindakan pemerintah. 

• Lebih dari 160 konsesi eksplorasi mineral saat ini mengancam hutan masyarakat dan kawasan 
lindung, dengan kerugian ganda di pihak masyarakat setempat – oleh pembatasan yang 
diberlakukan oleh kawasan lindung itu sendiri, dan karena persaingan dalam penggunaan 
hutan komersial 

• Pengakuan hukum terhadap hak adat masyarakat hutan, pembagian manfaat secara adil dan 
debat publik yang inklusif adalah kunci untuk menjaga hutan masa depan.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN

K amerun adalah koloni Jerman dari tahun 1884 
sampai 1916 dan kemudian dikelola oleh Perancis 

(Kamerun timur) dan Inggris (Kamerun utara dan 
selatan) sampai mereka memperoleh kemerdekaan 
pada tahun 1960. Kamerun berbatasan dengan 
Nigeria, Chad, Republik Afrika Tengah, Kongo 
(Brazzaville), Gabon dan Guinea Ekuatorial. Negara 
inimemiliki campuran dataran gurun di utara, 
pegunungan di wilayah tengah dan hutan hujan tropis 
di selatan dan timur. 

Kamerun adalah koloni Jerman dari tahun 1884 
sampai 1916 dan kemudian dikelola oleh Perancis 
(Kamerun timur) dan Inggris (Kamerun utara dan 
selatan) sampai mereka memperoleh kemerdekaan 
pada tahun 1960. Kamerun berbatasan dengan 
Nigeria, Chad, Republik Afrika Tengah, Kongo 
(Brazzaville), Gabon dan Guinea Ekuatorial. Negara 
inimemiliki campuran dataran gurun di utara, 
pegunungan di wilayah tengah dan hutan hujan tropis 
di selatan dan timur.

Antara tahun 1990 dan 2010 Kamerun kehilangan 
hampir seperlima dari luas hutannya yangsebagian 
besar diakibatkan oleh penebangan komersial, 
ekspansi pertanian komersial skala menengah dan 
besar, dan pembangunan pipa minyak Chad-Kamerun 
di selatan-timur. Niat pemerintah untuk menjadi 

macan ekonomi pada tahun 2035 melalui 
pertumbuhan besar di sektor agribisnis untuk ekspor, 
pertambangan dan pembangunan infrastruktur 
menimbulkan ancaman deforestasi dan kerusakan 
yang lebih besar lagi.

Hukum Kamerun, yang beberapa di antaranya berasal 
dari masa penjajahan, tidak mengakui hak-hak 
masyarakat hutan atas tanah dan hutan mereka, yang 
sering dialokasikan pemerintah untuk kepentingan 
pribadi tanpa konsultasi atau kompensasi yang 
memadai. Meskipun beberapa hak pemanfaatan 
sementara dan hak akses lokal telah berhasil 
diamankan di sedikit kawasan hutan lindung dan 
beberapa 'hutan masyarakat’ dalam beberapa tahun 
terakhir, negara tidak mengakui, baik dalam hukum 
atau dalam praktik, hak kepemilikan masyarakat  
adat atas lahan hutan, wilayah dan sumber daya 
mereka.

Hutan merupakan basis mata pencaharian dan budaya 
masyarakat hutan Kamerun serta merupakan sesuatu 
yang tak tergantikan bagi mereka. Cara hidup mereka 
membantu menjaga hutan. Namun, salah urus dan 
korupsi yang meluas dalam eksploitasi sumber daya 
alam negara itu lewat para ketua masyarakat hutan 

KAMErUN

❚ Pemantauan masyarakat yang independen 
mencatat lokasi-lokasi penebangan di Hutan Nki.
 Foto: John Nelson
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berdampak negatif terhadap masyarakat hutan dan 
mengganggu upaya untuk melindungi hutan.

Solusi efektif yang dianjurkan oleh masyarakat hutan 
mewajibkan pengakuan secara penuh terhadap hak 
kepemilikan adat atas lahan dan sumber daya hutan 
dalam kerangka hukum formal sehingga memiliki 
bobot dan validitas yang sama dengan kepemilikan 
tanah pribadi, dan menjamin hak mereka atas 
keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
atas pembangunan yang mempengaruhi mereka. 
Pembagian manfaat secara adil dan debat publik yang 
inklusif mengenai masa depan dan penggunaan hutan 
negara tersebut juga diperlukan.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA

Kehutanan komersial, agribisnis, eksplorasi 
mineral dan pembangunan infrastruktur secara 
langsung menyebabkan deforestasi di Kamerun 

yang dipermudah oleh UU Kehutanan negara itu 
sejak berlakunya UU tersebut pada tahun 1994 atas 
perintah Bank Dunia. Undang-undang ini mendorong 
eksploitasi ekonomi dari sumber daya alam melalui 
konsesi komersial dan mengesampingkan hak-hak 
masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya. 
Dalam menghadapi tuntutan ekonomi eksternal 
untuk komoditas yang eksploitasi skala besarnya 
umumnya terkait dengan deforestasi dan agenda 
pembangunan yang hendak dicapai, tata kelola hutan 
telah dilemahkan oleh korupsi, salah urus dan kontrol 
terpusat, termasuk kurangnya koordinasi antar 
departemen pemerintah. Hal ini telah menyebabkan 
pembukaan hutan Kamerun untuk proyek-proyek 
pembangunan yang tidak berkelanjutan skala besar, 
yang sering melibatkan kesepakatan-kesepakatan 
busuk dengan perusahaan asing.

Kamerun adalah produsen kayu utama dan eksportir 
kayu tropis terkemuka Afrika bagi konsumen hasil 

PErAMPAsAN LAHAN: HErAKLEs

dapat dikatakan salah satu proyek agribisnis paling kontroversial di kamerun adalah rencana 
perusahaan modal ventura asal aS herakles yang hendak mengkonversi hutan untuk perkebunan 
kelapa sawit di kawasan selatan-barat kamerun. pada tahun 2009 perusahaan tersebut mengklaim 
bahwa mereka memiliki konsesi selama 99 tahun atas lahan seluas 73.000 hektar, meskipun tidak 
ada keputusan presiden yang memberi izin ini sebagaimana diwajibkan hukum nasional. daerah 
yang diklaim perusahaan membentang di atas lahan hutan yang menghubungkan lima kawasan 
lindung. rincian kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah tetap tertutup bagi publik, 
sementara perusahaan dilaporkan telah menyuap kepala desa untuk menandatangani kertas 
kosong sebagai bukti 'persetujuan masyarakat.’

herakles telah memancang patok-patok batas di atas lahan masyarakat dan mulai menebangi 
hutan untuk pembibitan, di mana perusahaan menggunakan pupuk kimia yang mencemari saluran 
air. Setelah aktivis lokal mengadukan perusahaan ke pengadilan, dan menyusul denda yang 
dikenakan oleh kementerian kehutanan dan margasatwa karena melakukan deforestasi ilegal, 
pada tahun 2013 pemerintah mengurangi area konsesi perusahaan sebesar hampir tiga perempat, 
meskipun pemerintah sepakat untuk memberi perusahaan sewa yang resmi walaupun ada 
tentangan dari masyarakat setempat dan penyimpangan hukum yang terdokumentasi dengan baik.

pelaku protes damai yang menentang herakles mengalami kriminalisasi oleh negara, dan kalangan 
ngo telah meminta pelapor pBB dan para pakar untuk menengahi. pelapor khusus pBB tentang 
hak atas pangan telah mengkritik proyek kelapa sawit tersebut dan mengingatkan pemerintah 
kamerun tentang tugasnya untuk melindungi para pembela hak asasi manusia.

‘saya sangat prihatin atas lokasi perkebunan yang diusulkan dalam hutan lindung, lahan 
masyarakat dan DAs. Herakles telah mulai menebangi hutan tanpa menunjukkan rasa hormat 
terhadap hukum Kamerun, karena tidak ada analisis dampak lingkungan yang layak yang 
diterbitkan, dan tidak ada konsultasi yang murni dengan masyarakat lokal.’ – Nasako Besingi, 
Struggle to Economise the Future Environment. 
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hutan tropis terkemuka di dunia, yaitu Uni Eropa. 
Penebangan – baik yang legal maupun yang ilegal – 
sering merupakan pelopor kerusakan hutan tambahan 
dan telah menyebabkan konflik di dalam dan sekitar 
lokasi konsesi. Deforestasi cenderung meningkat 
tajam sebagai akibat dari strategi pemerintah, yang 
diadopsi pada tahun 2009, untuk mencapai status 
macan ekonomi di tahun 2035. Rencana resmi, 
yang lebih berpihak pada elit domestik dan investor 
asing daripada hak-hak dan kebutuhan masyarakat 
setempat, dititikberatkan pada perluasan eksploitasi 
komersial kayu hutan, perkebunan kelapa sawit dan 
karet, agribisnis lainnya, pertambangan bijih besi, 
kobalt, nikel dan mangan yang berorientasi ekspor, 
serta pembangunan infrastruktur besar seperti 
pembangkit listrik tenaga air, pelabuhan laut dalam 
Kribi dan kereta api yang menghubungkan Kribi ke 
lokasi pertambangan di kawasan selatan-timur.

Akibat UU Pertambangan Tahun 2001, dan ditujukan 
untuk membuat Kamerun lebih menarik bagi investor, 
lebih dari 160 izin eksplorasi mineral telah diterbitkan 
di kawasan selatan dan timur yang mencakup lahan 
seluas hampir seperlima luas negara itu. Sebagian 
besar dari konsesi ini tumpang tindih dengan hutan; 
hampir setengahnya beririsan dengan 'kawasan hutan 
tetap’ yang ditunjuk untuk penebangan atau sebagai 
kawasan lindung; dan sembilan lainnya menindih 
kawasan taman nasional. Penemuan barang mineral 
akan menyebabkan aksi tebang-habis dan membawa 
akses jalan, kereta api, dan masuknya pekerja 
migran internal serta penyakit, perburuan liar dan 
pembukaan hutan tambahan (seringkali memiliki 
izin) untuk perumahan dan kebutuhan subsisten.

'Tanah baka dibeli oleh orang luar untuk keperluan 
agribisnis dan diambil alih untuk pembangunan 
skala besar lainnya. Hal ini akan mengurangi hutan 
yang tersedia bagi kami dan menghancurkan 
pengetahuan dan bahasa kami. semakin sedikit 
hutan lebat yang tersedia bagi komunitas baka 
untuk melakukan perburuan dan mengumpulkan 
hasil hutan dan untuk menjaga dan mendidik kaum 
muda kami.' – Aktivis Adat dan anggota dewan kota 
Venant Messe.

Ekspansi besar-besaran konsesi kelapa sawit dan 
konsesi tanaman komersial lainnya secara langsung 
menyebabkan pembukaan hutan; di tempat lain, 
petani subsisten kecil digusur untuk membuat jalan 
bagi perkebunan dan mereka dipaksa untuk membuka 
area hutan tambahan untuk pertanian subsisten 
mereka sendiri. Biaya ekologi dari kehutanan, 
agribisnis, operasi ekstraktif dan proyek infrastruktur 
mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, erosi 

tanah, peningkatan suhu dan penurunan kelembaban. 
Masyarakat menanggung biaya dalam hal tidak 
terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi dan budaya 
mereka, karena sumber mata pencaharian direbut 
dari tangan mereka tanpa konsultasi, keputusan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka, atau 
pembagian keuntungan yang memadai. Hak-hak 
sipil dan politik mereka juga tergerus ketika negara 
dan kepentingan bisnis menindas dan melecehkan 
mereka yang digambarkan sebagai 'lawan kemajuan' 
tetapi yang sebenarnya berupaya mewujudkan 
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

Penguasaan lahan adat masyarakat atas tanah hutan 
tidak mendapatkan pengakuan hukum di Kamerun. 
Tanah yang tidak terdaftar secara pribadi dianggap 
tanah negara. UU Kehutanan Tahun 1994 juga 
menunjuk banyak tanah dan wilayah adat Baka dan 
masyarakat adat hutan lainnya sebagai bagian dari 
'kawasan hutan tetap' milik negara, sebuah kategori 
hutan yang memberi hak kepemilikan penuh kepada 
negara. Pencabutan hak secara hukum ini berlangsung 
dengan sedikit atau tanpa konsultasi sama sekali 
dengan komunitas-komunitas tersebut. UU 
Kehutanan memberikan hak-hak penggunaan hutan 
kepada masyarakat sekitar, namun hak-hak ini dapat 
dibatasi tanpa persetujuan masyarakat.

Untuk menetapkan kepemilikan penuh atas lahan 
hutan, masyarakat harus mampu menunjukkan 
bahwa mereka memiliki 'nilai tambah' untuk tanah 
bersangkutan (dalam praktiknya ini berarti membuka 
hutan dan membangun rumah dan peternakan). 
Karena hal ini tidak sejalan dengan cara kebanyakan 
masyarakat adat menggunakan hutan dan cara hidup 
mereka di hutan, mereka dihalang-halangi agar tidak 
dapat memperoleh hak legal atas tanah dan wilayah 
mereka; oleh karena itu kerangka hukum telah 
berlaku diskriminatif terhadap mereka. Bahkan bagi 
masyarakat hutan yang telah membangun peternakan 
dan rumah permanen, survei teknis dan hambatan 
finansial untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan 
resmi atas tanah mereka menjadi penghalang (kecuali 
untuk elit lokal berpendidikan tinggi dan kaya), dan 
lahan hutan dan lahan basah yang mereka gunakan 
untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan untuk 
melengkapi pertanian subsisten mereka masih akan 
tetap berada di luar cakupan hukum tersebut karena 
alasan 'belum dikembangkan'.

Berdasarkan UU Kehutanan, masyarakat dapat 
mengelola lahan hutan hingga seluas 5.000 hektar, 
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tetapi hanya di wilayah yang ditetapkan oleh negara 
(tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat) 
sebagai bagian dari ‘kawasan hutan tidak tetap'. 
Hutan masyarakat dibatasi hanya berlaku maksimal 
25 tahun dan memberikan hak kepemilikan 
kepada masyarakat atas hasil hutan, namun bukan 
kepemilikan atas tanah. Kepemilikan atas tanah 
tetap berada pada negara. Komunitas yang ingin 
menggunakan hak tersebut harus menyerahkan 
rencana pengelolaan dan survei, dan secara resmi 
mendaftarkan tim pengelolaan hutan. Persyaratan-
persyaratan ini (seperti halnya dalam pendaftaran 
hak milik) mengecualikan sebagian besar masyarakat 
berbasis subsisten karena tidak dapat diakses secara 
finansial dan teknis oleh negara. Bahkan dalam kasus 
di mana masyarakat telah berhasil membangun hutan 
masyarakat secara hukum, daerah-daerah ini kadang-
kadang menjadi sasaran penebangan liar oleh pihak 
luar. Singkatnya, pengelolaan hutan terdesentralisasi 
dan partisipatif oleh masyarakat sangat dibatasi dan 
tidak didukung oleh kerangka hukum Kamerun.

Dengan menahan pengakuan hukum atas hak-hak 
adat, pemerintah dapat mencegah masyarakat 
menggunakan lahan hutan dan secara istimewa 

mengalokasikan lahan bagi warga negara asing dan 
perusahaan asing sebagai konsesi penebangan swasta, 
perkebunan, pertambangan atau kawasan lindung. 
Dalam kasus tersebut, studi dampak lingkungan dan 
konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak 
diwajibkan oleh hukum tetapi biasanya diabaikan atau 
tidak diimplementasikan dengan baik dalam praktek.

Menurut konstitusi, perjanjian hak asasi manusia 
internasional di mana Kamerun menjadi salah satu 
pesertanya mengikat secara hukum pada negara 
tersebut dan harus diutamakan di atas hukum dalam 
negeri. Dengan demikian, berbagai undang-undang 
yang berkaitan dengan hutan (misalnya UU tanah, 
hutan, pertambangan dan lingkungan hidup) harus 
menghormati tanah masyarakat dan hak kepemilikan 
hutan, tetapi seperti yang dijelaskan di atas, yang 
terjadi di lapangan amatlah berbeda. Oleh karena 
itu, hukum Kamerun saat ini bertentangan dengan 
konstitusi negara tersebut dan dengan hukum 
adat dan hukum internasional. Meskipun menjadi 

❚ Lahan komunitas adat baka terancam oleh 
pertambangan, konservasi dan penebangan.
 Foto: John Nelson
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penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat, misalnya, negara ini tidak secara 
resmi mengakui masyarakat adat dan malah 
mengkategorikan mereka sebagai 'kelompok marginal.’

Kamerun juga telah meratifikasi Kesepakatan 
Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa 
sesuai dengan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan 
Perdagangan Sektor Kehutanan Uni Eropa (FLEGT), 
yang mengikat Kamerun (dengan dukungan Uni 
Eropa) pada sebuah program reformasi hukum, 
tata kelola dan kelembagaan untuk memastikan 
bahwa kayu berlisensi yang diekspor adalah legal 
dan mempromosikan tata kelola hutan yang baik. 
Meskipun ada komitmen VPA yang mengikat secara 
hukum untuk melakukan reformasi tata kelola yang 
baik, yang berisi persyaratan bahwa reformasi hukum 
Kamerun harus mengintegrasikan komitmen negara 
di bawah hukum hak asasi manusia dan lingkungan 
hidup internasional, ada ketakutan bahwa reformasi 
UU hutan, lahan dan pertambangan yang sedang 
berlangsung akan melanggengkan, dan bahkan 
memperburuk, pemicu deforestasi dan pelanggaran 
hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan terkait 
saat ini. RUU Kehutanan, misalnya, berupaya untuk 
melunakkan hambatan hukum yang menghambat 
konversi hutan di kawasan hutan tetap, yang 
menandakan dengan jelas bahwa ada niat kebijakan 
publik untuk membuat eksploitasi komersial yang 
menyebabkan deforestasi menjadi lebih mudah, 
terutama pertanian skala industri. Tanpa perubahan 
nyata dalam arah kemauan politik, VPA tidak 
mungkin mencapai sasaran-sasaran kebijakannya.

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN 

Masyarakat hutan Kamerun bergantung pada hutan 
yang masih utuh yang dapat menyediakan makanan, 
air, tempat tinggal, dan obat dan tanaman lain 
yang bermanfaat bagi mereka. Untuk masyarakat 
adat, hutan juga menjadi landasan identitas sosial 
dan budaya dan spiritualitas mereka. Cara hidup 
tradisional komunitas Baka, Bakola atau Bagyéli, dan 
Bedzang didasarkan pada perburuan berdampak 
rendah, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan 
air tawar, mengumpulkan madu dan budidaya skala 
kecil, yang telah berlangsung selama beberapa generasi 
tanpa merusak hutan. Perempuan adat (dan kadang-
kadang laki-lakinya) mempraktikkan perladangan 
berpindah untuk penghidupan sehari-hari dan 
sebagai sumber pendapatan, yang hanya melibatkan 
pembukaan hutan setempat pada skala kecil dan 
sementara saja. Masyarakat hanya menggunakan kayu 
mati untuk memasak dan mengasapi daging. Mereka 
merasakan hutan sebagai sumber ketenangan dan 

kemurnian dan sebagai tempat di mana mereka dapat 
mengajarkan bahasa, keterampilan untuk hidup dan 
tradisi kepada kaum muda mereka.

'Hutan memberi makanan untuk kami dan menjaga 
kami. Masyarakat kami tahu bagaimana melindungi 
hutan. Tapi negara merampas hutan secara paksa. 
Kami tidak lagi memiliki akses ke lahan hutan, dan 
tanpa sumber penghidupan dari hutan, jauh lebih 
sulit untuk mendidik anak-anak kami.' – Delegasi 
lokakarya Marceline Louanga.

‘Hutan adalah apotik, sekolah dan sekaligus pasar 
kami.’ – Aktifis Baka dan anggota dewan kota 
Venant.

Deforestasi dalam skala besar telah menggerogoti 
kehidupan dan budaya masyarakat hutan. Perkebunan 
coklat, kopi dan kelapa sawit skala industri terus 
merambah masyarakat, ditambah dengan kegiatan 
penebangan hutan untuk tujuan komersial, pencarian 
bahan mineral dan pembangunan infrastruktur. 
Semakin jelas terlihat sisa-sisa kerusakan ekologi yang 
ditinggalkan oleh operasi bisnis skala besar. Kegiatan 
berburu atau mengumpulkan hasil hutan pada saat 
ini harus dilakukan dengan menempuh perjalanan 
yang lebih jauh ke dalam hutan yang telah mengalami 
kerusakan. Jumlah hewan buruan semakin berkurang. 
Kunjungan dari satu kelompok ke kelompok lain 
memakan waktu lebih lama dan membutuhkan 
perjalanan melalui jalan darat atau jalan memutar di 
sekitar daerah yang sekarang ditutup bagi perlintasan 
umum. Kompensasi yang dijanjikan untuk masyarakat 
yang terkena dampak dan manfaat lain yang 
dihasilkan dari 10% pajak pembalakan nasional yang 
dialokasikan untuk pembangunan daerah nyaris tidak 
pernah terwujud.

‘Kami dijanjikan 3 juta franc sebagai kompensasi 
atas tanah kami namun hingga saat ini kami belum 
menerima apa-apa ... Mereka mengatakan ini untuk 
tujuan pembangunan, namun hingga kini kami 
belum memiliki sekolah, belum ada rumah sakit, 
bahkan tidak ada sarana transportasi ... Pemerintah 
tidak pernah memenuhi janjinya’ – Laki-laki suku 
Bagyéli.

Meskipun menyadari bahwa kelangsungan hidup 
mereka sangat terkait dengan perlindungan kawasan 
hutan, warga masyarakat tidak menyukai ‘program 
konservasi yang diterapkan secara represif ’ oleh 
pemerintah atau oleh organisasi-organisasi konservasi 
internasional yang menggusur mereka dari kawasan 
hutan lindung. Mereka menganggap daerah-daerah 
cadangan tersebut ‘digunduli’ dan sebagai ‘hutan 
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orang lain’ – hutan yang dijauhkan dari mereka yang 
kini tak lagi dapat mereka rawat.

Konflik antar masyarakat sering terjadi akibat 
munculnya persaingan untuk mendapatkan daerah-
daerah hutan tersisa yang sudah mulai terbatas atau 
setelah pemindahan lokasi pemukiman. Masyarakat 
semakin banyak yang digusur keluar dari desa dan 
tanah tradisional mereka dan dipindahkan ke wilayah 
dekat lintasan jalan tanpa mendapatkan akses yang 
memadai untuk memasuki hutan. Setelah pemindahan 
lokasi pemukiman, peluang mereka semakin kecil 
untuk berburu, untuk mengumpulkan hasil hutan, 
untuk bercocok tanam dan untuk meningkatkan 
penghasilan sehari-hari selain menurunnya kesehatan 
jasmani dan rohani masyarakat. Kondisi air setelah 
dilakukan pemindahan lokasi pemukiman biasanya 
lebih tercemar, dan karena kehilangan akses untuk 
memperoleh obat-obatan hutan adat, mereka 
harus bergantung pada rumah sakit ketika sakit 
yang mengharuskan mereka mengeluarkan biaya 
transportasi yang sering kali tidak mampu mereka 
tanggung. Masyarakat yang untuk “sementara” waktu 
direlokasi untuk pembangunan pelabuhan di Kribi 
mengeluhkan bahwa perusahaan konstruksi asal 
China yang melaksanakan proyek tersebut membuang 
sampah di depan dan di sekitar rumah mereka.

'Hutan, tempat di mana kami biasa berburu dan 
mengumpulkan tanaman obat-obatan dan hasil 
hutan bukan kayu kini sudah hilang, terutama 
akibat pembangunan pelabuhan laut dalam, pabrik 
gas dan jalan. Pemerintah telah menunjukkan 
kami area pemukiman kembali yang tidak memiliki 
hutan, bahkan tidak ada pepohonan untuk 
diambil kulitnya sebagai obat atau bahkan untuk 
berburu tikus. Kami sekarang akan berada di 
pusat perkotaan; jalur kereta api akan melewati 
kami, juga banyak jalan raya dan ada pabrik gas. 
Ketenangan hutan telah digantikan oleh kebisingan 
kendaraan bermotor dan mesin-mesin.– Tolong 
sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan 
kami tempat di mana kami dapat mengumpulkan 
obat-obatan untuk menyembuhkan anak-anak 
kami yang sakit... Tidak ada satu pihakpun yang 
membolehkan kami untuk memutuskan apakah 
kami bersedia dipindahkan atau tidak, dan di mana. 
semuanya dipaksakan kepada kami.’ – Laki-laki suku 
Bagyéli.

Komunitas Oroko di pesisir barat daya Kamerun 
melihat lahan hutan mereka dirambah oleh 
perusahaan kelapa sawit Herakles (lihat kotak). 
Perkebunan Herakles yang diusulkan, yang ditentang 
oleh masyarakat lokal, dapat menggusur hingga 

14.000 orang dari rumah mereka dan menghilangkan 
mata pencaharian mereka. Para penentang ditanggapi 
dengan ancaman, tuntutan hukum dan intimidasi 
kekerasan, sementara sebagian warga dengan sengaja 
menebangi hutan untuk menegaskan kepemilikan 
tanah mereka setelah muncul peraturan bahwa semua 
hutan yang masih utuh adalah tanah negara kecuali 
tanah tersebut ‘telah dikembangkan’.

Ketidakpastian nasib yang besar melingkupi 
masyarakat hutan Kamerun. Bahkan banyak yang 

❚ Marceline Louanga di tengah komunitasnya

❚ Pelaku deforestasi dan pelanggaran hak – 
Pembangunan perkebunan kelapa sawit Herakles.

❚ Pembangunan pelabuhan Kribi telah 
mengakibatkan deforestasi dan penggusuran 
masyarakat adat bagyeli. Foto: Samuel Nnah
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merasa pesimis tentang masa depan hutan serta 
kelangsungan hidup masyarakat mereka. 

‘sebagian besar tanaman komersial kami musnah...
segalanya sudah berubah … Kami tidak tahu 
bagaimana memenuhi nafkah keluarga kami ke 
depannya.’ – perempuan adat 

‘Dengan laju kerusakan saat ini, anak-anak kami 
tidak akan bisa merasakan keberadaan hutan … 
Di zaman orang tua dan leluhur kami hutan masih 
sangat utuh dan menyediakan segala yang kami 
butuhkan. Tapi sekarang sudah tidak ada.’ – Kepala 
desa perempuan.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Masyarakat adat dan masyarakat hutan serta warga 
sipil pengkampanye dari Kamerun menganjurkan 
adanya pendekatan berbasis hak untuk menjaga 
hutan negara tersebut dan mata pencaharian mereka. 
Mereka meyakini bahwa pengakuan hak adat atas 
tanah dan dialog multi-pihak sama pentingnya 
dengan upaya memperlambat atau menghentikan 
deforestasi.

'Komunitas baka perlu memiliki keterwakilan 
dalam pengambilan keputusan. Harus ada dialog di 
tingkat lokal, daerah dan nasional yang melibatkan 
pemerintah, perusahaan, praktisi konservasi dan 
masyarakat hutan untuk menyetujui rencana aksi. 

Kami membutuhkan informasi untuk dapat terlibat 
dalam advokasi dengan mereka yang tindakannya 
mempengaruhi hutan dan kami juga menuntut 
hak untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan yang mempengaruhi hidup kami.' – 
Aktivis Adat dan anggota dewan kota Venant Messe.

Parlemen Kamerun harus meningkatkan klaim-klaim 
lahan masyarakat adat yang ada ke dalam kerangka 
hukum formal dan menjadikan hak kolektif 
adat atas tanah setara dalam bobot dan validitas 
dengan kepemilikan tanah pribadi. Hal ini akan 
memenuhi kewajiban negara di bawah UNDRIP 
2007 dan standar-standar internasional lainnya, yang 
menegaskan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat 
hutan lainnya atas pemanfaatan lahan adat, wilayah 
dan sumber daya mereka secara berkelanjutan, untuk 
berpartisipasi dengan keputusan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan dalam keputusan mengenai 
bagaimana tanah dan sumber dayamereka akan 
dikembangkan; tidak digusur secara paksa; dan untuk 
berbagi bersama-sama dan dengan adil manfaat-
manfaat yang diperoleh dari tanah dan sumber daya 
mereka.

‘saya seorang praktisi hukum ... Masalah hak asasi 
manusia terletak pada penerapannya. jika Anda 
ingin diakui dan dihormati, maka Anda harus 
berjuang. saran saya adalah memperkuat organisasi 
lokal demi menjamin adanya penghormatan penuh 
terhadap hukum nasional dan internasional. Tugas 
ini tidaklah mudah. sering sekali perusahaan-

PEMETAAN HAK DI CAMPo MA’AN 

perjanjian pinjaman ifc dari Bank dunia yang mendukung proyek pembangunan pipa minyak 
chad kamerun menetapkan bahwa Taman nasional campo ma'an akan dibentuk di departemen 
kelautan kamerun. komunitas adat Bagyéli tidak dikonsultasikan sebelumnya, serta wilayah adat 
masyarakat tumpang tindih taman tersebut, yang mengakibatkan munculnya pembatasan terhadap 
akses dan penggunaannya. dengan bantuan dari organisasi solidaritas, beberapa warga Bagyéli 
membuat peta tanah adat mereka untuk mendapatkan pengakuan formal untuk hak akses dan 
pemanfaatan khusus dalam rencana pengelolaan taman, yang kemudian disetujui oleh pemerintah. 

meskipun bukan pengakuan hak secara penuh, langkah progresif ini merupakan awal untuk 
mengatasi kekhawatiran masyarakat, mengurangi konflik dan menuju perlindungan hutan dan 
satwa liar yang lebih baik di departemen kelautan. hasil positif ini sekarang terancam oleh 
pembangunan pelabuhan laut dalam di kribi dan pembangunan jalan kereta api sepanjang 
450 kilometer yang menghubungkan tambang biji besi di mballam melalui zona hutan sebelah 
timur yang mencapai republik kongo. hal ini menimbulkan peningkatan urbanisasi, perluasan 
penggunaan lahan industri dan komersial, dan dampak negatif pada masyarakat adat dan 
hutan-hutan mereka. 

KAMErUN
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perusahaan multinasional yang terlibat merusak 
pemerintah kita.' – Delegasi lokakarya Malle Adolf 
Nganya dari Struggle to Economise the Future 
Environment.

Di samping reformasi hukum dan penguatan 
masyarakat sipil, Kamerun perlu membangun 
budaya politik yang transparan dan akuntabel dan 
mengembangkan pengelolaan hutan lestari partisipatif 
yang mengakui masyarakat sebagai pemilik lahan 
hutan. Masyarakat hutan harus diperlakukan 
dengan penghormatan yang disiratkan oleh hal ini, 
termasuk lewat kesepakatan pembagian manfaat 
yang adil dan merata bahwa mereka menyetujuinya 
secara sukarela, yang dapat mempertahankan dan 
memperbaharui praktik-praktik mata pencaharian 
berdampak rendah mereka. Mereka membutuhkan 
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, air 
dan listrik dari negara, juga penghormatan yang 
lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kapasitas 
tradisional mereka untuk hidup berdampingan 
dengan hutan tanpa merusaknya. Masyarakat berhak 
untuk memiliki, masuk dan menggunakan kawasan 
lindung yang dibentuk di atas tanah adat masyarakat, 
mempertahankan nilai-nilai adat dengan dukungan 
dari pemerintah dan/atau NGO konservasi, yang 
mengakui pengakuan bahwa (yang semakin banyak 
ditunjukkan oleh bukti-bukti) tanah tersebut akan 
terlindungi lebih baik oleh mereka yang telah turun-
menurun menjaganya dengan baik.

'Lembaga keuangan dan aktor internasional lainnya 
harus secara terbuka menentang perampasan 
tanah dan penebangan hutan perawan. Masyarakat 
hutan harus dibantu untuk mengembangkan 
teknik pertanian yang lebih baik dan untuk 
mendapatkan akses ke pasar, sehingga mereka 
dapat mempertahankan dan mengembangkan mata 
pencaharian secara berkelanjutan dan memperkuat 
ketahanan pangan rumah tangga.’ – Nasako Besingi 
dari Struggle to Economise the Future Environment.

'Tiga langkah kunci akan membantu 
mempertahankan masyarakat hutan Kamerun 
dan mencegah deforestasi. Pertama, negara harus 
mengakui hak masyarakat atas kepemilikan lahan 
hutan dan sumber dayanya. Kedua, pemerintah 
harus mengembangkan rencana penggunaan lahan 
nasional yang memperhitungkan semua kebutuhan 
serta memprioritaskan hak-hak masyarakat di 
atas tuntutan investor, karena pembangunan 
semestinya adalah untuk rakyat. Ketiga, Kamerun 
membutuhkan debat publik yang inklusif tentang 
apakah suatu bentuk pembangunan akan memberi 
manfaat bagi negara tersebut dan rakyatnya, 

dengan masyarakat hutan diberi dorongan untuk 
menyatakan visi mereka. Langkah-langkah ini 
mungkin akan mengarah pada penekanan yang 
lebih besar pada bentuk pembangunan skala 
kecil, terlokalisir dan lebih berkelanjutan yang 
membantu kita melindungi hutan.' – Pengacara dan 
aktivis masyarakat sipil Samuel Nguiffo, Centre for 
Environment and Development.
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INforMAsI NEGArA: rEPUbLIK 
DEMoKrATIK KoNGo

Luas wilayah:

226.705.000 ha

Luas hutan:

154.135.000 ha (68%)

Populasi:

74,7 juta

Masyarakat 
hutan: 

Lebih dari 40 juta jiwa masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan; 
Prakiraan ada 2 juta jiwa masyarakat hutan adat

Penguasaan lahan hutan:

sebanyak 70% dimiliki berdasarkan hukum adat; 
0% dimiliki oleh masyarakat dan penduduk 
asli berdasarkan undang-undang negara; 100% 
dimiliki pemerintah berdasarkan undang undang 
negara; 0% dimiliki pihak swasta (perorangan 
atau badan usaha); 0% dilakukan penataan dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat serta penduduk 
asli

Laju deforestasi:

0,20%, rata-rata tahunan selama 2000–10 

Pemicu langsung utama deforestasi:

Penebangan (umumnya ilegal); penambangan; 
perkebunan sawit; kebutuhan setempat untuk 
arang dan kayu bakar

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Legislasi yang bertentangan; ketidakamanan 
penguasaan tanah oleh masyarakat yang disertai 
celah hukum; kurangnya penegakan hukum; 
korupsi; permintaan internasional yang besar 
dan tingginya nilai sumber alam.

❚ Masyarakat hutan di Kongo sangat ingin bisa memiliki hutan masyarakat mereka secara hukum dan ingin 
mengetahui lebih banyak tentang hak-hak mereka. Foto: John Nelson
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rEPUbLIK DEMoKrATIK 
KoNGo

• Antara 0,3 hingga 0,5 juta hektar lahan hutan hilang atau rusak setiap tahunnya di rDK, 
terutama akibat pembalakan liar dan penambangan.

• Eropa dan China diperkirakan mengimpor sekitar 40% kayu yang sebagian besar ilegal.

• Lebih dari 40% prakiraan impor mineral China senilai sekitar 7 milyar dollar dari Afrika pada 
tahun 2009 berasal dari Kongo.

• operasi komersil atas lahan hutan meliputi perampasan lahan dan penggusuran, tenaga kerja 
paksa, penahanan semena-mena, pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap 
anggota masyarakat. 

• Konsultasi dengan masyarakat dan pemberian kompensasi hampir tidak pernah dilaksanakan. 

• Kerangka hukum Kongo yang lemah saat ini tidak mengakui masyarakat adat atau hak-hak 
ulayat atas tanah dan wilayah mereka.

• Hak masyarakat hutan memerlukan perlindungan hukum secara penuh, dan partisipasi 
mereka dalam pengambilan keputusan amat penting, untuk melindungi hutan. 
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

M asyarakat pemburu-pengumpul, yaitu 
komunitas Bacwa, Bambuti dan Batwa, dikenal 

sebagai penghuni pertama dari wilayah yang sekarang 
dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo (RDK), 
kemudian diikuti oleh para pendatang lain seperti 
komunitas Bantu, Nilotes dan Sudan. Kelompok 
pemburu-pengumpul kemudian menjadi minoritas, 
terbatas pada hutan khatulistiwa, di mana mereka 
telah tinggal di sana secara turun temurun selama 
ribuan tahun.

Lahan-lahan hutan negara tersebut semakin banyak 
yang disewakan kepada kepentingan penebangan 
dan pertambangan, baik domestik maupun asing, 
yang sering kali dilakukan secara ilegal dan melalui 
kekuasaan para pejabat negara. Di mana para 
penebang dan penambang beroperasi, maka hutan 
pun menghilang, keanekaragaman hayati menurun, 
dan masyarakat kehilangan akses ke wilayah adat serta 
sumber-sumber penghidupan mereka.

Hukum negaraKongo saat ini tidak secara jelas 
mengakui adanya masyarakat adat, melindungi 
hak adat atas tanah mereka atau menyediakan 
konsultasi dan kompensasi atas eksploitasi tanah 
mereka. Masyarakat adat telah mengalami berbagai 
pelanggaran HAM terkait dengan industri ekstraktif 
dan konflik internal, termasuk penggusuran paksa, 

serangan dengan kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan 
dan pembunuhan. Pengakuan hukum secara efektif 
dan perlindungan atas identitas adat dan hak ulayat 
atas tanah, serta partisipasi masyarakat hutan dalam 
pengambilan kebijakan dan keputusan atas lahan 
hutan, dengan dukungan tindakan internasional, akan 
membantu penegakan hak-hak masyarakat, mencegah 
deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati dan 
memungkinkan pemerintah Kongo untuk memenuhi 
kewajibannya di bawah hukum internasional.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA 

Hutan menutupi setengah luas wilayah negara 
Kongo, namun mengalami penyusutan lebih cepat 
dibandingkan di negara-negara lainnya di Kongo 
Basin akibat ekstraksi kayu, pertambangan, pertanian 
skala industri dan permintaan perkotaan untuk arang 
dan kayu bakar. Kebanyakan penebangan komersial 
melanggar hukum yang berlaku di Kongo dan gagal 
untuk memenuhi standar internasional tentang 
konsultasi dengan masyarakat dan persetujuan 

rEPUbLIK DEMoKrATIK KoNGo

❚ Diperkirakan sebanyak 90% penebangan di 
republik Demokratik Kongo adalah ilegal. sebagian 
besar operasi penebangan tumpang tindih dengan 
lahan masyarakat dan sering terjadi konflik lahan 
antara para penebang dan masyarakat hutan. 
 Foto: Patrick Kipalu
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sebelumnya. Penebangan sering dilakukan di bawah 
konsesi yang dibatalkan dan dengan demikian 
melanggar UU Kehutanan 2002. Penebangan kadang 
juga dilakukan tanpa rencana pengelolaan yang 
diwajibkan, atau melebihi volume yang diizinkan, 
atau mengekstraksi pohon yang besarnya belum 
mencukupi ataupun mengekstraksi spesies yang 
tidak diizinkan. Operator mungkin gagal untuk 
menandai kayu bulat, membayar pajak (surface tax) 
atau melaksanakan kesepakatan sosial wajib dengan 
masyarakat. Perolehan lahan secara ilegal dengan izin 
abal-abal, yang ditujukan untuk penebangan pohon 
skala kecil oleh warga untuk konsumsi rumah tangga, 
memungkinkan perusahaan asing untuk menghindari 
moratorium penerbitan konsesi komersial baru dan 
mengabaikan persyaratan sosial dan lingkungan. 
Kongo diperkirakan mengekspor sekitar 25.000 meter 
kubik kayu ilegal setiap tahunnya, terutama ke Uni 
Eropa dan China.

Diberkahi dengan emas, berlian, tembaga dan kobalt, 
Republik Demokratik Kongo memiliki sebagian besar 
cadangan coltan dunia, yang merupakan komponen 
dari ponsel, komputer dan rudal. Meningkatnya 
permintaan akan logam dan mineral secara global 
telah menarik banyak perusahaan tambang ke Kongo 
terutama dari negara-negara OECD, Asia Selatan dan 
China. Banyak pertambangan dilakukan secara ilegal 
dalam hutan-hutan yang sudah dikukuhkan atau 

tanpa pemberian kompensasi yang diwajibkan kepada 
masyarakat yang terkena dampak. Di hutan lindung 
Basse Kando di provinsi Katanga, pemerintah secara 
ilegal memberikan konsesi pertambangan di tahun 
2006 kepada beberapa perusahaan termasuk Bazano 
(RDK), Tenke Fungurume (AS/Kanada/RDK), Samex 
(Kanada) dan Somika (RDK). Ketika masyarakat 
sipil melakukan protes, pemerintah membatalkan 
klasifikasi hutan lindung tersebut. Perusahaan-
perusahaan pertambangan China aktif dalam 
sabuk tembaga Katanga, termasuk melalui investasi 
pemerintah China senilai US$6 miliar dalam konsesi 
Sicomines.

Dampak penebangan dan pertambangan meliputi 
pembukaan hutan untuk membuka jalan masuk ke 
hutan dan memroses sumber daya, membangun 
barak-barak pekerja dan menyediakan makanan, 
serta pencemaran air dan degradasi sumber daya 
alam lainnya. Jalan-jalan operator membuka akses 
ke daerah-daerah terpencil dan memecah-mecah 
lahan hutan sementara di lain sisi mereka gagal 
untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan 
oleh truk-truk mereka pada jalan yang digunakan 
oleh masyarakat. Operasi komersial di atas lahan 
masyarakat hutan telah menyebabkan penggusuran 
masyarakat setempat secara paksa, tertutupnya 
akses ke mata pencaharian dan sumber daya budaya 
mereka, ancaman, kerja paksa, penangkapan 

DAM GrAND INGA 

proyek plTa grand inga negara kongo senilai uS$80 milyar di Sungai kongo mencakup rencana 
pembangunan dua waduk baru di samping waduk inga i dan ii yang sudah ada. dengan dukungan 
Bank dunia dan Bank pembangunan afrika, grand inga berpotensi menjadi plTa terbesar di dunia, 
diperkirakan akan menghasilkan output lebih dari dua kali yang dihasilkan waduk Three gorges 
di china. Setengah dari listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke afrika Selatan, setengah lainnya 
kepada perusahaan pertambangan dan masyarakat umum. namun, dengan baru 10% rumah 
tangga yang terhubung ke gardu listrik, listrik untuk masyarakat jelas bukan merupakan prioritas.

pembangunan grand inga diharapkan dapat dimulai pada tahun 2015. dengan tidak adanya 
amdal yang memadai atau konsultasi, maka masyarakat dan ngo telah menyerukan moratorium 
untuk proyek ini, yang akan membanjiri 22.000 hektar lahan lembah Bundi, memotong hutan di 
sekitarnya untuk akses jalan dan jalur transmisi, serta menimbulkan dampak besar terhadap mata 
pencaharian dari ribuan desa-desa setempat.

‘bank Dunia dan beberapa organisasi internasional mendanai program-program yang berdampak 
pada hutan dan hak-hak masyarakat, namun sering tidak dapat menjamin adanya pengawasan 
yang ketat terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan sosial untuk mengurangi dampak 
negatif.’ – Cyrille Adebu Liginda, Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature 
(OCEAN).

rEPUbLIK DEMoKrATIK KoNGo



52

sewenang-wenang dan kekerasan. Seharusnya 
para penebang merundingkan kesepakatan sosial 
untuk kompensasi dengan masyarakat yang terkena 
dampak untuk menyediakan infrastruktur seperti 
sekolah, rumah sakit dan jalan, namun dalam 
praktiknya mereka sering kali memperoleh sewa 
tanpa menyediakan jaminan sosial atau memungkiri 
komitmen mereka.

‘Kami bergantung pada hutan hujan untuk 
kebutuhan pangan kami dan kebutuhan subsisten 
lainnya. Perusahaan mendesak masyarakat untuk 
menandatangani kesepakatan yang dibumbui 
janji-janji keuntungan, tapi kemudian mereka 
menebangi pohon dan tidak meninggalkan apapun 
bagi kami – air bersih tidak cukup, tidak ada listrik, 
tidak ada sekolah. banyak perempuan diperkosa.' 
– Delegasi Lokakarya Marie-Dorothée Lisenga 
Bafalikike, Réseau des Populasi Autochtones et Lokal 
pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers 
(REPALEF).

Kelapa sawit merupakan ancaman yang semakin 
besar mengancam hutan dan masyarakat hutan di 
Kongo, dengan perusahaan-perusahaan agribisnis 
seperti Biopalm dan Olam (keduanya berkantor pusat 
di Singapura) tertarik akan lahan hutan yang luas di 
negara itu, pajak yang rendah serta tenaga kerja yang 
murah. Perusahaan Congo Oil & Derivatives milik 
pemerintah memiliki konsesi seluas 10.000 hektar di 
provinsi Bas-Kongo untuk pabrik pemurnian serta 
budidaya sawit dan kedelai yang secara ilegal tumpang 
tindih dengan hutan lindung dan diduga melanggar 
hukum sehubungan dengan konsultasi masyarakat, 
komitmen infrastruktur dan rencana pengelolaan 
hutan. Budidaya kelapa sawit diperkirakan akan 
meluas secara signifikan jika Uni Eropa tidak 
mengubah sasaran bahan bakar nabati tahun 2020-nya 
yang kontroversial.

‘beberapa suku sudah tidak lagi memiliki hutan 
karena seluruhnya telah dikonversi menjadi 
perkebunan.' – Joseph Ekimeno, Centre des 
Teknologi Innovatrices et le Developpement Durable 
(CTIDD), Provinsi Equateur.

