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1. Antara tanggal 27-30 Oktober 2019, 63 peserta dari 9 negara berkumpul di Teluk Subic, 

Provinsi Bata’an, Filipina, untuk membahas dan  meninjau masalah hak asasi manusia 
yang berkaitan dengan perluasan investasi dan aktivitas bisnis di Asia. Konferensi ke-9 
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diadakan di area Teluk Subic, yang sebelumnya 
adalah pangkalan militer selama 99 tahun hingga akhir keberadaan mereka pada tahun 
1992. Peserta di konferensi ini mewakili Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI), 
organisasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. 

 
2. Konferensi ini diadakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia di Filipina (CHRP), Forest 

Peoples Programme, Asosiasi Filipina untuk Pengembangan Antarbudaya, dan Pusat 
Internasional Penelitian Kebijakan dan Pendidikan Masyarakat Adat (Tebtebba), dengan 
dukungan Stockholm Environment Institute, Inisiatif Hak dan Sumber Daya, dan 
Lembaga Samdhana. 

 
3. Kami mengakui keramahtamahan masyarakat Pastolan dan Kanawan yang membuka 

rumah dan masyarakat mereka kepada kami. Kami menghormati kerja keras selama 
bertahun-tahun yang menghasilkan kepemilikan Hak Atas Tanah Leluhur yang dicapai 
oleh kedua masyarakat. 

 
4. Konferensi ini meninjau dan membahas situasi nasional di negara-negara di Asia 

Tenggara, menerima pesan dari NHRI di Myanmar, Thailand, Filipina, Timor Leste, 
Malaysia, Indonesia, dan Nepal, serta masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil 
dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, PDR Laos, dan Filipina. Peserta Konferensi 
ini juga berbagi pengalaman dari masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan 
NHRI tentang masalah-masalah meliputi dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), risiko 
dan peluang transisi energi terbarukan, dan dampak terkait jenis kelamin dari 
perjuangan hak atas tanah. Topik umum didengar, dirangkum di sini. 

 
5. Keterlibatan aktif oleh NHRI di Asia Tenggara dengan bisnis dan hak asasi manusia 

dicatat. Penyelidikan Nasional pertama yang diadakan oleh Komunikasi Nasional Hak 
Asasi Manusia di Indonesia (KomnasHAM) tentang Hak ‘Masyarakat Adat’ di Wilayah 
mereka di Zona Hutan’, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) juga 
melaksanakan Penyelidikan Nasional tentang Hak Masyarakat Adat yang menyarankan, 
antara lain, pembentukan Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat. Perwakilan NHRI 
mencatat mandat investigasi dan penelitian dapat digunakan dengan cara efektif (Timor 
Leste, Thailand, Filipina). Keterlibatan dalam masalah bisnis dan hak asasi manusia 
dicatat oleh semua NHRI yang hadir, melalui investigasi dan intervensi pada kasus-kasus 
khusus, dan pada peningkatan kesadaran. 

 
6. Namun, penerapan saran NHRI kepada pemerintah tetap lambat di banyak negara. 

NHRI juga masih dalam jumlah terbatas di kawasan ini, dengan Kamboja, Vietnam, dan 
PDR Laos yang masih belum membentuk badan-badan ini. Pendanaan secara mandiri 



dari campur tangan politik terus menjadi tantangan, dan sebagian besar NHRI tidak 
memiliki mandat yang jelas untuk menyelidiki dan menangani masalah lintas batas. 

 
 
 
 
7. Pengalaman negosiasi langsung antara masyarakat adat dan bisnis masih relatif 

terbatas, dan bisnis yang beroperasi di Asia Tenggara, sebagian besar, terus salah 
paham dan tidak menghormati hak asasi manusia dari pemegang hak yang berbeda, 
termasuk hak masyarakat adat. Hal ini termasuk hak untuk memberikan atau menahan 
persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan untuk kegiatan yang diusulkan 
yang memengaruhi hak dan kepentingan mereka. Mekanisme pengaduan yang 
dibentuk oleh bisnis perlu dibentuk jika tidak ada dan dibuat lebih efektif dan dapat 
diakses oleh orang-orang yang terkena dampak. 

 
8. Konferensi ini mengetahui tentang meningkatnya momentum di balik usaha untuk 

menjadikan uji tuntas hak asasi manusia sebagai persyaratan perusahaan yang 
beroperasi di Asia Tenggara, yang mencerminkan penilaian akademis atas kegiatan 
bisnis Asia Tenggara terhadap persyaratan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak 
Asasi Manusia yang menunjukkan kelemahan yang jelas dalam melaksanakan uji tuntas. 

 
9. Pembentukan KEK untuk mempromosikan investasi bisnis terlihat di seluruh kawasan, 

termasuk di Timor Leste di mana masyarakat yang bermukim kembali dijanjikan 
kompensasi dan bahan bangunan. Pengalaman dari negara tuan rumah, Filipina, 
tersebar luas dan beragam, dari pengembangan Aurora Pacific Economic Zone dan 
Freeport (APECO), di mana tidak ada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa 
paksaan dalam deklarasi Zona dan masalah yang terus-menerus, hingga SBMA di mana 
hubungan negosiasi ada dan Hak Atas Wilayah Leluhur diakui. Pelepasan selektif untuk 
peraturan dan hukum standar tertentu dalam KEK untuk mempromosikan investasi 
dicatat. 