Legislasi yang bertentangan, celah-celah hukum, 
lemahnya penegakan hukum dan korupsi 
memungkinkan pembalakan liar, pertambangan 
dan pelanggaran hak-hak masyarakat hutan terus 
berlanjut tanpa terpantau. RDK tidak memiliki 
kebijakan kehutanan dan belum menyelesaikan 
penetapan zona lahan nasional, walau Undang-
Undang Kehutanan mewajibkan keduanya. Tumpang 
tindih antara wilayah konsesi dan lahan masyarakat 

sering mengakibatkan konflik. Penegakan hukum, 
yang dilakukan nyaris tanpa koordinasi antara 
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tidak 
memiliki dukungan keuangan dan sumber daya 
manusia yang memadai, terutama di pedesaan. Sanksi 
hukum terlalu rendah untuk mencegah pelanggaran 
hukum oleh perusahaan. Yang memperkuat faktor-
faktor ini adalah permintaan internasional yang kuat 
dan harga tinggi untuk sumber daya alam dan sistem 
perdagangan global yang secara rutin mengabaikan 
kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan konservasi di Kongo didasarkan 
pada sistem klasifikasi hutan dan penunjukan 
taman nasional serta kawasan lindung, tapi dalam 
hal ini juga pemerintah terus-menerus lalai dalam 
melakukan konsultasi dengan masyarakat hutan 
yang terkena dampak dan mengusir masyarakat 
tanpa kompensasi. Di tingkat internasional sendiri, 
Regulasi Kayu Uni Eropa yang mensyaratkan pemasok 
untuk menyaring kayu ilegal dari rantai pasokannya 
tidak berjalan secara efektif. Kemajuan Kongo 
dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela di bawah 
Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan 
Perdagangan Sektor Kehutanan Uni Eropa (FLEGT) 
telah dirusak oleh kurangnya kontrol pemerintah atas 
arus kayu dan terbatasnya partisipasi masyarakat sipil. 
Sementara itu, di bawah proses REDD+, perladangan 
berpindah subsisten masyarakat hutan telah salah 
diidentifikasi sebagai penyebab utama deforestasi.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

Menurut konstitusi RDK dan kerangka hukum 
saat ini, negara adalah pemilik semua tanah dan 
lapisan tanah di bawahnya, termasuk simpanan 
mineral, sumber daya air dan hutan adalah hak 
miliknya yang eksklusif, tidak dapat dicabut dan 
tak dapat diganggu gugat. Kepemilikan publik atas 
tanah dan sumber daya alam disertai dengan sedikit 
pengakuan atas hak-hak adat masyarakat lokal atas 
tanah yang mereka tempati. Individu dan masyarakat 
memiliki hak untuk menggunakan tanah negara, dan 
masyarakat adat pada prinsipnya dapat menggunakan 
tanah dan wilayah adat mereka kecuali ditentukan 
sebaliknya. Peraturan Hutan tahun 2012 melarang 
pemanfaatan hutan di taman nasional dan cagar 
alam, termasuk di kawasan tempat masyarakat 
hutan tinggal, dan membatasi praktik pengumpulan-
perburuan tradisional di jenis hutan lainnya. Tidak 
ada jalur hukum yang ada bagi masyarakat adat untuk 
menentang keputusan pemerintah tentang klasifikasi 
hutan atau pemberian konsesi.
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KEbIjAKAN DAN INIsIATIf NAsIoNAL MEMErANGI DEforEsTAsI

Tgl Mulai Kebijakan/inisiatif Rincian Observasi

2002 peraturan 
kehutanan – 
kementerian 
lingkungan 
hidup, konservasi 
alam dan 
pariwisata(mecnT)

mitra: Bank dunia

menetapkan rezim nasional untuk konservasi 
hutan, eksploitasi dan pembangunan

Bertujuan untuk mendorong pengelolaan 
hutan yang rasional dan berkelanjutan untuk 
meningkatkan pembangunan ekonomi, 
sosial dan budaya sambil menjaga ekosistem 
dan keanekaragaman hayati untuk generasi 
mendatang

menetapkan landasan pokok kerangka 
hukum nasional termasuk tujuan-tujuan dari 
penebangan, konservasi alam dan pemanfaatan 
oleh masyarakat

Beberapa komunitas dan organisasi masyarakat sipil mengklaim tidak diajak berkonsultasi dalam 
pembuatan peraturan tersebut 

Terjadi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya: pemberian konsesi tanpa berkonsultasi 
dengan masyarakat; penandatanganan ijin penebangan saat moratorium; beberapa perusahaan 
tidak menghormati komitmen sosialnya terhadap masyarakat; eksploitasi hutan tanpa rencana 
pengelolaan yang tepat.

pasal 22 peraturan kehutanan memungkinkan dikeluarkannya Sk masyarakat hutan, yang akhirnya 
ditandatangani pada 2 agustus 2014, yang menetapkan ketentuan dasar pemberian konsesi hutan 
terhadap masyarakat setempat. Sk ini meningkatkan perlindungan pada hak penggunaan adat atas 
lahan hutan adat walau negara masih sebagai pemilik tanah tersebut dan mengatur penguasaan 
lahan dan pengelolaan hutan melalui prosedur birokrasi yang terbukti memberatkan masyarakat 
hutan.

penebangan liar tetap meningkat

2008 proposal persiapan 
kesiapan redd – 
mencT

mitra: fcpf Bank 
dunia, un-redd

keputusan yang memulai organ-organ proyek 
percontohan redd; penyelesaian penelitian 
mengenai pemicu deforestasi; peningkatan 
kapasitas lembaga negara; penetapan koordinasi 
nasional (cn-redd) dan titik fokus provinsi; 
persetujuan menteri untuk prosedur otorisasi 
proyek; penyelesaian SeSa dan pengembangan 
strategi kerangka kerja nasional

Tidak diketahui oleh sebagian stakeholder, terutama masyarakat

penelitian mengenai deforestasi tidak didukung oleh konsensus nasional; praktik-praktik tradisional 
dianggap sebagai pemicu deforestasi

reformasi hutan dan hukum yang diperlukan belum ada.

Tidak merujuk pada dampak pemberian hak penebangan atau pertambangan, dan/atau 
penunjukan area sebagai kawasan lindung tanpa fpic masyarakat

Tak ada satu pun dari delapan proyek percontohan yang selesai sepenuhnya untuk memberi 
masukan bagi pelaksanaan redd seperti yang direncanakan 

prosedur otorisasi proyek tidak disetujui oleh stakeholder dan ditentang oleh masyarakat sipil di 
mahkamah agung

2010 proses Vpa flegT - 
mecnT

Bertujuan mengatasi penebangan liar dan 
memastikan bahwa kayu yang diekspor ke uni 
eropa adalah legal

aturan stakeholder saat ini tidak efektif dan kurang transparan.

komite negosiasi Teknis Vpa menghentikan kegiatanntya pada Januari 2013 karena habisnya 
dana fao utk yang mendanainya. masyarakat sipil terus menyerukan pada pemerintah untuk 
melanjutkan negosiasi.

definisi legalitas yang sedang dalam pembahasan kurang memberikan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat adat. 

2011 rencana investasi 
hutan (fip) – 
mecnT

mitra: fip dana 
iklim Bank 
dunia, Bank 
pembangunan 
afrika

Berdasarkan cn-redd

Bertujuan mengatasi penyebab utama deforestasi 
dan perusakan hutan dan mengatasi hal-hal yang 
menghalangi pengelolaan hutan yang efektif

Sebagian dari fip mendanai proyek redd 
Terintegrasi di wilayah plateau, kinshasa, dengan 
tujuan mengurangi emisi sambil meningkatkan 
kondisi hidup; sebagian lainnya mendanai 
‘pendekatan terintegrasi’ yang mengatasi semua 
pemicu deforestasi dan perusakan hutan di dua 
ekosistem utama: sabana yang rusak di provinsi 
kasai dan hutan tertutup di provinsi orientale

Tidak diketahui oleh sebagian masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan ini; tidak berjalan 
karena kurangnya konsultasi dalam perencanaan proyek dengan masyarakat setempat dan adat; 
tidak adanya kondisi yang memungkinkan suksesnya pelaksanaan; kurangnya rencana yang konkrit 
untuk mengatasi konflik dan tidak terjaminnya penguasaan lahan oleh masyarakat 

menekankan pada intervensi sektor swasta tanpa memberikan dukungan yang cukup atau setara 
pada partisipasi/keterlibatan masyarakat dan/atau kapasitas untuk mempengaruhi proses itu

2012 Strategi kerangka 
kerja redd 
nasional dan dana 
redd nasional - 
mecnT/cn-redd

mitra: fcpf, 
un-redd 

menyampaikan strategi utama mengenai hutan, 
lingkungan dan iklim, yang berhubungan dengan 
sektor-sektor seperti pertanian, energi dan tanah

pelaksanaan redd tidak bisa dipisahkan 
dari kebutuhan untuk mewujudkan kondisi 
hidup yang lebih baik dengan meningkatkan 
pembangunan ekonomi dan memberantas 
kemiskinan

upaya sosialisasi nasional untuk menyebarkan informasi tentang strategi dan proses; ‘universitas 
redd’ tingkat provinsi yang pertama di Bandundu, mei 2014

Versi pertama register redd nasional dipublikasikan di internet tapi tidak ada rencana finalisasi 
atau rencana operasional

kriteria redd+ terintegrasi dalam matriks tata kelola ekonomi tahun 2013 tapi ditentang karena 
kurangnya kapasitas dan tertundanya reformasi hutan dan hukum 

prinsip fpic diminta untuk diterapkan tapi lingkup dan prosedurnya tidak jelas

Tidak memasukkan mekanisme atau strategi pembagian keuntungan

Tidak ada pembahasan mengenai status karbon; tidak ada aturan legal untuk mengklarifikasi ini

2013 dokumen redd 
er-pin di mai-
ndombe untuk 
dana karbon 
fcpf -- mecnT/ 
cn-redd 

mitra: WWf, 
Wildlife Works

akan diintegrasikan ke dalam rencana 
pelaksanaan redd+ untuk masa depan 
provinsi mai-ndombe; bertujuan membantu 
kebijakan pembangunan berkelanjutan 
dengan mempertimbangkan perubahan iklim 
dan kebutuhan untuk meringankan dampak 
perubahan iklim itu.

meskipun siklus terbatas dari kesepakatan 
pembayaran pengurangan emisi (sampai akhir 
2020), akan dilaksanakan sampai tahun 2050 
dengan tujuan agar nilai ekonomi (karbon dan 
aset lainnya) dapat berkembang melampaui erpa 
dengan fcpf-cf

Sosialisasi dimulai dengan ‘universitas redd’ tingkat provinsi yang pertama di Bandundu pada mei 
2014, untuk menyebarkan informasi mengenai proses nasional dan er-pin mai ndombe

Tidak mengatasi hak-hak atas hutan yang tumpang tindih (terutama dalam hal klaim masyarakat 
adat)

pelaksanaannya bisa membawa dampak serius pada masyarakat; mengakui binatang buruan 
sebagai sumber pangan penting bagi masyarakat namun mengusulkan ‘penegakan hukum’ untuk 
mencegah perburuan

proses zonasi hutan belum mencapai Bandundu atau mai-ndombe, meski pelaksanaannya 
membutuhkan zonasi dalam kawasan proyek; legislatif tidak memberikan struktur yang 
jelas mengenai bagaimana berbagai hak-hak adat atau hak-hak formal berhubungan dengan 
‘kepemilikan’ karbon hutan, dan bagaimana perlakuan terhadap lahan yang tumpang tindih dalam 
hubungannya dengan pendapatan dari proyek redd

Tidak menjelaskan bagaimana fpic akan dilaksanakan
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Sebuah RUU tentang masyarakat adat sedang dibahas 
di Majelis Nasional RDK. Meski RUU tersebut 
menyebut masyarakat adat di RDK sebagai 'kaum 
Pigmi', ruang lingkupnya menetapkan prinsip-prinsip 
dasar untuk mendorong dan melindungi hak-hak 
semua masyarakat adat dan lokal. RUU tersebut 
mendefinisikan masyarakat adat sebagai orang yang 
mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat 
adat dan membedakan diri mereka dari orang lain 
dengan identitas budaya, gaya hidup, komitmen dan 
hubungan yang erat dengan alam, dan pengetahuan 
lokal mereka.

Hukum RDK saat ini mengharuskan konsultasi awal 
dengan masyarakat, tanpa persetujuan, menyangkut 
keputusan yang mempengaruhi tanah adat mereka. 
Kepemilikan tanah adat masyarakat Bantu yang bukan 
dari golongan adat yang menetap di sana diakui 
dalam hal ini, tapi negara biasanya menganggap tanah 
masyarakat pemburu-peramu semi-nomaden sebagai 
'tanah kosong'. Akibatnya, masyarakat adat menyadari 
keputusan yang mempengaruhi mereka hanya 
ketika akses mereka ke tanah dan hutan dilarang, 
pohon-pohon ditebangi, atau mereka diusir. RUU 
mengenai masyarakat adat mencantumkan hak atas 
FPIC; jika diterapkan, hukum itu kemungkinan akan 
memungkinkan masyarakat adat untuk menentang 
keputusan pemerintah tentang klasifikasi hutan 
atau pemberian konsesi, atau untuk akhirnya tidak 
memberikan persetujuan terhadap proyek-proyek 
yang dapat berdampak pada tanah dan sumber daya 
alam yang secara tradisional mereka diami atau 
gunakan.

‘jika negara tidak mengambil langkah-langkah 
penting untuk menghentikan eksploitasi hutan 
di wilayah kami, tidak akan ada lagi pohon untuk 
generasi anak cucu kami.’ – Anggota keluarga 
Ngazula, wilayah Mambasa, provinsi Orientale.

Meskipun hukum negara berlaku untuk semua 
tanah dan dimaksudkan lebih kuat daripada hukum 
adat, otoritas tradisional terus mengelola tanah 
adat atas nama masyarakat. Dua peraturan tanah 
yang paralel namun kadang bertentangan ini sering 
mengakibatkan tumpang tindih klaim tanah. Namun, 
masyarakat adat tidak terwakili dalam komite provinsi 
dan nasional yang meninjau keputusan yang berkaitan 
dengan klasifikasi hutan, konsesi penebangan, 
pengelolaan hutan dan alih hak, atau dalam proses 
zonasi tanah nasional.

Hampir mustahil bagi masyarakat adat untuk 
mendapatkan sertifikat tanah di bawah hukum RDK. 
Kepemilikan tanah adat mereka bersifat kolektif, yang 

tidak diakui hukum, dan mata pencaharian mereka 
biasanya tidak menghasilkan 'pembangunan' tanah 
yang permanen, yang merupakan syarat pemberian 
sertifikat. Prosedur pendaftaran yang rumit yang 
melibatkan formulir administrasi tertulis dan 
perjalanan ke kota merupakan hambatan lebih lanjut 
bagi klaim tanah masyarakat hutan.

Peraturan Hutan tahun 2002, diperkuat dengan 
rancangan SK kehutanan masyarakat (yang akhirnya 
ditandatangani dan diadopsi pada Agustus 2014), 
menyatakan bahwa masyarakat bisa mengubah 
sebagian atau seluruh hutan adat yang ditempatinya 
menjadi konsesi yang dikontrol dan dikelola oleh 
masyarakat. Menurut SK tersebut, masyarakat 
akan dapat dengan aman mengakses sumber daya 
hutan di wilayah mereka dan berpartisipasi dalam 
kegiatan pengelolaan hutan terkait. Konsesi hutan 
akan menjadi hal penting dalam menetapkan hak 
atas sumber daya hutan pada masyarakat adat 
dan masyarakat setempat, yang dijabarkan dalam 
SK tersebut. Konsesi seperti itu akan memberi 
masyarakat adat dan masyarakat setempat hak untuk 
mengeksploitasi hutan, dalam segala bentuknya, sesuai 
dengan cara pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, 
SK tersebut tidak menyebutkan cara-cara pengelolaan 
sumber daya hutan secara tradisional; mungkin 
membutuhkan pembentukan sebuah asosiasi nirlaba, 
komite pengembangan daerah setempat atau koperasi; 
dan konsesi hutan hanya bisa diberikan pada sebagian 
hutan lindung, yang menunjukkan alienasi hak-hak 
adat pada jenis-jenis hutan lainnya.

Hak adat masyarakat adat atas hutan masyarakat 
dibatasi dengan pemberian konsesi terlebih dahulu. 
Jadi, jika tidak ada keputusan yang memberikan 
konsesi hutan, masyarakat setempat tidak bisa 
menikmati hak mereka atas tanah adat. Di bawah 
kerangka hukum saat ini dan yang diusulkan, 
maka konsesi adalah satu-satunya cara legal untuk 
mengamankan dan menjamin hak-hak masyarakat 
adat dan masyarakat lokal untuk menggunakan dan 
memelihara hutan mereka secara berkelanjutan. 
Dalam praktiknya, karena cara pelaksanaan hak-hak 
tersebut masih dalam pembahasan, hak masyarakat 
yang diberikan dalam Peraturan Hutan terus-menerus 
diabaikan.

Dalam hal akses untuk mendapatkan keadilan, 
RUU masyarakat adat memberikan masyarakat 
adat dan masyarakat lokal hak untuk menunjukkan 
klaim tanah mereka, dengan mempertimbangkan 
kebiasaan dan cara-cara tradisional mereka, selama 
mereka mematuhi undang-undang. Dan menurut SK 
kehutanan masyarakat, keputusan gubernur provinsi 
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dalam pemberian konsesi hutan dapat ditentang 
dengan banding melalui sistem peradilan formal – 
meskipun ini adalah kesempatan yang hilang untuk 
membentuk lembaga khusus guna menyelesaikan 
sengketa yang berkaitan dengan konsesi hutan, 
seperti pengadilan hukum adat.

Kami telah memperjuangkan hak-hak adat 
sejak tahun 2005. sK hutan masyarakat belum 
ditandatangani karena masih banyak yang 
mengatakan bahwa jika masyarakat setempat 
memiliki hutan, berkuranglah hutan untuk 
eksploitasi kayu. Kami tetap berupaya agar sK 
tersebut disahkan.' – Delegasi lokakarya Joseph 
Bobia Bonkaw, Réseau National des Ressources 
Naturelles (RRN).2.

Badan hak asasi manusia internasional telah 
menyerukan kepada RDK untuk menghormati hak 
masyarakat adat dan masyarakat hutan. Pada tahun 
2007 Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi 
Rasial (CERD) meminta pemerintah untuk 
‘mengintensifkan upayanya untuk meningkatkan 

2 The decree was finally signed on 2 august 2014. Though 
community use rights can be registered under the decree, the 
challenge of getting the fundamental shift from government 
ownership to full community customary ownership over their 
forest lands remains. Stronger and permanent ownership rights are 
needed to ensure full protection from dispossession and eviction. 

jumlah masyarakat adat yang menikmati hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya dan segera bertindak 
untuk melindungi hak-hak suku Pygmy atas tanah.3 
Pada tahun 2009 Komite PBB untuk Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (CESCR) merekomendasikan 
agar RDK memastikan bahwa konsesi hutan di masa 
mendatang tidak merenggut masyarakat adat dari 
pemenuhan hak-hak mereka dan agar mengadopsi 
undang-undang dan langkah-langkah untuk mengakui 
status masyarakat pygmy dan masyarakat adat lainnya 
dan melindungi tanah leluhur dan identitas budaya 
mereka. Komisi Afrika untuk HAM dan Hak Rakyat 
mendesak pemerintah untuk mempercepat pengakuan 
yang efektif atas hak-hak masyarakat adat, menjamin 
hak masyarakat hutan, mengembalikan atau 
memberikan kompensasi untuk semua tanah yang 
disita dan memastikan partisipasi masyarakat adat 
dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

3 cerd, ‘concluding observations of the committee on the 
elimination of racial discrimination: democratic republic of the 
congo’, 17 august 2007, cerd/c/cod/co/15, para 19.

❚ Hutan menghasilkan beragam sumber 
penghidupan dan budaya untuk digunakan oleh 
masyarakat hutan, termasuk pangan dari flora/fauna 
hutan, obat-obatan, kayu bakar dan bahan kerajinan. 
 Foto: John Nelson

rEPUbLIK DEMoKrATIK KoNGo



56

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN 

Masyarakat adat di RDK bergantung pada hutan 
untuk mendapatkan makanan, air, bahan bakar 
untuk memasak (menggunakan kayu mati), bahan 
baku kerajinan dan bahan bangunan, dan tanaman 
obat, dan sebagai dasar kehidupan sosial, budaya 
dan spiritual mereka. Banyak yang melakukan 
perladangan berpindah skala kecil, dengan masa jeda 
panjang untuk memastikan dampak rendah pada 
lingkungan, dan menjual hasil hutan dalam skala 
kecil untuk menghasilkan pendapatan. Hak-hak dasar 
mereka atas makanan, kesehatan, mata pencaharian, 
keamanan pribadi, kehidupan budaya dan penentuan 
nasib sendiri dilanggar dengan deforestasi yang 
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, 
pencemaran sumber air dan penghalangan akses 
ke tanah. Eksploitasi dan perusakan hutan telah 
mendorong banyak masyarakat adat ke dalam jurang 
kemiskinan, kesehatan yang buruk, penurunan 
populasi dan disintegrasi sosial. Beberapa dipaksa 
menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar oleh  
operator penebangan hutan dan pertambangan. Yang 
lain digusur, diancam, ditangkap secara sewenang-
wenang, diserang secara kasar, diperkosa, disiksa dan 
dibunuh.

'Kilo Goldmines [sebuah perusahaan Kanada] dan 
orang China melarang kami memasuki hutan kami, 
di mana helikopter-helikopter mereka mendarat 
untuk mengumpulkan mineral. Mereka menebangi 
tanaman obat kami. Kami tidak lagi memiliki 
madu atau jamur. Tambak tradisional kami hancur. 
Kami tidak lagi dapat memasuki tempat suci kami 
ataupun wilayah berburu kami, yang kini diduduki 
perusahaan tambang. Kami terpaksa bekerja pada 
komunitas bantu agar bisa mendapat makanan, 
garam dan pakaian. orang China memiliki kamp 
kerja di mana-mana. Empat keluarga di desa 
kami disiksa oleh para penebang karena menolak 
membawa ratusan papan gergajian di punggung 
mereka. Kami tidak mendapatkan apapun dari 
kegiatan ini. Perusahaan-perusahaan tidak mau 
bernegosiasi, dan pemerintah daerah ikut terlibat. 
budaya kami hancur, dan kami mungkin terpaksa 
meninggalkan tanah kami selamanya.' – Anggota 
keluarga Ngazula, wilayah Mambasa, provinsi 
Orientale.

❚ Industri penebangan merupakan pemicu utama 
degradasi dan hilangnya hutan di rDK. Perusahaan 
penebangan kayu dan para pekerjanya bertanggung 
jawab atas pelanggaran hak asasi dan menyebabkan 
kerusakan yang meluas terhadap sumber daya hutan 
masyarakat. Foto: John Nelson
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Masyarakat yang terusir dipaksa untuk menetap 
di tempat-tempat di mana mereka tidak bisa 
mendapatkan atau menanam makanan yang 
memadai atau mempraktikkan budaya mereka, 
seperti di delapan kamp di Matumbi yang dikelilingi 
oleh konsesi penebangan besar yang dioperasikan 
oleh perusahaan Belgia, ENRA. Preman yang 
dibayar perusahaan penebangan RDK, ITB, yang 
mengelola setengah juta hektar hutan, diduga telah 
menghancurkan perkampungan masyarakat adat 
dengan kekerasan.

‘Kini butuh berjalan kaki seminggu lamanya 
di hutan untuk menemukan binatang buruan, 
yang sebelumnya berlimpah. Harga daging dan 
ikan naik. soexforco [perusahaan rDK] tidak 
menghormati komitmen sosialnya dengan 
kami untuk membangun sekolah-sekolah dan 
pusat-pusat kesehatan atau memperbaiki jalan. 
Perusahaan itu hanya membangun satu sekolah 
di daerah ini selama 10 tahun mengeksploitasi 
hutan.' – Mardochée Bokonga, Asosiasi des Peuples 
Autochtones Eleveurs, provinsi Equateur.

Banyak masyarakat Baka dan masyarakat adat lainnya 
ditangkap dan disiksa karena menentang deforestasi, 
dan beberapa meninggal dalam tahanan polisi. 
Pada tahun 2010 selama konflik masyarakat dengan 
perusahaan penebangan Sodefor (anak perusahaan 
Nordsudtimber of Liechtenstein), 27 anggota 
masyarakat ditangkap dan dua meninggal. Pada tahun 
2011 ketika masyarakat setempat menuntut Siforco 
(anak perusahaan asal AS Blattner Group) untuk 
memenuhi komitmen sosialnya, polisi bersenjata 
diduga menyerang dan memperkosa penduduk desa, 
menewaskan satu orang. Polisi merespon protes 
masyarakat terhadap Compagnie du Bois (Belgia) 
pada tahun 2013 dengan penangkapan, pemerkosaan 
dan penjarahan.

‘Ada represi yang hebat terhadap mereka yang 
memperjuangkan hak-hak masyarakat hutan.’ – 
Delegasi lokakarya Joseph Bobia Bonkaw, Réseau 
National des Ressources Naturelles (RRN).

Masyarakat hutan membawa perusahaan penebangan 
dan pertambangan ke pengadilan. Warga desa 
Batito menuntut ganti rugi US$1,5 juta terhadap 
Sodefor karena beroperasi tanpa kontrak yang sah 
dan karena menghancurkan kawasan hutan di Isiko 
pada tahun 2004. Namun, sistem hukum RDK yang 
tidak memadai, letak daerah pedesaan yang terpencil, 
hambatan bahasa, kemiskinan, buta huruf dan 
diskriminasi menghalangi akses masyarakat adat ke 
pengadilan.

‘Kami telah kehilangan setengah wilayah cagar 
alam yang dilindungi, dan kini konsesi memperluas 
wilayahnya ke lebih dari setengah wilayah cagar 
alam yang tersisa. Kini hanya tersisa sedikit pohon 
besar, dan kami kesulitan menemukan air di 
musim kemarau. Perempuan muda kami diperkosa 
para pekerja tambang. Kami telah mengajukan 
gugatan kepada pihak berwenang, tapi tidak 
ada yang dilakukan, karena mereka berkolusi 
dengan perusahaan dalam menjarah hutan kami.' 
– Penduduk desa, wilayah Mambasa, provinsi 
Orientale.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Masyarakat adat di RDK tahu cara terbaik untuk 
hidup berdampingan secara berkelanjutan dengan 
hutan. Jika kontrol mereka atas tanah adat mereka 
terjaga secara hukum dan dalam pelaksanaannya, 
kerusakan lingkungan akibat kegiatan komersial 
dapat dibatasi, hak dan penghidupan masyarakat akan 
terlindungi, dan RDK akan memenuhi kewajiban 
internasionalnya. Masyarakat adat mendesak 
pemerintah agar membuat undang-undang untuk 
melindungi hak-hak mereka untuk memiliki, 
menggunakan dan mengontrol tanah adat dan 
berpartisipasi efektif dalam zonasi nasional tanah, 
klasifikasi hutan, pemberian hak kayu dan mineral, 
dan rencana pengelolaan hutan provinsi dan lokal. 
Mereka menyerukan pada negara untuk mengakui 
dan mendukung pemetaan tanah dan wilayah adat 
dan untuk memasukkan peta tersebut dalam kerangka 
tata kelola hutan.

‘Kami menyarankan bagaimana kayu harus ditebang 
dan spesies mana yang perlu dilindungi dan spesies 
mana yang dapat dieksploitasi. Ada alternatif 
eksploitasi yang berbeda. Pemerintah perlu 
berkonsultasi dengan masyarakat setempat untuk 
bertanya kepada mereka tentang kegiatan lain yang 
bisa dilakukan.' – Delegasi lokakarya Joseph Bobia 
Bonkaw, Réseau National des Ressources Naturelles 
(RRN).

Kebijakan dan tata kelola negara harus diperkuat 
untuk menerapkan dan menegakkan hukum. 
Hak masyarakat hutan atas FPIC harus dijamin 
dalam semua keputusan yang mempengaruhi 
mereka, termasuk melalui amandemen hukum 
tentang penguasaan lahan dan peraturan hutan 
dan pertambangan. Pemerintah harus memperjelas 
status hukum adat untuk menghindari konflik tanah, 
memberikan kompensasi yang layak kepada mereka 
yang terusir atau kehilangan sumber daya hutan, dan 
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menjamin akses yang efektif untuk mendapatkan 
keadilan di hadapan pengadilan. Konversi hak tanah 
lama perlu dilaksanakan secara efektif. Kontrak 
penebangan yang tidak memasukkan rencana 
pengelolaan dan komitmen sosial harus dibatalkan. 
Kontrak dan pendapatan penebangan, pertambangan 
dan pertanian harus dipublikasikan, berikut 
inventarisasi pemegang konsesi dan database online 
yang menyeluruh mengenai pelanggaran hak asasi 
yang terkait konflik tanah.

Prioritas juga mencakup sumber daya struktur 
penegakan hukum dan langkah-langkah anti-korupsi 
internal yang lebih baik, memperbaiki pelatihan 
petugas pengawasan dan penegakan hukum; dan 
proses hukum terhadap operator komersial yang 
melanggar hukum dan peraturan – termasuk yang 
tidak menegosiasikan atau melaksanakan komitmen 
sosial – dan semua pelaku pelanggaran HAM 
terhadap anggota masyarakat.

RDK dan Uni Eropa harus melanjutkan negosiasi 
mengenai VPA FLEGT dengan partisipasi penuh 
masyarakat hutan dan masyarakat sipil. Perusahaan 
dan negara ekstraktif dan pengimpor harus 
meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa 
tidak ada kayu ilegal dari RDK memasuki pasar 
rumah tangga. OECD dan negara-negara Asia harus 
memastikan mineral yang mereka impor dari RDK 
diproduksi secara berkelanjutan tanpa melanggar 

HAM. Lembaga keuangan internasional harus 
menghentikan pendanaan pembangunan bendungan 
Grand Inga sampai penilaian dampak lingkungan 

KoMUNITAs bAKANo MENCArI KEAMANAN ATAs HAK TANAH MErEKA DAN 
MEMProMosIKAN PENGELoLAAN HUTAN bErbAsIs MAsyArAKAT 

menanggapi tantangan eksploitasi dan klasifikasi hutan yang tidak adil dan top-down oleh 
pemerintah, empat komunitas dari secteur Bakano di wilayah Walikale di provinsi north kivu 
berkumpul pada tahun 2010 untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan berbasis 
masyarakat melalui hutan masyarakat seluas 186.815 hektar. mereka kemudian mendapat 
dukungan dari organisasi kemasyarakatan setempat reseau pour la conservation et la rehabilitasi 
des ecosystemes forestiers (reseau-cref) dalam meluncurkan serangkaian kegiatan persiapan: 
pertemuan penyebaran informasi dan lokakarya kesensitifan, penataan masyarakat, pemetaan 
partisipatif mengenai penggunaan tanah dan hak adat, persediaan multi-sumber daya, ilmu sosial 
dan ekonomi, dan terakhir pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan.

dengan selesainya semua langkah ini, keempat komunitas tersebut menghubungi pemerintah 
nasional melalui kementerian lingkungan hidup, konservasi alam dan pariwisata (mecnT) untuk 
secara resmi memohon penguasaan masyarakat atas bidang hutan bersangkutan. Sebuah misi 
lapangan resmi dari mecnT diharapkan mulai menjalankan tugasnya pada bulan agustus 2014. 
misi ini akan menilai konteks dan realisasi, dan membuat rekomendasi kepada pemerintah dan 
semua pihak lain yang terlibat mengenai pemulihan dan perlindungan terhadap inisiatif kehutanan 
masyarakat ini.

❚ Masyarakat hutan dan organisasi masyarakat sipil 
di rDK mempertanyakan penelitian resmi deforestasi 
yang menyebut masyarakat sebagai pemicu utama 
hilangnya hutan. Petani hutan menegaskan bahwa 
perladangan berpindah untuk sumber penghidupan 
dan tanaman perdagangan skala kecil tidak merusak 
hutan dalam jangka menengah dan jangka panjang. 
Mereka mendesak agar rencana pemanfaatan 
tanah dan kebijakan konservasi hutan nasional 
menghormati sistem pertanian dan wanatani yang 
berkelanjutan..  Foto: John Nelson
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dan sosial yang benar selesai dan perlindungan tanah 
masyarakat dan hak atas sumber daya dijamin. RDK 
dan program lingkungan internasional seperti REDD+ 
harus mengakui penebangan liar dan pertambangan 
yang tidak berkelanjutan sebagai pemicu utama 
langsung deforestasi.
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INforMAsI NEGArA: LIbErIA

Luas wilayah:

9.632.000 ha

Luas hutan:

4.329.000 ha (45%)

Populasi:

4 juta

Masyarakat hutan:

Lebih dari 1 juta

Penguasaan lahan hutan:

Kebanyakan, bahkan dapat dikatakan semua hutan 
Liberia dimiliki oleh masyarakat menurut hukum 
adat, yang memiliki kekuatan konstitusional; 
sedikitnya 2,5 juta ha (26%) dari total luas daratan 
Liberia secara kolektif dimiliki oleh masyarakat 
dengan sertifikat resmi dan berlokasi di kawasan 
hutan; menurut UU Hak Masyarakat sehubungan 
dengan Tanah Hutan Tahun 2009, masyarakat 
hutan memiliki 100% dari sumber daya hutan 
yang terletak di tanah yang secara tradisional 
dimiliki atau digunakan oleh masyarakat. Namun, 
menurut undang-undang kepemilikan tanah Liberia, 
hak kepemilikan masyarakat atas tanah tidak 
pasti. Pada praktiknya pemerintah menganggap 
semua tanah tidak terdaftar dapat dialokasikan 
untuk konsesi lahan publik, yang menyebabkan 
2.546.406 ha (sekitar 25%) dari total luas daratan 
Liberia menjadi sasaran konsesi penebangan dan 
agro-industri (kelapa sawit dan karet), sementara 
kawasan lainnya dialokasikan untuk pertambangan, 
infrastruktur dan kawasan lindung. Namun, 
undang-undang kepemilikan tanah Liberia tengah 
direformasi dan diharapkan bahwa hukum tanah 
Liberia yang baru (yang saat ini tengah disusun) 
akan mengikuti Kebijakan Tanah 2013 yang 
mengakui hak tanah adat sebagai milik masyarakat.

Laju deforestasi:

rata-rata laju deforestasi tahunan 0,67% pada 
2000-10

Pemicu langsung utama deforestasi:

Penebangan (kebanyakan liar); pertanian 
skala besar (terutama kelapa sawit dan karet); 
pertambangan

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Kebijakan pemerintah berwawasan pendek yang 
mendorong investasi asing langsung skala besar 
dan proyek pemanfaatan lahan dan sumber daya 
yang melemahkan mata pencaharian, ketahanan 
pangan, dan kepemilikan dan pemanfaatan tanah 
adat dan sumber daya alam masyarakat lokal; 
kurangnya kebijakan pemerintah yang mendorong 
pembangunan berbasis masyarakat; tata kelola 
sumber daya alam yang buruk; korupsi; kurangnya 
penerapan fPIC dan penghormatan terhadap 
hukum adat

❚ sekelompok laki-laki bekerja di pertambangan 
emas permukaan jauh di dalam hutan di wilayah 
Gbarpolu, Liberia barat laut. foto diambil tidak jauh 
di luar Henry Town, Liberia. Foto Travis Lupick (Flickr)
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• Deforestasi terus meningkat di Liberia yangsaat ini dipicu oleh pertanian skala industri 
(minyak kelapa sawit dan karet), penebangan (kebanyakan ilegal) serta pertambangan 

• Lebih dari 1/4 luas daratan negara itu dikuasai kehutanan komersial dan konsesi agro-industri, 
dan wilayah yang luas juga menjadi sasaran konsesi pertambangan. 

• Dalam praktiknya pemerintah tidak menghormati atau melaksanakan komitmen hukumnya 
terhadap prinsip fPIC. 

• Masyarakat mengalami kehilangan mata pencaharian, kenaikan harga dan pelanggaran hak 
asasi manusia.

• UU hak tanah baru yang sedang dibuat mengusulkan untuk mengubah hukum kepemilikan 
tanah di Liberia secara radikal agar mengakui tanah adat sebagai milik masyarakat. Hal ini 
akan membuat hukum kepemilikan tanah di Liberia lebih sesuai dengan undang-undang 
kehutanan progresif. Masih harus dilihat bagaimana hak tanah masyarakat adat akan 
dihormati dalam praktiknya jika UU baru tersebut menetapkan bahwa konsesi yang sudah 
terlanjur diberikan oleh pemerintah dapat terus beroperasi di wilayah tersebut tanpa 
persetujuan masyarakat

• Masyarakat menuntut kebijakan yang mendukung dan mengembangkan (bukan hanya 
mengganti) praktik-praktik mencari nafkah tradisional yang ada yang memprioritaskan 
kemandirian lokal dan ketahanan pangan (seperti pertanian rakyat yang diimbangi dengan 
pemanfaatan hutan dan lahan basah yang berkelanjutan), pengakuan hukum penuh atas 
hak kepemilikan tanah dan sumber daya adat, dan pelaksanaan fPIC yang efektif, daripada 
mendorong agribisnis dan pertambangan skala besar, dll, dengan mengorbankan hak-hak 
masyarakat dan sistem sumber makanan dan tanaman perdagangan tradisional.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN

K omunitas dari 16 masyarakat etnik merupakan 
95% dari 3,5 juta jiwa penduduk Liberia, yang 

hidup berdampingan dengan keturunan pemukim 
awal dan keturunan Americo-Liberia bekas budak AS. 
Para pendahulu dari kelompok etnis Liberia saat ini 
diyakini telah bermigrasi dari utara dan timur antara 
abad 12 dan 16 Masehi dan menetap di dalam dan di 
sekitar hutan negara. Tiga kelompok linguistik utama 
adalah komunitas Mande di utara dan barat jauh, 
komunitas Kru dan Krahn di timur dan tenggara, dan 
komunitas Mel di barat laut. 

Hutan Liberia yang luas mencakup setengah luas 
daratan negara itu yang mencapai 9,6 juta hektar 
dan merupakan blok ekosistem hutan Guinea Atas 
terbesar dan kawasan keanekaragaman hayati global 
yang penting. Hutan negara itu mencakup lebih dari 
setengah hutan hujan yang tersisa di Afrika Barat. 
Saat ini sebagian besar tanah dan hutan Liberia telah 
diserahkan pada kepentingan konsesi penebangan dan 
pertambangan dan perusahaan kelapa sawit Afrika, 
Asia dan Eropa tanpa konsultasi, apalagi persetujuan, 
masyarakat. Masyarakat merasa bahwa hak-hak 
mereka sebagai warga negara tidak dilindungi oleh 
pemerintah karena mereka kehilangan tanah dan mata 
pencaharian. Justru mereka menjadi korban pelecehan 
dan intimidasi (termasuk penindasan oleh aparat 
keamanan negara dan sistem peradilan pidana) ketika 
mereka memprotes pemaksaan tersebut.

Masyarakat hutan dan organisasi masyarakat sipil 
di Liberia menuntut pemerintah memberi prioritas 
pada pendorongan kemandirian lokal daripada 
agribisnis skala besar. Minimal, pemerintah harus 
menjamin bahwa perusahaan bisnis skala besar hanya 
menggunakan tanah dan sumber daya masyarakat 
dengan meminta FPIC dari masyarakat adat yang 

haknya atas tanah dan sumber daya mereka berasal 
dari generasi-generasi sebelumnya.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA

Deforestasi di Liberia, yang menurut FAO berada 
pada laju tahunan 0,6% dan 0,7% sejak tahun 1990, 
meningkat akibat operasi perusahaan penebangan, 
pertambangan dan agribisnis. Perusahaan-perusahaan 
besar kini menguasai lebih dari 5 juta hektar total 
luas daratan Liberia melalui sewa pemerintah. 
Industri kayu negara ini terkenal akan korupsi dan 
salah urusnya, meski Liberia telah menandatangani 
Kesepakatan Kemitraan Sukarela dengan Uni Eropa 
sesuai dengan mekanisme Penegakan Hukum, Tata 
Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan Uni Eropa 
(FLEGT) pada tahun 2011. Kegiatan pertambangan 
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 
melalui ekspansi produksi bijih besi.

Perusahaan kelapa sawit kini menjadi pemicu utama 
deforestasi dan menguasai konsesi sekitar 19% dari 
luas daratan Liberia. Perusahaan-perusahaan kelapa 
sawit yang beroperasi di negara tersebut adalah Sime 
Darby Plantation (Malaysia), Golden Veroleum (di 
bawah kendali Golden Agri-Resources, Singapura), 
Equatorial Palm Oil / KLK (UK/Malaysia) dan 
Maryland Oil Palm Plantation/SIFCA (Singapore 
[Wilmar/Olam] dan Pantai Gading). Pemerintah 
mengeluarkan sewa pada perusahaan-perusahaan ini 
tanpa mendapatkan FPIC masyarakat yang secara adat 
memiliki dan menggunakan tanah itu, yang mana hal 
ini merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat 
atas tanah dan sumber daya. Operasi perusahaan 
ditandai dengan pelanggaran HAM dan konflik 
dengan masyarakat. Masyarakat telah mengadukan 
Sime Darby, Golden Veroleum dan Equatorial  
Palm Oil pada the Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO), yang mewajibkan perusahaan 

LIbErIA
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hak-hak masyarakat dan hak atas tanah/sumber daya yang diLindungi daLam uu 
NAsIoNAL

Sumber hukum Ketentuan

uud liberia 1986 dalam mengelola sumber daya alam, negara ‘harus memastikan partisipasi maksimum dari warga 
liberia’ – dukungan konstitusi terhadap partisipasi masyarakat dan fpic (pasal 7); hak atas non 
diskriminasi (pasal 11b); hak atas properti dan hak untuk tidak dirampas propertinya (pasal 11, 20 dan 
21); hukum adat akan diberlakukan oleh pengadilan (pasal 65) 

uu mineral dan 
pertambangan tahun 2000

‘pemilik sah atau penghuni sah dari tanah tempat mineral ditemukan berhak melakukan penolakan 
pertama terhadap segala permohonan untuk mendapatkan ijin penambangan kelas a atau kelas B 
yang diajukan pihak atau pihak-pihak ketiga’ (pasal 11-4)

uu pengelolaan dan 
perlindungan lingkungan 
hidup tahun 2002

mendorong partisipasi publik dalam hal yang berkaitan dengan proyek apapun yang mungkin 
mengakibatkan efek atau dampak lingkungan dan sosial

uu reformasi kehutanan 
nasional tahun 2006

mengharuskan keterlibatan penuh masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, 
dan mekanisme yang mendorong partisipasi masyarakat dalam segala keputusan menyangkut hutan 
yang akan ditetapkan untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam dan mendapat 
manfaat dari pengelolaan hutan berkelanjutan 

otoritas pembangunan 
kehutanan (fda), 10 
peraturan inti 2007

peraturan mengharuskan fda untuk mendapatkan fpic dalam bentuk tertulis dari komite 
pembangunan kehutanan masyarakat yang mewakili semua masyarakat yang terkena dampak, untuk 
menegosiasikan komitmen sosial dengan pemenang konsesi pertambangan dan untuk mengadakan 
pertemuan publik dengan masyarakat yang terkena dampak untuk membahas proses negosiasi dan 
manfaat untuk masyarakat.

uu hak-hak masyarakat 
2009

melindungi hak atas fpic terhadap ‘keputusan, kesepakatan atau kegiatan apapun yang mempengaruhi 
status atau pemanfaatan sumber daya hutan’ (ayat 2.2. (c)); yang dimaksud dengan tanah adat 
termasuk ‘kawasan hutan, yang dimiliki individu, kelompok, keluarga atau masyarakat melalui 
peraturan yang telah bertahan lama yang diakui oleh masyarakat... tanah tersebut tidak perlu 
didaftarkan di bawah hak hukum’ (ayat 1.3) 

uu konsesi dan pengadaan 
publik 2005, 2010

mengharuskan konsultasi publik dengan stakeholder sebelum pemberian kontrak 

kebijakan hak Tanah 2013 mengakui kepemilikan tanah adat dan memberikan perlindungan hukum yang menjadikan hak tanah 
adat setara dengan hak tanah pribadi; tanah adat, entah masyarakat memiliki sertifikat atau tidak, 
didefinisikan sebagai tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan digunakan atau dikelola sesuai dengan 
praktik dan norma-norma adat; tapi pengakuan hak adat tidak menghalangi kelanjutan konsesi yang 
sudah ditetapkan
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❚ Tanah masyarakat di wilayah sinoe, termasuk makam dan hutan keramat, telah dibuka dan ditanami oleh 
Golden Veroleum, tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat. Golden Veroleum 
berafiliasi dengan Golden Agri-resources (GAr), sebuah perusahaan kelapa sawit besar asal Indonesia. 
Masyarakat telah mengajukan pengaduan ke Panel Pengaduan rsPo, namun hingga kini Golden Veroleum 
terus membuka dan menanami tanah masyarakat tanpa penyelesaian atas pengaduan tersebut dan telah 
berekspansi ke wilayah tetangga Grand Kru.  Foto: Justin Kenrick
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menghormati hak kepemilikan masyarakat adat dan 
prinsip FPIC.

Pada tahun 2009 pemerintah menandatangani 
kontrak dengan Sime Darby untuk menggunakan 
tanah selama 63 tahun untuk kegiatan pertanian 
skala besar di empat wilayah: Bomi, Cape Mount, 
Gbarpolu dan Bong. Tidak ada pemberian informasi 
pada masyarakat lokal mengenai syarat dan ketentuan 
kontrak, dan proses FPIC tidak diterapkan. Sime 
Darby mulai beroperasi di Bomi dan Cape Mount, 
di mana masyarakat kehilangan akses untuk dapat 
memasuki tanah dan hutan adat dan mengalami 
gangguan pada kegiatan mata pencaharian mereka 
seperti bertani, berburu, menangkap ikan, dan 
produksi dan penjualan arang dan bahan bangunan 
buatan lokal. Bukti-bukti menunjukkan bahwa 
masyarakat yang tinggal di dekat konsesi di Liberia 
berhutang lebih banyak dan menghabiskan banyak 
pendapatan mereka untuk membeli makanan 
dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal jauh 

dari konsesi yang menghabiskan banyak pendapatan 
mereka untuk pengembangan diri, termasuk 
pendidikan dan kesehatan. Harga setempat untuk 
makanan pokok meningkat pesat di wilayah konsesi; 
kesempatan kerja dilebih-lebihkan dari kenyataannya; 
dan migran internal meraup untung besar dari 
pekerjaan, sementara masyarakat lokal mengalami 
kerugian besar dari hilangnya tanah, sumber daya dan 
mata pencaharian terkait.

Bahkan dari perspektif penciptaan pendapatan 
pemerintah, konsesi agro-industri Liberia pada 
dasarnya adalah kesepakatan yang buruk. Mereka 
menciptakan nilai hanya bagi investor asing, dalam 
bentuk uang yang meninggalkan negara melalui 
perusahaan induk yang terletak di negara bebas 
pajak. Kesepakatan konsesi di Liberia penuh dengan 
keringanan, pembebasan, dan pengurangan pajak 
yang disetujui pemerintah dan biaya sewa tanah yang 
sangat rendah.

Setelah dua tahun protes masyarakat terhadap operasi 
Guinea Palm Oil di wilayah Grand Bassa, pada tahun 
2014 Presiden Ellen Johnson Sirleaf berkomitmen 
untuk melindungi tanah adat dari ekspansi lebih 
lanjut perusahaan itu. Hal ini mendorong masyarakat 
untuk percaya bahwa mereka mungkin dapat merebut 
kembali tanah mereka dari pemegang konsesi. 
Namun, kemudian perusahaan bersiap membuka 
lebih banyak wilayah, ternyata dengan restu dari 
tokoh-tokoh penting pemerintah, dan menambah 
kehadiran patroli keamanan di desa-desa setempat.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

FPIC adalah prinsip utama UU Hak-hak Masyarakat 
Liberia Tahun 2009, yang dalam teori memberikan 
masyarakat hak untuk memberikan atau tidak 
memberikan persetujuan mereka terhadap kegiatan 
yang direncanakan pada kawasan hutan mereka atau 
yang mungkin mengakibatkan dampak pada kawasan 
itu atau masyarakat itu. FPIC juga merupakan prinsip 
hukum yang didukung oleh berbagai instrumen 
hukum regional dan internasional yang mengikat 
Liberia secara hukum, termasuk Piagam Afrika 
tentang HAM dan Hak-Hak Rakyat. 

Meski ada perlindungan hukum dan kewajiban 
internasional untuk menegakkan hak tanah 
masyarakat, kerangka hukum dan kebijakan 
administrasi pertanahan di Liberia yang tidak 
pasti, bertentangan dan ketinggalan zaman telah 
menghalangi pendekatan yang jelas dan adil terhadap 
penguasaan lahan. Hal ini membuat masyarakat 
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❚ Aktivis kemasyarakatan setempat menunjukkan 
tanah masyarakat di wilayah Grand Cape Mount 
yang dibuka dan ditanami oleh raksasa minyak 
sawit Malaysia, sime Darby, tanpa keputusan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan 
masyarakat. Ironisnya, di antara tanaman, hutan 
dan pohon-pohon buah yang dihancurkan oleh 
perusahaan terdapat pohon-pohon palem asli yang 
biasa masyarakat gunakan untuk makanan dan 
minyak. Ketahanan pangan merupakan masalah 
besar ketika daerah yang luas seperti tanah produktif 
masyarakat rakyat dibuka.  Photo: Tom Lomax
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rentan terhadap perampasan tanah oleh pemerintah 
dan perusahaan tanpa persetujuan mereka atau 
kompensasi, karena pemerintah menganggap tanah 
yang tidak terdaftar dapat dialokasikan kepada 
investor swasta. Masyarakat adat sebagai pemilik dan 
pengguna tanah sampai saat ini belum diberitahu 
atau belum dimintai konsultasi, dan belum dapat 
keuntungan dari konsesi yang dinegosiasikan 
antara pemerintah dan kepentingan komersial yang 
melibatkan tanah mereka.

‘secara teori Liberia memiliki kebijakan pertanahan 
yang memberikan orang-orang Gbarpolu hak adat 
kami. Tapi ketakutan kami adalah tanah kami 
telah habis. bagaimana mungkin kami memiliki 
tanah padahal tanah tersebut sudah habis dibagi-
bagikan?’ – Boimah Coleman, warga wilayah 
Gbarpolu, video presentasi lokakarya.

Komisi Pertanahan Liberia telah menyusun UU 
Hak Tanah dengan tujuanmeningkatkan kehidupan 
sehari-hari warga Liberia dengan menghilangkan 
kecemasan dan ketidakpastian atas hak tanah. UU 
tersebut mengklasifikasikan tanah menjadi empat 
kategori utama – tanah publik, tanah pemerintah, 
tanah adat dan tanah swasta – dan sebuah subkategori 
kawasan lindung yang harus dilestarikan untuk 
kepentingan semua warga Liberia. UU tersebut 
mengakui hak masyarakat atas tanah adat, yaitu tanah 
yang dimiliki oleh masyarakat dan digunakan atau 
dikelola sesuai dengan cara-cara dan norma-norma 
adat, tak peduli masyarakat memiliki identitas hukum 
atau memiliki sertifikat tanah legal atau tidak. Namun, 
UU tersebut berisi klausul non-retroaktif, yang berarti 

bahwa meski hak-hak adat akan diakui, jika tanah 
adat adalah lokasi dari konsesi yang sudah terlanjur 
diberikan, konsesi tersebut akan berlanjut tak peduli 
masyarakat menginginkannya atau tidak. Oleh karena 
itu masyarakat khawatir bahwa banyak lahan hutan 
dan lahan basah akan dibuka dan dikeringkan, dan 
digunakan selama sisa konsesi tanpa persetujuan 
mereka.

Meski menurut rancangan undang-undang tanah saat 
ini masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan 
kembali tanah adat pada akhir masa konsesi tersebut, 
dan hak untuk menolak perpanjangan konsesi, besar 
kemungkinan dampak konsesi pada sumber daya 
hutan dan air setelah penggunaan komersial selama 
lebih dari 60 tahun akan parah, dan pada saat itu 
masyarakat dan tanah adat dan sumber dayanya 
mungkin sudah tidak lagi utuh. Harapan bahwa 
masyarakat dapat mengambil kendali dan pengelolaan 
kawasan tersebut pada saat itu sepertinya tidak 
realistis.

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN

Kebanyakan masyarakat adat Liberia adalah, atau 
awalnya, masyarakat hutan, yang menetap dan 
membangun komunitas mereka di dalam dan di 
dekat hutan negara. Sekitar 1/3 populasi mereka 
bergantung pada hutan untuk mendapatkan makanan 
(buah-buahan, tanaman, kacang-kacangan, daging, 
madu), bahan bangunan dan furnitur (tiang, daun 
atap, rotan), obat-obatan tradisional, untuk DAS 
yang sehat dan stabilisasi tanah. Sumber utama mata 
pencaharian masih dari darat dan hutan, termasuk 

LIbErIA

❚ Amita dari sebuah desa 
di wilayah Grand Cape 
Mount mengatakan: "saya 
dulu tinggal di desa saya 
sendiri di hutan. Kami 
punya segala sesuatu 
untuk dimakan di sana. 
Mereka [sime Darby] 
merusak rumah itu. Mereka 
merusak segalanya." Amita 
menjelaskan bagaimana 
dia dulu menanam semua 
makanan yang dibutuhkan 
keluarganya, tapi kini harus 
bergantung pada bantuan 
putrinya (duduk di sebelah 
kanannya) yang tinggal di 
ibukota, Monrovia.
 Foto: Tom Lomax
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campuran pertanian subsisten, berburu, menangkap 
ikan, mengumpulkan makanan, produksi arang, 
perdagangan skala kecil dan penambangan berlian 
dan emas.

Masyarakat yang terkena dampak menolak ekspansi 
perusahaan kelapa sawit di wilayah mereka karena 
ekspansi perusahaan ini mengancam kemampuan 
mereka untuk mengelola tanah dan sumber daya, 
mata pencaharian dan cara mereka bertahan hidup. Di 
wilayah Gbarpolu, misalnya, di mana hutan mencakup 
lebih dari 90% luas wilayah, termasuk hutan nasional 
Gola, Kpelleh dan Belleh, masyarakat menganggap 
bahwa hak-hak mereka atas tanah mereka dan cara 
hidup tradisional telah dilanggar dalam kesepakatan 
perusahaan minyak sawit Sime Darby dengan 
pemerintah, yang dapat memungkinkan perusahaan 
untuk menguasai hingga 51% dari seluruh luas 
daratan wilayah itu.

Penduduk Gbarpolu sadar akan dampak negatif 
operasi Sime Darby saat ini pada masyarakat di 
wilayah Bomi dan Grand Cape Mount. Masyarakat 
lokal kehilangan kebun halaman belakang mereka dan 
tidak dapat lagi menghasilkan makanan atau arang. 
Hal ini menyebabkan naiknya harga komoditas lokal 
dan konflik dengan pemerintah dan perusahaan.

‘Masyarakat bomi menderita. Mereka kehilangan 
hutan mereka. semuanya ditanami kelapa sawit. 
Hasil akhirnya adalah migrasi, dari kesulitan. 
orang-orang pindah ke negara lain untuk mencari 
tanah agar mereka bisa bertahan hidup.' – boimah 
Coleman, penduduk wilayah Gbarpolu, presentasi 
video lokakarya.

Merasa khawatir tanah mereka dirampas dan hutan 
mereka dirusak oleh Sime Darby berdasarkan 
kesepakatannya dengan pemerintah, banyak warga 
di wilayah Gbarpolu mendesak penolakan kolektif 
terhadap konsesi itu, memobilisasi perempuan, 
pemuda dan pemimpin lokal agar bersatu dan 
berdialog dengan perwakilan lokal mereka, 
pemerintah dan perusahaan untuk meminta tanah 
mereka dikeluarkan dari area konsesi. Seorang mantan 
anggota Senat Liberia memberikan dukungan kepada 
masyarakat yang berusaha untuk memastikan bahwa 
hutan dan tanah Gbarpolu ini dilestarikan.

Pada Mei 2014 komunitas Liberia dari wilayah 
Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Kru, Maryland dan 
Sinoe yang terkena dampak empat perusahaan kelapa 
sawit besar yang beroperasi di Liberia berkumpul di 
lokakarya “Dialog untuk Pembangunan: Kemanakah 
Selanjutnya Sektor Pertanian Liberia?” untuk 

pertama kalinya untuk membahas konsesi pertanian 
sebagai isu nasional. Menciptakan kesempatan 
berbagi pengalaman bagi komunitas yang beragam 
ini juga berarti meletakkan dasar-dasar untuk 
menghubungkan perjuangan mereka masing-masing.

‘Tanah adalah kehidupan. Terlalu berharga untuk 
dihilangkan.’ – Pemimpin adat jogbhan joseph Chio 
johnson mendesak masyarakat agar tetap bersatu 
melawan taktik adu domba perusahaan.

‘Kami di Afrika. Kami hidup dengan tanaman kami. 
Perkebunan kelapa sawit tidak bisa membantu 
kami. jika kami kehilangan tanah kami, bagaimana 
kami akan hidup?’ – solomon Gbargee, perwakilan 
pemuda dari klan jogbahn

Pertukaran ide pada lokakarya di bulan Mei 2014 
menghasilkan pembentukan jaringan solidaritas dan 
platform bagi masyarakat untuk bekerja sama dan 
mendukung satu sama lain dalam perlawanan mereka. 
Masyarakat juga membuat deklarasi yang menegaskan 
hak-hak adat mereka atas tanah; menuntut rasa 
hormat dan pengakuan sebagai pemilik tanah; 
menuntut bahwa perjanjian konsesi yang melanggar 
hak masyarakat atas tanah harus diubah; menyatakan 
bahwa sebagai masyarakat adat dan pemilik tanah, 
mereka terlibat dalam semua keputusan tentang 
tanah mereka; menyatakan bahwa tanah adat yang 
ditanami dan dibuka tanpa FPIC masyarakat harus 
dikembalikan; mencari ganti rugi yang adil bagi 
masyarakat yang tanah dan propertinya rusak atau 
hancur; dan mengharuskan agar nota kesepahaman 
yang tidak menguntungkan masyarakat atau tidak 
menghormati hak-hak masyarakat dinegosiasikan 
ulang, sementara ekspansi perusahaan perkebunan 
kelapa sawit dan karet dihentikan sampai masalah ini 
diselesaikan.

‘Karena saya menentang perusahaan, orang-orang 
menuduh saya seorang laki-laki, tapi saya 
membawa semangat seribu perempuan. bagi kami 
yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan 
sawit, kami harus tetap kuat. Tanah saya adalah 
tanah saya. Tanah Anda adalah tanah Anda. Hutan 
dan semak-semak Anda adalah tabungan Anda. 
jangan pernah lelah. Kami tidak mungkin setuju 
untuk meninggalkan tanah kami.' – Deyeatee 
Kardor, pemimpin perempuan klan jogbahn.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN

Masyarakat Liberia menuntut agar hak adat mereka 
atas tanah, hutan dan mata pencaharian mereka 
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dilindungi dan dihormati dalam hukum dan dalam 
praktiknya. Liberia telah menjadi negara rawan 
pangan yang sangat bergantung pada impor pangan 
dengan banyak orang hidup dalam kemiskinan. 
Prioritas pemerintah adalah mendukung masyarakat 
yang bergantung pada tanah dalam melestarikan 
tanah mereka dan menjadi lebih mandiri dalam hal 
produksi pangan lokal dan memenuhi kebutuhan 
lainnya. Pemerintah harus mendorong pertanian 
keluarga daripada agribisnis skala besar yang 
mengakibatkan lebih banyak kerugian daripada 
manfaat bagi masyarakat lokal dan yang memberikan 
pendapatan yang kecil bagi masyarakat.

Apabila pembangunan komersial skala besar 
direncanakan, prinsip FPIC harus dijunjung, 
di mana masyarakat diberdayakan baik untuk 
memberikan persetujuan mereka atau untuk 
menolak pembangunan di tanah mereka atau yang 
mempengaruhi mata pencaharian mereka. Negosiasi 
antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat 
harus transparan dan menghormati hak-hak resmi 
masyarakat, dimana masyarakat dapat mengakses 
semua informasi yang relevan, termasuk saran teknis 
dan hukum independen, dan masyarakat sipil diakui 
sebagai pemantau pihak ketiga yang independen.

Kontrak kelapa sawit yang ada saat ini harus 
direvisi agar mematuhi hukum HAM internasional, 
memastikan FPIC dan mekanisme pembagian 
keuntungan yang adil dan tepat, dan menjamin 
bahwa mereka tidak mengakibatkan pengusiran 
paksa masyarakat dari tanahnya sendiri. Pemerintah 
perlu mengatasi masalah kepemilikan tanah dengan 
menerapkan kebijakan yang mematuhi Pedoman 
Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan 
yang Bertanggung Jawab.
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INforMAsI NEGArA: KoLoMbIA

Luas wilayah:

114.174.800 ha 

Luas hutan:

58,64 juta ha hutan 
alam (51,4%): 67,3% 
di Amazon, 17,1% 
di wilayah Andean, 
9,4% di wilayah 
Pacific-Choco, 3,5% di 
orinoco dan 2,7% di 
Karibia (2011)

Populasi:

46,6 juta jiwa

Masyarakat hutan:

6,63 juta jiwa, termasuk 1,38 juta masyarakat 
adat dan lebih dari 4 juta keturunan Afrika

Penguasaan lahan hutan:

sebagian besar kawasan hutan dimiliki dan 
ditempati menurut hukum adat, setengahnya 
dimiliki bersama oleh masyarakat dengan hak 
legal (beberapa reguardos* tumpang tindih 
dengan kawasan lindung dan hutan cadangan); 
menurut hukum nasional, negara mengklaim 
kepemilikan lebih dari 50% kawasan hutan dan 
kepemilikan sumber daya bawah tanah 

Laju deforestasi:

rata-rata laju deforestasi tahunan 0,17% pada 
2000-10

Pemicu langsung utama deforestasi:

Perluasan areal pertanian; pembangunan 
jalan untuk penetrasi ekonomi; eksploitasi 
pertambangan dan energi; tanaman terlarang; 
penebangan

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Kebijakan 'mesin pertumbuhan' nasional yang 
mendorong ekspansi ekstraktif dan agro-
industri; kebijakan bahan bakar agro nasional; 
perdagangan dan investasi langsung luar 
negeri; spekulasi tanah, perampasan tanah 
dan konsentrasi lahan; konflik bersenjata 
internal; kebijakan pemindahan dan pengusiran 
paksa internal; kerangka hukum yang tidak 
selaras; lemahnya kelembagaan dan penerapan 
peraturan lingkungan dan sosial yang lemah.

*  kawasan cagar adat semi-otonomi.

❚ Hutan Kolombia adalah rumah bagi lebih dari 80 komunitas adat yang berbeda serta masyarakat 
Afro-Kolombia dan masyarakat migran.  Foto: Viola Belohrad
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KoLoMbIA 

• Laju deforestasi Kolombia menurun dari 0,6% pada 1980-an tetapi meningkat kembali di 
beberapa bagian negara 

• Hutan hancur oleh agro-industri komersial, termasuk perkebunan kelapa sawit, penebangan, 
pertambangan, proyek infrastruktur dan budidaya tanaman terlarang. 

• sekitar 51% tanah negara dikuasai konsesi pertambangan dan/atau permohonan ijin.

• jalan dan jalan raya mempercepat hilangnya hutan. 

• Meski ada perlindungan konstitusi, masyarakat berada di bawah ancaman perusakan hutan 
dan perambahan di tanah mereka. 

• Masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya berupaya mendapatkan penghormatan atas 
hak-hak mereka dan partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan atas masa depan 
kawasan hutan adat mereka, termasuk melalui upaya nasional dan lokal untuk menegakkan 
fPIC dan mekanisme ganti rugi tanah yang efektif dan cepat.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

K olombia memiliki hutan keanekaragaman hayati 
yang luas. Sebagian besar kawasan hutan dihuni 

masyarakat adat, keturunan Afrika dan masyarakat 
pedesaan lainnya. Meski laju deforestasi tidak lagi 
setinggi di tahun 1970-90-an, kini deforestasi semakin 
cepat terjadi akibat ekspansi pertanian, tanaman 
terlarang, penebangan, pertambangan, ekstraksi 
minyak dan pembangunan infrastruktur. Deforestasi 
dipicu kebijakan ekonomi nasional, kekuatan 
globalisasi ekonomi, tata kelola hutan yang lemah, 
militerisasi di beberapa daerah dan tidak adanya 
aturan hukum – termasuk kurangnya rasa hormat 
terhadap hak masyarakat atas tanah. Perlindungan 
hak-hak masyarakat hutan seperti yang tercantum 
dalam konstitusi sering tidak dilaksanakan dalam 
praktiknya. Klaim pemerintah atas sumber daya 
bawah tanah melanggar hak kekayaan kawasan cagar 
adat (resguardos). 

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA 

Laju deforestasi Kolombia adalah salah satu yang 
tertinggi di dunia dan kini semakin cepat, terutama 
di kaki bukit Amazon dan di wilayah Pasifik 
Kolombia. Pemicu langsung utama hilangnya hutan 
adalah perluasan areal pertanian, termasuk untuk 
peternakan, kelapa sawit, bahan bakar nabati dan 
tanaman terlarang, seringkali oleh migran ekonomi 
dan pengungsi internal; penebangan, pertambangan 
dan ekstraksi minyak; dan pembangunan jalan dan 
infrastruktur lainnya. Distribusi tanah yang sangat 
tidak adil di negara ini terlihat dalam pola deforestasi. 
Lebih dari setengah perubahan pemanfaatan 
tanah yang tercatat antara 2005 dan 2010 adalah 
untuk menciptakan padang rumput bagi ternak 
karena kebijakan yang memberikan prioritas bagi 
pengembangan peternakan komersial. Migran internal 
dan terlantar akibat konflik bersenjata, perampasan 
tanah, kurangnya kesempatan ekonomi dan sulit 
mendapatkan tanah, telah didorong untuk menetap di 
kaki bukit Amazon oleh kebijakan nasional.

Pemerintah mendorong budidaya kelapa sawit dan 
tebu skala besar untuk bahan bakar nabati melalui 
subsidi yang menguntungkan bagi perusahaan 
penghasil. Tanah yang diberikan kepada kelapa sawit 
diproyeksikan meningkat sepuluh kali lipat dari 
sekitar 320.000 hektar pada tahun 2007 menjadi 3,5 
juta hektar pada tahun 2020. Kolombia adalah salah 
satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan 
Uni Eropa adalah pembeli utamanya. Agroindustri 
menebang habis hutan dan menghabiskan dan 
merusak keanekaragaman hayati, air tawar dan tanah. 

Agroindustri memaksakan monokultur yang luas 
di tanah masyarakat hutan, menggusur masyarakat, 
merusak kedaulatan pangan dan kemandirian 
ekonomi, dan menyebabkan kekurangan pangan 
pokok lokal dan spekulasi harga. Meski mereka 
menyangkal, perusahaan agroindustri diketahui 
terkait dengan kelompok-kelompok paramiliter yang 
bertanggung jawab atas perampasan tanah dengan 
kekerasan, penggusuran paksa dan pelanggaran HAM 
berat. Agribisnis mengubah petani menjadi buruh 
upah rendah, sementara keanggotaan serikat pekerja 
dilemahkan dan pemimpin serikat buruh dianiaya.

Produksi daun koka skala besar untuk perdagangan 
narkotika, yang terkonsentrasi di daerah dengan 
tutupan hutan yang tinggi, telah mendorong 
deforestasi lokal di Kolombia selama lebih dari 30 
tahun. Penyemprotan lewat udara yang dilakukan 
pemerintah dengan glyphosate untuk memberantas 
perdagangan narkotika telah merusak sebagian 
kawasan hutan yang telah dibuka dan membawa 
dampak kesehatan yang berbahaya bagi masyarakat 
hutan.

‘Di Putumayo ada banyak fumigasi dengan 
herbisida untuk mengendalikan perkebunan koka 
ilegal. Ini merusak hutan dan keanekaragaman 
hayati. Herbisida begitu kuat dan tahan sehingga 
ada banyak makanan hutan yang tidak bisa kami 
konsumsi lagi.’ – Pemimpin adat dan delegasi 
lokakarya Carmenza Tez Juogibioy, Resguardo 
indigena Camentsá del Putumayo.

Menurut Bank Dunia, 42% produksi kayu Kolombia 
adalah ilegal, yang mengakibatkan terjadinya 
pembukaan hutan tanpa aturan dan degradasi hutan. 
Ini mungkin prakiraan di bawah kenyataannya 
karena perbedaan yang tipis antara penebangan 
legal dan ilegal dan tidak efisiennya pengawasan dan 
perlindungan pemerintah.

Konsesi pertambangan dan pemohonan izin 
menguasai 51% luas daratan negara itu, dan 
berpotensi mempengaruhi sekitar 34% wilayah 
lahan taman nasional. Banyak konsesi terletak di 
hutan lindung dan di wilayah masyarakat adat 
dan masyarakat keturunan Afrika, yang sering 
mengakibatkan konflik antara perusahaan tambang 
dan masyarakat sekitar hutan setempat. Investasi 
langsung asing oleh perusahaan-perusahaan 
multinasional di bidang pertambangan melebihi 
US $ 3 miliar pada 2009 dan menyumbang 43% 
dari investasi penambangan. Sektor energi juga 
bertanggung jawab atas dampak negatif terhadap 
hutan dari proyek-proyek penghasil gas dan 

KoLoMbIA
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minyak dan pembangunan jaringan listrik lintas-
perbatasan.

Pemerintah memiliki rencana besar untuk 
pembangunan jalan, kereta api, angkutan sungai, 
pelabuhan, pembangunan perkotaan dan bandara. 
Inisiatif untuk Integrasi Prasarana Wilayah Amerika 
Selatan (IIRSA) multilateral yang kontroversial, 
yang dikembangkan oleh UNASUR (Uni Negara 
Amerika Selatan) dan didanai bersama oleh 
bank pembangunan multilateral, juga mencakup 
pembangunan koridor jalan yang menghubungkan 
daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi 
dengan pusat komersial di Kolombia dan Brazil, yang 
dimaksudkan untuk mengurangi biaya transportasi 
antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik.

Sebagian besar infrastruktur jalan ini sudah selesai, 
tetapi bagian dari proyek tersebut, yaitu Variante 
San Francisco-Mocoa, yang masih belum dibangun, 
akan melintasi daerah penting dari Amazon, 
termasuk wilayah masyarakat adat di Putumayo 
dan hutan lindung Cuenca Alta del Río Mocoa yang 
lebat dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. 
Wilayah ini kaya akan mineral, dan pemerintah telah 
mengidentifikasi area untuk pertambangan emas, 
tembaga dan molibdenum, serta mempertimbangkan 
pembangunan dam pembangkit listrik tenaga 
air dan waduk. Masyarakat adat yang menghuni 

dan bergantung pada hutan Putumayo sangat 
mencemaskan risiko yang mengancam hutan, mata 
pencaharian dan kelangsungan hidup kolektif mereka 
jika jalan itu dibangun.

‘Pelaksanaan IIrsA di Amerika Latin akan 
menyebabkan pemusnahan masyarakat adat 
dan mempercepat deforestasi karena membuka 
hutan untuk pertambangan dan penebangan. Di 
Putumayo, salah satu wilayah produksi minyak 
utama negara itu, bahan bakar adalah yang 
termahal di dunia.' – Pemimpin adat dan delegasi 
lokakarya Carmenza Tez Juogibioy, Resguardo 
indigena Camentsá del Putumayo.

Yang mendasari pemicu langsung deforestasi ini 
adalah kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang 
berdampak negatif terhadap hutan dan masyarakat. 
Model pembangunan Kolombia yang berlaku saat ini 
didasarkan pada mendorong 'mesin pertumbuhan' 
yang terkait dengan ekspansi agribisnis (terutama 
kelapa sawit), pembangunan pertambangan, jalan, 
infrastruktur dan proyek-proyek energi. Kebijakan 
ekonomi nasional, sejalan dengan permintaan global 
yang agresif dan tingginya harga komoditas dunia, 

KoLoMbIA

❚ Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan bahan 
bakar nabati adalah pemicu utama pelanggaran HAM 
dan deforestasi di Kolombia.  Foto: Paula Álvarez
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mendorong pengejaran pertumbuhan ekonomi 
tanpa henti melalui eksploitasi sumber daya alam 
dan pembangunan infrastruktur yang terkait. Bahan 
bakar nabati dilihat oleh pemerintah sebagai solusi 
untuk perubahan iklim, namun budidaya bahan 
bakar nabati di Kolombia bertanggung jawab atas 
hilangnya hutan dan pelanggaran hak asasi. Ekonomi 
nasional menyebabkan dan mengabaikan dampak 
lingkungan dan sosial yang negatif, yang secara tidak 
adil menimpa hutan dan masyarakat yang bergantung 
pada hutan.

'Negara dan perusahaan melakukan deforestasi 
meski itu melanggar hak-hak masyarakat hutan. 
Pemerintah mengabaikan tuntutan kami. beberapa 
politisi kami korup dan tidak peduli terhadap 
kepunahan fisik dan budaya masyarakat adat.'  
– Pemimpin adat dan delegasi lokakarya Carmenza 
Tez Juogibioy, Resguardo indigena Camentsá del 
Putumayo.

Ketika negara berusaha untuk melindungi hutan, 
pendekatannya parsial dan merusak otonomi dan 
hak-hak masyarakat. Tujuh taman nasional di 
Kolombia Amazon melewati resguardos (kawasan 
cadangan) masyarakat adat, dan kawasan lindung 
baru di wilayah adat sedang diusulkan untuk 
dibangun (lihat di atas).

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

UU Kolombia tahun 1991 mengakui hak 
atas keragaman etnis dan budaya dan telah 
memungkinkan masyarakat adat dan komunitas 
pedesaan keturunan Afrika untuk mendapatkan 
pengakuan hukum atas kepemilikan lebih dari 30 juta 
hektar tanah, yang sebagian besar adalah kawasan 
hutan negara. Di bawah UU ini konsep resguardos 
(kawasan cagar) mengakui kepemilikan tanah kolektif 
masyarakat adat, dan masing-masing resguardo 

KEbIjAKAN DAN INIsIATIf NAsIoNAL UNTUK MEMErANGI DEforEsTAsI

Beberapa inisiatif nasional sedang dibuat untuk mengatasi deforestasi dan emisi penggunaan 
lahan di kolombia. pada tahun 2011 proposal persiapan kesiapan redd telah disetujui oleh 
fasilitas kemitraan karbon hutan (fcpf) Bank dunia. rencana ini bertujuan untuk mempersiapkan 
kebijakan dan kerangka hukum untuk redd dan sedang dilaksanakan oleh kementerian lingkungan 
hidup dan pembangunan Berkelanjutan. Sejauh ini prosesnya terutama terpusat di ibukota, 
sementara partisipasi masyarakat hutan di fcpf dan proses kebijakan redd+ tidak memadai. pada 
saat yang sama, rencana kesiapan tidak mengusulkan reformasi yang memadai terhadap kerangka 
hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hutan dan wilayah kolektif, dan tidak memasukkan 
hak atas fpic. rencana yang solid untuk mengatur proyek-proyek karbon hutan juga kurang, 
mengakibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat.

inisiatif lain meliputi: program Bersama nasional un-redd; proyek gef untuk pengelolaan 
hutan lestari dan redd+; program Silva-carbon; proyek percontohan redd untuk membendung 
deforestasi di lebih dari 418.000 hektar di guaviare, yang didanai oleh pemerintah Belanda; 
program hutan nasional dan pemantauan karbon, yang sebagian didanai oleh yayasan moore; 
program kawasan lindung nasional, yang didanai oleh pemerintah Jerman; dan 'program Jantung 
amazon’ yang bertujuan memperluas kawasan lindung di amazon kolombia, dengan pendanaan 
potensial dari inggris, Jerman dan norwegia. 

Sebagian besar inisiatif nasional dan sub-nasional ini belum beranjak dari tahap perencanaan. 
Sebagian besar belum melibatkan banyak partisipasi langsung masyarakat adat dan masyarakat 
hutan lainnya, sedangkan informasi mengenai status dan kemajuan mereka kurang atau tidak 
tersedia. organisasi masyarakat adat seperti opiac (organización de los pueblos indigenas de la 
amazonia colombiana) mempersoalkan fokus saat ini yang ada pada kawasan lindung yang dikelola 
pemerintah dan menyatakan bahwa perluasan wilayah kolektif adalah cara yang lebih adil, hemat 
biaya dan efisien untuk mempertahankan hutan dan memerangi deforestasi, dengan manfaat 
sosial dan pengurangan kemiskinan yang besar.
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memiliki otonomi. Masyarakat adat memiliki 710 
kawasan cagar seperti itu, yang terbentang di hampir 
30% wilayah negara, meski sertifikat yang ada tidak 
mencakup seluruh wilayah leluhur mereka. Demikian 
pula, UU tahun 1993 menetapkan bahwa wilayah 
kolektif masyarakat keturunan Afrika (sekitar 10% 
dari populasi) tidak dapat dicabut dan dikelola 
mandiri, dan keturunan Afrika telah mendapat 
149 sertifikat bersama di kawasan Pasifik. Populasi 
campesino (petani) Mestizo (etnis campuran) juga 
memiliki beberapa zona cagar di kawasan hutan yang 
dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dan 
hak-hak masyarakat.

Namun, perlindungan hak atas tanah masyarakat 
hutan jauh lebih lemah dalam praktiknya daripada 
di atas kertas, dan ada banyak masyarakat yang tidak 
memiliki pengakuan hukum atas wilayah mereka. 
Pencurian tanah dengan kekerasan adalah hal yang 
lumrah di seluruh pedesaan Kolombia. Berbagai 
metode brutal digunakan oleh perusahaan agribisnis 
dan neo-latifundistas untuk memaksa orang menjual 
atau pindah dari tanah mereka termasuk meracuni 
sumber air masyarakat, pembunuhan massal 
terhadap ternak dan kuda, menginjak-injak korban 
dengan kerbau, penculikan, ancaman pembunuhan, 
kekerasan seksual dan 'penghilangan' tokoh 
masyarakat (termasuk pembuangan mayat di danau 
caiman). Mesin-mesin semakin banyak digunakan 
oleh perampas tanah untuk mengubah lanskap dan 
membangun peternakan atau pertanian monokultur. 
Mesin-mesin juga digunakan untuk secara fisik 
menghapus jejak pemanfaatan tanah dan pekerjaan 
masyarakat sebelumnya atau menghapus hak atas 
jalan dan pemukiman (penghapusan bukti untuk 
menggagalkan upaya ganti rugi tanah di masa depan). 
Perampasan tanah yang agresif dan penggusuran 
paksa telah mengakibatkan lebih dari 4 juta orang 
kehilangan tempat tinggal dan pembunuhan tidak 
kurang dari 71 tokoh masyarakat yang mendorong 
gerakan restitusi tanah antara tahun 2006 dan 2011.

Tidak hanya perampas lahan dan kebijakan pertanian 
dan pembangunan resmi yang mengancam hak-hak 
tanah masyarakat hutan. Apabila kawasan cagar dan 
wilayah kolektif tumpang tindih dengan kawasan 
lindung negara, program pengelolaan pemerintah 
membatasi mata pencaharian dan praktik-praktik 
budaya, meskipun ada penetapan peraturan 
pengelolaan khusus yang dimaksudkan untuk 
mendamaikan perbedaan.

‘Hak atas tanah tidak hanya soal memiliki sertifikat 
tanah, tapi juga mengenai memiliki jaminan 
bahwa masyarakat dapat terus hidup di tempat 

yang sama.’ – Delegasi lokakarya Mayra Johanna 
Tenjo Hurtado, Instituto Latinoamericano para una 
Sociedad y un Derecho Alternativos.

Menurut hukum nasional dan internasional (Konvensi 
ILO Nomor 169, Konvensi Inter-Amerika tentang 
Hak Asasi Manusia, UNCERD, dll.), masyarakat adat 
memiliki hak atas FPIC berkaitan dengan keputusan 
dan tindakan yang dapat mempengaruhi mereka, 
terutama yang menyangkut tanah dan wilayah mereka. 
Namun hak ini terus-menerus dilanggar melalui 
pemaksaan konsesi pertambangan dan hidrokarbon 
dan proyek-proyek pembangunan yang merusak 
lainnya yang mengurangi dan memecah hutan adat 
masyarakat yang mana seringkali disertai klaim bahwa 
tanah tersebut 'kosong'. Putusan progresif pengadilan 
konstitusional atas FPIC, termasuk pengakuan bahwa 
beberapa masyarakat adat di negara itu terancam 
punah, belum dilaksanakan. Masyarakat telah 
membawa kasus tersebut ke pengadilan konstitusional 
tetapi menganggap tindakan yang sejauh ini diambil 
untuk melindungi hak atas tanah dan wilayah mereka 
tidak memadai.

Keamanan penguasaan lahan juga diabaikan oleh 
undang-undang dan kebijakan pemanfaatan tanah 
yang bertentangan. Insentif hukum dan ekonomi 
untuk bahan bakar nabati (seperti UU 693 Tahun 
2001, 788 tahun 2002 dan 939 tahun 2004) telah 
mendorong ekspansi budidaya kelapa sawit dan 
gula tebu skala besar dengan mengorbankan tanah 
dan hutan masyarakat adat, petani dan keturunan 
Afrika-Kolombia. Undang-undang baru juga 
membukawilayah yang lebih banyak untuk ekstraksi 
dan pembangunan minyak dan gas, misalnya di 
Putumayo. Sementara itu, tidak adanya atau buruknya 
demarkasi hak tanah dan layanan kadaster juga 
mewarnai keadaan. Sertifikat tanah milik keturunan 
Afrika tumpang tindih dengan tanah masyarakat 
adat, yang menimbulkan banyak perselisihan. Hak 
kepemilikan tanah dari pihak ketiga juga sering tidak 
jelas di banyak lokasi, yang mengakibatkan konflik 
lebih lanjut. Secara nasional, sebanyak 48% pemilik 
tanah tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, dan 
kadaster tanah nasional tidak cukup baik.

Walau gerakan para korban telah berhasil 
menghasilkan undang-undang baru pada tahun 2011 
untuk ganti rugi tanah (UU 1448), pelaksanaannya 
sangat lambat. Lebih dari 30.000 kasus masih tertunda 
pada 2014, dan banyak analis menganggap bahwa 
rumitnya hukum tersebut menjadikannya tidak bisa 
dijalankan.
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PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN

Masyarakat hutan Kolombia – masyarakat adat, 
masyarakat keturunan Afrika dan masyarakat 
pedesaan lainnya – sangat menggantungkan mata 
pencaharian mereka pada sumber daya hutan. 
Bagi masyarakat adat, hubungan yang erat dengan 
alam, yang juga dirasakan masyarakat keturunan 
Afrika, juga memiliki dimensi sosial, budaya dan 
spiritual yang kuat sebagai dasar identitas kolektif, 
warisan budaya, spiritualitas, bahasa, adat istiadat 
dan kebiasaan sehari-hari kolektif mereka yang telah 
mereka jalankan secara turun temurun..

Bagi masyarakat Uitoto, Muinane, Andoke dan 
masyarakat Bora dari dataran rendah Amazon, 
wilayah hutan mereka adalah ruang suci yang 
memberi hidup (nag+ma) yang menyaring dan 
memurnikan udara dan memberikan penghidupan 
penting bagi manusia, burung, hewan dan serangga. 
Hutan dipandang sebagai ‘toko’ n+iriya yang luas 
dan vital yang memberikan air, tanah, bahan dan 
makanan bagi masyarakat dan satwa hutan liar bagi 
generasi sekarang dan mendatang. Tanah, hutan 
dan semua sumber daya dipandang sebagai hadiah 
para leluhur. Manusia dipercaya untuk merawat dan 
melindunginya.

‘Dari awal asal usul kehidupan, segala sesuatu 
diciptakan oleh bapa pencipta (moop + nora 
buinaima). semua hal diatur oleh putra (aiñ+raima) 
dan direproduksi dan diselaraskan oleh ibu 
pencipta. Putra pencipta memberikan firman 
Kehidupan pada umat manusia tentang cara 
merawat, mengelola dan memanfaatkan hutan dan 
semua ciptaan secara bijaksana untuk menghindari 
ketidakseimbangan.’ – Hernando Castro, Resguardo 
indigena de Aduche, Comunidad indigena el 
Guacamayo-Araracuara.

Masyarakat hutan adat lainnya di Kolombia 
memberikan makna dan kepentingan yang sama 
pada hutan dan pada hubungan masyarakat 
dengan lingkungan. Komunitas Camentsá dari 
Putumayo, misalnya, yang mendiami wilayah dengan 
keanekaragaman hayati tinggi antara pegunungan 
Andes dan Amazon Kolombia, menanam jagung dan 
kacang merah, berburu tapir, rusa, kalkun liar dan 
hewan-hewan kecil, mengumpulkan kayu hutan, serat, 
lateks, pewarna dan lilin, dan berdagang makanan dan 
produk lainnya antar masyarakat. Tetua masyarakat 
Camentsá menganggap wilayah itu sakral karena 
merupakan DAS utama untuk Amazon, tempat di 
mana angin dari Pasifik dan Atlantik bertemu dan 
di mana mereka telah tinggal dalam keseimbangan 
dengan alam sejak lama. Situs-situs adat keramat dan 
spiritual mengingatkan masyarakat akan hubungan 
mereka dengan Bumi dan leluhur mereka. Setiap 
sungai dan banyak tanaman, burung dan binatang 
memiliki nama, sejarah, mitos dan legendanya sendiri. 
Semuanya layak dilindungi.

‘bagi kami, wilayah kami adalah ibu kami yang 
memberi kami kehidupan. Wilayah kami memberi 
kami obat tradisional yang memungkinkan 
bimbingan rohani umat.’ – Pemimpin adat dan 
delegasi lokakarya Carmenza Tez Juogibioy, 
Resguardo indigena Camentsá del Putumayo.

Masyarakat telah merasakan kerusakan yang 
diakibatkan invasi terhadap tanah dan wilayah mereka 
oleh pembangunan jalan dan bentuk pemaksaan 
pembangunan lainnya. Mereka khawatir penetrasi 
lebih lanjut akan merusak integritas budaya, identitas, 
otonomi dan kelangsungan hidup kolektif mereka 
dengan memperkenalkan cara hidup berbasis 
konsumsi barang, yang merenggut manusia dari 
makna hidup mereka yang sebenarnya.

‘setiap kali hutan hancur, suatu cara hidup, bahasa 
dan budaya hilang. Ini adalah bentuk genosida.’ 
– Yudy Jacanamejoy, pemuda dari komunitas 
Camentsá.

KoLoMbIA

❚ Konversi hutan untuk padang rumput ternak 
tetap menjadi penyebab utama hilangnya hutan di 
Kolombia, termasuk di wilayah Caquetá and Guaviare. 
 Foto: T. Griffiths
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‘orang lain tidak tahu tentang masyarakat adat. 
Mereka mengatakan kami tidak ada. Tidak ada 
kompensasi uang untuk kerusakan lingkungan. 
Kami sudah menderita akibat pembangunan 
jalan di wilayah kami. Mereka membuka hutan, 
menimbulkan banyak tanah longsor. Air yang 
kami terima melalui sungai hanya 10% dari yang 
dulunya kami terima.’ – Pemimpin adat dan delegasi 
lokakarya Carmenza Tez Juogibioy, Resguardo 
indigena Camentsá del Putumayo.

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Masyarakat hutan adat Kolombia berupaya 
mendapatkan penghormatan atas hak teritorial 
kolektif, dan pengetahuan lingkungan mereka dan 
cara hidup mereka yang unik, dan partisipasi penuh 
dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 
mereka.

‘Kami harus memastikan bahwa masyarakat 
dapat terus hidup seperti yang mereka inginkan, 
dan penting untuk melibatkan mereka dalam 
proses hukum untuk menjamin hak-hak mereka. 
Terutama, perempuan harus dilibatkan.' – Delegasi 
lokakarya Mayra Johanna Tenjo Hurtado, Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 
Alternativos.

Gerakan sosial dan organisasi akar rumput 
menegaskan bahwa perlindungan yang efektif 
terhadap HAM dan lingkungan hidup harus didasari 
dengan pengakhiran konflik bersenjata. Korban 
kekerasan di pedesaan telah membentuk beberapa 

asosiasi yang menuntut keadilan. Mereka menuntut 
pembangunan masyarakat yang damai di mana para 
pemimpin sosial dan masyarakat secara bebas dapat 
mempraktikkan dan menuntut hak-haknya tanpa 
mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam semua 
kasus, mereka menekankan perlunya tindakan untuk 
menghentikan perampasan tanah dan memastikan 
penyelesaian konflik tanah yang adil dan transparan, 
yang dibarengi partisipasi langsung organisasi 
masyarakat adat, petani dan keturunan Afrika-
Kolombia dalam proses perdamaian.

Gerakan sosial melakukan mobilisasi untuk menuntut 
adanya tindakan dari negara Kolombia karena mereka 
dihadapkan dengan memburuknya kualitas tanah 
dan ketahanan pangan, intimidasi oleh kelompok 
bersenjata dan semakin meningkatnya tekanan dari 
perusahaan ekstraktif, agribisnis, pertambangan dan 
energi,. Pada Oktober 2013 masyarakat adat, petani 
dan keturunan Afrika dan organisasi di seluruh negeri 
melakukan protes publik melalui tindakan kolektif 
untuk 'Hidup, Wilayah, Otonomi dan Kedaulatan', 
yang menyerukan pada negara untuk menyelesaikan 
lima poin inti:

KoLoMbIA

❚ Hutan menghasilkan penghidupan yang penting 
dan sumber daya spiritual bagi masyarakat adat dan 
masyarakat lain yang bergantung pada hutan. Di 
Amazon Kolombia, misalnya, komunitas Uitoto dari 
wilayah Middle Caquetá memanfaatkan lebih dari 80 
spesies tanaman hutan untuk menyiapkan berbagai 
garam tumbuhan yang digunakan dalam persiapan 
‘madu’ tembakau untuk keperluan upacara. 
 Foto: Juan Alvaro Echeverri
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1. HAM dan perdamaian: langkah-langkah untuk 
mengakhiri konflik bersenjata, penerapan penuh 
UNDRIP dan demiliterisasi wilayah adat.

2. Wilayah: jaminan perlindungan resguardos, 
termasuk perluasan batas wilayah yang ada dan 
pengaturan wilayah (penyelesaian konflik tanah, 
dll).

3. FPIC dan konsultasi awal untuk pembangunan 
pertambangan, energi dan hidrokarbon; 
pembatalan konsesi pada wilayah kolektif yang 
melanggar konstitusi.

4. Pengelolaan sendiri dan otonomi: tindakan untuk 
memastikan badan pemerintahan mandiri yang 
murni untuk wilayah adat dan etnis.

5. Perdagangan bebas dan kebijakan agraria: 
pembatalan atau negosiasi ulang perjanjian 
perdagangan bebas yang merusak ketahanan 
pangan masyarakat dan melanggar hak-hak adat.

Aksi ini telah menciptakan kampanye bersama yang 
melibatkan berbagai organisasi sosial yang tergabung 
dalam tujuan yang sama di bawah Cumbre Agraria 
nasional (KTT Agraria). Kampanye bersama tersebut 
mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan 
'mesin pertumbuhan' yang berbahaya dan tidak adil. 
Gerakan ini menuntut perubahan dalam kebijakan 
pembangunan nasional dan pemanfaatan lahan 
yang jauh dari dukungan untuk pelaku ekstraksi 
dan agroindustri monokultur, yang fokus terhadap 
ekonomi pedesaan yang terdesentralisasi dan beragam 
berdasarkan wilayah masyarakat adat dan masyarakat 
Afrika-Kolombia, cagar petani, sistem pemanfaatan 
lahan lokal, wanatani skala kecil dan produksi petani 
kecil. Organisasi adat dan sosial menyatakan bahwa 
dukungan yang lebih banyak dari pemerintah dan 
dunia internasional diperlukan untuk mendorong 
usaha masyarakat berkelanjutan alternatif dengan 
menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal. 
Karena alasan ini, gerakan sosial menuntut pengakuan 
yang lebih besar untuk masyarakat Planes de Vida 
(Life Plans) dan lebih banyak sumber daya untuk 
pelaksanaannya.

Di tingkat lokal dan teritorial, masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan juga 
memobilisasi perubahan dan menuntut keadilan. 
Masyarakat yang terancam oleh proyek jalan 
Variante San Francisco-Mocoa di Putumayo terus 
membentuk gerakan perlawanan terhadap eksploitasi 
berkelanjutan dan perusakan hutan. Masyarakat 
adat terlibat dengan pemerintah di tingkat lokal, 
regional dan nasional, dan mengatur pertemuan 
untuk membahas isu-isu seperti invasi wilayah hutan 

oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka 
bekerjasama dengan keturunan Afrika dan masyarakat 
dan gerakan sosial lainnya dan dengan masyarakat 
sipil nasional dan internasional untuk mencapai 
solusi untuk deforestasi. Mereka melakukan pemetaan 
oleh masyarakat untuk menangkap pengetahuan 
kolektif tradisional atas tanah dan wilayah mereka 
dan berupaya meningkatkan kesadaran dan 
mengembangkan kemampuan di antara mereka 
sendiri untuk menegaskan hak-hak mereka dan untuk 
mempengaruhi keputusan kebijakan publik.

‘Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan 
pengakuan atas tanah dan wilayah kami dan 
pengakuan atas HAM, yang merupakan sumber 
kehidupan bagi masyarakat kami.’ – Pemimpin adat 
dan delegasi lokakarya Carmenza Tez Juogibioy, 
Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.

Target utama gerakan masyarakat adat, petani dan 
keturunan Afrika adalah pelaksanaan menyeluruh 
putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung 
hak atas tanah dan wilayah dan hak atas FPIC 
(termasuk keputusan T-382 tahun 2006, T-769 tahun 
2009, T-1045A tahun 2010, C-366 tahun 2011, dan 
T-129 tahun 2011). Organisasi sosial dan organisasi 
masyarakat sipil mencari reformasi hukum, tata kelola 
dan peraturan untuk memastikan pemerintah dan 
perusahaan mematuhi FPIC; pengakuan terhadap 
masyarakat adat sebagai otoritas lingkungan; 
perluasan resguardos untuk memasukkan bagian 
wilayah adat yang lebih luas lagi; dan partisipasi 
penuh masyarakat hutan dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengawasan implementasi 
kebijakan. Pada saat yang sama, organisasi seperti 
ONIC (Organización Nacional Indígena Colombia) 
menekan departemen pemerintah untuk memenuhi 
komitmen yang dibuat dalam perjanjian yang 
ditandatangani dengan organisasi-organisasi sosial 
menyusul protes nasional di bidang agraria pada 
tahun 2013, termasuk komitmen pemerintah untuk 
memberikan perlindungan yang lebih besar pada hak 
atas tanah adat.
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INforMAsI NEGArA: GUyANA

Luas wilayah:

19.685.000 ha

Luas hutan:

15.205.000 ha s/d 
18.500.000 ha 
(data dan perkiraan 
bervariasi)

Populasi:

0,8 juta jiwa

Masyarakat hutan:

sekitar 80.000 masyarakat adat (10% dari 
populasi nasional)

Penguasaan lahan hutan:

Lebih dari 80% wilayah hutan ditetapkan 
sebagai 'tanah negara'; tanah negara sering 
tumpang tindih dengan tanah adat yang tak 
bersertifikat milik masyarakat adat, yang 
mencakup setidaknya setengah kawasan hutan; 
Desa Amerindian memegang sertifikat legal dari 
14% luas daratan nasional. Tidak semua tanah 
masyarakat Amerindian yang bersertifikat aman 
di bawah hukum nasional, yang memungkinkan 
konsesi pertambangan skala besar dipaksakan 
pada desa-desa tanpa persetujuan sebelumnya 
dari mereka. Konsesi pertambangan yang sudah 
terlanjur ada juga boleh tetap berada dalam 
garis batas desa, meninggalkan masyarakat 
dengan wilayah bersertifikat yang tidak aman 
dan terpecah-pecah.

Laju deforestasi:

Kurang dari 0,1%; 0,08% pada 2012; salah satu 
laju deforestasi terendah di dunia, namun terus 
meningkat

Pemicu langsung utama deforestasi:

Pertambangan (93% deforestasi pada 2011-
2012); penebangan; ancaman yang makin 
meningkat dan ancaman di masa depan 
termasuk pembangunan jalan dan mega proyek 
infrastruktur (waduk), agribisnis padi dan kedelai 

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Undang-undang pertanahan yang cacat dan 
kepemilikan tanah yang tidak aman; kerangka 
hukum yang cacat untuk penebangan, 
pertambangan dan pembangunan infrastruktur; 
kurangnya transparansi; korupsi; kurangnya 
konsultasi dengan masyarakat dan kerangka 
kerja fPIC yang cacat; perdagangan internasional 
dan komoditas logam dan mineral berharga yang 
berharga tinggi. 

❚ Ekspansi yang agresif di sektor pertambangan 
mengakibatkan deforestasi yang luas dan permanen 
dan pelanggaran berat terhadap hak asasi masyarakat 
adat di pedalaman Guyana.  Foto: T. Griffiths
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GUyANA 

• Hilangnya hutan semakin cepat di Guyana, yang mempengaruhi masyarakat adat. 

• Pertambangan adalah penyebab langsung utama deforestasi. 

• sebagian besar hutan rakyat dan ekosistem hutan yang beragam yang tersisa di negara itu 
sudah dikuasai konsesi dan ijin pertambangan skala besar, menengah dan kecil. 

• Penebangan oleh perusahaan-perusahaan Asia bertambah, kebanyakan secara liar di tanah 
masyarakat. 

• Waduk besar merupakan ancaman baru bagi hutan dan masyarakat. 

• Hukum yang diskriminatif, kerangka hukum yang usang, kebijakan yang kontradiktif dan 
kurangnya pengakuan hak masyarakat adat mendorong hilangnya hutan dan pelanggaran hak 
asasi.

• Aturan sertifikasi tanah adat saat ini tidak adil, tidak transparan dan melanggar standar 
internasional yang berlaku. 

• Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan menyangkut hutan nasional 
dan iklim cacat, sementara perlindungan fPIC terhadap hutan adat tak bersertifikat lemah 
atau tidak ada. 

• rencana alternatif masyarakat hutan merupakan kunci untuk melindungi hutan, namun 
usulan masyarakat seringkali tidak diakui oleh negara (misalnya Hutan Lindung Wapichan).
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

Hutan tropis mencakup 80% luas daratan Guyana, 
yang sebagian besar ditempati dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat adat Amerindian. Masyarakat adat 
Guyana mencakup komunitas Arawak, Akawaio, 
Arekuna, Carib, Makushi, Patamona, Wapichan, 
Warrau dan Wai Wa dan jumlahnya sekitar 80.000 
orang. Mereka tersebar di lebih dari 160 komunitas 
dan ribuan rumah-rumah yang tersebar di pedalaman, 
sementara sebagian besar warga Guyana hidup di 
kota-kota pesisir.

Guyana adalah negara dengan laju deforestasi rendah. 
Saat ini, meski ada beberapa inisiatif dukungan 
internasional, deforestasi terjadi semakin cepat. 
Pertambangan dan penebangan semakin diizinkan, 
termasuk di atas tanah masyarakat bersertifikat dan 
tanpa persetujuan masyarakat. Hak masyarakat adat 
atas tanah adat yang luas tidak diakui. Masyarakat 
mengalami kehilangan akses ke hutan, kerusakan atas 
sumberdaya mereka, dan penurunan kesejahteraan 
dan cara hidup mereka. Industri ekstraktif 
bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, yang 
meluas ke kekerasan seksual dan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, termasuk pemerkosaan.

Meski beberapa inisiatif masyarakat seperti Wilayah 
Konservasi Masyarakat Konashen telah menerima 
pengakuan hukum, pemerintah cenderung 
mengabaikan usulan alternatif masyarakat adat atas 
tanah dan hutan mereka, seperti Hutan Lindung 
Wapichan. Sebaliknya, Guyana membentuk 
kawasan lindung yang dikelola pemerintah tanpa 
konsultasi memadai dan tanpa FPIC sesungguhnya 
(misalnya, Kawasan Lindung Pantai Shell). Komisi 
Pertambangan dan Geologi Guyana (GGMC) dan 
Komisi Kehutanan Guyana (GFC) terus mengeluarkan 
konsesi pertambangan dan penebangan di atas tanah 
masyarakat bagi orang luar dan perusahaan asing 
(seperti konsesi penebangan Bai Shan Lin yang 
membawa dampak pada hutan rakyat di Rupununi 
Utara/lembah sungai Reewa).

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA

Guyana secara historis memiliki laju deforestasi yang 
relatif kecil. Tapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan, 
meski tetap dari basis yang rendah, ke tingkat tahunan 
di bawah 0,1%. Pertambangan, bertanggungjawab 
atas 93% deforestasi di Guyana pada 2011-12 
yangmembawa dampak pada area seluas 13.516 hektar 
atau naik dari 9.000 hektar di dua tahun sebelumnya. 
Perusahaan Brasil dan perusahaan asing lainnya 
memperoleh konsesi pertambangan emas, berlian, 

bauksit dan uranium. Pertambangan emas tanpa 
pengaturan yang baik meluas, yang menimbulkan 
efek kumulatif pada hutan dan masyarakat akibat 
penggunaan excavator, metode tambang terbuka dan 
bahan kimia yang mengakibatkan polusi. Hal ini juga 
berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk 
meningkatnya kejadian malaria dari makin banyaknya 
sarang nyamuk, dan penyakit menular seksual akibat 
kontak antara penambang dan wanita lokal.

‘Kini kami sering terserang malaria dan penyakit. 
sekarang semak penuh nyamuk dan kami tidak bisa 
lagi melewatinya dengan mudah. Terlalu banyak 
penyakit sekarang. Kami melihat para penambang 
merusak semua hutan kami, dan kami orang miskin 
tidak mendapatkan apa-apa. Kini tidak ada lagi 
hewan buruan dan kami harus pergi jauh untuk 
berburu.' – Penduduk desa Amerindian, Region 1, 
Guyana barat laut.

Penebangan juga merupakan penyebab kerusakan 
hutan yang luas di Guyana, yang mengakibatkan 
erosi tanah, pemblokiran sungai, kerusakan habitat 
dan berkurangnya ketersediaan produk bukan 
kayu. Pemerintah telah memberikan konsesi kayu 
dengan luasan lebih dari ratusan ribu hektar pada 
perusahaan Malaysia, China, India dan domestic. 
Perusahaan-perusahaan ini sering melanggar batas 
tanah adat masyarakat adat tanpa setahu atau seizin 
mereka. Penebangan liar terjadi di tanah masyarakat 
bersertifikat di luar batas konsesi, dan kadang 
berhubungan dengan pencucian uang. Konflik 
tanah antara masyarakat hutan dan penebang dan 
penambang juga sering terjadi.

‘Perusahaan-perusahaan internasional dan 
pemerintah tampaknya bekerja sama untuk 
menghancurkan hutan kami. Perusahaan kayu 
besar di Guyana berasal dari India, Malaysia dan 
China. Apakah karena Malaysia begitu gundul 
sehingga mereka sekarang pindah ke Amerika 
Latin? Mengapa lembaga seperti bank Dunia 
dan masyarakat internasional tidak mendukung 
kami untuk menghentikan perusakan terhadap 
hutan, cara hidup kami dan ekosistem ini? Apakah 
ini adalah "kayu darah"? Masyarakat kami 
mendapatkan keuntungan sangat sedikit dari 
pertambangan dan penebangan ini, tetapi efek 
jangka panjangnya besar dan permanen.' – Delegasi 
lokakarya Sharon Atkinson, Asosiasi Masyarakat 
Amerindian.

Kini jalan-jalan baru, yang seringkali dibangun 
oleh perusahaan pertambangan dan penebangan 
asing di tanah masyarakat adat, membuka hutan 
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Guyana yang terpencil dan rapuh. Pembangunan 
jalan-jalan ini seringkali mendapatkan izin dari 
pejabat senior pemerintah dan kantor Perdana 
Menteri. Masyarakat Amerindian yang terkena 
dampaknya tidak diajak berkonsultasi, dan tidak ada 
proses FPIC. Bendungan, yang dimaksudkan untuk 
menghasilkan listrik untuk daerah perkotaan pesisir, 
serta agribisnis dan perampasan tanah ‘hijau’ (‘green’ 
land grab), merupakan ancaman lebih lanjut. Di 
lembah sungai Mazaruni atas, Guyana utara, ekspansi 
pertambangan yang agresif, pembangunan jalan yang 
tidak terkontrol dan rencana pembangunan waduk, 
yang kemungkinan akan membanjiri hamparan 
hutan yang luas, membahayakan kelangsungan hidup 
komunitas Akawaio dan Arekuna. Pembangunan 
jalan yang hampir selesai untuk waduk Amalian 
yang diusulkan merupakan ancaman karena akan 
dilakukannya pembukaan hutan untuk pertambangan 
dan penebangan.

‘saat ini kami tidak memiliki kebebasan. Kami 
tidak tahu apa yang sedang terjadi di pedalaman. 
semuanya adalah jalan [penebangan], tapi kami 
tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak ingin 
orang lain menempati tanah kami. Kami ingin bisa 
datang dan pergi dengan bebas.' – Tetua Desa, Desa 
Wakapao, Region 2, Guyana barat laut.

Kontradiksi yang besar melandasi kebijakan 
nasional Guyana atas hutan, perlindungan iklim 
dan pembangunan ekonomi. Anjuran ‘pertumbuhan 
hijau' dari pemerintah lewat lembaga keuangan 
internasional dapat memungkinkan negara-negara 
Selatan menghindari deforestasi dan berinvestasi 
dalam pembangunan rendah karbon. Perjanjian 
bilateral Guyana dengan Norwegia memberikan 
perlindungan hutan dan iklim sebagai bagian dari 
Strategi Pembangunan Rendah Karbon (LCD). 
Namun kebijakan ekonomi dan pemanfaatan tanah 

NATIoNAL PoLICIEs AND INITIATIVEs for CoMbATING DEforEsTATIoN 

Start date Policy/initiative Details Observations

2008 rencana persiapan kesiapan 
redd (rpp) – dipimpin oleh 
gfc

mitra: Bank dunia, fcpf, 
iadB

pembentukan mekanisme 
pembagian keuntungan, 
pengembangan kapasitas 
badan-badan negara, 
penilaian dampak lingkungan 
dan sosial dan strategi 
redd+ nasional

Tak ada konsultasi di tingkat masyarakat (meski ada 
sosialisasi sporadis tentang gfc) 

melaksanakan prinsip fpic, tapi lingkup dan 
pelaksanaannya tetap tidak jelas

ada ambiguitas dalam perlakuan terhadap 
perladangan berpindah 

Sertifikasi tanah masyarakat amerindian merupakan 
prioritas, namun proposal tidak membahas kelemahan 
besar dalam kerangka hukum nasional

2009 perjanjian bilateral 
dengan norwegia: Strategi 
pembangunan rendah 
karbon (ldcS) yang dipimpin 
oleh dinas perubahan iklim 

Bertujuan mengurangi 
hilangnya hutan, mengurangi 
ketergantungan terhadap 
bahan bakar fosil dan 
mengurangi kemiskinan 
sebagai ganti pembayaran 
berbasis kinerja internasional

meski ada sosialisasi lcdS pada masyarakat di tahun 
2009, strategi itu tidak pernah dikonsultasikan dengan 
masyarakat adat di pedalaman 

Waduk yang didukung lcdS sejauh ini gagal 
menegakkan fpic dan tidak melindungi hak atas tanah 
dan wilayah 

ketidakpatuhan terhadap persyaratan perlindungan 
hak-hak masyarakat adat ditegaskan oleh audit 
independen pada tahun 2012 

2010 dana investasi redd guyana.

mitra: undp, iadB, Bank 
dunia

proyek grif untuk mensertifikasi tanah masyarakat 
amerindian gagal mengatasi masalah dalam regulasi 
sertifikasi tanah 

keprihatinan terhadap proyek yang disampaikan pada 
grif dan undp oleh organisasi masyarakat adat dan 
ngo tidak digubris.

2012 proses Vpa flegT yang 
dipimpin oleh gfc

Bertujuan untuk mengatasi 
penebangan liar dan 
memastikan kayu yang 
diekspor ke uni eropa adalah 
legal

pengaturan multi-stakeholder yang ada saat ini tidak 
efektif dan kurang transparan

masalah dengan uu amerindian dan hukum terkait 
yang dilangkahi

rancangan definisi legalitas tahun 2013 kurang 
memberikan perlindungan pada hak-hak masyarakat 
adat
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nasional merespon permintaan internasional dan 
harga tinggi untuk mineral dengan mendorong 
pertumbuhan proyek pertambangan dan infrastruktur 
skala besar seperti pembangunan waduk hidroelektrik 
tanpa memperhatikan lingkungan atau hak-hak 
masyarakat adat.

‘Kami tidak mengerti bagaimana pemerintah 
menyatakan ingin menyelamatkan hutan, 
sementara mengijinkan perusakan hutan besar-
besaran oleh perusahaan besar asal China dan 
Malaysia, namun mereka menghukum orang kecil 
seperti kami di bawah LCDs. Mengapa pemerintah 
mengganggu masyarakat Amerindian?’ – Penduduk 
desa, Kwebana, Wilayah 1, Guyana barat laut.

Guyana berpartisipasi dalam inisiatif Kesepakatan 
Kemitraan Sukarela (VPA) dalam Penegakan Hukum, 
Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan 
(FLEGT) dengan Uni Eropa. Tapi sejauh ini proses 
VPA kekurangan partisipasi multi-stakeholder yang 
efektif, memiliki tingkat transparansi yang rendah 
serta rendahnya pengakuan kepemilikan tanah adat 

dan hak-hak masyarakat adat. Sejauh ini, proses 
VPA belum menangani kebutuhan untuk mengatasi 
korupsi di sektor kehutanan dan kelemahan dalam 
kerangka hukum nasional tentang hak atas tanah, dan 
pemerintah tetap menolak melakukan diskusi tentang 
hak atas tanah dan standar internasional.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

Konstitusi Guyana dan UU Amerindian mengakui hak 
masyarakat adat untuk mempertahankan cara hidup 
dan warisan budaya mereka, tapi itu tidak dihormati 
dalam praktiknya. Negara mengklaim kepemilikan 
lebih dari 80% wilayah hutan, dan kerangka hukum 
memberi semua tanah tak bersertifikat ke negara 
terlepas dari kepemilikan tanah masyarakat adat. 
Rencana aksi keanekaragaman hayati nasional, di 
bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati, tidak 
menanggapi persyaratan konvensi untuk melindungi 
dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam 
hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya 
tradisional jika ini sesuai dengan konservasi.

Warga Amerindian memiliki sertifikat legal untuk 
14% daratan Guyana, tetapi kepemilikan masyarakat 
adat tidak lengkap dan tidak aman. Negara tidak 
memberikan pengakuan yang tepat atas pola huni dan 
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❚ Hutan menyediakan sumber daya yang berguna 
untuk kerajinan tangan, pembangunan rumah dan 
pengobatan bagi masyarakat Amerindian.
 Foto: T. Griffiths
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penggunaan tanah masyarakat adat yang mencakup 
wilayah yang luas. Tidak adanya pengakuan 
ini membuat wilayah yang disertifikasi tidak 
mencakup keseluruhan tanah adat masyarakat, yang 
mengakibatkan munculnya kasus warga desa didenda 
atas tuduhan 'penebangan liar' di dalam wilayah 
mereka sendiri. Selain itu, sumber daya bawah tanah 
tetap dimiliki oleh negara. Konsesi pertambangan 
dapat dipaksakan pada wilayah adat yang bersertifikat, 
dan konsesi penebangan dikeluarkan pada tanah 
adat tak bersertifikat tanpa sepengetahuan dan 
persetujuan masyarakat. Sertifikat konsesi juga dapat 
meniadakan sertifikat tanah dari tanah bersama yang 
sebelumnya secara hukum dipegang oleh pemilik 
pribadi bahkan meskipun ini terletak dalam batas 
yang tertera dalam sertifikat. Banyak pemukiman 
masyarakat hutan dan rumah-rumah keluarga tidak 
memiliki sertifikat tanah. Dan walau kesepakatan 
Guyana dengan Norwegia memungkinkan perluasan 

wilayah masyarakat adat, banyak masyarakat yang 
sudah dikepung oleh konsesi komersial diberitahu 
oleh Menteri Urusan Amerindian bahwa perluasan 
tidak mungkin jika tanah sudah diduduki oleh para 
penambang atau penebang. Banyak desa menganggap 
bahwa pemerintah gagal menghormati hak atas tanah 
dan wilayah mereka yang sah.

'sertifikat desa hanya mencakup wilayah 3 mil 
persegi, hanya sepotong kecil dari apa yang 
pendahulu kami minta dari Komisi Pertanahan 
Amerindian. Dewan desa mengirimkan 
permohonan perluasan pada tahun 2006 tetapi 
tidak menerima balasan dari kementerian. Toshao 
[kepala dewan desa] mengingatkan menteri 
pada beberapa kesempatan, dan sebuah surat 
dikirimkan ke Komisi Masyarakat Adat. Desa ini 
juga menyampaikan pengaduan kepada menteri 
pemerintah daerah pada 2011 tentang tidak 
adanya kemajuan pada masalah perluasan, tapi 
tidak ada tanggapan. Penduduk desa kesal karena 
pemerintah sangat lambat merespon permohonan 
kami.' – Penduduk desa, Hobodia, Wilayah 1, 
Guyana barat daya.

Kesalahan batas wilayah yang sering terjadi adalah 
indikasi bahwa rencana dan peta tata guna lahan 
pemerintah berisi informasi yang saling bertentangan 
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❚ Pemerintah terus menerbitkan izin pertambangan 
di lahan hutan adat tanpa memberitahu warga 
Amerindian yang merupakan pelanggaran terhadap 
hukum nasional dan standar internasional, seperti 
yang tercantum dalam Deklarasi Pbb tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat (UNDrIP) dan dokumen hak asasi 
manusia terkait yang diratifikasi oleh Guyana. 
 Foto: T. Griffiths
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❚ Masyarakat adat mempunyai keterikatan erat dengan wilayah mereka yang memiliki makna sejarah 
dan spiritual yang mendalam bagi komunitas mereka. Hukum adat, seperti hukum adat orang Wapichan 
di Guyana selatan, acapkali mengharuskan penghormatan khusus pada habitat hutan yang rapuh dan 
pohon, hewan, tumbuhan dan situs-situs keramat tertentu (air, hutan pegunungan dll). . Foto: T. Griffiths
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mengenai wilayah milik masyarakat adat, dan dalam 
beberapa kasus 'menghilangkan' seluruh wilayah 
desa. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk ganti 
rugi tanah atau penyelesaian konflik tanah, atau bagi 
masyarakat untuk mengajukan banding terhadap 
keputusan pemerintah. Tentangan masyarakat 
terhadap perusahaan pertambangan dan kehutanan 
yang menduduki tanah mereka menghasilkan putusan 
pengadilan yang berpihak pada pemegang konsesi 
dengan mengorbankan masyarakat.

‘beberapa kepala desa kami dibawa ke pengadilan 
oleh para penambang setelah masyarakat 
memutuskan untuk memblokir sungai dari 
penambang. sungai tersebut adalah sumber air 
bersih bagi masyarakat untuk minum, menangkap 
ikan dan mencari penghidupan sehari-hari lainnya. 
Keputusan pengadilan Guyana mengabulkan 
gugatan para penambang. Pengadilan belum 
menegakkan hak-hak kami sebagai masyarakat 
adat.’ – Delegasi lokakarya Sharon Atkinson, Asosiasi 
Masyarakat Amerindian.

Guyana menerapkan versi keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) yang lemah 
apabila berkaitan dengan komunitas bersertifikat 
legal. Namun, masyarakat dan tanah adat tanpa 
sertifikat legal tidak mendapat perlindungan dari 
pengambilalihan oleh perusahaan komersial atau 
dari perampasan tanah dengan dalih konservasi 
(atau green land grabbing) oleh inisiatif konservasi 
internasional seperti REDD+. Inisiatif dukungan 
internasional lainnya seperti proyek Sertifikasi Tanah 
Amerindian UNDP dan Fasilitas Kemitraan Karbon 
Hutan Bank Dunia telah gagal memperbaiki masalah, 
dan pemerintah tidak mengakui peta, rencana dan 
proposal masyarakat untuk perlindungan hutan dan 
iklim.

'Penduduk desa baru tahu tentang konsesi ketika 
mereka pergi berburu atau menangkap ikan 
dan melihat kegiatan perusahaan. Masyarakat 
tidak diberitahu oleh pemerintah. Pemerintah 
tidak menghormati atau mengakui kami sebagai 
orang yang sudah lama hidup di sana.' – Delegasi 
lokakarya David Wilson, Asosiasi Masyarakat 
Amerindian.

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN

Sembilan dari sepuluh penduduk Guyana menempati 
daerah pesisir yang kaya dan subur. 10% lainnya, 
terutama anggota dari sembilan suku Indian Amerika 
asli, tinggal di pedalaman dan sangat bergantung 
pada hutan. Masyarakat ini menghargai tanah mereka 

karena tanah mereka menyediakan udara segar dan 
air bersih, tanaman yang mereka kumpulkan dan 
olah, binatang buruan, ikan yang mereka tangkap, 
dan sumber daya lain yang mereka andalkan untuk 
kerajinan, konstruksi, obat-obatan dan kegiatan 
budaya. Hutan berisi situs budaya mereka yang 
keramat dan spesies langka yang telah mereka bantu 
lindungi sejak dahulu kala.

Keberlanjutan adalah jantung dari rezim penguasaan 
lahan masyarakat Wapichan dari Guyana selatan, 
misalnya, mempunyai akses ke wilayah yang luas dan 
sumber daya yang beragam, pemukiman tersebar dan 
perladangan berpindah tradisional yang berdampak 
rendah. Tanah dan sumber daya dinikmati bersama, 
dan setiap keluarga menempati beberapa tempat 
tinggal yang terpisah: di desa utama, di area pertanian 
keluarga dan di area berburu dan menangkap ikan 
yang jauh. Pemanenan berlebihan dan kegiatan 
yang tak bermanfaat dilarang; norma-norma budaya 
mendorong penggunaan sumber daya secara selektif 
untuk memungkinkan pertumbuhan kembali dan 
regenerasi, yang didasari oleh tanggung jawab 
bersama untuk generasi mendatang dan keyakinan 
bahwa semua kehidupan harus dihormati. Masyarakat 
Wapichan kini menyaksikan mata pencaharian dan 
adat istiadat mereka di bawah ancaman serangan dari 
penambang, penebang dan pemburu dari Guyana 
pesisir dan Brazil, dan dari invasi tanah yang terkait 
dengan proyek infrastruktur dan jalan internasional.

'salah satu program hutan nasional menyatakan 
bahwa masyarakat adat merupakan ancaman 
bagi keanekaragaman hayati. Kami mengatakan 
bahwa hak-hak kami tidak sepenuhnya dihormati 
karena Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk 
mengambil keputusan mengenai tanah kami tanpa 
persetujuan kami.' – Tokoh masyarakat Wapichan 
dan delegasi lokakarya Nicholas Fredericks, Asosiasi 
Pembangunan Masyarakat South Central.

Bagi masyarakat adat yang terkena dampak, 
pertambangan di Guyana telah mengakibatkan 
hilangnya akses ke hutan, kerusakan tanah, kerusakan 
kebun dan ladang, menipisnya jumlah hewan buruan 
dan ikan, pengalihan sumber air dan pencemaran 
air minum. Melemahnya ekonomi subsisten berarti 
ketergantungan yang lebih besar pada makanan yang 
dibeli di toko. Meningkatnya malaria dan penyakit 
menular seksual disertai dengan perdagangan manusia 
dan prostitusi perempuan dan anak, kekerasan 
seksual, penyalahgunaan alkohol, konflik sosial, 
hilangnya warisan budaya, diskriminasi rasial dan 
eksploitasi pekerja Amerindian.
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'Terutama dalam sepuluh tahun terakhir banyak 
penambang masuk kemari. Masyarakat diserang. 
Perempuan Carib hidup dalam ketakutan dan 
ada pemerkosaan biadab dan pelanggaran yang 
mengerikan. banyak orang meninggal karena HIV/
AIDs. orang Carib bunuh diri karena putus asa. 
Hanya dalam dua bulan terakhir telah terjadi empat 
kasus bunuh diri.' – Penduduk desa, Baramita, 
Guyana utara.

Penebangan telah menghancurkan habitat satwa liar 
dan hewan buruan, merusak bahan baku kerajinan, 
mengakibatkan erosi tanah, pemblokiran aliran 
sungai, rusaknya tanaman obat, pelanggaran situs 
keramat, dan pelecehan seksual oleh penebang 
terhadap perempuan dan anak perempuan 
Amerindian, eksploitasi tenaga kerja Amerindian, 
perambahan di tanah adat dan konflik tanah. 
Pertambangan dan penebangan, yang dipaksakan 
tanpa sepengetahuan masyarakat adat atau 
persetujuan mereka, seiring waktu menghancurkan 
segala sesuatu yang berharga bagi masyarakat ini.

'Pemegang konsesi penebangan dari negara 
melawan dan melarang kami memasuki hutan 
untuk memotong bahan-bahan yang kami butuhkan 
untuk mencari nafkah. Ketika kami meminta 
perluasan wilayah, menteri mengatakan bahwa 
kami tidak bisa melakukannya karena wilayah itu 
dibutuhkan para penebang.' – Penduduk desa, st 
Monica, Guyana utara.

Walau masyarakat hutan Guyana menerima beberapa 
manfaat seperti panel surya dan lampu listrik di 
bawah inisiatif perlindungan hutan nasional dan 
internasional yang sedang berlangsung, namun 
konsultasi dan perlindungan yang efektif terhadap hak 
atas tanah dan mata pencaharian masih kurang.

'Di bawah fasilitas Kemitraan Karbon Hutan bank 
Dunia dan LCDs ada dorongan untuk memberikan 
opsi pada masyarakat, namun prosedur pemberian 
opsi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan fPIC, 
dan ada tekanan pada tokoh masyarakat untuk 
menerima usulan pemerintah. Ada banyak 
perasaan negatif di kalangan masyarakat Guyana 
terhadap fCPf dan rEDD.' – Tokoh masyarakat 
Wapichan dan delegasi lokakarya Nicholas 
Fredericks, Asosiasi Pembangunan Masyarakat South 
Central.

'Di tingkat desa tidak pernah ada konsultasi LCDs. 
Hanya ada satu sesi berbagi informasi di desa 
saya, yang menurut kami bukanlah konsultasi. jika 
menyangkut Proyek sertifikasi Tanah Amerindian 

di bawah LCDs, kami terkejut mengetahui di 
Konferensi Toshaos Nasional tahun 2013 bahwa 
proyek tersebut telah ditandatangani. jika 
konsultasi mengenai ini memang telah dilakukan, 
siapa yang mereka ajak bicara? Apa mereka 
mendapatkan persetujuan masyarakat?' – Delegasi 
lokakarya Sharon Atkinson, Asosiasi Masyarakat 
Amerindian

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN

Masyarakat hutan Guyana mengusulkan berbagai 
langkah untuk melindungi hutan dan hak-hak mereka 
untuk menghuni dan memanfaatkan tanah dan 
wilayah adat mereka. Reformasi hukum diperlukan 
untuk membuat UU Amerindian sejalan dengan 
konstitusi Guyana dan kewajiban internasionalnya 
untuk melindungi hak-hak masyarakat adat 
sesuai dengan UNDRIP. Pelaksanaan FPIC harus 
diperluas ke tanah adat yang belum bersertifikat, 
dengan verifikasi FPIC independen untuk konsesi 
pertambangan dan penebangan dan inisiatif 
konservasi dan sertifikasi tanah, dan mekanisme 
pengaduan yang efektif. Proses yang adil dan 
transparan diperlukan untuk menyelesaikan konflik 
tanah, seperti KTT multi-stakeholder tanah regional. 
Pemegang konsesi komersial yang menduduki tanah 
Amerindian tanpa persetujuan harus dipindahkan.

Diperlukan pengungkapan lengkap secara publik dari 
database perencanaan penggunaan lahan nasional 
pemerintah, termasuk informasi mengenai konsesi 
pertambangan dan penebangan yang membawa 
dampak pada tanah dan wilayah adat. Informasi 
Pemerintah tentang permohonan perluasan 
kepemilikan tanah dari desa Amerindian harus 
diperbarui, dengan prosedur yang lebih cepat dan 
lebih transparan untuk pemrosesan permohonan. 
Kesalahan dalam peta-peta pemerintah mengenai 
kawasan bersertifikat harus diperbaiki melalui 
pengakuan pengetahuan geografis masyarakat 
hutan dan peta pemanfaatan lahan dan pendudukan 
masyarakat.

Organisasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat 
sipil Guyana telah menyoroti pentingnya perhatian 
khusus di bawah LCDS terhadap hak-hak masyarakat 
adat untuk memastikan keberlanjutan, legalitas dan 
pembagian keuntungan secara adil. Masyarakat 
mendesak pemerintah untuk mengakui bahwa negara 
mempunyai masalah dengan penebangan liar dan 
tata kelola yang lemah. Selain itu, masyarakat juga 
mendesak pemerintah untukmemperpanjang batas 
waktu VPA FLEGT sehingga didapatkan kepastian 
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partisipasi multi-stakeholder dan masyarakat yang 
bermakna dan sesuai dengan hukum internasional 
dan hukum adat yang berkaitan dengan legalitas, hak 
atas tanah dan FPIC.

Inisiatif pribadi masyarakat hutan untuk melindungi 
tanah dan wilayah untuk generasi mendatang harus 
diakui dan didukung sepenuhnya. Komunitas 
Wapichan, misalnya, melakukan konsolidasi 
hukum adat dan praktik tradisional mereka 
dan mengembangkan aturan untuk mengatasi 
masalah sumber daya yang muncul. Mereka telah 
menyelesaikan peta digital dari pemanfaatan tanah 
tradisional dan pendudukan wilayah Wapichan 
berdasarkan ribuan petunjuk referensi geologi 
dengan citra satelit dan divalidasi melalui beberapa 
pertemuan di Wapichan dan di beberapa komunitas 
di sekitarnya., Rencana Tata Ruang Wapichan 
yang diluncurkan pada tahun 2012 mencakup 
proposal untuk membangun 1,4 juta hektar hutan 
konservasi dan belasan kesepakatan antar-komunitas 
tentang tindakan untuk mengamankan hak atas 
tanah, mendorong penggunaan sumber daya yang 
berkelanjutan dan memungkinkan pembangunan 
masyarakat yang ditentukan sendiri.

Komunitas Wapichan telah membentuk dewan 
distrik antarmasyarakat untuk memperkuat yurisdiksi 
tradisional atas wilayah tani, berburu, memancing 
dan meramu bersama, untuk mengkoordinasikan 
keputusan dan untuk memungkinkan dialog bersama 
dengan pemerintah mengenai masalah-masalah 
penguasaan lahan, pembangunan, penggunaan 
sumber daya dan konservasi. Dewan Toshao Wilayah 
Rupununi Selatan (terdiri dari perwakilan desa yang 
dipilih) berusaha keras baik untuk mendapatkan 
sertifikat untuk tanah, wilayah dan sumber daya yang 
secara tradisional milik masyarakat adat maupun 
untuk mendirikan sebuah badan antarmasyarakat 
untuk mengawasi pemeliharaan dan pembangunan 
wilayah Wapichan.

'Komunitas Wapichan telah melakukan advokasi 
untuk mendapatkan hak untuk memutuskan 
bagaimana kehutanan harus dipraktikkan di hutan 
kami. Pemetaan dan pengawasan masyarakat 
dapat menunjukkan pengetahuan tradisional 
kepada pemerintah, dan pemberdayaan 
masyarakat akan membantu kami mencapai 
pengelolaan hutan berkelanjutan dan mengurangi 
kemiskinan.' – Delegasi lokakarya dan pemimpin 
masyarakat Wapichan Nicholas Fredericks, Asosiasi 
Pembangunan Masyarakat South Central.
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INforMAsI NEGArA: PArAGUAy

Luas wilayah:

39.730.000 ha

Luas hutan:

16,6 juta ha (2011) 
dengan 13,96 juta ha 
di wilayah Chaco dan 
2,26 juta ha di wilayah 
timur (INfoNA)

Populasi:

6,6 juta jiwa

Masyarakat hutan: 

sedikitnya ada 112.848 (1,7%) masyarakat hutan 
adat 

Penguasaan lahan hutan:

Lebih dari sepertiga masyarakat adat tidak 
memiliki sertifikat tanah yang sah; sebagian 
besar tanah hutan adalah milik pribadi; legalitas 
hak atas tanah pribadi sering diragukan

Laju deforestasi:

rata-rata laju deforestasi tahunan 0,97% pada 
2000-10; citra satelit memastikan 9,6% hutan 
hilang pada 2000-12 (persentase laju deforestasi 
terbesar kedua di dunia) 

Pemicu langsung utama deforestasi:

Peternakan di wilayah Chaco barat; industri 
kedelai/pertanian monokultur lainnya di timur; 
penebangan, produksi arang komersial, jalan dan 
pembangunan waduk besar/pembangkit listrik 
tenaga air

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Korupsi, diskriminasi dan impunitas; elit 
politik dan ekonomi sangat terlibat dalam 
eksploitasi ekonomi tanah dan hutan; tidak 
amannya hak kepemilikan masyarakat hutan; 
spekulasi lahan dan perampasan tanah ilegal; 
lemahnya pelaksanaan hukum dan kebijakan dan 
kewajiban HAM nasional dan internasional.

❚ Dukun masyarakat Mbya Guarani mengambil bahan baku obat dari hutan di Paraguay timur.
 Foto: Mirta Pereira
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PArAGUAy 

• Lebih dari 2 juta hektar hutan Paraguay hilang dalam satu dekade terakhir. 

• Di timur, hanya sedikit hutan Atlantik tersisa setelah lebih dari 30 tahun pertanian kedelai. 

• Paraguay barat memiliki laju deforestasi lokal tertinggi di dunia di wilayah Chaco, yang 
terutama didorong oleh produksi daging sapi untuk ekspor. 

• Di tengah korupsi dan impunitas yang merajalela, perampasan lahan terjadi dengan agresif; 
masyarakat adat yang terisolasi dan masyarakat hutan berada dalam kepungan mereka.

• Deforestasi telah mengakibatkan masyarakat adat dan masyarakat pedesaan kehilangan 
tempat tinggal dan tanah, dan menderita kemiskinan sehingga terpaksa bermigrasi ke kota. 

• Keputusan hukum nasional dan internasional yang lebih progresif telah mendorong 
masyarakat adat untuk terus mencari ganti rugi atas tanah mereka dan menuntut pengakuan 
hukum atas wilayah leluhur mereka.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

M asyarakat adat Paraguay, yang jumlahnya 
sekitar 113.000 (sekitar 1,7% dari total 

populasi nasional sebanyak 6,6 juta) dan berasal dari 
19 komunitas dan lima kelompok etno-linguistik 
yang berbeda, telah mengalami invasi ke tanah 
mereka dan deforestasi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di timur dan, dalam beberapa dekade 
terakhir, di wilayah Chaco di barat, yang memiliki 
laju deforestasi tertinggi di dunia. Pertanian kedelai 
dan peternakan sapi menjadi pemicu langsung 
utama. Daerah perbatasan dibuka oleh penebangan 
dan pembangunan jalan (sebagian besar didanai 
oleh Bank Dunia dan Inter-American Development 
Bank), sedangkan wilayah hutan adat juga hilang 
akibat pembangunan waduk. Deforestasi diperburuk 
oleh hak tanah masyarakat yang lemah dan kerangka 
hukum yang tidak memadai dan penerapan hukum 
yang lemah, kebijakan pembangunan pedesaan 
yang tidak berkelanjutan dan tidak adil, korupsi dan 
diskriminasi oleh para elit dan serbuan kepentingan 
bisnis asing..

Karena buruknya pengakuan dan penerapan hak-hak 
adat, masyarakat hutan kehilangan tempat tinggal, 
kehilangan keamanan atas tanah dan wilayah 
mereka, dan menjadi miskin akibat deforestasi dan 

degradasi hutan. Masyarakat hutan sedang berupaya 
mendapatkan sertifikat hak untuk wilayah dan 
tanah adat mereka. Mereka menggunakan mobilisasi 
masyarakat dan tindakan hukum untuk menuntut 
ganti rugi atas tanah mereka yang diambil tanpa izin. 
Dalam banyak kasus, aksi langsung secara damai 
oleh masyarakat adat, termasuk protes dengan cara 
menutup jalan raya umum, adalah satu-satunya cara 
untuk menarik perhatian pemerintah.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA 

Paraguay telah kehilangan lebih dari 2 juta hektar 
hutannya dalam satu dekade terakhir, dan 4,9 juta 
hektar hutan di wilayah timur antara tahun 1945 dan 
1985. Di timur, hanya sedikit hutan pantai Atlantik 
negara itu yang tersisa setelah penebangan selama 
puluhan tahun (terutama dari tahun 1950 hingga 
1970), pembangunan waduk PLTA dan konversi 
tanah menjadi pertanian kedelai skala industri 
dan pertanian ekspor lainnya sejak tahun 1960-an. 

PArAGUAy

❚ Hamparan luas hutan alam telah digantikan oleh 
budidaya monokultur kedelai di Paraguay Timur yang 
menyebabkan emisi dari penggunaan lahan besar-
besaran, kerusakan keanekaragaman hayati dan 
pelanggaran sistematis terhadap hak-hak masyarakat 
adat dan masyarakat pedesaan. Foto: T. Griffiths
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Budidaya kedelai naik lebih dari dua kali lipat dari 
1,35 juta hektar pada tahun 2000 menjadi hampir 3 
juta hektar pada tahun 2012, yang terkonsentrasi di 
tenggara Canindeyú dan Alto Paraná, di seberang 
perbatasan Paraná dan Mato Grosso do Sul di 
Brasil, dan di Itapúa, Caaguazú dan San Pedro, yang 
semuanya adalah wilayah yang sebelumnya terkena 
dampak pembangunan waduk PLTA.

'Brasiguayos' (petani Brazil dan keturunannya 
yang lahir di Paraguay) dan penduduk 
non-Paraguay lainnya mendominasi sektor 
kedelai, membudidayakan tanaman tersebut tanpa 
penghormatan terhadap standar lingkungan. ‘UU 
nol deforestasi’ di timur yang melarang perubahan 
penggunaan lahan mulai berlaku pada tahun 2004, 
dan parlemen memperpanjang masa berlakunya 
hingga 2018. Tapi pertanian kedelai skala besar 
terus meluas dan menempatkan masyarakat adat 
dan hutan Paraguay di bawah tekanan besar melalui 
perambahan lahan. Masyarakat mengadu bahwa 
mereka mengalami penekanan untuk menyewakan 
tanah mereka kepada petani kedelai. Berbagai upaya 
dilakukan untuk merusak tokoh-tokoh masyarakat, 
yang mengakibatkan penyewaan tanah yang tidak sah 
dan pembukaan hutan tanpa seijin masyarakat.

Di Paraguay barat, di wilayah yang dikenal 
sebagai Chaco, area peternakan yang luas, yang 
mengakibatkan masuknya peternak migran dari timur 

dan dari Brasil dan Uruguay, telah menyebabkan 
kerusakan parah pada ekosistem hutan yang rapuh 
di wilayah ini. Paraguay, yang merupakan peringkat 
kedelapan dari sepuluh negara eksportir daging 
terbesar di dunia, yang mengungguli Uni Eropa dan 
Argentina, menjual daging sapi – sumber devisa 
terbesar kedua setelah kedelai – ke Rusia, Brazil, Chili 
dan Israel. Chaco memiliki laju deforestasi tertinggi di 
dunia saat ini. Antara 232.000 hektar sampai 286.700 
hektar hutan hilang setiap tahunnya dalam beberapa 
tahun terakhir. Menurut perkiraan tidak resmi, 
sampai 2.000 hektar hutan hilang setiap harinya.

Pemicu deforestasi dan pelanggaran hak-hak 
masyarakat hutan di Paraguay antara lain adalah 
pandangan dari sebagian besar penduduk yang 
menganggap bahwa hutan tidak produktif, dan 
kebijakan pembangunan pedesaan yang difokuskan 
pada privatisasi dan konversi hutan untuk 
pembangunan ekonomi skala besar. 'Segitiga setan' 
yaitu korupsi, diskriminasi dan impunitas ada di 
negeri ini, dengan para elit politik dan ekonomi 
ramai terlibat dalam eksploitasi lahan dan hutan 
negara untuk kepentingan ekonomi, seringkali 
bekerjasama dengan migran dan pebisnis asing tanpa 
memperhatikan hak atau kepentingan masyarakat 
hutan.

‘Di Paraguay pemerintah diatur oleh perusahaan, 
dan hal itu dianggap normal. Perusahaan 

KEbIjAKAN DAN INIsIATIf NAsIoNAL UNTUK MEMErANGI DEforEsTAsI 

Inisiatif/program Tujuan/kegiatan Status/observasi

program nasional Bersama 
un-redd bersama Seam dan 
infona

• Mendukung Paraguay dalam 
upaya mengatasi penyebab 
deforestasi

• Membantu pemerintah 
dalam menciptakan program 
redd nasional yang 
mempertimbangkan kebijakan 
dan pengaman (safeguard) yang 
relevan dari un-redd dan fapi 

• Mengujicobakan proyek 
komunitas-redd bersama 
undp 

Jika sebelumnya masyarakat adat dikesampingkan, proses 
perencanaan program nasional bersama ini melibatkan 
fapi (federación por la autodeterminación de los pueblos 
indígenas) dari 2009. hasilnya, dokumen program nasional 
berisi komitmen penting terhadap fpic dan hak tanah, dan 
menyertakan pedoman fapi untuk proyek-proyek redd yang 
membawa dampak bagi wilayah masyarakat adat

program un-redd dan Seam telah melakukan upaya penting 
menyangkut pengaman

pelaksanaan rencana untuk merancang sebuah program untuk 
mengamankan tanah dan wilayah masyarakat adat masih 
kurang

konsultasi di tingkat masyarakat sejauh ini masih rendah 

Tingkat deforestasi yang tinggi terus berlanjut di paraguay

proposal persiapan kesiapan 
redd (rpp), 2014-16

rpp belum disetujui catatan r-pin pertama yang diserahkan pada fcpf pada 2008 
ditolak sepenuhnya oleh masyarakat adat karena kurangnya 
konsultasi 

Sebuah rancangan rpp dihasilkan pada tahun 2014, yang 
mengakui kerja yang dilakukan di bawah program un-redd, 
meskipun integrasi fpic masih lemah dalam rancangan 
dokumen tersebut.

PArAGUAy
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memiliki banyak uang dan dapat melakukan apa 
yang mereka inginkan dengan impunitas. Kami 
membutuhkan perjanjian internasional yang 
memaksa pemerintah kami untuk bertanggung 
jawab atas tindakannya.' – Delegasi lokakarya 
Alberto Vázquez Ayala, Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

Lemahnya penerapan standar dan kebijakan 
hukum dan HAM nasional dan internasional, 
termasuk ‘peraturan nol deforestasi', dan kurangnya 
akuntabilitas demokratis memperburuk situasi 
tersebut. Hak adat masyarakat adat atas tanah dan atas 
konsultasi sebagian besar belum diakui dalam hukum 
nasional, dan apabila hak-hak diakui, pelaksanannya 
sangat buruk; masyarakat hutan dikesampingkan 
dalam pengambilan keputusan dan pembagian 
keuntungan; dan berbagai konflik kekerasan atas 
tanah terjadi. Hukum dan peraturan Paraguay yang 
berkaitan dengan dampak lingkungan, yang kurang 
memadai, berulang kali dilanggar oleh pemerintah 
dan oleh sistem peradilan, dan ada kemungkinan 
pelemahan lebih lanjut terhadap perlindungan 
lingkungan lewat liberalisasi hukum dan peraturan. 

‘Program UN-rEDD dilakukan dengan partisipasi 
masyarakat adat di Paraguay, tetapi hanya karena 
masyarakat adat melakukan upaya keras untuk 
memperoleh transparansi dan partisipasi, dan 
bukan karena pemerintah, bank Dunia atau Pbb. 
badan-badan Pbb dan pemerintah harus lebih 
transparan dan mematuhi kewajiban internasional 
mereka.‘ – Delegasi lokakarya Mirta Pereira, 
federación por la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas (fAPI). 

PENGUAsAAN LAHAN DAN HAK MAsyArAKAT 
HUTAN

Distribusi tanah di Paraguay adalah yang paling 
tidak merata di Amerika Latin, dengan hanya 2,5% 
dari populasi menguasai 85% dari tanah. Sebagian 
besar tanah di Paraguay dikuasai oleh keluarga dan 
perusahaan swasta. Kebanyakan privatisasi tanah 
terjadi selama kediktatoran militer Alfredo Stroessner 
(1953-2008), yang membagi-bagikan banyak 
daerah kepada para pemimpin militer, perusahaan-
perusahaan asing dan pejabat Colorado Party dan 
loyalis. Pembebasan lahan seringkali menggusur paksa 
petani dan masyarakat adat. Pada saat yang sama, 
patronase yang korup dalam sistem sertifikasi tanah 
mengakibatkan tanah pedesaan memiliki beberapa 
sertifikat yang dimiliki pemilik yang berbeda, sebuah 
masalah yang berlanjut hingga saat ini.

Perampasan dan pencurian tanah selama 
berabad-abad telah menyebabkan hak masyarakat 
adat dan komunitas hutan Paraguay atas tanah dan 
wilayah sangat terancam. Banyak kepemilikan tanah 
masyarakat terbatas luasnya dan hanya mencakup 
sebagian kecil dari tanah adat masyarakat adat. 
Prosedur demarkasi saat ini tidak menghormati sistem 
penguasaan adat dan tidak transparan. Proses resmi 
pendaftaran, pembuatan sertifikat dan demarkasi 
tanah masyarakat adat memberatkan masyarakat, 
sementara prosedur restitusi tanah sangat buruk. 
Beberapa komunitas telah menunggu selama puluhan 
tahun untuk mendapatkan kembali tanah yang 
diambil dari mereka tanpa persetujuan mereka.

‘Pemerintah seringkali tahu bahwa kami 
membutuhkan sertifikat tanah, tetapi mereka tidak 
memperhatikan masyarakat kami. Masalahnya 
adalah prosedur sertifikasi tanah itu rumit dan 
lamban. Pejabat dan pengacara tidak memroses 
kasusnya. Permintaan kami hanya dibiarkan 
tersimpan dalam sistem pengarsipan resmi. Kami 
merasa bahwa pemerintah dan pihak berwenang 
berpihak pada peternak dan pemilik tanah; mereka 
tidak ingin memberi kami sertifikat tanah.'  
– Pemimpin masyarakat adat Paï Tavyterä.

Seperti disebutkan di atas, masalah utama di Paraguay 
adalah ketiadaan hukum dan regulasi nasional 
yang mendukung pelaksanaan FPIC yang efektif. 
Badan-badan pemerintah tidak memberi perhatian 
pada kebutuhan akan FPIC dan konsultasi awal 
dengan masyarakat.

'Para peternak membuka hutan bahkan tanpa 
niat untuk memberitahu masyarakat. sEAM 
memberikan ijin kepada peternak untuk melakukan 
deforestasi tanpa memberi kami kesempatan 
mengemukakan pendapat. Kami tidak pernah 
ikut terlibat dalam proses perizinan pengelolaan 
lingkungan.' – Pemimpin masyarakat adat 
NorthernEnlhet.

Meski ada beberapa keputusan hukum progresif 
menyangkut penguasaan lahan masyarakat adat dan 
hak-hak FPIC di pengadilan nasional dan di tingkat 
internasional – seperti kasus Pengadilan HAM 
Inter-Amerika antara masyarakat adat Yakye Axa 
vs Paraguay (lihat di bawah), pelanggaran hak-hak 
masyarakat masih marak terjadi.

‘Tidak ada pengakuan yang efektif terhadap hak 
ulayat masyarakat adat di Paraguay. Di tingkat 
internasional, negara kami telah meratifikasi 
undang-undang mengenai hak-hak masyarakat 
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adat, dan banyak orang bukan-adat di Paraguay 
berbahasa Guarani [bahasa asli], meski populasi 
kami sedikit. Kami harus memperjuangkan 
hak-hak masyarakat adat. Kami tidak punya jalan 
lain kecuali terus menekan setiap hari sehingga 
pemerintah menghormati hak-hak kami, dengan 
menggunakan mekanisme internasional sehingga 
Paraguay dapat dimintai pertanggungjawabannya di 
tingkat internasional.’ – Delegasi lokakarya Alberto 
Vázquez Ayala, Federación por la Autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas (FAPI).

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN

Ekspansi industri pertanian di Paraguay timur 
membawa dampak buruk bagi masyarakat adat 
ketika banyak wilayah hutan dibuka lewat privatisasi, 
pemagaran dan degradasi tanah adat dan sumber 
penghidupan. Pencemaran udara dan air akibat 
agro-industri menyebabkan masalah kesehatan yang 
meluas di kalangan masyarakat adat dan masyarakat 
pedesaan, sementara kurangnya binatang buruan dan 
ikan menyebabkan kekurangan gizi.

Perampasan tanah untuk penebangan, pembangunan 
waduk dan agribisnis serta deforestasi yang terkait 
dengan aktivitas-aktivitas ini mengakibatkan 
semakin menyempitnya wilayah hidup masyarakat 
hutan Paraguay. Mereka digusur, dimiskinkan dan 
tak memiliki tanah lagi, sementara kehidupan dan 

mata pencaharian mereka berubah negatif. Di timur, 
komunitas Mbya Guaraní hidup dikelilingi oleh, dan 
di bawah tekanan dari, perkebunan kedelai.

'Kini tanah kami seperti pulau-pulau hutan kecil 
yang dikelilingi oleh tanah gundul. Para petani 
kedelai menyemprotkan pestisida dan herbisida 
dari pesawat. racun jatuh ke tanah dan ladang 
kami dan merusak tanaman kami. Kami kadang 
menderita kelaparan. Kami sangat menderita 
karena pestisida! sungguh menyakitkan hati kami 
melihat tanah dan sumber air kami berada di dalam 
lahan pribadi milik orang-orang brasil. Tempat-
tempat ini keramat bagi kami, namun kami tidak 
memiliki akses ke situ. Hutan kami hancur dan 
perairan kami tercemar.' – Celina Arce, Organización 
Pai Reko Pave.

Komunitas Mbya Guaraní mengklaim 50.000 sampai 
70.000 hektar sebagai tanah adat sementara mereka 
masih mencari ganti rugi dari negara Paraguay 
akibat dampak pembangunan waduk Yacyretá yang 
kontroversial pada 1990-an terhadap hidup mereka,

Di Chaco barat, pembangunan peternakan yang 
agresif telah mempersempit wilayah hidup masyarakat 
adat, dan banyak dari mereka menjadi buruh tani 
yang tak memiliki tanah yang bekerja di peternakan 
milik penyerobot tanah yang telah merampas tanah 
mereka. Hak atas akses dan kebebasan bergerak 
sangat dibatasi dan itu melanggar hak asasi manusia 
masyarakat adat.

‘Luas tanah kami semakin mengecil, dan kini 
beberapa dari kami tidak memiliki tanah lagi. Tak 
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❚ Ekspansi peternakan sapi komersial yang cepat 
yang didorong oleh spekulasi tanah di Chaco 
Paraguay menyebabkan deforestasi yang meluas dan 
penggusuran masyarakat adat. Foto: T. Griffiths
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ada lagi kebebasan seperti sebelumnya. orang 
Mennonit melarang kami memasuki lahan mereka, 
sementara kolonis lain mengharuskan kami 
membayar jika kami mengumpulkan kayu bakar 
di lahan mereka. jika kami mencoba memasuki 
tanah adat kami, pemilik tanah mengancam akan 
membunuh kami. Konflik seringkali terjadi ketika 
kami mencoba menggunakan jalur berburu dan 
jalur mengumpulkan yang biasa kami gunakan. 
semua tanah ini milik leluhur kami, namun kini 
kami tidak memiliki kebebasan untuk bergerak 
di luar wilayah hak milik kami yang kecil.' – Abel 
Gómez, Organización del Pueblo Enlhet Norte 
(OPEN).

Di Chaco utara, laju deforestasi sangat parah terutama 
di dalam dan di sekitar tanah dan wilayah yang 
diduduki dan digunakan oleh komunitas Ayoreo-
Totobiegosode, yang ratusan di antaranya memilih 
hidup dalam isolasi.

‘Dulu hidup kami jauh lebih baik. Tidak ada orang 
kulit putih dan tidak ada penyakit. Kini ada banyak 
masalah, penyakit dan kerusakan hutan di sekitar 
kami. Wilayah kami dikelilingi oleh lahan pribadi, 
dan akses kami untuk mendapatkan air dibatasi. 
Makanan kami juga terkena dampak. Peternakan 
besar semakin mendekat. Kerabat kami yang tinggal 
dalam isolasi sukarela hidup dalam bahaya. Mereka 
adalah manusia dan mereka harus dihormati!' 
– Víctor Picanerai, Organización Payipie Ichadie 
Totobiegosode (OPIT).

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Masyarakat adat dan masyarakat hutan di Paraguay 
terus melakukan advokasi menuntut sertifikat legal 
untuk tanah dan wilayah adat mereka dan terus 
menuntut perubahan kebijakan pemerintah untuk 
mewujudkan hal ini. Mereka mencari cara untuk 
menyelamatkan hutan yang tersisa dan untuk 
merehabilitasi lahan hutan yang terdegradasi, 
mengingat bahwa beberapa komunitas mereka 
masih bergantung sepenuhnya pada hutan untuk 
kelangsungan hidup mereka, seperti kelompok yang 
hidup dalam isolasi sukarela di Chaco dan di kawasan 
timur. Beberapa komunitas memperkuat budaya dan 
tradisi mereka, mengkonsolidasikan hubungan dekat 
mereka dengan hutan.

Ada beberapa dinamika positif yang terjadi. 
Masyarakat adat seperti komunitas Mbya Guaraní 
telah menghasilkan peta dan rencana untuk 
pemanfaatan berkelanjutan tanah adat mereka 
di masa mendatang. Organisasi Ayoreo telah 
aktif mempertahankan tanah dan hutan mereka 
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❚ banyak masyarakat adat dipaksa meninggalkan 
tanah mereka oleh peternak besar. semakin banyak 
keluarga pribumi kini hidup sebagai penghuni liar 
yang tidak memiliki tanah di sepanjang jalan raya 
umum atau di kota-kota Mennonite, terusir dari 
tanah mereka sendiri yang kini telah dipagari dan 
diprivatisasi. Foto: T. Griffiths



95

melalui kampanye nasional dan internasional yang 
dilakukan dalam solidaritas dengan organisasi-
organisasi keadilan sosial. Sebagai respons dari upaya 
mempertahankan tanah oleh masyarakat ini, beberapa 
rencana dan resolusi pemerintah telah mengakui 
wilayah tradisional masyarakat adat.

Instansi lingkungan hidup nasional SEAM, misalnya, 
telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan 
Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) dan 
Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) 
untuk mendukung perlindungan terhadap wilayah 
hutan mereka di Chaco (meski instansi pemerintah 
lainnya terus mengambil keputusan yang melanggar 
hak-hak komunitas Ayoreo dan mengancam wilayah 
mereka). Di Paraguay timur, SEAM mengadakan 
kesepakatan dengan Asociación de Comunidades 
Indígenas de Itapúa (ACIDI) dan Asociación Teko 
Yma Jehe'a Pavee de Caazapá untuk membantu 
mengamankan dan mengembalikan wilayah hutan 
komunitas Mbya Guaraní yang tersisa. Wilayah ini 
tumpang tindih dengan Taman Nasional San Rafael 
dan terancam oleh pembangunan agro-industri dan 
perambahan hutan yang dilakukan oleh petani miskin. 
Di tahun 2013 ada kemajuan dalam pengembalian 
tanah pribadi ke komunitas Mbya Guaraí, sementara 
pemulihan tanah secara bertahap di San Rafael 
berlanjut dengan bantuan otoritas pemerintah.

Organisasi masyarakat adat dan NGO bekerja 
bersama-sama dengan Divisi Hak Asasi Manusia 
Mahkamah Agung dalam melatih para hakim dan 
pejabat lainnya, dan dalam sidang-sidang hukum 
di pengadilan nasional dan internasional telah 
membawa putusan penting yang mendukung hak-hak 
masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. 
Tiga putusan dari Pengadilan HAM Inter-Amerika 
dalam kaitannya dengan komunitas Enlhet di Chaco 
telah menegaskan kewajiban hukum negara Paraguay 
untuk mengembalikan pada masyarakat adat tanah 
yang telah dirampas dari mereka oleh pihak ketiga 
tanpa persetujuan mereka sebelumnya. Keputusan-
keputusan ini – 
•	 Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay, 17 

Juni 2005.
•	 Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, 

29 Maret 2006.
•	 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, 

24 Agustus 2010.
– telah membuka ruang hukum dan politik yang 
penting bagi masyarakat adat. Dalam beberapa 
kasus, penyelesaian yang menguntungkan telah 
menghasilkan restitusi dan sertifikasi tanah, 
seperti yang terjadi pada komunitas Lamenxay dan 
Kayleyphapopyet.

Namun, dalam kasus-kasus lain restitusi tanah 
berjalan sangat lamban, dan komunitas Sawhoyamaxa 
dan Yakye masih menunggu pengembalian tanah 
mereka secara resmi. Perkembangan lebih lanjut 
untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan 
untuk memastikan perlindungan dan restorasi yang 
efektif terhadap hutan mereka akan membutuhkan 
perombakan norma dan kebijakan hukum secara 
besar-besaran untuk mempercepat proses restitusi 
tanah.
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INforMAsI NEGArA: PErU

Luas wilayah:

128.000.000 ha

Luas hutan:

67.992.000 ha (53%) 

Populasi:

30,5 juta jiwa

Masyarakat hutan:

sedikitnya 330.000 
masyarakat hutan adat dan 300.000 masyarakat 
sungai multiras, ditambah 3 juta orang di dalam 
dan di sekitar kota hutan hujan

Penguasaan lahan hutan:

sebanyak 50% dikuasai berdasarkan hukum 
adat; hanya 20% dikuasai masyarakat adat 
dengan sertifikat legal berdasarkan hukum 
nasional, di mana hak milik legal sebagian besar 
berhubungan dengan area terbatas (pemukiman 
dan lahan bera); kebanyakan hutan masyarakat 
dikuasai berdasarkan sewa jangka panjang 
(cesión en uso); 2% dari hutan nasional ditunjuk 
sebagai area pengelolaan dan penggunaan oleh 
komunitas dan masyarakat adat (cagar komunal, 
dll) dengan sertifikat yang dipegang oleh negara; 
67% dari hutan negara dikuasai berdasarkan 
hukum nasional (kebanyakan tumpang tindih 
dengan tanah adat tak bersertifikat); 9% milik 
pribadi (individu dan perusahaan) 

Laju deforestasi:

rata-rata tahunan 0,18% selama tahun 2000-10

Pemicu langsung utama deforestasi:

Penebangan; tanaman komersial dan 
peternakan; ekstraksi minyak dan gas; 
pertambangan; pembangunan jalan, mega 
proyek infrastruktur (waduk); ancaman yang 
muncul termasuk dari kelapa sawit dan bahan 
bakar nabati 

Pemicu tidak langsung utama deforestasi:

Hukum dan kebijakan yang tidak berpihak dan 
bertentangan, termasuk insentif ekonomi untuk 
pengembangan perkebunan dan agribisnis; 
perencanaan yang lemah dan pelaksanaan yang 
buruk; tidak adanya pengakuan atas hak-hak 
masyarakat hutan; korupsi sistemik; permintaan 
global akan minyak dan gas, dan kayu dan 
mineral; pembiayaan internasional untuk 
pembangunan infrastruktur skala besar. ❚ Masyarakat adat seperti komunitas Nahua 

sangat dekat dengan lingkungan hutan mereka dan 
sering menghabiskan waktu berminggu-minggu 
berkelana jauh di dalam hutan untuk berburu dan 
mengumpulkan hasil hutan.  Foto: Johan Wildhagen
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PErU

• Laju deforestasi yang tinggi di Peru dipicu oleh pertanian komersial dan pertambangan. 

• Deforestasi terkait erat dengan rute jalan. 

• Ekspansi agribisnis menimbulkan konflik tanah dan kekerasan terhadap masyarakat adat. 

• Hingga 80% dari kawasan hutan Amazon Peru dikuasai konsesi minyak, gas dan 
pertambangan, yang sebagian besar tumpang tindih dengan tanah masyarakat hutan. 

• sebagian besar kayu tebangan yang diekspor Peru ditebang secara ilegal.

• Kerangka hukum dan sistem konsesi gagal menegakkan hak-hak masyarakat adat. 

• Tidak ada keberkaitan antara inisiatif untuk melindungi hutan dan iklim dengan kebijakan 
pembangunan ekonomi.

• Wilayah masyarakat adat, masyarakat terisolasi dan hutan tua terpencil terancam rencana 
pembangunan jalan dan waduk, pengembangan kelapa sawit dan bahan bakar nabati. 

• Masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya menyerukan pengakuan hak teritorial dan 
hutan masyarakat sebagai strategi utama untuk mengatasi deforestasi dan memajukan 
pembangunan berkelanjutan.
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LATAr bELAKANG DAN rINGKAsAN 

K awasan hutan Amazon Peru adalah salah 
satu hamparan hutan tropis terluas di dunia. 

Sebagian besar hutan tersebut masih perawan tetapi 
kian terancam nasibnya karena ekspansi proyek 
pembangunan ekonomi skala besar. 68 juta hektar 
luas hutan hujan Peru mencakup kira-kira setengah 
luas wilayah negara dan merupakan rumah bagi 
setidaknya 333.000 masyarakat adat dan lebih dari 
300.000 masyarakat ribereños (masyarakat sungai) 
multi-ras yang bergantung pada hutan.

Penebangan, ekstraksi hidrokarbon dan mineral, 
pertanian komersial, dan pembangunan jalan dan 
infrastruktur merupakan pemicu langsung utama 
deforestasi di Peru, dengan laju deforestasi tertinggi 
berkaitan erat dengan ekspansi jalan (seperti Koridor 
Bioceanic di Madre de Dios). Meski ada janji dari 
para pejabat untuk membatasi laju deforestasi dan 
mencapai nol deforestasi pada tahun 2020, kerusakan 
hutan cenderung meningkat jika regulasi yang buruk, 
korupsi dan kebijakan ekonomi dan penggunaan 
lahan yang bertentangan yang mendukung ekstraksi 
minyak dan gas, pertambangan, skema pembangkit 
listrik tenaga air skala besar dan pengembangan 
agribisnis terus dibiarkan.

Hak-hak dan praktik-praktik tradisional masyarakat 
adat dan masyarakat hutan Peru lainnya kurang 
mendapatkan perlindungan yang efektif. Pengakuan 
hukum yang parsial atas kepemilikan tanah secara 
adat atau atas pengelolaan adat mencakup sekitar 
15 juta hektar hutan, namun ini hanya mewakili 
sebagian dari tanah tradisional masyarakat adat, di 
mana sekitar 20 juta hektar lainnya masih menanti 
pengakuan hukum. FPIC sebagaimana tercantum 
dalam perjanjian hak asasi manusia yang telah 
diratifikasi oleh Peru terus menerus dilanggar 
oleh rencana pemerintah yang dirumuskan secara 
top-down. Pelanggaran terhadap FPIC juga terjadi 
karena adanya pemberian hak kayu dan mineral 
yang dilakukan secara terpusat. Proyek skala besar 
dilaksanakan tanpa pemberian kompensasi yang 
memadai, dan masyarakat yang terkena dampaknya 
yang mempertanyakan atau menentang proyek 
pembangunan seringkali mengalami intimidasi atau 
kriminalisasi.

Masyarakat hutan mencari pengakuan hukum 
penuh atas tanah adat dan wilayah mereka dan 
penghormatan atas hak kolektif mereka atas 
FPIC terhadap proyek-proyek yang membawa 
dampak bagi mereka. Mereka meminta pemerintah 
untuk menatabatas dan memberikan sertifkat 

untuk wilayah mereka dan melaksanakan dan 
mendukung perencanaan hutan partisipatif, 
pengelolaan hutan masyarakat dan investasi sosial 
di bidang pengembangan masyarakat. Mereka juga 
menganjurkan regulasi lingkungan yang lebih kuat, 
pemantauan dan perlindungan hutan; tindakan-
tindakan anti-korupsi; mekanisme penyampaian 
keluhan dan ganti rugi yang efektif; dan aksi nasional 
dan internasional untuk menerapkan standar-standar 
lingkungan dan HAM global.

DEforEsTAsI: PENyEbAb DAN AKIbATNyA 

Pemicu langsung utama deforestasi di Peru adalah 
kehutanan komersial, ekstraksi minyak dan gas, 
pertambangan, pertanian komersial, pembangunan 
jalan dan pembangunan infrastruktur. Secara historis 
penyebab utama deforestasi ini adalah pembangunan 
jalan besar ke wilayah Amazon, beserta pemberian 
kredit pertanian untuk mendorong pemukiman di 
Amazon, yang menyebabkan gelombang kolonisasi 
pertanian. Kerusakan hutan semakin cepat dan 
cenderung meningkat dengan adanya ekspansi waduk 
dan pembangunan jalan, industri ekstraktif dan kelapa 
sawit.

Kebanyakan penebangan di Peru adalah ilegal, dengan 
banyak kayu yang diekspor ke Amerika Serikat, 
Eropa dan Asia ditebang di tanah masyarakat adat 
dan di kawasan lindung. Sistem konsesi saat ini 
memperburuk penebangan liar, karena verifikasi 
mudah disalahgunakan untuk memalsukan asal-usul 
dan identitas kayu yang diperdagangkan. Lebih dari 
setengah konsesi yang diawasi oleh pemerintah 
beroperasi di luar wilayah yang diizinkan. Luasnya 
hamparan hutan Amazon menghambat upaya-upaya 
pemerintah untuk mengendalikan penebangan, 
dan banyak pejabat menerima suap. Pesawat 
militer terlihat mengangkut kayu tebangan, yang 
menunjukkan keterlibatan militer Peru dalam aksi 
haram ini.

'banyak konsesi agribisnis, penebangan dan minyak 
tumpang tindih dengan tanah masyarakat adat. 
Penebang seharusnya melakukan penghutanan 
kembali setelah menebang kayu, tapi mereka 
tidak melakukannya. Tidak ada yang mengawasi. 
bagaimana hutan akan pulih? Penebang tidak 
hanya menebang kayu tetapi juga mengambil ikan 
dan berburu burung dan mamalia, yang menjadi 
sumber makanan masyarakat tradisional kami.'  
– Alfonso Lopez, ACODECOSPAT.

Konsesi minyak, gas dan pertambangan mencakup 
sekitar 80% dari hutan Amazon Peru. Puluhan tahun 

PErU
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pengeboran minyak di Peru utara telah mengurangi 
tutupan pohon, dan menggantikannya dengan 
bangunan pengeboran minyak, sumur-sumur bor, 
pipa berkarat, jalan dan kamp-kamp kerja, dan 
aliran air yang terkontaminasi. Konsekuensinya bagi 
masyarakat lokal, termasuk dampak kesehatan pada 
anak-anak akibat pencemaran logam berat, sangatlah 
'mengerikan', menurut Pelapor Khusus PBB untuk 

Hak-hak Masyarakat Adat, James Anaya. Pemerintah 
telah mengumumkan keadaan darurat di daerah 
aliran sungai Pastaza, Tigre dan Corrientes karena 
polusi industri minyak yang berbahaya, namun belum 
ada tindakan perbaikan apapun.

‘Kini terdapat lebih dari 500 km jaringan pipa 
minyak dan banyak jalan telah dibangun di daerah 

ProyEK GAs CAMIsEA

camisea adalah proyek hidrokarbon terbesar dan paling kontroversial di hutan amazon peru. 
proyek tersebut sebagian dibiayai oleh inter-american development Bank dan dijalankan oleh 
sebuah konsorsium yang dipimpin oleh pluspetrol, perusahaan dari argentina. ladang gas camisea, 
juga dikenal sebagai lot 88, di wilayah ayacucho, menghasilkan gas untuk meksiko, amerika 
Serikat dan eropa. Tiga-perempat ladang gas tersebut tumpang tindih dengan cagar lindung bagi 
masyarakat kugapakori, nahua,nanti yang terisolasi dan masyarakat adat lainnya.

ketika perusahaan minyak multinasional Shell pertama kali mengeksplorasi area tersebut pada 
tahun 1980-an, yang diikuti oleh para penebang, banyak warga komunitas nahua meninggal karena 
penyakit yang ditimbulkan oleh kontak dengan orang luar ini. Banyak laporan mendokumentasikan 
kejadian dan pertemuan, beberapa di antaranya melibatkan kekerasan, dengan masyarakat 
terisolasi sejak mulai beroperasinya camisea pada tahun 2002, dan setidaknya satu contoh dari 
sebuah relokasi komunitas secara paksa. pihak konsorsium berencana melakukan ekspansi lebih 
jauh ke dalam hutan, termasuk uji seismik dengan bahan peledak di bawah tanah, sumur-sumur 
baru dan jaringan pipa, pabrik dan jalan. ini akan menimbulkan perambahan lebih jauh ke dalam 
cagar masyarakat adat dan zona penyangga Taman nasional manu, yang merupakan Situs Warisan 
dunia uneSco.

kementerian kebudayaan peru memperingatkan pada tahun 2013 bahwa memperluas camisea 
dapat menyebabkan kerusakan atau punahnya penduduk dalam cagar yang terkena dampak. 
organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dan komite pBB untuk penghapusan diskriminasi 
rasial mendesak pemerintah peru untuk menunda proyek tersebut. namun, menyusul 
pengunduran diri beberapa pejabat senior di kementerian tersebut, pada tahun 2014 pemerintah 
menyetujui rencana ekspansi tersebut.
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❚ Pembangunan 
ladang gas Camisea 
membuka hutan tua dan 
mengancam cara hidup 
dan kelangsungan hidup 
komunitas Kugapakori, 
Nahua, Nanti yang 
terisolasi dan masyarakat 
adat lainnya. 
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di mana masyarakat kami biasa berburu makanan. 
Ini telah mengubah cara hidup masyarakat kami, 
yang harus pergi lebih jauh untuk berburu. 
Pemerintah telah mengakui bahwa wilayah kami 
terkontaminasi, tapi nyaris tidak ada tindakan yang 
diambil.’ – Aurelio Chino Dagua, FEDIQUEP.

Upaya Peru untuk meresmikan sektor penambangan 
emas telah gagal, dan sebagian besar penambangan 
di Amazon tetap ilegal. Naiknya harga logam 
internasional, kemiskinan di pedesaan dan 
bertambahnya akses jalan menyebabkan ribuan 
migran terjun ke bidang penambangan liar skala 
kecil, termasuk di tanah adat dan di kawasan lindung. 
Penambangan liar dan penambangan ilegal telah 
merusak lebih dari 40.000 hektar hutan, dengan 
meningkatkan tingkat deforestasi sebesar enam kali 
lipat sejak tahun 2003 di wilayah Madre de Dios. 
Penambangan mengakibatkan berbagai hal, misalnya 
deforestasi yang tidak dapat dipulihkan, tanah tandus, 
penumpukan sedimen di sungai dan danau, rusaknya 
mata pencaharian perikanan, dan tanah serta air 
yang tercemar merkuri. Seorang pejabat senior di 
Kementerian Energi dan Pertambangan diberitakan 
sebagai pemilik perusahaan yang membeli emas ilegal 
dari Madre de Dios.

‘Di sektor setapo, di daerah yang telah dibuka, 
kini yang tersisa hanyalah batu. Tidak ada 
tanaman yang bisa tumbuh di sana kecuali liana 
dan semak-semak kecil. bahkan dalam komunitas 
yang tidak ada aktivitas penambangan, terdapat 
tingkat keracunan merkuri yang sangat tinggi, yang 
menunjukkan seberapa dalamnya merkuri telah 
masuk ke dalam rantai makanan.’ – Pemimpin Adat, 
Madre de Dios.

‘Di sektor La Pampa ada 30.000 penambang, 
yang menguasai kolonel, polisi dan hakim. Polisi 
mendapatkan gaji kecil tapi kini memiliki rumah 
besar dan mobil berpenggerak 4 roda yang mewah. 
Para pejabat berpura-pura seolah-olah negara 
melakukan intervensi tapi sebenarnya tidak 
melakukan apa-apa.’ – Pemimpin Adat, Madre de 
Dios.

Agribisnis di Peru meliputi peternakan, dan 
budidaya kelapa sawit, kopi, beras, kakao dan pepaya. 
Perkebunan kelapa sawit berekspansi, seringkali di 
daerah hutan primer. Pemerintah telah menyatakan 
produksi minyak kelapa sawit untuk biodiesel sebagai 
sebuah prioritas dan menggunakan keringanan 
pajak untuk mendorong pengusaha perkebunan, 
yang beberapa di antaranya bertindak tanpa izin 
atau memaksa petani kecil untuk menjual tanah. 

Pembukaan hutan secara liar untuk perkebunan 
kelapa sawit terjadi, dilindungi oleh penjaga 
keamanan bersenjata, dengan lebih dari 13.000 hektar 
hutan telah dibuka dan diubah menjadi perkebunan 
di wilayah Ucayali dan Loreto selama paruh kedua 
tahun 2013. Pihak berwenang di Loreto sedang 
mempertimbangkan untuk menyetujui konversi 
lebih dari 100.000 hektar hutan untuk perkebunan. 
Perusahaan Malaysia diperkirakan akan menjadi 
pemain utama kelapa sawit di sana.

‘Mengapa dunia berdiam diri saja atas masuknya 
perusahaan kelapa sawit Asia ke Amerika selatan?’ 
– Delegasi lokakarya

Peru kini menjadi produsen terbesar daun koka, 
bahan baku untuk kokain, terutama untuk ekspor 
ke Eropa dan Amerika Serikat. Deforestasi yang 
luas terjadi akibat budidaya koka komersial dan 
pembukaan tanah yang berkaitan dengannya. Di 
sisi lain, produksi koka menyebabkan bahan kimia 
berbahaya meresap ke tanah dan sungai. Uang hasil 
perdagangan narkotika yang telah dicuci menambah 
kerusakan hutan karena dipakai untuk mendanai 
pertambangan dan pertanian komersial.

Sebagian besar deforestasi di Peru terjadi di sepanjang 
jalan-jalan utama, dan banyak proyek jalan raya baru 
direncanakan sebagai bagian dari IIRSA, program 
pembangunan ekonomi senilai $70 milyar yang 
bertujuan untuk mengintegrasikan jalan, sungai, 
waduk PLTA, infrastruktur energi dan telekomunikasi 
di seluruh wilayah Amazon. Dibiayai oleh Inter-
American Development Bank (IADB) dan Brazillian 
Development Bank, IIRSA tampaknya jauh lebih 
menguntungkan Brasil daripada menguntungkan Peru 
dan akan membawa ancaman lebih lanjut bagi hutan 
dan masyarakat.

'Mimpi mengintegrasikan negara-negara Amazon 
akan mempercepat deforestasi. Proyek IIrsA 
bergerak maju dengan sedikit pengaman lingkungan 
hidup atau pengaman sosial dan tanpa konsultasi 
dengan masyarakat.' – Delegasi lokakarya Robert 
Guimaraes Vasquez, FECONAU.

Pemerintah berencana memperluas pembangkit listrik 
tenaga air secara besar-besaran sebagai bagian dari 
kesepakatan untuk memasok sedikitnya 6.000 MW 
listrik tenaga air dari waduk-waduk di Amazon ke 
Brasil selama 30 tahun. Setidaknya 70 waduk telah 
direncanakan pembangunannya di Peru, banyak 
dari mereka diperkirakan akan membanjiri seluruh 
wilayah masyarakat adat.
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'Waduk-waduk besar itu adalah ancaman langsung 
terhadap cara hidup kami. Membanjiri wilayah 
dekat sungai berarti kematian bagi masyarakat 
adat. Kami benar-benar menentang pembangunan 
waduk-waduk tersebut.' – H. Kinin, pemimpin 
Awajun, ORPIAN.

Manfaat dari eksploitasi besar-besaran yang dilakukan 
Peru terhadap sumber daya alam dan komoditas 
perkebunan diraup oleh investor asing dan para elit, 
sementara masyarakat adat dan penduduk pedesaan 
lainnya tetap miskin dan merasakan dampak negatif. 
Pada tahun 2014 negara Peru telah mengumumkan 
proposal yang sangat kontroversial untuk melemahkan 
regulasi lingkungan yang ada untuk mempercepat 
perkembangan industri ekstraktif. Kontradiksi dalam 
kerangka hukum negara, perencanaan yang lemah, 
regulasi lingkungan hidup dan proses desentralisasi 
yang diterapkan secara asal, tidak diakuinya hak-hak 
masyarakat hutan, kriminalisasi terhadap protes yang 
sah dan korupsi kelembagaan semuanya melemahkan 
perlindungan hutan. Tanpa reformasi dan langkah-
langkah yang memadai untuk menegakkan hak-hak 
masyarakat adat atas tanah dan menerapkan FPIC, 
kebijakan negara untuk mengurangi deforestasi 
dan mempromosikan 'pertumbuhan hijau' akan 
meningkatkan kemungkinan perampasan tanah, gagal 
untuk mengatasi pemicu-pemicu perusakan hutan 
dan akan menimbulkan pelanggaran lebih lanjut 
terhadap hak-hak masyarakat hutan.

penguasaan Lahan dan hak-hak 
MAsyArAKAT HUTAN

Meski Peru tunduk pada hukum hak asasi manusia 
internasional yang mewajibkan pengakuan atas 
wilayah masyarakat adat, menurut hukum nasional 
negara tersebut hutan dimiliki oleh negara. 
Masyarakat hutan diakui sebagai pemilik tanah di 
sekitar desa mereka, namun bukan pemilik dari 
wilayah adat yang lebih luas.

‘Masalah besarnya bagi kami adalah sertifikat dari 
pemerintah. Di sini, sertifikat dari negara tidak 
memadai karena wilayah kami jauh lebih luas 
dari luasan yang tercantum dalam sertifikat. Kami 
menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan 
hasil hutan jauh di luar wilayah yang tercantum di 
sertifikat karena hewan hidup jauh di luar batas 
ini, sehingga batas-batas ini tak berarti bagi kami.’ 
– Pemimpin masyarakat Achuar, sungai Huitoyacu, 
wilayah Loreto.

Meskipun masyarakat adat telah mendapatkan 
beberapa pengakuan hukum atas hak tanah 
kolektif mereka, organisasi adat nasional AIDESEP 
(Asociación de DesarrolloInterétnicade la Selva 
Peruana - Asosiasi Pembangunan Antaretnis Hutan 
Hujan Peru) menyatakan bahwa sekitar 20 juta hektar 
wilayah adat di Peru Amazon tetap tidak diakui. 
Ratusan komunitas tidak memiliki sertifikat tanah 
atau pengakuan resmi. Pendaftaran resmi kepemilikan 

NATIoNAL PoLICIEs AND INITIATIVEs for CoMbATING DEforEsTATIoN

Start date Policy/initiative Details Observations

2008 national forest conservation 
programme

aims to reduce net deforestation to 
zero by 2020

does not distinguish between plantations 
and primary forest; likely to fail as 
deforestation has increased and is set to 
increase further

2011 redd+ readiness preparation 
plan: to prepare the country for 
a national emissions reduction 
programme

partners: World Bank, fcpf

commitments reached to reform 
national laws to respect indigenous 
peoples’ land rights 

plan remains unimplemented; no measures 
taken to initiate legal reforms, meanwhile 
contradictory land titling programmes 
financed by the iadB threaten to 
undermine collective land rights

2013 forest investment plan 

partners: World Bank fip

agreements with indigenous 
communities to prioritise funding 
for recognition of indigenous lands, 
support for community forest 
management and forest monitoring

design phase of projects in three 
regions under way; will commitments 
be implemented and meet best practice 
standards on indigenous peoples’ rights?

2014 er-pin 

partner: World Bank carbon fund

outline plan for offer of 10 mt co2 
reductions deriving from activities 
in three regions

plan so far not subject to effective 
consultation with indigenous organisations; 
fails to address core problems, including 
pending indigenous land applications and 
main direct deforestation drivers such as 
infrastructure and extractive projects 
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tanah hanya dimungkinkan melalui proses birokrasi 
yang lamban, yang mungkin sengaja dihalangi oleh 
pejabat atau kepentingan lain. Negara lebih memilih 
sertifikat dan klaim tanah pribadi berdasarkan 
tindakan deforestasi, sedangkan masyarakat adat 
mempraktikkan kepemilikan tanah kolektif dan 
menjaga keutuhan hutan.

‘Ada konsesi penebangan yang berlangsung dari 
mulut sungai Tigre ke DAs Nahuapa yang tumpang 
tindih dengan wilayah-wilayah berbagai komunitas. 
Karena alasan tumpang tindih ini, masyarakat 
belum mendapatkan sertifikat tanah mereka. 
sebagian telah memiliki sertifikat [dibuat oleh 
otoritas daerah] tetapi dengan batas-batas yang 
berkurang sehingga mereka berbagi batas dengan 
konsesi. Dengan kata lain, mereka tidak hanya 
memotong kayu, tetapi juga memotong wilayah 
masyarakat kami.' – Alfonzo López, ACODECOSPAT.

Hukum kehutanan Peru melarang tumpang 
tindih konsesi kehutanan dan konsesi konservasi 
dengan sertifikat tanah masyarakat, tapi ini bukan 
perlindungan untuk tanah masyarakat yang tidak 
memiliki pengakuan formal. Kegagalan untuk 
memberikan hak legal yang terjamin bagi tanah 
masyarakat adat telah mendorong terjadinya konflik 
lahan yang melibatkan tindak kekerasan, terutama 
di daerah-daerah dengan deforestasi tinggi, di mana 
para pemimpin adat yang menentang perampasan 
tanah telah dibunuh oleh preman yang bekerja untuk 
‘penyelundup’ tanah (traficantes de Tierras).

‘Kami para pemimpin adat tidak berdaya dan 
berulang kali menerima ancaman pembunuhan dari 
kelompok pedagang tanah, mafia terorganisir dan 
entitas perusahaan yang menentang pengakuan 
dan sertifikasi tanah untuk masyarakat kami.’  
– Deklarasi oleh FERISHAM, April 2014.

Proses pengumpulan (konsentrasi) lahan terjadi, 
dengan petani komersial yang lebih besar membaya 
rpetani untuk membuka lahan dan mendaftarkan 
tanah itu dan kemudian menekan mereka untuk 
menjual dengan harga rendah, bahkan seringkali 
dengan ancaman dan kekerasan. Sebaliknya, 
masyarakat yang melestarikan hutan tidak dapat 
memperoleh hak milik dan menghadapi intimidasi 
hukum, seperti ketika pada tahun 2010 anggota 
komunitas Nuevo Lamas di Peru utara dijatuhi 
dakwaan mempraktekkan pertanian berdampak 
rendah secara ilegal dalam kawasan konservasi. 
Atau yang lebih terbaru ketika penduduk desa 
hutandi San Martín diberitahu oleh petugas bahwa 
mereka tidak bisa memperbaiki rute akses karena 

akan mengakibatkan penebangan pohon di kawasan 
lindung.

Peru telah meratifikasi Konvensi ILO 169 dan 
berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional 
lainnya, termasuk Konvensi Amerika tentang Hak 
Asasi Manusia. Kewajibannya di bawah hukum 
internasional adalah untuk berkonsultasi dengan 
masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak 
dan memperoleh Keputusan bebas, Didahulukan dan 
Diinformasikan dari mereka sebelum menyetujui 
atau melaksanakan pembangunan skala besar. 
Namun, prinsip-prinsip FPIC jarang diikuti di Peru. 
Konsultasi umumnya terjadi hanya setelah pemerintah 
memberikan lampu hijau kepada perusahaan, 
sehingga masyarakat tidak mampu mempengaruhi 
hasil yang akan terjadi pada tanah dan wilayah 
mereka.

‘Ada orang-orang dalam pemerintahan yang tidak 
ingin melakukan konsultasi namun hanya ingin 
melanjutkan pengeboran minyak.’ – Aurelio Chino 
Dagua, FEDIQUEP.

Organisasi adat sangat kritis terhadap hukum 
baru Peru yang dimaksudkan untuk melindungi 
hak-hak mereka namun gagal menegakkan hak 
atas FPIC. Mereka telah menyerukan amandemen 
yang menuntut penyesuaian hukum tersebut 
dengan standar-standar internasional. Sementara 
implementasi tetap ditahan menunggu penyelesaian 
database resmi tentang masyarakat adat yang 
kontroversial.

'Hukum Peru tersebut tidak menangkap semangat 
Konvensi ILo 169 maupun Deklarasi Pbb 
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. jika hukum 
itu diterapkan seperti apa adanya, maka akan 
berdampak negatif pada masyarakat kami.' – 
Ruth Buendia Mestoquiari, pemimpin komunitas 
Asháninka.

PENGALAMAN MAsyArAKAT HUTAN 

‘semua ruang ini adalah wilayah Achuar. Dari tanah, 
hutan dan perairan ini kami memperoleh pangan 
yang kami butuhkan untuk hidup dan bahan-bahan 
yang kami butuhkan untuk membangun, menenun 
dan membuat rumah, produk dan kerajinan 
tangan kami. Hewan yang kami buru hidup dan 
berkembang di daerah-daerah terpencil. Kami 
bergantung pada mereka dan menghormati ruang 
mereka. Kami mendapatkan berbagai jenis sumber 
daya hutan yang memungkinkan kami memberi 
makan anak-anak dan cucu-cucu kami. Dari perairan 
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kami mendapatkan ikan untuk dimakan dan dengan 
air jernih dari mata air dan air terjun kami mencuci 
dan membersihkan diri kami. Di sinilah nenek 
moyang kami hidup dan mengandalkan sumber 
daya yang sama dan tanah yang sama. Mereka 
menjaganya dan mereka meninggalkannya bagi 
kami sebagai cagar hunian yang kami gunakan saat 
ini. Karena inilah kami bisa hidup, dan karena inilah 
kami memiliki kehidupan.' – Pemimpin Achuar, 
sungai Huitoyacu, wilayah Loreto.

Masyarakat adat dan masyarakat hutan sebagian 
besar bersifat mandiri, yang mendapatkan mata 
pencaharian, budaya dan identitas mereka dari hutan 
yang mereka huni. Mereka memiliki keterikatan 
sejarah dan spiritual dengan ruang kolektif mereka 
dan memahami perlunya membatasi dampak 
lingkungan.

‘sebuah keluarga rata-rata membuka hutan paling 
banyak 1 hektar setiap tahunnya, seringkali kurang 
dari itu, untuk kebutuhan pokoknya. setelah itu, 
daerah tersebut dibiarkan selama empat tahun 
untuk memulihkan diri sebelum dibudidayakan 
lagi. setiap keluarga akan mendapatkan sekitar 
5 hektar tanah yang dikelola, sebagian dipenuhi 
hasil pertanian dan yang lainnya diregenerasi. Kami 
tidak menggunakan hutan primer, hanya daerah 
sekunder di mana leluhur kami dulu bertani, dan 
anak-anak kami akan terus menanami wilayah yang 
sama.' – Alfonso Lopez, ACODECOSPAT.

Sekarang, akibat proyek ekstraktif, agribisnis dan 
infrastruktur skala besar, kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat hutan terkena dampak, bahkan juga 
mereka yang tidak diusir atau digusur. Beberapa 
komunitas tidak bisa minum air setempat atau 
menangkap ikan karena sungai tercemar. Sebuah studi 
pada 2006 -2007 yang dilakukan pada anak-anak dan 
remaja komunitas Achuar di Peru utara menemukan 
bahwa lebih dari setengah populasi anak dan remaja 
yang terlibat studi ini memiliki kandungan timbal 
dan kadmium yang berbahaya pada darahnya akibat 
kontaminasi dari industri minyak. Akses ke binatang 
buruan dan bahan hutan dan obat-obatan juga 
berkurang. Ketahanan pangan dan ekonomi subsisten 
menurun, yang meningkatkan ketergantungan pada 
makanan yang dibeli di toko dan ekonomi uang tunai, 
dan kadang menyebabkan masyarakat menebang dan 
menjual kayu untuk mendapatkan uang tunai yang 
mereka butuhkan.

'sungai Puquiri adalah tempat di mana kami dulu 
menangkap ikan, tapi kini bukan lagi sungai – kini 
sungai itu berlumpur karena semua endapan 

sedimen itu. Ada empat sungai di lingkungan 
komunitas di mana kami dulu menangkap ikan. 
sekarang para penambang bekerja di sana, dan 
tidak ada ikan lagi. Kini semuanya lumpur.'  
– Pemimpin Adat, Madre de Dios.

Masyarakat mengalami intimidasi, kriminalisasi dan 
kekerasan ketika mereka menentang deforestasi. 
Sebuah undang-undang yang baru-baru ini 
diberlakukan memungkinkan polisi dan militer untuk 
menggunakan senjata untuk mengendalikan protes 
sosial, seperti yang dilakukan masyarakat adat yang 
ingin mempertahankan wilayah mereka. Pada tahun 
2013 seorang pemimpin adat dibunuh oleh petani 
koka yang memasuki wilayah komunal, dan pada 
tahun 2014 Kepala Desa Santa Rosa di San Martín 
dibunuh saat mengupayakan jaminan kepemilikan 
tanah masyarakat. Banyak orang lain menerima 
ancaman pembunuhan setelah berbicara menentang 
penebangan liar.

‘Elit politik di negara kami membantu perusahaan 
mengambil sebagian besar tanah hutan tanpa 
berkonsultasi dengan masyarakat hutan. Para 
elit yang sama ini mengontrol sistem hukum dan 
polisi dan menggunakannya untuk mengancam 
masyarakat kami.’ – Delegasi lokakarya Robert 
Guimaraes Vasquez, FECONAU

PENDEKATAN ALTErNATIf DAN soLUsI yANG 
DIUsULKAN 

Keberhasilan upaya masyarakat adat untuk 
melindungi tanah mereka telah menambah banyak 
bukti-bukti bahwa wilayah adat merupakan 
penghalang yang efektif bagi deforestasi di kawasan 
hutan Amazon. Data satelit menegaskan bahwa 
deforestasi sangat rendah dan hanya bersifat 
sementara di sebagian besar tanah adat yang memiliki 
sertifikat, sementara hutan Peru yang masih utuh 
terletak terutama di wilayah tradisional masyarakat 
adat, di samping kawasan lindung yang disisihkan 
oleh negara.

Untuk mengkonsolidasikan dan mendukung 
upaya-upaya ini masyarakat adat Peru berupaya 
mendapatkan penatabatasan dan pengakuan 
hukum penuh dan efektif atas tanah dan wilayah 
mereka. AIDESEP telah menyiapkan gambaran yang 
komprehensif tentang status permohonan tanah yang 
ditunda, termasuk lebih dari 800 contoh permohonan 
untuk pengakuan hukum atas masyarakat (proses 
sebelum pembatasan sertifikat tanah), sertifikat tanah 
dan perpanjangan, berbagai tumpang tindih wilayah 
antara wilayah masyarakat dan konsesi komersial 

PErU



104

dan kawasan lindung yang perlu penyelesaian, dan 
permohonan untuk pengakuan tanah adat sebagai 
bagian dari wilayah yang terintegrasi.

Rencana delapan poin AIDESEP saat ini untuk 
'menghentikan penghancuran Amazon … yang 
diperburuk dengan kolonisasi, perkebunan 
monokultur, bahan bakar nabati, tumpahan minyak, 
polusi dari tambang dan produksi koka dan waduk 
besar dan jalan-jalan' juga menyertakan dukungan 
negara bagi pengelolaan hutan masyarakat dan 
langkah alternatif masyarakat untuk mengatasi 
deforestasi; reformasi atas hukum konsultasi dan 
kehutanan yang cacat untuk menyelaraskan mereka 
dengan kewajiban internasional; dan partisipasi 
masyarakat adat dalam evaluasi lintas sektoral 
strategis mengenai kebijakan publik yang membawa 
dampak bagi hutan.

Tuntutan masyarakat adat atas penghormatan 
terhadap cara hidup, hukum adat, 
pengetahuanlingkungan dan hak mereka atas FPIC 
kolektif untuk proyek-proyek yang bisa membawa 
dampak bagi mereka, yang mencakup hak untuk 
kadangkala mengatakan tidak terhadap proposal 
yang diterapkan. Mereka meminta kompensasi dan 
bagian dari pendapatan setempat yang dihasilkan 
sektor minyak; standar lingkungan yang lebih 
ketat; penghentian konsesi skala besar di kawasan 
adat dan lindung; investasi sosial pada masyarakat 
pedesaan dan masyarakat adat; pencabutan hukum 
yang memungkinkan penggunaan senjata untuk 
mengendalikan protes; dan penyertaan tim adat 
dalam perancangan proyek-proyek konservasi. Secara 
eksternal, mereka menuntut agar pemerintah negara 
asal perusahaan multinasional berbuat lebih banyak 
untuk mengatur tindakan bisnis di luar negeri, dan 
agar lembaga keuangan internasional memenuhi 

KoMUNITAs ACHUAr: bErTEKAD MENCEGAH INDUsTrI MINyAK MEMAsUKI 
WILAyAH HUTAN MErEKA*

komunitas achuar dari daS pastaza bertekad mencegah industri minyak memasuki kawasan hutan 
mereka yang terletak di kedua sisi perbatasan antara peru dan ekuador. Secara historis komunitas 
achuar hidup dalam kelompok keluarga dan berburu, menangkap ikan, mengumpulkan dan 
menaman di kebun mereka. Selama dua generasi terakhir mereka telah mendirikan pemukiman, tapi 
mereka tetap mempertahankan kegiatan pemanfaatan lahan secara tradisional mereka di sepanjang 
wilayah hutan yang sangat beragam. di peru, komunitas achuar (sekitar 8.000 jiwa) menempati 
area seluas sekitar 10.000 kilometer persegi (1.000.000 hektar) di daerah aliran sungai huitoyacu, 
huasaga, manchari dan pastaza. mereka masih belum mendapatkan keamanan hukum bagi wilayah 
ini karena negara hanya mengakui sebagian dari wilayah itu dalam bentuk sertifikat lokal masyarakat 
asli dan negara tidak mengakui hak kepemilikan masyarakat atas tanah hutan mereka. 

Selama 15 tahun terakhir masyarakat achuar dari pastaza harus mempertahankan wilayah mereka 
terhadap serangan dari berbagai perusahaan minyak dalam konsesi minyak (lot atau Blok 64) 
yang tumpang tindih dengan tanah mereka. penolakan mereka yang kuat, dengan dukungan 
dari organisasi mitra, telah memaksa perusahaan-perusahaan asing termasuk arco, Burlington, 
occidental petroleum dan Talisman untuk menarik diri dari konsesi. namun, sekarang lot 64 berada 
di bawah kendali petroperu, perusahaan minyak negara, yang hendak memulai eksplorasi meski 
bertentangan dengan aspirasi komunitas achuar.

komunitas achuar tidak diajak berkonsultasi dan belum menyetujui ekstraksi sumberdaya di wilayah 
mereka. mereka khawatir jika perusahaan mulai mengekstrak minyak, itu akan menghancurkan 
hutan serta mata pencaharian mereka, seperti yang terjadi di bagian lain di peru utara selama 40 
tahun ekstraksi minyak. mendengar bahwa petroperu berencana untuk memasuki wilayah mereka, 
laiki-laki, perempuan dan anak-anak achuar, dari lebih dari 20 komunitas, melakukan protes 
terhadap eksploitasi minyak.

* Sumber: fenap; rainforest foundation norway; amazon Watch, ‘The achuar of peru’, http://amazonwatch.org/work/achuar; 
earth first!, ‘indigenous peruvians protest state oil company taking over their land’, http://e arthfirst.org.uk/actionreports/
content/indigenous-peruvians-protest-state-oil-company-taking-over-their-land. The achuar of the pastaza are organised in 
the federation of the achuar nationality of peru (fenap) and their bases, aTi, orach and aim.
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standar lingkungan dan HAM yang telah mereka 
sepakati.

Meski terdapat represi dan intimidasi dari negara, 
bukti di Peru menunjukkan bahwa, dengan lembaga 
masyarakat yang kuat, dukungan hukum dan 
mobilisasi sosial yang berkelanjutan, masyarakat hutan 
bisa sangat efektif dalam mencegah pembangunan 
yang merusak. Pada tahun 2010, misalnya, komunitas 
Asháninka dari lembah sungai Ene berhasil 
memenangkan gugatan atas pembangunan waduk di 
wilayah mereka karena pembangunan yang diusulkan 
mengancam hutan masyarakat dan gagal memastikan 
adanya perlindungan yang memadai dan konsultasi 
awal.

Pengalaman komunitas Achuar di Upper Amazon 
menunjukkan bahwa solidaritas seluruh masyarakat 
hutan dan kampanye bersama dengan sekutu 
internasional bisa secara efektif mengusir perusahaan 
dan investor yang gagal menghormati hak-hak 
masyarakat (lihat kotak).

Target ambisius Peru untuk mencapai nol deforestasi 
bersih pada tahun 2020 akan membutuhkan reformasi 
penguasaan hutan dan tata kelola hutan untuk 
memperkuat pengakuan hukum dan dukungan 
untuk wilayah hutan masyarakat, administrasi 
terdesentralisasi yang baik, pemantauan lingkungan 
yang efektif, penegakan undang-undang perlindungan 
hutan dan langkah-langkah anti-korupsi yang kuat, 
dan peran pengawasan dalam tata kelola hutan dari 
masyarakat hutan sendiri.
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DIALoGUEs 

Panitia lokakarya mengundang beberapa organisasi pemerintah, 
antarpemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan presentasi yang 

akan mewarnai dan memperkaya diskusi. sesi lokakarya berlangsung bekerja 
sama dengan (sesuai urutan agenda): jaringan Pengawasan Independen 

Kehutanan (jPIK) Indonesia, fErN (forests and the European Union resource 
Network), bank Information Centre (bIC), rECofTC (Center for People and 
forests), Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Indonesia, Center for 
International forestry research (CIfor), Departemen Pemerintah Inggris 

untuk Pembangunan Internasional (DfID) dan Program UN-rEDD. sebagai 
ganti presentasi oleh Greenpeace, forest Peoples Programme memimpin 

diskusi tentang peran inisiatif sektor swasta. semua sesi tersebut dirangkum 
di sini.

ILEGALITAs DAN KorUPsI DALAM sEKTor 
KAyU INDoNEsIA – Jaringan Pemantauan 
indePenden Kehutanan (JPiK) indonesia

PrEsENTAsI

JPIK adalah jaringan lebih dari 60 NGO dan 300 
individu di Indonesia yang bekerja untuk mengakhiri 
penebangan liar, perdagangan kayu dan korupsi dan 
kekerasan yang menyertainya. Di antara mereka yang 
terlibat dalam penebangan ilegal dan penyelundupan 
kayu adalah Presiden Indonesia, menteri dan pejabat 
negara, militer dan polisi, partai politik, keluarga para 
elit, perusahaan penebangan, dan jaringan kejahatan 
internasional dan nasional. Izin yang diperoleh 
secara ilegal, penebangan dan perdagangan kayu 
ilegal, terutama untuk dijual di pasar internasional, 
dan penghindaran pembayaran pajak menghasilkan 
keuntungan yang tinggi bagi mereka yang terlibat.

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang 
anti-korupsi serta sistem dan mekanisme untuk 
mengatur dan mengendalikan penebangan sejak tahun 
1999. Ini telah menyebabkan beberapa penurunan 
aktivitas ilegal dari tingkat yang sebelumnya begitu 
parah. Namun, sistem hukum dan peradilan di negara 
ini tetap gagal mencegah kriminalitas, memroses 
pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab atau 
melindungi para pembisik (whistle blower). JPIK 
telah mengungkap beberapa orang yang terlibat dalam 
perdagangan kayu ilegal. Salah satunya adalah seorang 
polisi berpangkat rendah yang memiliki simpanan 

setara dengan US$127 juta dalam rekening banknya 
dan memiliki kepentingan bisnis yang beragam. 
Sebagai hukuman, ia hanya menerima hukuman 
penjara ringan dan denda yang rendah, dan ia 
kembali menjalani pekerjaannya sebagai polisi setelah 
hukumannya selesai dijalani.

JPIK berkoordinasi dengan lembaga anti-korupsi 
pemerintah, dengan jaringan masyarakat sipil 
lainnya dan dengan media untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. JPIK percaya bahwa Indonesia 
membutuhkan reformasi hukum dan peradilan yang 
komprehensif untuk membasmi penebangan liar. 
Dibutuhkan langkah-langkah pengamanan untuk 
melindungi staf dan keluarga mereka dari pengawasan 
dan intimidasi.

DIsKUsI

Pentingnya berbagi informasi dan pengalaman 
antar negara yang menghadapi masalah kejahatan 
dan korupsi yang sama dijadikan sorotan. Jaringan 
birokrasi politik melindungi mereka yang terlibat, dan 
badan-badan serta pejabat pemerintah memberikan 
izin ilegal. Orang-orang yang menentang mereka 
membutuhkan keberanian. JPIK bekerja sama 
dengan masyarakat setempat sebagai pihak yang 
paling dirugikan oleh korupsi. JPIK berencana 
memperluas aktivitasnya ke luar sektor kayu ke 
sektor pertambangan dan kelapa sawit. NGO harus 
mendorong masyarakat agar terus mencermati 
beberapa perusahaan yang menjanjikan perbaikan 
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materi seraya mereka mengambil tanah adat warga. 
Warga negara Indonesia harus terus menuntut tata 
kelola yang lebih baik jika ingin situasi yang lebih baik 
di Indonesia.

MENGUrANGI PErAN UNI EroPA DALAM 
MEMICU DEforEsTAsI – Fern (Forests and 
the euroPean union resource networK) 

PrEsENTAsI

FERN merupakan NGO yang menelusuri 
keterlibatan Uni Eropa dalam hutan dan yang 
mengkoordinasikan kegiatan NGO di tingkat Eropa. 
Uni Eropa merupakan blok perdagangan global 
yang menyebabkan dampak deforestasi terbesar di 
seluruh dunia sejauh ini. UE mengkonsumsi 10% dari 
semua produk di dunia yang melibatkan deforestasi, 
termasuk 36% dari deforestasi yang terkait dengan 
ternak dan tanaman seperti kedelai dari Amerika 
Selatan, kakao dari Afrika Barat dan minyak kelapa 
sawit dari Indonesia. Antara tahun 1990 dan 2008 Uni 
Eropa bertanggung jawab atas 9 juta hektar deforestasi 
di luar negeri, dibandingkan dengan China dan 
Jepang atas 4,5 juta hektar deforestasi dan Amerika 
Serikat atas 1,9 juta hektar deforestasi.

Komitmen-komitmen sukarela perusahaan, skema 
sertifikasi, REDD+ dan kompensasi (offsetting) 
keanekaragaman hayati adalah solusi yang salah atau 
tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Uni 
Eropa telah berkomitmen untuk mengembangkan 
rencana aksi menyangkut deforestasi. Rencana ini 
harus fokus pada langkah-langkah membatasi sisi 
pasokan dan permintaan, mengakui batas-batas global 
dan memperkuat kontrol masyarakat atas hutan. 
Pengurangan permintaan Uni Eropa membutuhkan 
peningkatan efisiensi sumber daya, pengurangan 
limbah makanan, penghapusan subsidi pertanian 
dan penghapusan target dan subsidi untuk bahan 
bakar nabati pengangkutan berbasis tanaman pangan 
(pemicu utama impor minyak sawit dan kedelai), 
reformasi kebijakan yang menyangkut penggunaan 
biomassa (pemicu utama produksi dan impor pelet 
kayu), metodologi perhitungan gas rumah kaca yang 
lebih baik, dan reformasi tarif dan pengadaan publik.

Uni Eropa perlu memastikan bahwa instrumen 
FLEGT tak memberi pasar akses ke kayu konversi 
ilegal, memperkuat penerapan Regulasi Kayu dan 
memastikan bahwa skema jaminan legalitas di 
bawah VPA jelas mengenai konversi. Regulasi Uni 
Eropa mengenai komoditas yang membahayakan 
hutan memerlukan pendekatan berbasis risiko yang 
difokuskan pada legalitas, khususnya penguasaan 

lahan, dengan tanggung jawab yang jelas dialamatkan 
pada operator, dan langkah-langkah sisi pasokan 
yang saling melengkapi. Kesepakatan perdagangan 
dan investasi bilateral dan regional harus menangani 
ancaman terhadap hutan melalui dukungan untuk 
investasi pembangunan berkelanjutan, regulasi 
domestik dan kepatuhan pada pedoman Komite 
Ketahanan Pangan Dunia.

DIsKUsI

Para delegasi sepakat mengenai perlunya lebih 
banyak kejelasan dalam mendefinisikan legalitas 
dan keberlanjutan komoditas kayu dan komoditas 
yang menyebabkan deforestasi, termasuk pentingnya 
sertifikat tanah, dan penguatan apresiasi ini di 
tingkat Uni Eropa. Kolaborasi yang lebih baik antara 
Uni Eropa dan negara-negara pemasok diperlukan, 
untuk mempercepat pengurangan dampak negara 
konsumen Uni Eropa terhadap hutan di luar negeri. 
Studi kasus yang berfokus pada masyarakat dapat 
memberi masukan bagi ulasan Uni Eropa mengenai 
Regulasi Kayu. Ada keuntungan dalam membuat 
sektor bisnis jelas memahami kewajiban hukumnya 
dan sepenuhnya menegakkan kewajiban-kewajiban 
tersebut.

bANK DUNIA, MAsyArAKAT HUTAN DAN 
DEforEsTAsI – BanK inFormation center 
(Bic)

PrEsENTAsI

BIC adalah sebuah NGO yang memantau kebijakan 
lembaga keuangan internasional dan regional seperti 
Bank Dunia. Bank Dunia adalah sumber terbesar 
dari pembiayaan multilateral untuk hutan di negara 
berkembang. Bank Dunia telah menyelesaikan 331 
proyek sektor kehutanan dan memiliki 106 proyek 
seperti itu saat ini ditambah 22 proyek lainnya yang 
tengah dalam persiapan, serta elemen-elemen yang 
berkaitan dengan hutan dalam proyek-proyek lain. 
Investasi tahunan Bank Dunia di sektor kehutanan 
telah meningkat dari sekitar US$100 juta pada tahun 
2002 menjadi lebih dari US$500 juta pada 2013. 
Komitmen-komtimen terbesar ada di Amerika Latin, 
dengan investasi yang cukup besar juga di Afrika, Asia 
Selatan dan Timur, dan Eropa.

Banyak proyek Bank Dunia dikelompokkan ke dalam 
perubahan iklim, keanekaragaman hayati, atau 
kebijakan dan lembaga lingkungan. Sebagian besar 
dari ke-22 proyek yang sedang dalam persiapan adalah 
proyek kecil. Tujuh adalah komponen FCPF atau 
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FIP. Inisiatif Bank Dunia lainnya termasuk PROFOR 
(Program Hutan), Dana BioKarbon dan WAVES 
(Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem 
Services / Penghitungan Kekayaan dan Valuasi 
Jasa Ekosistem). Strategi kehutanan Bank Dunia di 
tahun 2014 berfokus pada pengentasan kemiskinan, 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 
perlindungan jasa-jasa dan nilai-nilai lingkungan 
hidup lokal dan global.

Penilaian Independent Evaluation Group (IEG) 
pada kerja Bank Dunia di sektor kehutanan 
merekomendasikan perlunya partisipasi masyarakat 
yang lebih berarti, peninjauan atas hasil dari 
dukungan Bank Dunia untuk reformasi konsesi 
kayu tropis industri, penggunaan indikator hasil 
pengelolaan hutan lestari, menargetkan investasi 
International Finance Corporation (IFC) dan 
dukungan Multilateral Investment Guarantee Agency 
(MIGA) untuk menghasilkan permintaan yang lebih 
besar akan produk hutan lestari, dan penyelarasan 
dukungan hutan dari Bank Dunia, IFC dan MIGA. 
Manajemen Bank Dunia menyetujui sebagian besar 
rekomendasi tersebut, tetapi menolak untuk meninjau 
dampak keterlibatannya dalam konsesi kayu. IFC 
menyusun rencana aksi Hutan dan Pepohonan di 
Lanskap Berkelanjutan untuk tahun 2014-16 'untuk 
mengatasi tantangan pembangunan … dalam 
cara yang terintegrasi lebih baik dengan lanskap 
keseluruhan'.

Pembiayaan Bank Dunia untuk REDD+ disalurkan 
melalui FCPF (sekitar US$300 juta untuk Kesiapan 
REDD+ di 42 negara dan $400.000.000 untuk uji coba 
pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+) dan 
FIP (sekitar $600 juta untuk 8 negara percontohan, 
termasuk mekanisme hibah untuk masyarakat adat). 
Di Indonesia portofolio kehutanannya mencakup 
pinjaman penyesuaian struktural untuk kelapa 
sawit, pembangunan daerah, peremajaan kota 
dan konservasi keanekaragaman hayati. Kredit 
investasi langsung masih memiliki pangsa terbesar, 
sedangkan trust fund yang dikelola Bank Dunia 
seperti FIP dan GEF ditujukan untuk membawa 
efek yang transformatif dan inovatif terhadap tata 
kelola hutan. Proyek non-hutan yang didukung Bank 
Dunia di Indonesia seperti eksplorasi pertambangan 
dan ekstraksi batubara melibatkan deforestasi yang 
signifikan.

Tuntutan masyarakat sipil dan masyarakat adat 
seputar hak, tata kelola dan penguasaan lahan kini 
menjadi bagian dari perdebatan REDD. Kemajuan 
telah dicapai dalam pengaman UNFCCC dan dalam 
aturan untuk FIP, FCPF dan UN-REDD, termasuk 

persyaratan transparansi dan pengungkapan yang 
progresif dalam FCPF, pedoman keterlibatan 
stakeholders, mekanisme pengaduan di tingkat 
nasional, dan persyaratan untuk penilaian lingkungan 
dan sosial strategis partisipatif (SESAs). Untuk 
membantu mengimplementasikan perbaikan di 
tingkat nasional, terdapat masyarakat sipil dan 
jaringan masyarakat adat, analisa, materi pelatihan 
dan alat-alat partisipatif yang banyak jumlahnya, dan 
pengamat dari masyarakat sipil dan masyarakat adat 
untuk memberikan tekanan pada FCPF, UN-REDD 
dan FIP.

DIsKUsI

Delegasi Amerika Selatan menyatakan ketidakpuasan 
dengan FIP dalam kaitannya dengan FPIC masyarakat 
dan hak masyarakat adat atas tanah, dan dengan 
pendapat bahwa Bank Dunia tidak memiliki konsep 
yang jelas tentang SESA. Keprihatinan serupa 
disuarakan oleh delegasi dari Indonesia, di mana 
program Bank Dunia tidak memungkinkan banyak 
partisipasi masyarakat. Ada keraguan tentang apakah 
Bank Dunia dapat memberikan kontribusi dalam 
perbaikan tata kelola hutan tingkat nasional.

deforestasi, hak-hak masyarakat 
DAN ALTErNATIf AKAr rUMPUT DI AsIA 
TENGGArA – recoFtc (center For PeoPle 
and Forests)

PrEsENTAsI

RECOFTC adalah organisasi pengembangan kapasitas 
regional dengan visi untuk mewujudkan masyarakat 
lokal yang secara aktif mengelola hutan di Asia dan 
Pasifik untuk memastikan manfaat sosial, ekonomi 
dan lingkungan yang optimal. Asia dan Pasifik 
memiliki 740 juta hektar hutan, 18% dari total hutan 
dunia, dan 450 juta orang yang menggantungkan 
mata pencaharian mereka pada hutan. Laju deforestasi 
tahunan yang tinggi di sebagian besar Asia Tenggara 
(hilangnya hutan absolut paling tinggi di Indonesia; 
relatif tertinggi di Kamboja), sementara Vietnam dan 
China menunjukkan tren reboisasi yang positif.

Hutan masyarakat menguntungkan hutan dan 
masyarakat dengan meningkatkan mata pencaharian, 
mengurangi deforestasi, meningkatkan kualitas 
hutan dan menguatkan tata kelola. Hutan masyarakat 
menempatkan manusia sebagai pusat dan, ketika 
hak-hak masyarakat ditetapkan, dilaksanakan dan 
dilindungi, dapat membuat pengelolaan hutan 
lestari menjadi kenyataan. Perbandingan antara 



109

hutan masyarakat dan hutan negara di Kamboja 
menunjukkan bahwa hutan rakyat memiliki 
sedikit kerusakan, biomassa yang lebih besar dan 
perlindungan yang lebih baik. Di Vietnam hutan 
masyarakat telah membantu mengurangi penebangan 
liar ke titik nol dan mencapai penanaman pengayaan 
hutan, pembentukan hutan tanaman baru dan 
perbaikan persediaan air. Hutan masyarakat dapat 
membantu mengentaskan kemiskinan jika itu 
mencakup hak penguasaan yang aman di kawasan 
hutan yang dapat memberikan penghasilan, bukan di 
lahan kritis di mana pendapatan terbatas, dan di mana 
regulasi memastikan bahwa masyarakat dapat mencari 
nafkah dari hutan mereka.

DIsKUsI

Telah dipahami bahwa pemicu langsung deforestasi 
yang pesat di Kamboja adalah penebangan, 
pembangunan infrastruktur, konversi lahan, dan 
konsesi komersial untuk kelapa sawit, karet dan 
komoditas lainnya. RECOFTC mengenalkan 
kegiatan peningkatan kapasitas di Kamboja yang 
bertujuan mendukung identifikasi, pengembangan 
dan formalisasi hutan masyarakat, terutama untuk 
mengamankan hak-hak masyarakat setempat. 
Kegiatan di Kamboja ini telah membantu mengubah 
sikap, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan 
keterampilan dan mempengaruhi pembuatan 
kebijakan.

Beberapa delegasi melihat dalam pendekatan 
RECOFTC jenis pengelolaan hutan masyarakat 
berkelanjutan yang mereka advokasi, dan sepakat 
bahwa pengentasan kemiskinan dapat ditingkatkan 
jika manusianya diberdayakan. Lainnya menanyakan 
potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat 
menyangkut cara pengimplementasian hutan 
masyarakat. Hutan masyarakat seperti yang 
dipraktekkan oleh pemerintah mungkin gagal 
untuk mengakui bahwa tanah hutan adalah milik 
komunitas lokal dan masyarakat adat sebelum negara 
mulai mengeluarkan konsesi. Oleh karena itu yang 
dimaksud dengan hutan masyarakat dalam makna 
awalnya mungkin lebih mengenai menegaskan hak 
dan menjalankan cara hidup tradisional dan bukan 
dalam hal pemerintah menerapkan program-program 
baru.

'Di desa saya ada demonstrasi rEDD yang didanai 
oleh Australia. juga di desa saya ada perkebunan 
kelapa sawit di atas konsesi yang besar yang 
diberikan oleh pemerintah. jadi ada perang 
kepentingan. Kelapa sawit akan menghancurkan 
tanah masyarakat kami, tetapi pada saat yang 

sama rEDD meminta kami untuk memulihkan 
tanah yang terdegradasi. Proyek di desa saya tidak 
memiliki keberlanjutan dari sudut pandang kami. 
Proyek-proyek ini mendorong kami ke dinding dan 
semakin mempersempit ruang kami. Pemerintah 
mengeluarkan keputusan membuat kawasan 
lindung di wilayah yang tumpang tindih dengan 
tanah adat. jadi di Indonesia masih belum ada 
pengakuan atas hutan masyarakat. Peraturan ini 
melarang kami memasuki hutan kami sendiri. Kami 
ingin hutan kami berada di bawah yurisdiksi kami 
sendiri, milik kami, seperti yang telah diturunkan 
dari generasi ke generasi. Masyarakat adat harus 
dapat sepenuhnya menduduki tanah mereka 
dan bebas dari penjajahan.' – Delegasi lokakarya 
Indonesia.

Kesimpulannya adalah sepertinya ada kontradiksi 
besar dalam kebijakan hutan negara. Pemerintah 
mengaku ingin melindungi hutan, seperti di bawah 
REDD, tapi mereka membagikan konsesi komersial 
besar untuk kegiatan yang mengakibatkan deforestasi. 
Masyarakat terjepit di antara dua pendekatan ini, dan 
ketika mereka mengajukan solusi, pemerintah sering 
mengabaikan mereka.

MAsyArAKAT HUKUM ADAT DAN HUTAN 
ADAT – Pemerintah indonesia

PrEsENTAsI

Nara sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup 
Indonesia – anggota dari Unit Pemberdayaan 
Masyarakat di KLH – berbicara tentang pentingnya 
pemerintah memahami pentingnya keberadaan 
masyarakat hukum adat dan keberlanjutan 
hutan negara. Unit pemberdayaan masyarakat 
mengupayakan pengakuan terhadap masyarakat adat. 
Petugas administrasi kabupaten, dengan pelatihan 
dari kementerian, melakukan pencatatan masyarakat 
asli dan masyarakat adat, termasuk rincian mengenai 
kelompok etno-linguistik yang berbeda, lahan 
yang mereka tempati dan gunakan, dan sejarah, 
pengetahuan tradisional dan hukum dan lembaga 
adat mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
database daring/online yang akan didukung 
masyarakat, yang pemerintah harap akan membantu 
menghindarkan konflik dengan memungkinkan 
verifikasi terhadap klaim tanah yang tumpang tindih.

Sejumlah komunitas adat telah memperoleh 
pengakuan hukum resmi di berbagai tingkat 
pemerintahan. Namun, masih ada kekurangan data 
dan kejelasan tentang proses pengakuan tersebut. 
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Pembagian wewenang antara berbagai tingkat 
pemerintahan memperumit masalah, karena setiap 
daerah memiliki undang-undang sendiri. Namun, 
pemerintah yakin bahwa pengetahuan lingkungan 
tradisional milik masyarakat perlu dilindungi 
demi generasi mendatang dan sebagai sumber 
kemakmuran.

DIsKUsI 

Para delegasi bertanya bagaimana pendekatan 
progresif dari pemerintah ini bisa ditingkatkan dan 
dilaksanakan secara lebih luas untuk membantu 
masyarakat menghadapi dampak negatif dari 
kelapa sawit dan kegiatan komersial lainnya. Telah 
diketahui bahwa pemerintah tampaknya memiliki 
dua pendekatan yang saling bertentangan: satu 
mendukung masyarakat, yang lain merugikan 
mereka. Diyakini kemajuan yang dilaporkan oleh 
pemerintah hanyalah tanggapan atas temuan Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bagaimana 
kementerian mengatasi ancaman terhadap masyarakat 
dari konsesi baru, termasuk pelaksanaan penilaian 
dampak lingkungan (AMDAL) yang cacat yang tak 
menyertakan partisipasi atau persetujuan masyarakat? 
Apa yang dilakukan kementerian untuk melindungi 
hak-hak masyarakat adat?

Pertanyaan juga muncul mengenai bagaimana 
kementerian memberikan sanksi pada perusahaan-
perusahaan yang melanggar hutan atau hak asasi 
manusia, dan mengenai akuntabilitas Kementerian 
Kehutanan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran 
tersebut. Akankah pemerintah kabupaten mendukung 
peta penggunaan lahan masyarakat yang dibuat 
di tingkat desa, dan jika demikian, bagaimana 
prosedurnya?

Para pejabat menjawab bahwa hukum jelas 
mewajibkan masyarakat untuk terlibat dalam proses 
AMDAL. Namun begitu, salah satu kesulitan dalam 
hal ini adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup 
harus bekerja dengan kementerian-kementerian 
lain, dan kadang terjadi kurang koordinasi, atau 
dalam beberapa kasus kementerian-kementerian ini 
tidak mematuhi hukum. Ada juga masalah izin yang 
tumpang tindih dan masalah perusahaan tertentu 
yang tidak mengambil pendekatan yang bertanggung 
jawab terhadap lingkungan.

Delegasi dari Indonesia timur mengamati bahwa 
masyarakat di sana sulit untuk mendapatkan 
perhatian pemerintah. Mereka menanyakan pelakuan 
terhadap masyarakat di Merauke, Papua, yang terkena 
dampak proyek MIFEE, yang menurut banyak 

pandangan dari delegasi Indonesia harus ditutup.

'Kami tidak punya masalah dengan hukum, 
tetapi pada tahun 1972 pemerintah melakukan 
genosida di Merauke terhadap rakyatnya sendiri. 
Ada perampasan tanah di 16 lokasi berbeda. 
Kami ditakuti dengan buldoser, lalu tentara 
datang untuk menembaki kami, menyebut kami 
pemberontak separatis. Untuk siapakah hukum 
itu dan kepada siapakah hukum berpihak? Hutan 
kami diambil secara paksa. Kini 12 desa di Merauke 
menderita kelaparan karena tindakan perusahaan 
dan pemerintah itu, namun mereka masih harus 
membayar pajak. Pemerintah dan DPr harus 
melibatkan kami dalam membuat hukum yang 
memihak masyarakat adat sehingga kami dapat 
mempertahankan apa yang tersisa dari hidup kami.' 
– Delegasi lokakarya dari Papua.

Ada kritik bahwa kebijakan pemerintahlah, dan bukan 
masyarakat, yang bertanggung jawab atas kebakaran 
hutan di Riau, Sumatera. KLH harus melakukan 
inventarisasi lahan gambut dan menghentikan 
penanaman dalam ilegal di lahan gambut yang 
dilakukan para perampas lahan. Terlalu banyak 
undang-undang telah dibuat dan dilaksanakan tanpa 
melibatkan masyarakat lokal yang merupakan pihak 
yang paling menderita ketika hukum dilanggar.

Para pejabat tersebut menjawab bahwa pemerintah 
berencana untuk mendirikan pusat bantuan regional 
di mana pengacara akan bekerja sama dengan 
masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik lahan, 
hutan dan sumber daya. Pemerintah menyadari 
masalah di Papua dan tengah mengambil langkah-
langkah untuk memperbaiki administrasinya. 
Kadang KLH tidak dapat mempengaruhi departemen 
pemerintah lainnya atau cara perusahaan beroperasi, 
dan pemerintah pusat tidak selalu bisa mempengaruhi 
provinsi.

Pengamatan penutup dari para delegasi mencakup 
kurangnya akses masyarakat ke pengadilan 
untuk menyelesaikan masalah, dan keputusan 
pengadilan seringkali tidak dilaksanakan. 
Diperlukan penghentian perdagangan komoditas 
yang mengakibatkan deforestasi serta perlu adanya 
transparansi dan peningkatan koordinasi pemerintah 
dan penegakan hukum. Secara internasional hak 
asasi manusia harus menjadi lebih penting dalam 
perdebatan mengenai mengatasi perubahan iklim. 
Pemimpin sesi mengucapkan terima kasih kepada 
pejabat pemerintah karena mau terlibat dalam diskusi 
yang hangat ini, menyatakan bahwa banyak tantangan 
yang diajukan oleh peserta juga merupakan tanggung 
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jawab tingkat pemerintahan dan jajaran kementerian 
yang berbeda.

DEforEsTAsI, PENGUAsAAN LAHAN DAN 
hak-hak komunitas – center For 
international Forestry research (ciFor)

PrEsENTAsI

CIFOR adalah fasilitas ilmiah nirlaba yang 
mempelajari tantangan pengelolaan hutan dan 
lanskap di seluruh dunia. Saat negara-negara hutan 
tropis mengembangkan kebijakan dan inisiatif 
untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi 
dan degradasi hutan (REDD+), CIFOR dan para 
organisasi mitra terus memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan REDD+ negara-negara tersebut dalam 
hal sasaran ekuitas, efektivitas karbon dan efisiensi 
biaya. Negara-negara yang menjadi fokus ialah Brasil, 
Peru, Kamerun, Tanzania, Indonesia dan Vietnam.

Tekanan pada hak-hak, penguasaan lahan dan 
mata pencaharian masyarakat hutan meningkat 
sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan 
jumlah penduduk, perluasan konsesi komersial, 
pembangunan infrastruktur, peningkatan permintaan 
konsumen akan komoditas, perampasan tanah hutan 
yang dilakukan negara, dan pola diskriminasi dan 
penjajahan internal. Pada saat yang sama, dalam 
beberapa dekade terakhir terjadi pemulihan hak 
secara parsial yang diakibatkan oleh beberapa hal 
seperti kegagalan kepemilikan dan pengendalian 
hutan secara terpusat oleh negara, desentralisasi, 
rente kayu yang menurun, sementara advokasi 
dan kampanye hak asasi manusia dan solidaritas, 
demokratisasi, dan ruang politik bagi aksi kolektif 
terus berlangsung. Meskipun demikian, sebagian 
besar kawasan hutan berada di bawah kendali negara; 
ada perdebatan antara klaim penguasaan berdasarkan 
hukum dan berdasarkan adat; klaim pihak luar atas 
tanah dan sumber daya bertambah, dan hak-hak dan 
penguasaan masyarakat lokal terancam.

Inisiatif REDD+ harus mengatasi masalah penguasaan 
karena itu merupakan daerah yang diperebutkan, juga 
karena alasan hak asasi manusia dan etika dan karena 
alasan kepatuhan. Selain itu, masalah penguasaan 
perlu diatasi karena REDD+ memerlukan kejelasan 
dan keamanan. Inisiatif tersebut harus menjelaskan 
hak dan tanggung jawab dan melindungi penguasaan 
dan mata pencaharian masyarakat. Penelitian CIFOR 
mengenai penguasaan lahan berfokus pada sudut 
pandang penduduk desa, tindakan yang telah diambil 
pendukung REDD+, dan faktor-faktor nasional yang 
mempengaruhi jaminan penguasaan dan bagaimana 

semua ini ditangani. Banyak desa merasakan ancaman 
terhadap penguasaan lahan mereka pada setidaknya 
sebagian tanah mereka dan mendapati ada pihak 
luar yang menggunakan tanah mereka, meski kadang 
ini melanggar aturan adat atau hukum perundang-
undangan; sebagian telah gagal mencoba melarang 
pengguna luar; dan terdapat kurangnya kepatuhan 
desa terhadap aturan adat. Kemampuan mengatasi 
masalah penguasaan amat kuat di Brazil dan Vietnam, 
sedang-sedang saja di Kamerun dan Tanzania, dan 
lemah di Indonesia.

Klaim eksternal terhadap hutan lokal dan tidak 
memadainya hak-hak atau kemampuan masyarakat 
untuk melarang orang luar adalah masalah mendasar 
dan sedikit sekali dukungan pemerintah untuk 
mengatasinya. Agar REDD efektif, maka REDD perlu 
memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi 
semua stakeholders tanpa memperburuk konflik 
tanah. Rekomendasi CIFOR adalah memperjelas 
kebijakan REDD+ di tingkat internasional dan 
mengatasi masalah penguasaan di tingkat nasional 
dengan meningkatkan konsultasi nasional, 
menyelesaikan klaim hukum dan adat, menyertakan 
pemetaan partisipatif, penegakan hukum pro-warga 
miskin, memperjelas kepemilikan karbon hutan, 
mengintegrasikan upaya nasional dan lokal dan 
memastikan adanya mekanisme pengaduan untuk 
menyelesaikan konflik hak atas tanah.

DIsKUsI 

Pertanyaan dan diskusi berpusat pada hubungan 
antara pertimbangan etis, hukum dan instrumental, 
langkah selanjutnya dalam penelitian CIFOR dan 
bagaimana sertifikasi tanah lokal mungkin ditangani 
di tingkat nasional melalui REDD. CIFOR percaya 
bahwa sebagian besar pendukung REDD didorong 
oleh pertimbangan etis. Dengan mempublikasikan 
hasil penelitiannya, CIFOR telah melibatkan 
aktor-aktor seperti USAID dan Norad. Konferensi 
Partai UNFCCC tahun 2014 yang diadakan di Lima 
akan menjadi kesempatan baik untuk memusatkan 
perhatian pada pengaman sosial.

INIsIATIf INGGrIs DALAM DEforEsTAsI, 
PENGUAsAAN LAHAN DAN TATA 
KELoLA – dePartemen inggris untuK 
PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 

PrEsENTAsI

Republik Demokratik Kongo (RDK), Indonesia dan 
Peru termasuk di dalam 10 negara di dunia yang 
memiliki kawasan hutan terbesar (negara-negara 
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dengan pohon terbanyak adalah Rusia, Brazil dan 
Kanada). Deforestasi terjadi paling cepat di Amerika 
Tengah dan Amerika Selatan, Afrika Barat dan Asia 
Tenggara. Departemen Inggris untuk Pembangunan 
Internasional (DFID) menganggap pemicu langsung 
utama deforestasi dan degradasi hutan adalah 
pertanian komersial di sebagian besar negara 
berkembang, ekstraksi kayu di Amerika Latin dan 
Asia (sub)tropis dan pengambilan kayu bakar dan 
produksi arang di Afrika. Tekanan terhadap hutan 
diperkirakan akan meningkat dengan meningkatnya 
populasi, pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas 
ekspor dan konsumsi global yang tinggi terhadap 
makanan, bahan bakar nabati, produk kayu dan 
mineral.

Di Indonesia deforestasi dipicu oleh pembukaan hutan 
untuk perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas, 
pertanian kecil, korupsi, tata kelola yang lemah dan 
masalah tanah dan penunjukan hutan yang belum 
terselesaikan. Faktor-faktor positif di Indonesia 
mencakup kebijakan nol deforestasi dari perusahaan 
‘empat besar' (GAR, APP, Wilmar, APRIL), inisiatif 
‘satu’ peta, kesepakatan untuk memerangi kejahatan 
hutan, keputusan MA yang mengakui hak masyarakat 
adat atas tanah, Badan REDD+ nasional, VPA FLEGT 
dengan Uni Eropa, dan pelaksanaan skema jaminan 
legalitas kayu.

DFID adalah pendukung utama FLEGT dan 
mengakui bahwa menghentikan deforestasi adalah 
cara yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim. 
Program DFID termasuk Tata Kelola Hutan, Pasar 
dan Iklim (mendukung NGO yang bekerja pada 
isu-isu kehutanan), Program Investasi Hutan Bank 
Dunia, penelitian dengan CIFOR dan ICRAF, dan 
program bilateral di Asia. Berbagai kegiatan dilakukan 
di Indonesia termasuk Program Kehutanan Multi-
Stakeholder, kerja-kerja perencanaan tata ruang dan 
pembangunan rendah karbon di Papua dan kolaborasi 
dengan Asia Foundation, World Resources Institute, 
Agence Française de Developpement dan International 
Climate Change Trust Fund.

Tantangan sektor kehutanan di masa mendatang 
termasuk mengembangkan inisiatif untuk 
memberikan dampak yang lebih besar; mulai dari 
kayu ke kelapa sawit, karet, ternak dan kedelai; 
mereformasi sistem peradilan; meningkatkan 
penyelesaian konflik; menguatkan dan menggunakan 
bukti bahwa masyarakat mengelola hutan lebih 
baik daripada pemerintah dan perusahaan besar; 
dan membujuk pemerintah dan perusahaan untuk 
berubah, dan membuktikan manfaat pemberantasan 
korupsi dan konflik.

DIsKUsI 

Menanggapi pertanyaan tentang pendekatan Bank 
Dunia terhadap hak masyarakat adat, masyarakat 
sipil diundang untuk mengingatkan DFID 
akan keprihatinan yang ada, untuk membantu 
menginformasikan DFID agarmempengaruhi ulasan 
Bank Dunia akan kebijakan pengamannya. Diskusi 
mengangkat isu tentang bagaimana DFID dapat 
mempengaruhi kesepakatan bilateral, kekhawatiran 
tentang REDD di Indonesia, dan keseimbangan 
prioritas Pemerintah Inggris antara hak asasi manusia 
dan konservasi keanekaragaman hayati. DFID 
menyambut baik dialog dengan masyarakat sipil 
tentang kegiatannya di masa depan, termasuk surat 
advokasi dari NGO, dan menyadari kekhawatiran 
tentang pinjaman Bank Dunia pinjaman kepada 
Indonesia.

Para delegasi menyebutkan perlunya menjadikan 
hak penguasaan lahan sebagai syarat untuk 
melakukan usaha di sektor kayu dan sektor-sektor 
lain dan mengangkat isu-isu hak asasi manusia 
internasional dalam konteks program-program 
bantuan bilateral, serta kesulitan di Indonesia untuk 
melaksanakan keputusan pengadilan yang positif 
mengenai hak atas tanah. Untuk DFID ada prospek 
memasukkan penguasaan lahan dalam standar 
legalitas hutan. Seperti kerjasamanya dengan berbagai 
pemerintah, DFID tidak bisa secara resmi ikut 
campur dalam urusan hukum internal di negara-
negara penerima bantuan atau berkhotbah tentang 
hukum internasional, yang mana juga tidak selalu 
dipatuhi oleh Uni Eropa. Tapi DFID menggunakan 
pengaruhnya jika memungkinkan, akan mendukung 
NGO yang menyuarakan keprihatinan yang relevan 
dan yang dapat membantu membawa perubahan di 
pasar internasional, seperti yang telah dicapai dengan 
produk kayu.

Para delegasi menyatakan bahwa meskipun 
dukungan terhadap upaya masyarakat sipil untuk 
mempromosikan hak atas tanah dan akuntabilitas 
diperlukan dan disambut baik, namun pemerintah 
dan lembaga donor seperti DFID juga memiliki 
peran dan kewajiban untuk memajukan hak asasi 
manusia secara lebih luas dan langsung. Pemerintah 
dan lembaga donor perlu memastikan bahwa proyek-
proyek dan kesepakatan-kesepakatan bilateral mereka 
menegakkan HAM. Beberapa delegasi menekankan 
bahwa pendapat beberapa pemerintah negara 
berhutan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia 
entah bagaimana melanggar kedaulatan negara 
tidak berdasar, karena sebagian besar negara telah 
meratifikasi setidaknya beberapa perjanjian hak asasi 
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manusia. Dalam hal ini, negara-negara berhutan ini 
telah sepakat untuk mematuhi standar-standar hak 
asasi manusia, karena itu menuntut hal ini dalam 
program hutan tidak dapat dilihat sebagai pemaksaan. 
Ini hanya masalah menjalankan komitmen dan 
memenuhi kewajiban yang telah dibuat oleh negara-
negara.

program un-redd dan keterLibatan 
sTAKEHoLDEr – Program un-redd

PrEsENTAsI

Program Kolaborasi PBB tentang Pengurangan 
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di 
Negara Berkembang (UN REDD-Programme), yang 
dibentuk pada tahun 2008 oleh FAO, UNDP dan 
UNEP, bertujuan untuk membantu negara-negara 
mengembangkan kapasitas dan kelembagaan yang 
diperlukan untuk mengimplementasikan REDD+ 
di tingkat nasional (Tahap 1: Kesiapan REDD+); 
langkah-langkah dan strategi praktis uji lapangan 
(Tahap 2: Demonstrasi dan Uji Coba Kebijakan dan 
Tindakan); dan mengembangkan sistem distribusi 
sumber daya berbasis kinerja nasional (Tahap 3: 
Pelaksanaan REDD+). Program tersebut mendukung 
negara-negara dalam bidang pengukuran, pelaporan 
dan verifikasi (MRV) dan sistem pemantauan; tata 
kelola REDD+; manajemen pembayaran REDD+ 
yang transparan, adil dan akuntabel; keterlibatan 
stakeholder; beragam manfaat hutan; dan mendorong 
ekonomi hijau.

Program UN-REDD berkomitmen pada pendekatan 
berbasis hak dan untuk mendukung negara-negara 
dalam memenuhi komitmen mereka di bawah 
UNDRIP. Masyarakat adat sering menjadi kelompok 
yang paling terpinggirkan dan membutuhkan 
perhatian khusus. Kesepakatan Cancun UNFCCC 
(COP 16, 2010) membutuhkan partisipasi penuh 
dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas 
lokal. Sebagian besar hutan yang tersisa di dunia 
ada di tanah leluhur dan tanah adat masyarakat; 
jutaan orang menggantungkan mata pencaharian 
mereka pada hutan; dan mereka dapat memberikan 
kontribusi penting dengan pengetahuan tradisional 
dan hubungan khusus mereka dengan hutan. Prioritas 
utama untuk keterlibatan stakeholder dari Program 
ini adalah untuk mendukung dan mengembangkan 
kapasitas masyarakat dan komunitas adat untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan Kesiapan REDD+; untuk 
mendukung negara-negara dalam menentukan apakah 
dan bagaimana menerapkan FPIC selama pelaksanaan 
REDD+; dan untuk mengembangkan mekanisme 
pengaduan dalam negeri terkait dengan REDD+.

Program ini telah mengembangkan pedoman bersama 
Program UN-REDD/FCPF untuk keterlibatan 
stakeholder, FPIC dan pengaduan, dan berusaha 
membangun platform partisipatif sambil memberikan 
dukungan dan bimbingan kepada negara-negara 
dalam mekanisme FPIC dan pengaduan. Program 
ini telah membantu mengubah dinamika REDD+ 
dengan membawa masyarakat adat dan masyarakat 
sipil untuk bertemu, membuka ruang untuk dialog 
tentang isu-isu seperti hak dan penguasaan lahan, 
dan membantu menjadikan pemerintah lebih 
akuntabel. Partisipasi efektif oleh komunitas dan 
masyarakat sipil memerlukan investasi waktu dan 
uang, termasuk keterlibatan stakeholder sebelum 
proses nasional resmi dimulai. Pelaksanaan REDD 
harus mencerminkan kebutuhan masing-masing 
negara. Dukungan teknis yang tepat, kejelasan 
tentang partisipasi, konsultasi dan persetujuan, dan 
penyebaran yang lebih disempurnakan akan praktik-
praktik yang baik akan membantu memastikan bahwa 
strategi nasional REDD bermanfaat bagi semua.

DIsKUsI

Para delegasi mengangkat masalah dengan 
pelaksanaan REDD+ di Guyana, di mana mereka 
menganggap bahwa konsultasi masyarakat berjalan 
dengan cacat, persetujuan masyarakat adat tidak 
benar-benar dicari, dan ada ketidakjelasan tentang 
prosedur pengaduan. Risiko ketidaksepakatan 
antara pengembang REDD+ dan masyarakat hutan 
mengenai sifat dasar dari penguasaan lahan dan nilai 
pemanfaatan hutan juga diangkat, bersama dengan 
kemungkinan bahwa masyarakat mungkin menentang 
proyek-proyek REDD+ di tanah atau wilayah mereka.

‘Apakah pengaman yang diterapkan oleh Program 
UN-rEDD melindungi keberadaan hak-hak 
masyarakat, atau itu akan memaksa masyarakat 
meninggalkan tanah mereka? saya belum melihat 
pengaman yang diterapkan sesuai dengan 
proyek-proyek ini dapat menjamin kelangsungan 
masyarakat dan kehidupan sehari-hari mereka. 
Prinsip-prinsip fPIC lebih dari sekedar formalitas. 
fPIC bukan sekadar melibatkan masyarakat lalu 
menjalankan rencana pembangunannya.’ – Delegasi 
lokakarya.

Ada kekhawatiran mengenai seberapa jauh 
implementasi REDD+ dapat mewujudkan partisipasi 
masyarakat, dan tentang risiko konflik sosial. Telah 
diperhatikan bahwa, meski dokumen REDD+ 
menekankan hak-hak masyarakat, saat ketegangan 
muncul lembaga internasional lebih mengedepankan 
penafsiran pemerintah yang lebih terbatas atas 
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hak daripada perspektif masyarakat. Bisakah lebih 
mempertimbangkan keahlian tentang lingkungan 
dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara 
berkelanjutan dengan hutan dari masyarakat adat dan 
masyarakat hutan?

‘Hutan utuh yang ada adalah hutan adat yang 
diperjuangkan masyarakat adat. Di sekitar 
kami ada konsesi. Tidak ada hutan yang utuh 
kecuali hutan rakyat. rEDD+ seharusnya tidak 
memberi penghargaan kepada perusahaan. jika 
rEDD+ menggunakan perusahaan, mereka akan 
mengambil tanah masyarakat lagi. Hal ini akan 
menyebabkan konflik. jika ada kompensasi apapun, 
kompensasi itu harus diberikan kepada masyarakat. 
Akankah rEDD+ datang ke masyarakat adat dan 
hutan untuk belajar?’ – Delegasi lokakarya dari 
Katingan, Kalimantan Tengah.

Sebagai tanggapan, dijelaskan bahwa Program 
UN-REDD membantu negara-negara untuk 
mengembangkan dan kemudian menerapkan strategi 
atau aksi REDD+ nasional (pendekatan nasional), 
bukan proyek. Ditunjukkan bahwa pada satu 
kesempatan ketika sebuah komunitas di Sulawesi 
Tengah, yang menjadi salah satu provinsi percontohan 
untuk kegiatan demonstrasi di bawah Program 
UN-REDD di Indonesia, menentang usulan konsultasi 
REDD+ sebagai bagian dari uji coba FPIC-nya, 
keputusan itu dihormati dan tidak terjadi konsultasi 
lebih lanjut . Pembelajaran yang cukup berarti juga 
terjadi di antara negara-negara mitra Program, 
misalnya, untuk lebih memahami isu penguasaan 
lahan di tingkat negara. Mengenai mekanisme 
pengaduan, Program melakukan misi scoping di 
Kamboja, di mana ada kebutuhan untuk memperkuat 
pengaturan kelembagaan antara tingkat nasional dan 
subnasional. Disepakati bahwa Program ini dapat 
belajar lebih banyak dari masyarakat, memasukkan 
pelajaran-pelajatan yang relevan ke dalam strategi 
nasional REDD+ dan menerapkan pembelajaran ini 
secara global.

INIsIATIf sEKTor sWAsTA – Forest PeoPles 
PROGRAMME

PrEsENTAsI 

Tata kelola kehutanan telah gagal. Lembaga 
antarpemerintah global, seperti Organisasi Kayu 
Tropis Internasional, Konvensi Keanekaragaman 
Hayati, Panel Antarpemerintah tentang Hutan, 
Forum Antarpemerintah tentang Hutan dan Forum 
PBB tentang Hutan, belum secara efektif mengatasi 
deforestasi atau melindungi hak-hak masyarakat 

hutan. Inisiatif sektor swasta adalah respon terhadap 
advokasi komunitas dan masyarakat sipil dan tekanan 
konsumen. Mereka mencakup Forest Stewardship 
Council, RSPO, Palm Oil Innovation Group, Tropical 
Forest Alliance dan adopsi konservasi hutan, nol 
deforestasi dan kebijakan tidak ada eksploitasi, dan 
pendekatan stok karbon tinggi (HCS)/nilai konservasi 
tinggi (HCV), oleh perusahaan-perusahaan seperti 
GAR, Wilmar, Nestlé, Unilever, APP dan APRIL.

Di atas kertas, beberapa standar sektor swasta 
mengenai pembebasan lahan dan hak-hak adat 
terlihat mengesankan, tetapi mereka belum mampu 
menghentikan perusakan hutan atau perampasan 
tanah masyarakat. FPIC tidak diterapkan dengan 
benar. Anggota RSPO terus terlibat dalam perampasan 
tanah. Akuntabilitas dan penegakan harus jauh 
lebih kuat. Beberapa pendekatan sektor swasta saat 
ini meliputi prosedur verifikasi atau pengaduan 
independen, dan tidak satupun memberikan restitusi 
untuk pelanggaran di masa lalu.

Inisiatif sektor swasta harus mengakui bukti 
bahwa perladangan berpindah tradisional adalah 
bentuk pemanfaatan hutan berkelanjutan yang 
dapat mencegah deforestasi dan menyerap karbon 
dan karena itu memungkinkan masyarakat hutan 
untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. 
Apabila masyarakat menentang kelapa sawit, ini 
telah membuat hutan tetap utuh. Di Kalimantan 
Barat, GAR telah membuat komitmen publik untuk 
menyisihkan lahan HCV dan mengembalikannya 
kepada masyarakat Dayak setempat untuk dikelola. 
Jika ini benar-benar terjadi, ini bisa jadi salah satu 
contoh pertama keberhasilan FPIC dalam praktik.

DIsKUsI

Memperhatikan pentingnya ulasan independen 
dan pemantauan terus menerus untuk membantu 
memastikan bahwa perusahaan memenuhi komitmen 
mereka, diusulkan agar masyarakat adat dan 
masyarakat hutan dan NGO menjadi pemantau aktif 
cara perusahaan beroperasi. Hal ini dapat diperluas 
sampai memantau bank-bank untuk melihat apakah 
perusahaan yang mereka biayai melanggar hak 
atau tidak. Pembentukan forum pemantauan hutan 
juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional dan 
internasional.

Beberapa delegasi mengamati bahwa pemerintah 
dan perusahaan bekerja sama dengan erat namun 
mengesampingkan masyarakat yang melemahkan 
struktur pengelolaan hutan masyarakat adat. 
Kesepakatan RSPO tidak dilaksanakan di lapangan. 
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Kebijakan pemerintah dilanggar. Apabila masalah-
masalah seperti itu terjadi, bagaimana masyarakat 
hutan dapat bekerja sama untuk mempengaruhi 
praktik dan memastikan bahwa kearifan lingkungan 
lokal mereka berlaku?

‘Ada konspirasi politik antara pemerintah dan 
perusahaan yang sulit ditembus dengan hak-hak 
masyarakat. Pemerintah Indonesia dan perusahaan 
ingin orang-orang dari Merauke mati. forum ini 
dapat mengambil sikap untuk menyelamatkan 
rakyat Papua, karena kami berada di ambang 
kehancuran.’ – Delegasi lokakarya dari Papua.

Dikatakan bahwa pemerintah terus-menerus 
mengabaikan komitmen mereka terhadap hak-hak 
masyarakat adat dan pengelolaan lingkungan 
dan membagikan konsesi lewat cara yang korup. 
Persetujuan masyarakat tidak didahulukan maupun 
diberit informasi yang cukup dan dicari hanya setelah 
konsesi disepakati; ini adalah 'persetujuan yang 
direkayasa'. Namun, sebagian besar negara memiliki 
prosedur dampak lingkungan dan sosial yang dapat 
dipengaruhi oleh komunitas dan masyarakat sipil, 
terutama dengan lewat berbagi informasi yang 
lebih baik mengenai perusahaan yang terlibat dan 
penguatan NGO lokal.

‘Di Kapuas banyak kerusakan hutan terjadi setelah 
otonomi daerah berlaku ketika peran pemerintah 
daerah lebih menonjol dan mereka mengundang 
perusahaan ke daerah mereka. Dengan otonomi 
daerah pemerintah daerah mengundang investor 
sebanyak mungkin.’ – Delegasi lokakarya.

Potensi masyarakat hutan dan gerakan sosial untuk 
bekerja lebih erat dengan NGO lingkungan hidup 
internasional diberi tekanan. NGO besar dapat 
memberikan dukungan dan solidaritas terhadap 
pembela HAM, dan banyak yang semakin sadar 
akan pentingnya masalah-masalah sosial. Menuju 
KTT Iklim PBB pada bulan Desember 2014, di mana 
pemerintah dan sektor swasta cenderung mengklaim 
bahwa sektor swasta menjaga planet inidengan 
baik, komunitas dan masyarakat sipil tidak bisa 
menyerahkan isu-isu lingkungan ke sektor swasta. 
Organisasi sosial dan lingkungan perlu bekerja 
bersama-sama.

DIsKUsI PENUTUP

Setelah sesi dialog, delegasi berbagi refleksi. 'Segitiga 
setan' korupsi, diskriminasi dan impunitas disepakati 
telah mendasari penghancuran setengah hutan dunia 
dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dialami 

masyarakat hutan dalam prosesnya. Pasar karbon dan 
penyisihan lahan sejauh ini terbukti merupakan solusi 
yang keliru. Restitusi dan restorasi lahan hutan adalah 
sasaran yang ingin dicapai.

Strategi untuk perubahan berpusat pada penguatan 
masyarakat hutan serta organisasi dan jaringan 
solidaritas; penegasan hak untuk menentukan nasib 
sendiri dan perlakuan non-diskriminasi; mengubah 
hukum dan kebijakan negara; membeberkan korupsi 
dan kolusi; menuntut lembaga keuangan internasional 
dan badan-badan PBB menghormati hak dalam 
praktik mereka; dan menghentikan perdagangan 
produk yang diproduksi dengan cara-cara yang 
merusak. Beberapa delegasi menekankan pentingnya 
memikirkan kembali kebijakan makro-ekonomi 
dan pembangunan nasional. Mereka menunjukkan 
kebutuhan untuk beralih dari kebijakan nasional 
yang mengedepankan monokultur industri dan 
investasi ekstraktif ke rencana nasional untuk model 
pembangunan berbasis masyarakat yang lebih 
terdesentralisasi.Tantangan yang terus-menerus 
dihadapi termasuk mengatasi argumen kedaulatan 
dengan menetapkan bahwa perjanjian hak asasi 
manusia internasional mengikat kewajiban pada 
negara; terlibat dengan pasar tanpa melegitimasi 
model konsesi; dan membentuk kembali tata 
kelola hutan. Ada kebutuhan untuk menghindari 
fragmentasi upaya dengan terus mempertemukan 
upaya mengatasi deforestasi dengan kemajuan 
hak-hak masyarakat hutan.

Yang terpenting, negara-negara berhutan harus 
melakukan tata kelola hutan dan reformasi hukum 
untuk menghormati hak masyarakat hutan atas tanah 
dan mengamankan dan melindungi hutan masyarakat. 
Meski keputusan dan penilaian progresif telah 
dibuat oleh pengadilan nasional dan internasional, 
langkah-langkah praktis dan tepat waktu memerlukan 
dukungan untuk melaksanakan keputusan-keputusan 
progresif ini dalam mendukung hak-hak masyarakat 
hutan, seperti dalam kaitannya dengan keputusan 
Mahkamah Konstitusi Indonesia tahun 2013 atas 
hak-hak adat.

Para delegasi membahas lebih lanjut strategi untuk 
perubahan selama sesi strategi akhir lokakarya dan 
merumuskan rekomendasi untuk pemerintah dan 
legislatif nasional, negara-negara konsumen, lembaga 
keuangan internasional, sektor swasta, dan aktor-aktor 
dari kalangan masyarakat sipil lainnya dalam 
Deklarasi Palangka Raya tentang Deforestasi dan 
Hak-Hak Masyarakat Hutan (lihat halaman 117).
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DEKLArAsI PALANGKA rAyA TENTANG 
deforestasi dan hak-hak masyarakat 

HUTAN

Kami, perwakilan masyarakat hutan, masyarakat adat, komunitas lokal, 
petani, penyadap karet, pengumpul rotan, penghuni lahan gambut, 

perempuan, laki-laki dan kaum muda dari Asia, Afrika dan Amerika Latin, 
serta NGo lingkungan dan sosial pendukung, berkumpul di Palangka raya, 

Kalimantan Tengah, Indonesia, membuat seruan ini kepada masyarakat 
internasional, pemerintah kami sendiri dan organisasi internasional yang 
berupaya mengamankan lingkungan global. Kami telah bertemu antara 
tanggal 09-14 Maret 2014 untuk meninjau dan berbagi pengalaman dan 
menilai perkembangan yang tengah terjadi di tingkat lokal, nasional dan 
global untuk mengurangi deforestasi dan menjamin hak-hak dan mata 

pencaharian kami.

Upaya-upaya global untuk mengurangi deforestasi 
tengah mengalami kegagalan karena laju 

pembukaan hutan untuk lahan agribisnis, kayu dan 
skema pembangunan berbasis lahan lainnya lebih 
cepat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kami, 
masyarakat hutan, dipaksa bertahan sekuatnya hanya 
agar bisa bertahan hidup. Semakin jelas kini bahwa 
upaya mengendalikan deforestasi membutuhkan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi kami, yang 
juga merupakan hak-hak asasi seluruh masyarakat 
dan manusia. Deforestasi merebak saat hak-hak kami 
tidak terlindungi dan tanah-tanah dan hutan-hutan 
kami diambil alih oleh kepentingan industri tanpa 
persetujuan kami. Namun, bukti-bukti semakin 
menguatkan bahwa ketika hak-hak masyarakat 
terjamin maka deforestasi dapat dihentikan dan 
bahkan dibalikkan. Kami menyerukan adanya 
perubahan kebijakan untuk meletakkan hak dan 
keadilan di pusat upaya-upaya deforestasi. Dunia 
sudah tidak dapat lagi menunda- nunda.

Oleh karena itu kami mendesak pemerintah negara-
negara, lembaga internasional dan masyarakat 
internasional untuk:
•	 Menghentikan produksi, perdagangan dan 

konsumsi komoditas yang dihasilkan lewat 
deforestasi, perampasan lahan dan pelanggaran-
pelanggaran lainnya dari hak-hak masyarakat 
hutan

•	 Menghentikan invasi pembangunan agribisnis, 
industri ekstraktif, infrastruktur, dan proyek-
proyek energi dan ekonomi hijau ke tanah-tanah 
dan hutan-hutan masyarakat hutan yang 

menyangkal hak-hak dasar kami
•	 Mengambil aksi-aksi segera dan konkrit untuk 

menegakkan hak-hak masyarakat hutan di segala 
tingkatan termasuk hak atas tanah, wilayah dan 
sumber daya alam, hak atas pembangunan yang 
ditentukan sendiri, dan untuk terus memiliki, 
menguasai dan mengelola tanah-tanah kami sesuai 
dengan pengetahuan dan mata pencaharian kami

Kami akan bekerja dalam solidaritas kebersamaan 
untuk membentuk sebuah jaringan akuntabilitas 
global tingkat masyarakat untuk secara mandiri 
memantau, mendokumentasikan, menantang dan 
melawan serta melaporkan pengrusakan hutan dan 
pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat hutan 
yang berkaitan dengan itu.

Situasi yang tengah kami dan dunia hadapi masih 
berada dalam kondisi yang buruk. Krisis deforestasi 
global terus berlanjut dan tinjauan ilmiah 
baru-baru ini menunjukkan bahwa hilangnya hutan 
mungkn akan semakin meningkat, terutama di 
negara-negara hutan tropis. Kerusakan ini tidak 
hanya membahayakan planet bumi lewat perubahan 
iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan fungsi 
ekosistem, namun juga melemahkan hidup kami 
sehari-hari, budaya kami, mata pencaharian dan 
ekonomi kami serta membahayakan masa depan 
kami.

Upaya-upaya global yang dipromosikan lembaga-
lembaga seperti UNFCCC, UNREDD dan Bank 
Dunia untuk menangani deforestasi lewat mekanisme 
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pasar tengah menghadapi kegagalan, tidak hanya 
karena pasar yang berkelanjutan tidak muncul, namun 
karena upaya-upaya ini tidak memperhitungkan 
berbagai nilai hutan dan, meskipun ada standar-
standar, dalam praktiknya upaya-upaya ini tidak 
menghormati hak asasi manusia kami yang diakui 
dunia internasional. Sebaliknya, banyak dari lembaga-
lembaga ini mempromosikan pengambilalihan lahan 
dan wilayah masyarakat kami lewat dukungan mereka 
terhadap skema pembangunan yang dipaksakan, yang 
dengan demikian semakin melemahkan prakarsa-
prakarsa nasional dan global yang ditujukan untuk 
melindungi hutan.

DI INDoNEsIA, deforestasi semakin meningkat 
meskipun pemerintah telah berjanji untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca, sementara 
undang-undang nasional tentang tanah dan hutan 
tidak mampu mengamankan hak-hak masyarakat dan 
banyak masyarakat pedesaan terus kehilangan lahan 
secara paksa. Meskipun ada moratorium pemberian 
izin-izin baru untuk konsesi kehutanan, pembukaan 
lahan untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan 
kayu, dan tanaman pangan serta aksi penambangan 
semakin meningkat. Upaya-upaya hukum yang 
diperjuangkan dengan susah payah masih belum 
ditindaklanjuti oleh lembaga eksekutif.

DI MALAysIA, proses deforestasi yang sama juga 
terus berlanjut lewat ekspansi perkebunan kelapa 
sawit yang masif di Sabah dan Sarawak. Pertambangan 
dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air 
di berbagai negara telah mengambil alih hutan 
dan lahan. Meskipun telah ada banyak keputusan 
pengadilan yang menegaskan hak-hak adat 
masyarakat, pemerintah negara-negara masih terus 
menyangkali hak-hak masyarakat kami atas tanah dan 
hutan kami.

DI rEPUbLIK DEMoKrATIK KoNGo, hak-hak kami 
sebagai masyarakat hutan atas tanah tidak dijamin 
oleh undang-undang. Kami memelihara hutan-hutan 
ini untuk kami wariskan kepada generasi mendatang 
kami, namun kami dapati bahwa pemerintah kami 
terus menyewakan tanah-tanah ini kepada perusahaan 
penebangan dan pertambangan asing lewat proses-
proses yang tidak jelas dan kolusif, dan ketika kami 
menentang izin-izin ini atau berupaya melanjutkan 
mata pencaharian kami, kami mengalami kekerasan 
dan pelecehan.

DI KAMErUN, pembalakan, perkebunan kelapa 
sawit dan skema-skema baru untuk pembangunan 
infrastruktur terus meningkatkan laju deforestasi, 
didukung oleh undang-undang kolonial yang 

tidak mengakui hak-hak kami atas tanah dan 
hutan, dan para pejabat pemerintah yang korup 
yang mengalokasikan tanah kepada kepentingan-
kepentingan lain tanpa mempertimbangkan 
kesejahteraan kami. Pengusiran masyarakat adalah 
peristiwa sehari-hari dan telah memiskinkan 
masyarakat. Bahkan daerah-daerah lindung yang 
disisihkan sebagai kompensasi atas hilangnya 
hutan membatasi mata pencaharian kami dan tidak 
mengakui hak-hak kami.

DI LIbErIA, kami masyarakat adat, yang menjadi 
masyarakat mayoritas di kawasan pedalaman, 
mendapati bahwa sebagian besar tanah-tanah 
kami telah dialihkan oleh pemerintah kepada 
para pembalak dan perusahaan minyak sawit 
dari Asia tanpa konsultasi sebelumnya, apalagi 
lewat persetujuan kami. Seiring dengan semakin 
tertekannya mata pencaharian kami, masyarakat 
kami mendapati bahwa alih-alih hak-hak kami 
sebagai warga negara mendapatkan penegasan dari 
pemerintah, kami dilecehkan oleh pemerintah ketika 
kami menentang kebijakan-kebijakan ini.

DI GUyANA, meskipun ada Nota Kesepahaman 
(MoU) antara pemerintah kami dan pemerintah 
Kerajaan Norwegia untuk menekan hilangnya 
hutan, deforestasi masih terus meningkat dengan 
semakin banyaknya penerbitan izin penebangan 
dan penambangan, bahkan di atas tanah milik kami 
yang sah. UU Amerindian gagal untuk menjamin 
hak-hak kami atas wilayah kami; UU ini memberikan 
kuasa sewenang-wenang kepada Kementerian untuk 
mengesampingkan otoritas kami sendiri. Ketika 
kami menunjukkan rencana-rencana pembangunan 
alternatif untuk tanah dan hutan kami, rencana-
rencana tersebut diabaikan.

DI KoLoMbIA, meskipun ada perlindungan secara 
konstitusional dan hukum terhadap hak-hak kami, 
ekspansi kelapa sawit di daerah pesisir Pasifik telah 
menimbulkan konflik bersenjata dan pengusiran 
masyarakat kami dari tanah leluhur mereka. 
Pembangunan infrastruktur, yang merupakan 
bagian dari IIRSA termasuk juga pembangunan-
pembangunan yang didanai oleh IDB, mengancam 
kelangsungan budaya dan kehidupan sekitar tiga 
puluh dua kelompok masyarakat adat dan banyak 
masyarakat pedesaan lainnya. Sebagian besar tanah 
kami telah dibagi-bagi menjadi konsesi pertambangan, 
gas dan minyak tanpa persetujuan kami.

DI PErU, dimana UU yang berlaku hanya memberi 
hak pada tanah wilayah desa kami, dan bukannya 
pada wilayah kami yang lebih luas, pembangunan 
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jalan, termasuk yang menjadi bagian dari proyek 
IIRSA, merupakan penyebab utama deforestasi 
dan mengancam masa depan masyarakat adat 
yang menghuni kawasan isolasi sukarela. Dengan 
berdirinya konsesi industri di atas sekitar 80% dari 
tanah kami saat ini, dan dengan pembalakan dan 
penambangan liar yang telah menimbulkan masalah-
masalah besar, UU represif baru telah disahkan 
untuk membungkam protes-protes kami. Ekspansi 
kelapa sawit kini tengah menimbulkan ancaman baru 
terhadap tanah- tanah dan hutan-hutan kami.

DI PArAGUAy, meskipun ada UU “nil deforestasi” 
di kawasan timur negara tersebut, secara nasional 
deforetasi terus berlanjut, sementara di kawasan 
Chaco laju deforestasi di sana merupakan yang 
tertinggi di dunia, karena petani kacang kedelai 
dan peternak mengambil alih tanah-tanah leluhur 
kami untuk mengekspor daging sapi dan produk-
produk olahan kedelai, yang menimbulkan ancaman 
yang amat serius bagi masyarakat adat yang tinggal 
di kawasan isolasi sukarela. Banyak dari mereka 
yang terlibat adalah para politikus, yang memiliki 
kekebalan hukum (impunitas). Masyarakat pedesaan 
semakin terpinggirkan sementara para pendatang 
terus mendapat dorongan dari pemerintah untuk 
mengambil alih tanah dan hutan-hutan kami.

Kombinasi UU yang tidak adil, industrialisasi tanah 
kami, korupsi dan solusi-solusi palsu ini telah menjadi 
tak tertanggungkan dan mendesak masyarakat 
kami ke batas pertahanan kami, mengancam baik 
kelangsungan hidup kami maupun kelangsungan 
hutan-hutan tempat kami mengggantungkan hidup.

Apa yang ditunjukkan oleh tinjauan-tinjauan lokal 
dan nasional ini adalah bahwa, meskipun ada 
upaya-upaya global untuk menghentikan deforestasi, 
sebuah model pembangunan eksploitasi sumber daya 
alam sebesar-besarnya yang berorientasi ekspor terus 
dipaksakan di atas hutan-hutan kami dan di atas 
wilayah kami yang lebih luas, dengan mengabaikan 
hak-hak asasi kami. Perdagangan-perdagangan ini 
didorong oleh permintaan global, terutama dari 
negara-negara maju yang utamanya dari Eropa, untuk 
produk-produk yang dihasilkan lewat pembukaan 
hutan, dan juga didorong oleh investasi-investasi 
transnasional.

Tanah-tanah kami terus diambil alih dan hutan-hutan 
kami terus dibuka untuk menghasilkan kayu, 
minyak sawit, kedelai, barang tambang, minyak dan 
gas untuk pasar domestik dan global dan untuk 
infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik tenaga 
air. Sering kali tindakan-tindakan ini merupakan 

bagian dari program-program pembangunan skala 
besar yang didukung pemerintah dan korporasi tanpa 
keterlibatan kami dan yang didanai oleh lembaga-
lembaga pembangunan internasional.

Dalam prosesnya, hak-hak kami atas tanah kami 
dan kehidupan kami dilanggar dan kelangsungan 
hidup kami terancam. Kami terus mengalami 
pengusiran secara paksa dari tanah dan hutan kami, 
dan protes-protes kami dibungkam, sering kali oleh 
sipil bersenjata, aparat militer dan kepolisian, yang 
kadang disewa perusahaan. Sengketa lahan muncul di 
mana-mana, berujung pada kekerasan lebih lanjut dan 
bahkan pembunuhan di perbatasan hutan, bahkan 
juga di antara kelompok masyarakat.

Banyak dari industri-industri dan perampasan lahan 
ini dilakukan tanpa proses yang layak, bertentangan 
dengan keinginan kami, tanpa penghormatan 
terhadap persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan kami, bertentangan dengan hukum 
dan dilakukan lewat praktik-praktik korup dan 
kolusif. Terlalu sering penyuapan dan manipulasi 
orang-orang yang mewakili kami membantu aksi 
perampasan ini. Terlalu sering penyalahgunaan ini 
dibenarkan oleh pemerintah kami yang mengatakan 
itu demi kepentingan nasional, sementara tindakan-
tindakan seperti itu sesungguhnya melemahkan 
tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi 
hukum serta kesepakatan-kesepakatan global tentang 
pembangunan berkelanjutan dan hak-hak asasi 
manusia.

Upaya-upaya kami untuk mendapatkan keadilan dan 
ganti rugi lewat pengadilan terlalu sering menemui 
kegagalan, ada kekebalan hukum bagi mereka yang 
melakukan penyalahgunaan ini sementara banyak 
dari masyarakat kami yang melakukan protes 
mengalami penganiayaan. UU baru terus disahkan 
yang semakin membatasi kebebasan asasi kami dan 
akses kami kepada keadilan. Suara-suara masyarakat 
hutan tidak didengarkan dan terus ditekan, sementara 
para pimpinan masyarakat kami didorong, ditekan 
dan dikooptasi oleh perusahaan, dan otoritas 
pemerintah untuk menerima rencana-rencana 
pembangunan nasional yang tidak berkeadilan dan 
tidak berkelanjutan, yang dengan demikian semakin 
melancarkan pengrusakan cara hidup kami yang 
bergantung pada tanah dan hutan.

Kami juga mencatat bahwa bahkan upaya-upaya 
internasional, nasional dan sektor swasta untuk 
menjamin hutan dari kerusakan dengan membentuk 
taman nasional, kawasan lindung, “konsesi konservasi 
ekosistem”, “wilayah terlarang” dan “penyisihan lahan” 
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cenderung untuk mengabaikan hak-hak kami, tidak 
mengakui mata pencaharian kami dan menimbulkan 
konflik lebih lanjut dan ketidakstabilan. Cukup adalah 
cukup! “Pengambilalihan lahan untuk keperluan 
pelestarian alam” (green grab) bukanlah solusi untuk 
perampasan lahan.

Di dasar semua pengrusakan dan pelanggaran 
ini terletak masalah fundamental kurangnya 
penghormatan terhadap hak-hak kami atas tanah 
dan wilayah kami, tata kelola kami sendiri, lembaga-
lembaga kami sendiri dan cara hidup kami yang 
berbeda yang didasarkan pada kedekatan hubungan 
kami yang panjang dengan hutan dan bagaimana 
mencari nafkah dari hutan tanpa merusakkannya. 
Terlalu sering cara hidup kami dan sistem 
pengetahuan kami dipandang terbelakang dan 
kami dapati bahwa kami didiskriminasikan dalam 
hubungan kami dengan masyarakat nasional dan 
internasional.

Dengan tidak mengakui hak-hak kami dan dengan 
kegagalan untuk melindungi hak-hak tersebut, 
hutan kamilah, yang juga merupakan hutan-hutan 
dunia, yang terus menerus menjadi rentan terhadap 
upaya-upaya destruktif ini.

Kami memperhatikan, dan mengakui, bahwa 
masyarakat internasional telah menegaskan 
pentingnya hak-hak ini. Deklarasi PBB tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat menjunjung tinggi hak-hak 
kami atas tanah, wilayah dan sumber daya alam 
kami dan hak-hak kami untuk mengelolanya lewat 
lembaga kami sendiri. Perjanjian-perjanjian hak asasi 
manusia internasional memuat hak-hak sipil, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya kami atas kebebasan dari 
diskriminasi, atas ketahanan pangan dan pekerjaan 
tradisional dan mendesakkan kesetaraan hak-hak 
bagi kaum perempuan dan perlunya melindungi 
anak-anak.4

Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan 
lingkungan internasional juga telah menegaskan 

4 ini termasuk kovenan internasional tentang hak Sipil & politik; 
konvensi internasional tentang penghapusan Segala Bentuk 
diskriminasi rasial; konvensi internasional tentang penyiksaan 
dan perlakuan atau hukuman yg kejam, Tidak manusiawi atau 
merendahkan; kovenan internasional tentang hak-hak ekononomi, 
Sosial dan Budaya; konvensi no 169. organisasi Buruh internasional 
(ilo) mengenai Bangsa pribumi dan masyarakat adat di negara 
merdeka; konvensi eropa (aarhus) tentang akses informasi, 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses 
terhadap keadilan dalam masalah lingkungan, piagam afrika 
tentang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat serta piagam-
piagam regional amerika latin, eropa, dan amerika, yang berkaitan 
dengan proses dan mekanisme mereka sendiri; dan konservasi 
keanekaragaman hayati (cBd) pasal 8 (j), pasal 10 c.

hak-hak kami atas pemanfaatan berkelanjutan secara 
adat dan agar kami memiliki peran penentu atas apa 
yang akan menimpa hutan kami. Hak-hak kami yang 
diakui dunia internasional tercantum, antara lain, 
dalam “pengaman” untuk REDD+ yang disepakati 
oleh UNFCCC, standar UNREDD, dan Prinsip 
Pemandu Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank 
Dunia, meskipun hak-hak ini belum ditegakkan secara 
memadai. Meskipun demikian, seluruh standar yang 
positif ini tengah menghadapi risiko pelemahan oleh 
kurangnya reformasi nasional, hukum dan tata kelola 
yang kuat untuk menjamin penghormatan terhadap 
hak-hak masyarakat hutan.

Pedoman Sukarela PBB tentang Tata Kelola 
Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang 
Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan 
Nasional (UN Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in 
the Context of National Food Security) yang disahkan 
dua tahun yang lalu oleh 194 negara juga menekankan 
pentingnya memberikan jaminan atas tanah 
kepada masyarakat setempat dan masyarakat adat, 
menegaskan hak-hak masyarakat adat atas persetujuan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan, dan 
menekankan kepatuhan pada kewajiban internasional 
dan penghormatan terhadap hak-hak adat.

Kami mengakui bahwa di beberapa negara kemajuan-
kemajuan telah dibuat untuk merevisi Konstitusi dan 
mengadopsi undang-undang baru yang menghormati 
hak-hak masyarakat adat, mereformasi penguasaan 
hutan dan mendorong pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat dan meskipun masih banyak mengalami 
hambatan dalam implementasinya, kasus-kasus ini 
menunjukkan jalan yang dapat diikuti oleh negara-
negara lain.

Kami memperhatikan komitmen-komitmen yang 
dibuat perusahaan-perusahaan swasta baru-baru ini 
untuk mereformasi cara mereka berusaha, dalam 
rangka menghentikan keterlibatan mereka dalam 
deforestasi dan untuk menghormati hak-hak kami 
sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pemandu PBB tentang 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Namun, belum 
banyak kemajuan yang diupayakan di lapangan 
untuk merealisasikan komitmen-komitmen ini. 
Janji-janji ini hanya bisa berjalan ketika ada verifikasi 
independen yang murni dan prosedur-prosedur yang 
kredibel untuk meminta tanggung jawab mereka 
yang berkomitmen dan menyediakan ganti rugi atas 
pelanggaran.

Solidaritas NGO baik di negara-negara utara maupun 
selatan untuk bemitra dengan masyarakat kami dalam 
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perjuangan mencari keadilan sangat membesarkan 
hati dan penting bagi kami. Kami menyerukan kepada 
mereka untuk memastikan adanya komunikasi dan 
koordinasi yang lebih baik antara upaya-upaya mereka 
dan upaya-upaya kami dan agar mereka menaruh 
lebih banyak perhatian kepada penjaminan hak-hak 
dan mata pencaharian kami dalam kampanye-
kampanye mereka untuk menekan laju kehilangan 
hutan.

Pengalaman-pengalaman ini juga menunjukkan 
kepada kami bahwa betapa pentingnya pemantauan 
hutan yang independen dan bagaimana pemantauan 
seperti itu dikuatkan dengan keterlibatan langsung 
dari kami. Kami, yang tinggal di hutan-hutan 
ini paling mengetahui tentang mereka, langsung 
mengetahui jika ada yang tidak beres. Kami perlu 
dihubungkan dengan pihak bersangkutan lainnya 
untuk memastikan adanya transparansi.

Seluruh perkembangan yang positif ini sebenarnya 
sudah seharusnya terjadi sejak lama namun masih 
lebih banyak lagi yang harus dilakukan untuk 
me-reset cara kita menangani hutan dan untuk 
menilai kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam 
implementasi sesungguhnya dari komitmen- 
komitmen pemerintah dan perusahaan.

Bukti-bukti ini sudah menegaskan bahwa hutan 
akan terlindungi dan terpelihara dengan lebih baik 
dan bahkan bisa dipulihkan apabila hak-hak kami 
dihormati dan ada ruang bagi alternatif-alternatif 
kami sendiri, yang didasarkan pada hak-hak kami 
dan pengetahuan kami dan kearifan hutan kami, yang 
dipengaruhi oleh keyakinan dan spiritualitas kami 
sendiri. Meskipun telah ada kemajuan secara global 
untuk mempromosikan pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat, skema-skema ini harus disesuaikan 
sehingga hak-hak masyarakat hutan terjamin dan 
pengetahuan, keyakinan, lembaga dan hukum adat 
kami digunakan untuk memadu pengelolaan hutan.

Agar pendekatan-pendekatan tersebut bisa 
berkembang dengan baik, kami membutuhkan 
perubahan dalam hukum, kebijakan-kebijakan dan 
program-program nasional sehingga hak-hak kami 
dapat terjamin.

Oleh karena itu, kami membuat rekomendasi-
rekomendasi sebagai berikut:

PEMErINTAH DAN bADAN LEGIsLATIf 
NAsIoNAL HArUs:

•	 Menghentikan penerbitan seluruh hak, izin 
dan konsesi industri yang tumpang tindih 

dengan hutan-hutan dan tanah-tanah kami yang 
diberikan tanpa konsultasi dan persetujuan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan

•	 Menghentikan seluruh ekspansi industri di lahan 
gambut

•	 Menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat 
dan perusahaan dan pemerintah, sesuai dengan 
hak-hak kami yang diakui secara internasional atas 
tanah dan hutan dan atas ganti rugi lahan yang 
diambil alih tanpa persetujuan

•	 Mengembangkan atau merevisi hukum nasional 
dan melaksanakan undang-undang pelaksana 
yang berkaitan dengan tanah dan hutan dengan 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat hutan 
secara penuh, dan kemudian menerapkannya 
dengan efektif, untuk menjamin hak-hak adat 
kami atas hutan, tanah, wilayah dan sumber daya 
alam kami, sejalan dengan hukum internasional 
dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah 
diratifikasi

•	 Mendukung dan bekerja sama dengan prakarsa-
prakarsa masyarakat hutan untuk mengembangkan 
peta-peta dan database yang mendokumentasikan 
tanah dan wilayah serta sistem penggunaan lahan 
masyarakat hutan

•	 Memastikan bahwa seluruh perencanaan 
pengunaan lahan dan pembagian wilayah (zoning) 
tanah dan hutan sepenuhnya mempertimbangkan 
hak-hak dan sistem penggunaan lahan masyarakat 
hutan, dan karenanya menjamin adanya 
pertimbangan akan kebutuhan-kebutuhan generasi 
mendatang kami

•	 Mengadopsi undang-undang dan prosedur 
yang telah direvisi untuk menjamin hak-hak 
masyarakat kami untuk memberikan atau tidak 
memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan atas seluruh usulan operasi di atas 
tanah dan wilayah dan hutan-hutan kami

•	 Mengadopsi dan memberlakukan undang-undang 
yang menjamin personalitas legal dari lembaga-
lembaga yang kami pilih sendiri dan memastikan 
penerapan undang-undang adat dan sistem 
penggunaan lahan secara adat serta pengelolaan 
yang berdasarkan pada sistem pengetahuan dan 
keyakinan kami sendiri

•	 Meningkatkan sistem-sistem pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat dan merevisi penguasaan-
penguasaan hutan sehingga mereka dapat 
menjamin hak-hak pemuh masyarakat hutan

•	 Menjamin hak-hak atas tanah dari masyarakat dan 
petani di luar hutan, agar mereka tidak terpaksa 
masuk ke hutan akibat kemiskinan dan kehilangan 
lahan

•	 Menjamin adanya kebebasan dan ruang demokratis 
bagi masyarakat kami untuk menyatakan diri 
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sendiri tanpa intimidasi dan paksaan
•	 Memastikan adanya kesetaraan bagi perempuan 

dan laki-laki dalam seluruh undang-undang dan 
program ini

•	 Menyediakan akses yang efektif kepada keadilan 
bagi masyarakat kami sehingga kami dapat 
melawan dan mendapatkan ganti rugi atas 
pelanggaran hak-hak kami

•	 Melindungi hak-hak, kebebasan fundamental, 
kesejahteraan dan keamanan pemantau hutan, 
pembisik, pelindung aktivis dan pemrotes

•	 Memastikan adanya akses bebas bagi para jurnalis 
dan media untuk memberikan informasi dan 
transparansi

•	 Memastikan adanya transparansi dan legalitas 
penuh dalam penerbitan izin-izin dan rencana-
rencana terkait penggunaan hutan dan sumber 
daya alam

•	 Menguatkan upaya-upaya anti-korupsi untuk 
mencegah ilegalitas dan pelanggaran hak asasi 
manusia

•	 Mempromosikan sistem pendidikan yang dapat 
mendorong generasi muda kami untuk merasa 
aman dalam identitas mereka dan menghormati 
kearifan, keyakinan dan spiritualitas para tetua dan 
leluhur mereka.

negara-negara maju, terutama uni 
EroPA, DAN PENGUsAHA LAINNyA HArUs:

•	 Menghentikan perdagangan produk-produk yang 
dihasilkan lewat deforestasi dan perampasan lahan

•	 Menyiapkan bantuan selanjutnya kepada negara-
negara hutan tropis tentang langkah-langkah untuk 
melindungi hak-hak kami dan menekan deforestasi

•	 Memastikan bahwa definisi-definisi legalitas 
dan sistem-sistem penjaminan legalitas bagi 
rantai pasokan komoditas, termasuk untuk kayu, 
memasukkan dan menjunjung tinggi kewajiban- 
kewajiban negara terhadap hak asasi manusia 
internasional.

Lembaga-Lembaga finansiaL 
INTErNAsIoNAL HArUs:

•	 Memastikan bahwa pengaman yang telah 
direvisi dan diperbarui diadopsi dengan cara 
sungguh-sungguh sejalan dengan standar-standar 
internasional akan hak asasi manusia, termasuk 
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat, dan pengakuan atas persetujuan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan

•	 Menguatkan pengaman lingkungan untuk 
mencegah pembiayaan langsung maupun tak 
langsung untuk konversi atau degradasi habitat 
alam yang kritis dan daerah-daerah dengan nilai 
konservasi tinggi

•	 Menguatkan mekanisme uji tuntas dan insentif 
staf untuk memastikan mereka melaksanakan 
pengaman-pengaman ini secara efektif

•	 Mengadopsi mekanisme keluhan yang lebih kuat 
dan lebih independen yang menyediakan ganti rugi 
kepada masyarakat yang terkena dampak dalam 
hak terjadi ketidakpatuhan.

sEKTor sWAsTA HArUs:
•	 Menghormati secara penuh hak-hak kami atas 

hutan dan tanah adat kami dan hak kami untuk 
merepresentasikan diri lewat perwakilan yang kami 
pilih sendiri

•	 Memastikan tidak ada operasi yang dilakukan di 
atas tanah dan hutan kami tanpa persetujuan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan kami

•	 Merundingkan kembali dengan perwakilan yang 
kami pilih sendiri seluruh operasi di atas tanah 
kami yang dilakukan tanpa persetujuan kami

•	 Memberikan ganti rugi untuk pelanggaran di 
masa lalu dan menyelesaikan sengketa-sengketa 
tanah dalam penghormatan secara penuh terhadap 
hak-hak kami

•	 Menetapkan mekanisme-mekanisme yang kredibel 
untuk memverifikasi kepatuhan pada standar 
sertifikasi dan kebijakan “tidak ada deforestasi, 
tidak ada eksploitasi” mereka yang baru dan untuk 
mekanisme pengaduan dan ganti rugi dalam hal 
terjadi ketidakpatuhan

•	 Mengakhiri investasi di bidang usaha yang 
berkaitan dengan deforestasi dan pelanggaran 
hak-hak kami.

DArI KALANGAN NGo, KAMI MEMINTA MErEKA 
AGAr:

•	 Mempromosikan pemantauan independen, dalam 
kerjasama yang erat dengan masyarakat hutan di 
lapangan, untuk memastikan bahwa perusahaan 
dan pemerintah mematuhi supremasi hukum dan 
menghormati hak-hak kami

•	 Memastikan bahwa kawasan konservasi, 
penggantian di tempat lain (off-set), lahan yang 
disisihkan, rezim pengelolaan bersyarat dan zona 
“terlarang untuk dimasuki” tidak dibentuk di atas 
tanah kami tanpa penghormatan terhadap hak-hak 
dan mata pencaharian kami dan tanpa persetujuan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan kami

•	 Sebaliknya, membangun prakarsa-prakarsa 
konservasi yang didasarkan pada penghormatan 
terhadap hak-hak kami untuk mengelola dan 
menguasai hutan dan wilayah kami

•	 Mempromosikan sumber-sumber ekonomi 
alternatif berbasis masyarakat yang didasarkan 
pada pengetahuan adat dan sistem adat 
penggunaan lahan kami
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•	 Memberikan solidaritas, peningkatan kapasitas dan 
dukungan bagi masyarakat dan komunitas kami. 

Memandang ke depan, kami melihat bahwa 
acara-acara internasional mendatang menyediakan 
kesempatan-kesempatan penting untuk mengadopsi 
sebuah pendekatan yang telah direvisi terhadap krisis 
yang menimpa hutan dan masyarakat hutan di seluruh 
dunia yang berdasarkan penghormatan terhadap 
hak-hak kami. Mengantisipasi acara-acara ini, kami 
menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut 
kepada para lembaga antarpemerintah:

perundingan-perundingan perubahan 
IKLIM:

•	 Kami menyerukan kepada para pemerintah yang 
akan merundingkan perubahan iklim di Lima 
di tahun 2014 dan di Paris di tahun 2015 untuk 
mempertimbangkan secara sungguh-sungguh 
rekomendasi-rekomendasi ini dan mengatasi 
penyebab-penyebab deforestasi yang digambarkan 
di sini, mengingatkan mereka akan pentingnya 
pengetahuan dan praktik-praktik adat masyarakat 
adat dan komunitas lokal sebagaimana tercantum 
dalam pengaman Cancun

•	 Kami mendesak agar rezim perubahan iklim 
internasional yang baru yang manapun juga 
mengakui kerusakan historis yang diakibatkan 
perubahan iklim terhadap masyarakat hutan, 
pelanggaran hak-hak dan mata pencaharian kami, 
dan peran kunci kami dalam pelestarian hutan 
serta aksi-aksi adaptasi dan mitigasi

•	 Setiap aksi adaptasi atau mitigasi yang diusulkan 
di atas tanah dan hutan kami harus tunduk 
pada persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan dan partisipasi penuh dan efektif 
dari masyarakat adat

•	 Aktivitas-aktivitas dan program-program Green 
Climate Fund dan pembiayaan iklim harus 
bergantung pada aturan-aturan dan pengaman 
yang ketat yang melindungi hak- hak masyarakat 
hutan.

KoNfErENsI DUNIA Pbb TENTANG 
masyarakat adat (unWCip) – september 
2014:

•	 Memastikan Rencana Aksi UNWCIP mengakui 
bahwa masyarakat adat tengah menghadapi 
ancaman-ancaman yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dari perampasan lahan dan 
ekspansi pembangunan agribisnis, ekstraktif dan 
infrastruktur yang cepat di atas tanah hutan dan 
wilayah mereka

•	 Menyatakan keprihatinan bahwa deforestasi dan 
perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan 

pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi 
manusia masyarakat adat

•	 Menyepakati aksi-aksi untuk menghentikan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan 
dengan pengrusakan hutan

•	 Menyerukan kepada Para Negara untuk 
memastikan tidak lagi ada penyerbuan yang 
mengancam ke atas tanah dan wilayah leluhur kami

•	 Menyerukan Pelapor Khusus PBB tentang 
Masyarakat Adat untuk menginvestigasi masalah 
militerisasi tanah dan wilayah masyarakat adat dan 
penggunaan intimidasi, kekerasan dan undang-
undang yang tidak adil untuk menekan mereka 
yang membela hak-hak mereka.

sasaran-sasaran pembangunan 
berkeLanjutan pasCa-2015:

•	 Mengamankan hak-hak kolektif masyarakat adat 
dan masyarakat hutan atas tanah, wilayah, hutan 
dan sumber daya alam kami

•	 Melindungi ekonomi dan mata pencaharian 
berbasis hutan, kegiatan-kegiatan subsisten 
tradisional dan kedaulatan pangan masyarakat 
hutan

•	 Mengakui hak-hak masyarakat kami atas 
penentuan nasib sendiri dan tata kelola mandiri, 
termasuk sistem tata kelola hutan secara adat

•	 Memastikan persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan dan partisipasi penuh dan efektif 
dari masyarakat hutan dilaksanakan dalam seluruh 
keputusan yang mempengaruhi mereka

•	 Memastikan pengetahuan adat kami tentang 
hutan dan praktik-praktik masyarakat kami yang 
berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup 
dan keanekaragaman hayati diakui, dihormati dan 
dimasukkan secara layak dalam rencana-rencana 
pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, 
nasional maupun internasional

•	 Seluruh langkah-langkah ini membutuhkan 
pemantauan yang erat dan melibatkan di mana 
penggunaan indikator-indikator yang relevan 
dan data terpilah menjadi penting jika kita 
ingin membuat kemajuan dalam penangangan 
permasalahan hak asasi manusia dan kesejahteraan 
masyarakat adat dan masyarakat hutan dalam 
kerangka pembangunan pasca-2015.
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PENANDATANGAN PErTAMA DEKLArAsI 
PALANGKA rAyA

AsIA
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng, 
Kalimantan Tengah, Indonesia
AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN) Katingan, 
Kalimantan Tengah, Indonesia
Masyarakat Desa Bibikem, Merauke, Papua, Indonesia
Masyarakat Desa Gohong, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, 
Indonesia
Masyarakat Desa Okaba, Merauke, Papua, Indonesia
Masyarakat Desa Penyangat, Riau, Indonesia
Masyarakat Desa Pulau Kaladan, Mantangai, Kapuas, 
Indonesia
Masyarakat Desa Sei Ahas, Mantangai, Kapuas, 
Indonesia
Masyarakat Suku Kuri, Teluk Wondama, Papua Barat, 
Indonesia
Masyarakat Desa Wasior, Papua, Indonesia
Masyarakat Desa Wendu, Merauke, Papua, Indonesia
Masyarakat Desa Zanegi, Merauke, Papua, Indonesia
Epistema, Jakarta, Indonesia
Foker LSM Papua, Jayapura, Indonesia
Greenpeace, Jakarta, Indonesia
IndonesiaYayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community 
Network), Jambi, Indonesia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community 
Network), Riau, Indonesia
JASOIL, Manokwari, Papua Barat, Indonesia
JPIK, Bogor, Indonesia
Kemitraan Indonesia, Kalimantan Tengah, Indonesia
Perkumpulan HUMA, Jakarta, Indonesia
Pokker SHK, Kalimantan Tengah, Indonesia
PUSAKA, Jakarta, Indonesia
SACCESS, Malaysia
Save Our Borneo, Kalimantan Tengah, Indonesia
Sawit Watch, Bogor, Indonesia
Scale Up, Riau, Indonesia
Serikat Tani Magantang Tarung (Farmers’ Union of 
Magantang Tarung), Mantangai, Kapuas, Indonesia
SLPP Kalteng, Kalimantan Tengah, Indonesia
Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Jakarta, 
Indonesia
WALHI Kalteng, Kalimantan Tengah, Indonesia
YASANTO, Merauke, Papua, Indonesia
Yayasan Betang Borneo, Kalimantan Tengah, Indonesia
Yayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia
YMPP, Sulawesi Tengah, Indonesia

AfrIKA
Masyarakat Gbarpolu, Liberia
Masyarakat Desa Nkolo, Kamerun 
Forestiers de la RDC (REPALEF), Republik Demokratik 
Kongo 
Green Development Advocates (GDA), Kamerun
Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la 
Gestion Durable des Écosystèmes
Réseau Ressources Naturelles (RRN), Republik 
Demokratik Kongo
Struggle to Economise Future Environment (SEFE), 
Kamerun

AMErIKA sELATAN
Amerindian Peoples’ Association, Guyana
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), Peru
Centro para la Sostenibilidad Ambiental Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Peru
Derechos, Diversidad y Selvas (DEDISE), Kolombia.
Escuela Amazónica de Derechos Humanos, Peru
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI), Paraguay
Federacion Shawi del Rio Armanayacu, Peru
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un 
Derecho Alternativos, (ILSA) Kolombia
Organización Zonal Indigena del Putumayo (OZIP), 
Kolombia

INTErNAsIoNAL
FERN, Inggris
Forest Peoples Programme, Inggris
Life Mosaic, Skotlandia
Rainforest Action Network, Amerika Serikats

dukungan tambahan (maret-juLi 2014)

AsIA
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia
Asian Indigenous Women’s Network, Multinational
Association for Social and Humanize Action (ASHA), 
India
Bandowaen-Monobo Talaandig Tribal Council Inc., 
Filipina
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)/The 
Archipelago Indigenous Youth Front, Indonesia
Borneo Resources Institute, Malaysia (BRIMAS), 
Malaysia
Debt Watch Indonesia, Indonesia
Friends of the Siberian Forests, Rusia
Gujarat Forum On CDM, India
Indigenous Knowledge and Peoples (IKAP), Chiang 
Mai, Thailand
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Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 
Indonesia
Jharkhand Save the Forest Movement (JJPBA), India
Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC), 
Indonesia
National Adivasi Alliance, India
Non-Timber Forest Products Exchange Programme 
(NTFP-EP), Filipina
Partners of Community Organisations (PACOS) Trust, 
Malaysia
Perempuan AMAN, Indonesia
Samata, India
Silingang Dapit sa Habagatang Sidlakang Mindanao 
Inc., Filipina
Taiwan Environmental Protection Union, Taiwan
Yayasan Merah Putih, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

AfrIKA
Alternatives Durables pour le Développement (ADD), 
Kamerun
Association for Law and Advocacy for Pastoralists 
(ALAPA), Tanzania
Brainforest, Gabon
Cameroon Indigenous Women Forum, Kamerun
Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées 
et Minoritaires Vulnérables (CAMV), Republik 
Demokratik Kongo (RDK)
Chepkitale Indigenous People Development Project 
(CIPDP), Kenya 
Collectif pour les peuples Autochtones au Kivu 
(CPAKI), RDK
Dignité Pygmée” – DIPY, RDK 
Domestic Lumber Trade Association of Ghana, Ghana
Katchito Community Development Center (KCODEC), 
Ghana
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées (MEFP), 
Republik Afrika Tengah
Mount Elgon Benet Indigenous Ogiek Group, Uganda
Ngamiland Council of Non-Governmental 
Organizations (NCONGO), Botswana
Ogiek Cultural Initiative, Kenya
Ogiek Peoples Development Program (OPDP), Kenya
Sengwer Indigenous Peoples Programme, Kenya
Union pour le’Emancipation de la Femme Autochtone 
(UEFA), RDK

AMErIKA TENGAH DAN sELATAN
Asociacion Ambiente y Sociedad, Kolombia
Asociación de Organismos No Gubernmentales 
(ASONOG), Honduras
Asociacion de Pescadores Artesanales del Golfo de 
Fonseca (APAGOLF), Honduras
Association of Indigenous Village Leaders in Suriname 

(VIDS), Suriname
Asociación Q’anil, Guatemala
Centro de Antropología, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), Venezuela
Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana, 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, 
Venezuela 
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas CADPI, Nikaragua
CIMA, Panama
Chirapaq, Center of Indigenous Cultures of Perú, Peru
Circoria. Artes Circenses, Kolombia
Coletivo Barriga Verde, Brasil
Confederación Indígena Tayrona, Kolombia
Eidos - Espaços de (Re) Integração com as 
Descendências Originárias do Ser, Brasil
Escuela de Antropología Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela
Fundación para la Promoción del Conocimiento 
Indígena (FPCI), Panama
Fundación Vida y Liderazgo, Kolombia
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la 
Universidad de Los Andes, de Mérida, Venezuela
Guyanese Organisation of Indigenous Peoples (GOIP), 
Guyana 
Hoktek T’oi community of the Wichí peoples, Argentina 
Kus Kura S.C., Kosta Rika
Lab Ecologia Humana IVIC, Venezuela
Movimento Brasil pelas Florestas, Brasil
Organisation of Kalin’a and Lokono Peoples in 
Marowijne (KLIM), Suriname
Red de Coordinación en Biodiversidad, Kosta Rika
Red Indígena de Turismo de México. A. C. (RITA), 
Meksiko 
Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, 
Venezuela

EUroPA
Biodiversity Conservation Center, Rusia
The Sámi Parliament of Norway, Norwegia

AMErIKA UTArA
American Indian Movement Colorado, AS
Dogwood Alliance, AS
Environmental Investigation Agency (U.S.) (EIA US), 
AS 
Métis Nation, Kanada
Tetuwan Lakota Grand Mothers, AS

INTErNAsIoNAL
Amazon Watch, AS
ARA, Jerman
Carbon Market Watch, Belgia
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Center for International Environmental Law (CIEL), AS
Continental Network of Indigenous Women of the 
Americas-ECMIA, Multinational
Cultural Survival, AS
Denkhausbremen, Jerman
Digital Democracy, AS
Down to Earth, International Campaign for Ecological 
Justice in Indonesia, Inggris
European Environmental Paper Network (EEPN), 
Jerman
Global Diversity Foundation, Inggris
Indigenous Peoples Links (PIPLinks), Inggris
IWGIA, Denmark
Maryknoll, AS
Natural Justice, Afrika Selatan
Rainforest Foundation US (RF - US), AS
redd-monitor, Jerman
Society for New Initiatives and Activities for a Just New 
World (SONIA), Italia
Society for Threatened Peoples – Switzerland, Swiss

Tebtebba Foundation, Filipina
Urgewald, Jerman

INDIVIDU
Bill Ritchie, Inggris
Cristóbal Wallis, Argentina
Miguel Ángel Gonzalez, Venezuela
Professor Felix Padel, India
Raquel Martens Ramírez, Venezuela
Rowena Hill, Venezuela
Students CEC- IVIC, Venezuela
Tatjana Good, Australia
Theo van den Broek, Indonesia

Deklarasi ini akan terus dibuka untuk didukung 
sampai tanggal 31 Desember 2014. 
Dukungan dapat dikirimkan ke info@forestpeoples.
org
Mohon tuliskan “Deklarasi Palangka Raya” pada 
kolom “subject” di pesan surel Anda. 
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ProGrAM DAN PEsErTA LoKAKAryA 

program, 9-14 maret 2014

MINGGU 9 MArET

Pembukaan – PUSAKA, Forest Peoples Programme, 
POKKER SHK
Pengenalan diri
Mengulas tujuan dan agenda pertemuan
Klarifikasi dan pertanyaan 
Pertemuan persiapan paralel:
•	 Pertemuan	persiapan	Indonesia	–	peserta	Indonesia
•	 Pertemuan	persiapan	–	peserta	internasional	

sENIN 10 MArET
Sambutan
Masukan hari sebelumnya 
Mengulas dan menyepakati agenda hari ini
Klarifikasi dan pertanyaan
Ulasan studi kasus dan presentasi negara-negara:
•	 Indonesia
•	 Malaysia
•	 Kamerun
•	 Republik	Demokratik	Kongo
•	 Liberia
•	 Kolombia
•	 Guyana
•	 Paraguay
•	 Peru
Ringkasan dan persiapan Hari ke-3

sELAsA 11 MArET

Sambutan
Ringkasan hari sebelumnya 
Mengulas dan menyepakati agenda hari ini
Menentang ilegalitas dan korupsi: pengalaman 
di Indonesia – Jaringan Pemantauan Independen 
Kehutanan (JPIK) Indonesia 
Inisiatif sektor swasta – Forest Peoples Programme
Mengurangi peran Uni Eropa dalam memicu 
deforestasi – FERN
Bank Dunia, masyarakat hutan dan deforestasi – Bank 
Information Center
Deforestasi, hak-hak masyarakat dan alternatif akar 
rumput di Asia Tenggara – RECOFTC 
Diskusi terbuka
KONFERENSI PERS – delegasi dan juru bicara negara-
negara (tengah hari)
Diskusi strategi dalam diskusi kelompok:
•	 	Kelompok	1:	Amerika	Selatan	(Kolombia,	Guyana,	

Paraguay dan Peru)

•	 Kelompok	2:	Afrika	(Kamerun,	RDK	dan	Liberia)
•	 	Kelompok	3:	Asia	Tenggara	(Indonesia	dan	

Malaysia)
•	 	Kelompok	4:	Pemicu	Internasional	dan	proses	

kebijakan global
Presentasi kelompok 
Diskusi terbuka
Pengarahan kunjungan lapangan
Penyusunan naskah deklarasi

rAbU 12 MArET: KUNjUNGAN LAPANGAN

Berangkat ke dan tiba di Gohong
Pertemuan dengan masyarakat
Desa perkebunan kelapa sawit, Handil, PLG dan hutan 
desa
Kunjungan ke PSKI Buntoi dan dialog dengan warga 
lokal
Kembali ke Palangka Raya

KAMIs 13 MArET: bErTEMU DENGAN 
PEMErINTAH, LEMbAGA DAN DoNor

Sambutan
Presentasi negara dan daerah – temuan-temuan kunci 
dan rekomendasi:
•	 Indonesia	dan	Malaysia
•	 Kolombia,	Guyana,	Paraguay	dan	Peru
•	 Kamerun,	RDK,	dan	Liberia
Pemerintah Indonesia: tanggapan dan informasi 
terbaru – Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia
Deforestasi, penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat 
– CIFOR
Inisiasi Inggris dalam deforestasi, penguasaan lahan 
dan tata kelola – DFID
Program UN-REDD dan keterlibatan stakeholder – 
UN-REDD
Diskusi terbuka
Penyusunan naskah deklarasi

jUMAT 14 MArET

Sambutan
Ringkasan hari sebelumnya
Pembacaan Deklarasi Palangka Raya secara publik
Ringkasan
Upacara penutup
Diskusi strategi lanjutan dan kesepakatan mengenai 
langkah-langkah berikutnya
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PEsErTA

PErWAKILAN KoMUNITAs DAN orGANIsAsI 
MAsyArAKAT sIPIL

nsen kah geh kanadei kamerun case study student
malle adolf nganya kamerun legal counsel, Struggle 

to economise the future 
environment 

marceline loaunga kamerun community member, nkolo 
village

mayra Johanna Tenjo 
hurtado

kolombia instituto latinoamericano para 
una Sociedad y un derecho 
alternativos

carmenza Tez 
Juogibioy

kolombia resguardo indígena camentsá 
del putumayo

marie-dorothée 
lisenga Bafalikike

rdk réseau des populations 
autochtones et locales 
pour la gestion durable des 
ecosystèmes forestiers
durable des ecosystemes 
forestiers

Joseph Bobia Bonkaw rdk réseau national des 
ressources naturelles 

nicholas fredericks guyana South central peoples 
development association 

david Wilson guyana amerindian peoples 
association

Jeanne Sharon amelia 
atkinson

guyana amerindian peoples 
association

Simpson d.c.l. Snoh* liberia kulu united development 
association

coleman Boimah 
Jadeyor**

liberia community of gbarpolu

carol yong malaysia freelance consultant
asmidar Vira Binti les malaysia network of orang asli Villages,

peninsular malaysia 
(Jaringan kampung orang 
asli Semenanjung malaysia/
JkoaSm).

robin ley b achin malaysia JkoaSm
Two other malaysian 
delegates 

malaysia

mirta pereira paraguay federación por la 
autodeterminación de los 
pueblos indígenas 

alberto Vázquez ayala paraguay federación por la 
autodeterminación de los 
pueblos indígenas 

michael holger Valqui 
haase

peru centro para la Sostenibilidad 
ambiental universidad 
peruana cayetano heredia

luis huanzi pizango peru aideSep-federación Shawi del 
río armana
armanayacu

robert guimaraes 
Vásquez

peru feconau

* presentasi dititipkan; tidak dapat datang karena penundaan visa.
** partisipasi lewat tautan web; tidak dapat datang karena masalah 

visa.

orGANIsAsI DAN ANGGoTA KoMUNITAs DArI 
INDoNEsIA 

andiko and erwin Jakarta perkumpulan huma
norman Jiwan Jakarta Transformasi untuk keadilan 

indonesia
april perlindungan Jakarta puSaka
mumu muhajir Jakarta epistema institute
y.l. franky Jakarta puSaka
achmad Saleh Suhada Jakarta greenpeace
riza harizajuddin Bogor Sawit Watch
mr rudiansyah Jambi Jaringan masyarakat gambut 

Jambi
erni lusia Jayapura foker lSm papua
moeliadi kapuas yayasan petak danum
ms herlina  mantangai dayak ngaju peoples, desa 

Sei ahas
norhadi karben mantangai Serikat Tani magantang Tarung
Tanduk mantangai dayak ngaju peoples, desa 

pulau kaladan
domo mantangai dayak ngaju peoples, desa 

pulau kaladan
yanto pulang pisau dayak ngaju peoples, desa 

gohong
pietsaw amafnini manokwari JaSoil – West papua
Septer koke Teluk 

Wondama
kuri peoples, West papua

Steve marani Teluk 
Wondama

Wondama peoples, papua 
Barat

leonardus moyuend merauke marind peoples, papua
christian Basikbasik merauke marind peoples, papua
gerardus kaize merauke marind peoples, papua
Zakarias kelyaum merauke yaSanTo, papua
ernez kaize merauke marind peoples, papua
andi kiki palangka raya kemitraan indonesia
mairaji palangka raya Slpp kalteng
edy Subahani palangka raya pokker Shk
rio rompas palangka raya
aryo nugroho palangka raya Walhi kalteng
Bandi palangka raya aman kalteng
Simpun Sampurna palangka raya
Supardi lasaming palu ympp
desi pekanbaru Scale up
harry oktavian pekanbaru Scale up
ibu apo pekanbaru community kampung 

penyangat
mr isnadi pekanbaru Jaringan masyarakat gambut 

riau
abu meridian Bogor Jpik
dimas hartono palangka raya yayasan Betang Borneo
arkilaus kladit Sorong Selatan kanasaimos peoples, West 

papua
arul palangka raya Save our Borneo
nordin palangka raya
Sarwipin katingan aman katingan
Sarianto mantangai dayak ngaju peoples, desa 

mantangai hulu
ramai mantangai mantangai Serikat Tani magantang Tarung
dirman nidji mantangai Serikat Tani magantang Tarung
nobi karben mantangai dayak ngaju peoples, desa 

mantangai hulu
dewi kapuas yayasan petak danum
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LIPUTAN MEDIA

The workshop generated substantial media interest. The 
organisers issued press releases on 11 March and 19 March 
2014, available online at http://www.forestpeoples.org/tags/
palangka-raya-declaration-deforestation-and-rights-forest-
peoples-1.

Liputan media dan liputan daring/online yang didapat 
mencakup:

Antaranews.com, ‘Indigenous peoples the world to discuss 
deforestation in Palangkaraya’, 6 March 2014, http://m.
antaranews.com/berita/422635/masyarakat-adat-dunia-bahas-
deforestasi-di-palangkaraya
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resolve’, 15 March 2014, http://www.stasiareport.com/the-big-
story/asia-report/indonesia/story/fires-indonesia-cast-doubts-riau-
firms-resolve-20140315

Business & Human Rights Resource Centre, ‘Forest peoples 
demand their rights be made central to global efforts to 
curb deforestation’, 19 March 2014, http://www.business-
humanrights.org/Links/Repository/1025896

Global Forest Information Service, ‘Forest peoples demand 
their rights be made central to global efforts to curb 
deforestation’, 19 March 2014, http://www.gfis.net/gfis/en/en/
search/all/1/%22forest%20loss%22

OneWorld, ‘Forest peoples demand international action 
on customary rights’, 19 March 2014, http://oneworld.
org/2014/03/19/forest-peoples-demand-international-action-on-
customary-rights/

REDD-monitor.org, ‘Global efforts to curb deforestation 
are failing’: the Palangka Raya Declaration on Deforestation 
and the Rights of Forest Peoples’, 19 March 2014, http://www.
redd-monitor.org/2014/03/19/global-efforts-to-curb-deforestation-
are-failing-the-palangka-raya-declaration-on-deforestation-and-
the-rights-of-forest-peoples/

IPS, ‘Carbon-cutting initiative may harm indigenous 
communities’, 20 March 2014, http://www.ipsnews.net/2014/03/
carbon-cutting-initiative-may-harm-indigenous-communities/ 

Voice of America, ‘Les peuples des forêts réclament leurs 
droits’, 20 March 2014, http://www.lavoixdelamerique.com/
content/les-peuples-des-forets-reclament-leurs-droits/1875576.html

GOXI, ‘Forest peoples demand their rights be made central 
to global efforts to curb deforestation’, 21 March 2014, http://
goxi.org/forum/topics/forest-peoples-demand-their-rights-be-
made-central-to-global

Freenewspos.com, ‘Indigenous communities demand forest 
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation’, 
25 March 2014, http://www.freenewspos.com/news/article-
indonesia/b/1100669/oggi/indigenous-communities-demand-
forest-rights-blame-land-grabs-for-failure-to-curb-deforestation

Mongabay.com, ‘Indigenous communities demand forest 
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation’, 
25 March 2014, http://news.mongabay.com/2014/0325-dparker-
palangkaraya-declaration.html

South Africa Broadcast Corporation, Interview with Joji 
Carino and Malle Adolf Nganya, 25 March 2014 

UN IRIN, ‘Conflict in Indonesia’s Papua region’, 28 March 
2014, http://www.irinnews.org/report/99856/conflict-in-indonesia-
s-papua-region

The Diplomat, ‘The fight to save Indonesia’s forests’, 2 
April 2014, http://thediplomat.com/2014/04/the-fight-to-save-
indonesias-forests/

Al Jazeera, ‘Palm oil fuels Indonesia deforestation’, 4 April 
2014, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/
palm-oil-fuels-indonesia-deforestation-indigenous-
displa-201443145636809366.html

Sustainable Palm Oil, ‘Defending forests against palm in 
Central Kalimantan’, 8 May 2014, http://betterpalmoildebate.
org/features/post.php?s=2014-05-08-defending-forests-
against-palm-in-central-kalimantan
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Catatan tentang sumber dan isu-isu 
sEPUTAr MAsALAH sTATIsTIK DAN DEfINIsI

Informasi, kesaksian, data dan analisa dalam laporan 
ini diambil dari presentasi lokakarya, studi kasus 

yang ditugaskan secara khusus, dari transkrip sesi 
lokakarya dan dari sumber-sumber tambahan. Bagian-
bagian tentang negara dan Dialog menyediakan 
eksplorasi tematik dan ilustratif dari isu-isu kunci 
yang diangkat selama lokakarya, termasuk kutipan 
dari intervensi dan diskusi antara delegasi dan 
presenter. Kutipan dari peserta workshop yang 
disertai nama dicantumkan seizin peserta. Kutipan 
lainnya adalah dari studi kasus, lokakarya yang 
diselenggarakan oleh organisasi mitra dan sumber-
sumber tambahan,juga dengan izin. Jika diperlukan, 
presentasi dan kutipan telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Inggris. Semua sumber daring diakses antara 
bulan April dan Agustus 2014.

DATA NEGArA 

Setiap bagian tentang negara dan Dialog mencakup 
daftar sumber informasi dan daftar bacaan lanjutan 
bagi profil negara-negara. Sebagian besar statistik 
tentang hutan, masyarakat adat dan masyarakat 
hutan, penguasaan lahan dan deforestasi merupakan 
perkiraan, mengandung ketidakpastian yang cukup 
besar dan kadang-kadang kontroversial. Kotak 
informasi negara pada awal bagian tentang negara 
menyajikan data dan perkiraan yang tersedia yang 
berasal dari berbagai sumber. Kecuali dinyatakan 
lain, tutupan hutan dan data deforestasi diambil dari 
laporan para negara ke Forest Resources Assessment 
(FRA) FAO5 Masalah-masalah dengan keandalan data 
FAO terdokumentasi dengan baik (lihat di bawah). 
Angka-angka dari FAO dengan demikian hanya 
digunakan untuk keperluan indikatif dan komparatif 
dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi 
yang akurat atau lengkap tentang hutan di negara-
negara yang dibahas dalam laporan ini. Penggunaan 
data FAO tidak menyiratkan persetujuan oleh Forest 
Peoples Programme (FPP) dan mitra-mitranya 
mengenai definisi hutan yang dibuat FAO.

Jumlah penduduk terutama diambil dari presentasi 
negara oleh delegasi lokakarya, berdasarkan informasi 

5 un food and agriculture organisation (fao), Global Forest 
Resources Assessment 2010: Main Report, 2010, http://www.fao.
org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf; land area excludes inland 
water bodies.

dari badan-badan statistik nasional, sedangkan data 
jumlah penduduk untuk setiap negara sebagian besar 
bersumber dari angka resmi yang dilaporkan kepada 
Dana Moneter Internasional (IMF).6

INforMAsI PENGUAsAAN LAHAN 

Angka dan perkiraan yang berkaitan dengan 
penguasaan lahan berdasarkan adat dan berdasarkan 
hukum berasal dari berbagai sumber, termasuk 
dari presentasi lokakarya, informasi dari organisasi 
masyarakat adat,7 data yang dikumpulkan oleh Rights 
and Resources Initiative (RRI)8 dan literatur publikasi 
lainnya.9 Angka kepemilikan berdasarkan adat 
merupakan perkiraan berdasarkan penilaian FPP dan 
mitra (misalnya studi teritorial AIDESEP di Peru).10 
Angka-angka tentang penguasaan lahan berdasarkan 
hukum adat dalam laporan ini tidak akurat dan 
tidak lengkap dan disertakan untuk tujuan indikatif 
semata. Informasi yang dapat dipercaya tentang rezim 
penguasaan adat membutuhkan pemetaan partisipatif 
dan masyarakat bersama sistem verifikasi dan validasi 
lokal yang kuat. Informasi seperti ini masih kurang 
di banyak negara atau belum tersedia dalam domain 
publik.

MAsyArAKAT yANG MENGGANTUNGKAN 
HIDUPNyA PADA HUTAN

Seperti halnya dengan data hutan, informasi 
tentang 'masyarakat hutan' atau 'masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan' bervariasi 

6 imf, World Economic Outlook Database, 2012 figures, http://www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.

7 e.g. aman, ‘indigenous people fight for rights online’, 2013, http://
www.aman.or.id/en/2013/11/19/indigenous-people-fight-for-rights-
online/#.u57w3e0u9t8. 

8 W.d. Sunderlin, J. hatcher, and m. liddle, From Exclusion to 
Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest 
Tenure Reform, rri, 2008, http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_736.pdf; f. almeida and J. hatcher, ‘What 
rights? measuring the depth of indigenous peoples and community 
forest tenure: preliminary findings from a legal analysis of 33 
forest tenure regimes in 15 countries’, rri, 2011, http://www.
rightsandresources.org/documents/files/doc_2493.pdf. 

9 l. alden Wiley, Customary Land Tenure in the Modern World – 
Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary 
Tenure in Africa, rri, 2012, http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_4699.pdf.

10 aideSep, La Demanda Territorial de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Peruana (The land claims of indigenous peoples of the 
peruvian amazon), in press, 2014.
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sesuai dengan kriteria definisi yang digunakan. 
Mengingat pemahaman yang berbeda dari hutan 
dan ketergantungan pada hutan, tidak ada definisi 
tunggal mengenai masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya pada hutan. Sebagian besar jumlah 
masyarakat hutan yang disebutkan dalam populasi 
merupakan perkiraan, sering disajikan sebagai 
jumlah minimum dan maksimum yang luas. 
Perkiraan populasi dalam laporan ini didukung oleh 
pemahaman yang relatif luas tentang ketergantungan 
pada hutan dan diambil dari presentasi lokakarya 
atau berasal dari publikasi FPP tahun 2012 mengenai 
jumlah masyarakat hutan.11

definisi dan perbedaan-perbedaan 

Pengukuran dan statistik penggunaan lahan dan 
deforestasi mungkin berbeda sesuai dengan definisi 
dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi 
dan membedakan antara penggunaan lahan dan 
jenis vegetasi yang berbeda. Identifikasi dan 
pengukuran penggunaan lahan hutan dan hilangnya 
hutan menghasilkan banyak jumlah data yang 

11 S. chao, Forest Peoples: Numbers Across the World, fpp, 2012, 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/
forest-peoples-numbers-across-world-final.pdf.

mencerminkan bahwa pemerintah dan masyarakat 
sipil menggunakan definisi variabel dan kriteria 
yang berbeda di skala lokal, nasional dan global 
untuk menilai kecenderungan tutupan hutan dan 
perubahan penggunaan lahan, termasuk tingkat 
deforestasi. Definisi yang berbeda dapat menghasilkan 
pengukuran dan estimasi yang sangat berbeda. Salah 
satu contoh utama adalah dari Indonesia, di mana 
angka-angka dari pemerintah mengklasifikasikan 
perkebunan bubur kayu industri sebagai tutupan 
'hutan', sehingga mengurangi statistik hilangnya 
hutan secara bersih (lihat halaman 16). Pengukuran 
perubahan tutupan hutan dan perubahan tutupan 
pohon juga akan menghasilkan angka dan estimasi 
(lihat tabel) yang secara substansial berbeda.

DEfINIsI HUTAN yANG DIPErTENTANGKAN

Banyak masyarakat sipil dan organisasi masyarakat 
hutan menolak definisi reduksionis dan agregat 
FAO saat ini tentang hutan yang menyebut hutan 
sebagai 'Tanah yang membentang lebih dari 0,5 
hektar dengan pohon-pohon yang lebih tinggi dari 
5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen, 
atau pohon yang mampu mencapai ambang batas 
ini di lokasi bersangkutan (in situ). Definisi ini tidak 
mencakup tanah yang sebagian besar berada di bawah 

Negara ANGKA BERSIH HILANGNYA HUTAN  
Sebagaimana dilaporkan kepada FAO (2000–10)

ANGKA BERSIH HILANGNYA TUTUPAN*  
Yang didapat dari citra satelit (2001–12) (sumber: 
Hansen et al., 2013) **

arata-rata 
tahunan dalam 
ha/tahun

rata-rata tahunan 
dalam % area 
hutan di tahun 
2000

hilangnya hutan 
(total)

rata-rata 
tahunandalam 
ha/tahun 

rata-rata 
tahunan dalam 
% tutupan 
pohon di tahun 
2001

Total hilangnya 
tutupan pohon 

kamerun -220.000 -1,05% 9,95% -34.708 -0,10% 0,82%

rdk -311.000 -0,20% 1,98% -375.311 -0,18% 2,36%

liberia -30.000 -0,67% 6,48% -23.920 -0,25% 3,79%

kolombia -101.000 -0,17% 1,64% -163.975 -0,20% 2,03%

guyana - - -6.671 -0,04% 0,41%

paraguay -179.000 -0,97% 9,22% -312.068 -1,26% 8,86%

peru -122.000 -0,18% 1,76% -111.484 -0,14% 1,12%

indonesia -497.500 -0,51% 5,01% -734.575 -0,45% 8,22%

malaysia -113.500 -0,54% 5,26% -179.004 -0,61% 13,29%

*  Tutupan pohon didefinisikan oleh hansen et alsebagai tutupan kanopi untuk seluruh vegetasi yang lebih tinggi dari 5m. ‘hutan’ merujuk pada 
tutupan pohon dan bukan pada penggunaan tanah kecuali disebutkan demikian. hilangnya hutan didefinisikan sebagai stand-replacement 
disturbance, atau perubahan dari keadaan sebagai hutan menjadi bukan hutan di tingkat skala piksel landsat. ‘Bertambahnya hutan’ (forest 
gain) didefinisikan sebagai kebalikan dari hilangnya hutan, atau perubahan dari keadaan bukan hutan menjadi hutan,yang seluruhnya 
berlangsung dalam kurun waktu penelitian.

**  M.C. Hansen, P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S.A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S.V. Stehman, S.J. Goetz, T.R. Loveland, A. 
Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C.O. Justice and J.R.G. Townshend, ‘High-resolution global maps of 21st-century forest cover change’, 
Science, 342, 6160, 2013, http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850; data available at http://earthenginepartners.appspot.com/
science-2013-global-forest.
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penggunaan pertanian atau perkotaan.’ Pengritik 
mengatakan bahwa definisi FAO ini mungkin 
mencakup hutan tanaman industri yang telah ditanam 
dengan mengorbankan hutan alam dan masyarakat.

Menggunakan pendekatan umum ini, data FRA 
FAO memiliki potensi untuk mendistorsi angka 
tutupan hutan nasional. Data itu mendistorsi ukuran 
deforestasi bersih berdasarkan hilangnya dan 
bertambahnya tutupan hutan, yang menghasilkan 
kecenderungan untuk meremehkan laju deforestasi 
dan melebih-lebihkan tutupan hutan nasional, tanpa 
memberikan informasi yang memadai tentang angka 
bersih tentang hilangnya ekosistem hutan alam. 

Mengingat masalah-masalah ini, organisasi sosial dan 
lingkungan telah menyerukan kepada FAO selama 
lebih dari satu dekade untuk merevisi definisinya ini. 
12 Para ilmuwan juga menekankan bahwa menyatukan 
tutupan penggunaan lahan hutan alam dengan 
hutan tanaman industri dapat memberikan angka 
deforestasi bersih yang menyesatkan dan sia-sia, 
yang dapat merusak setiap penilaian kemajuan yang 
obyektif menuju apa yang disebut 'nol deforestasi 
bersih’ yang dijanjikan oleh beberapa negara berhutan 
tropis (lihat, misalnya, bagian Negara Peru).13 Terkait 
dengan hal tersebut, maka para ilmuwan dan juga 
organisasi masyarakat sipil merekomendasikan agar 
program pemantauan hutan global dan nasional 
mengembangkan, mengadopsi dan menggunakan 
definisi yang lebih spesifik yang memilah dengan 
benar informasi tentang luasan hutan alam dari 
pengukuran-pengukuran umum tutupan pohon dan 
perkebunan lainnya.

HILANGNyA HUTAN sECArA PErMANEN Vs 
HILANGNyA HUTAN sEMENTArA 

Statistik yang digunakan dalam laporan ini, yang 
mengukur 'deforestasi' ini, didasarkan pada sumber 
terbitan yang biasanya tidak membedakan antara 
konversi hutan permanen jangka panjang dan 
pembukaan hutan sementara jangka pendek untuk 
perladangan berpindah tradisional. Dalam banyak 
kasus, masyarakat adat dan petani memiliki sistem 
penggunaan lahan berkelanjutan menyeluruh di mana 

12 lihat terutama ‘open letter to fao on the occasion of march 21st 
2014: defining forests by their true meaning!’, Via campesina, 
World rainforest movement, friends of the earth international 
and focus on the global South, http://wrm.org.uy/all-campaigns/
open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-
forests-2014/.

13 S. Brown and d. Zarin, ‘What does zero deforestation mean?’, 
Science, 342, 6160, 2013, http://www.sciencemag.org/
content/342/6160/805.

hutan mampu meregenerasi dirinya dengan masa jeda 
yang cukup dalam sistem perladangan berpindah. 
Studi ilmiah menunjukkan bahwa praktik perladangan 
berpindah dan wanatani sering memperkaya 
keanekaragaman ekosistem hutan dari waktu ke 
waktu dan juga dapat dikaitkan dengan penghutanan 
kembali (aforestasi) dan peningkatan tutupan hutan.14 
Sayangnya, citra satelit yang ada menggunakan selang 
waktu 10 tahun untuk menilai hilangnya hutan 
sehingga tidak mengakomodasiperiode bera yang 
lebih lama yang digunakan oleh sebagian besar petani 
berpindah di daerah tropis (15 sampai 40 tahun, 
tergantung pada jenis tanah dan kepadatan populasi).

Karena itu, pencantuman statistik atau peta dalam 
laporan ini, yang mengukur atau menunjukkan 
deforestasi, tidak berarti bahwa FPP dan mitra-
mitranya mengklasifikasikan, atau mendukung sistem 
apapun yang mengkategorikan perladangan berpindah 
secara adat sebagai 'konversi hutan' atau ‘deforestasi’.

Untuk mendapatkan penilaian yang lebih obyektif 
mengenai hilangnya hutan dan perubahan dalam 
cadangan karbon hutan, ada kebutuhan mendesak 
untuk menghasilkan peta dan data pemantauan hutan 
untuk membedakan antara perubahan penggunaan 
lahan permanen menjadi penggunaan lahan alternatif, 
di satu sisi, dan pembukaan hutan terlokalisir dan 
sementara dalam sistem wanatani dalam sistem 
penggunaan lahan secara adat di ladang, ladang bera 
dan hutan sekunder, di sisi lain. Kecuali perubahan-
perubahan seperti itu dilakukan terhadap cara 
pengukuran, pemantauan dan pelaporan deforestasi, 
ada risiko serius bahwa skema sub-nasional, nasional 
dan global untuk mengatasi hilangnya hutan akan 
secara tidak adil menyalahkan kelompok tani hutan 
lokal tanpa dasar ilmiah yang memadai dan mungkin 
bertentangan dengan standar internasional dan 
kesepakatan yang ditandatangani oleh kebanyakan 
negara-negara berhutan, seperti Pasal 10c Konvensi 
Keanekaragaman Hayati.

14 J. fairhead and m. leach, Misreading the African Landscape: 
Society and Ecology in a Forest-Savanna Mosaic, cambridge 
university press, 1996.

http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/805
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/805
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