 
10. Kekhawatiran terkait status hukum pertanahan telah diangkat. Peserta dari Indonesia 

mencatat negosiasi yang macet tentang rancangan undang-undang tentang Pengakuan 
dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. Meskipun lahan adalah masalah 
Negara Bagian di Malaysia, Pengadilan Federal pada tahun 2016 menyatakan bahwa 
masyarakat adat Dayak di Sarawak tidak dapat bergantung pada hak adat asli mereka 
untuk mengeklaim hak atas hutan perawan sebagai hak atas teritorial dan cadangan 
hutan komunal mereka. Sekarang mereka hanya dapat mengeklaim tanah terbatas 
pada lahan pertanian yang dibuka sebelum tahun 1958. Pada waktu bersamaan 
pemerintah Federal Malaysia menggugat pemerintah Negara Bagian di Kelantan untuk 
memaksakan pengakuan atas hak adat asli. Di Myanmar, situasi hukum telah 
mengalami langkah mundur, dengan Undang-Undang Tanah Tak-bertuan, Kosong, dan 
Belum Dibuka yang diubah pada bulan September 2018, secara efektif mengubah 
semua tanah yang tidak terdaftar menjadi tanah ‘tak-bertuan’ dan menyangkal hak 
tanah yang tidak terdaftar. 

 
11. Kepemilikan tanah, di banyak tempat, juga tetap tidak jelas atau kacau. Yurisdiksi yang 

tumpang tindih, bahkan di tempat tanah adat diakui (Filipina) dan di tempat yang tidak 
diakui (Thailand, Myanmar, Indonesia), terjadi di banyak negara. Peserta dari Thailand, 
Indonesia, dan Filipina mencatat tumpang tindih antara konservasi dan/atau area 



hutan, di Myanmar tumpang tindih antara sistem tata kelola lahan nasional dan 
regional tetap ada. Dengan serbuan sumber daya, kebingungan seperti itu mengurangi 
kemampuan masyarakat untuk menolak serangan. 

 
12. Kasus-kasus khusus muncul ketika masyarakat adat dan masyarakat mengalami 

tantangan terkait hak asasi manusia, termasuk tambang Omkoi di daerah Karen di 
Thailand yang berdampak pada ribuan orang Karen yang tinggal di masyarakat yang 
terkena dampak, dan kasus Filipina – mulai dari bendungan Kaliwa yang diusulkan di 
mana Dumagat menolak hasil dari proses FPIC yang terdistorsi, tambang emas terbuka 
di Pulau Masbate yang memengaruhi masyarakat setempat, dan perpanjangan yang 
diperebutkan atas tambang OceanaGold di Didipio yang memengaruhi masyarakat adat 
Ikalahan. 

 
13. Beberapa masalah serius telah diangkat dan disampaikan mengenai penargetan 

perorangan dan masyarakat yang membela hak-hak mereka. Penargetan khusus 
terhadap mereka yang terlibat dalam memperjuangkan lahan dan sumber daya dengan 
melabeli mereka sebagai ‘teroris’, ‘anti- Negara’ dan/atau ‘anti-pengembangan’ telah 
disebutkan di Filipina, Indonesia, dan bagian lain di Asia. Di Indonesia, cerita 
kriminalisasi, intimidasi, ancaman, dan kekerasan telah disampaikan. Di Palawan, 
Filipina, perwakilan adat membahas divisi dalam masyarakat mereka dan kehancuran 
hutan mereka yang disebabkan oleh perkebunan kelapa besar milik Lionheart Farms 
Philippines. Militerisasi zona proyek di Myanmar dan Filipina dikaitkan langsung dengan 
meningkatnya ancaman dan kekerasan. Kriminalisasi mata pencaharian tradisional 
tercatat di Thailand dan negara-negara lain. Dalam banyak kasus, intimidasi, 
kriminalisasi, dan kekerasaan semacam itu mengarah pada pembunuhan para 
pemimpin masyarakat dan individu, termasuk pembunuhan di luar pengadilan. 

 
14. Dampak khusus terhadap perempuan dalam situasi kekerasan seperti itu muncul, 

begitu pula peran kuat yang dimainkan perempuan dalam membela diri dan masyarakat 
mereka melawan kekerasan. Tindakan untuk mengatasi ancaman melawan individu, 
masyarakat, dan sekumpulan orang juga dicatat, terutama ‘Environmental Rights 
Initiative’ (Inisiatif Hak Lingkungan) dari Program Lingkungan PBB yang disambut baik 
oleh konferensi. Peran penyelidikan inovatif dari Observatorium Masyarakat Adat yang 
baru diumumkan yang dibentuk dalam kemitraan dengan CHRP juga dicatat sebagai 
contoh kemungkinan permohonan di wilayah tersebut. 

 
15. Energi terbarukan adalah topik utama dalam diskusi konferensi, yang membahas baik 

peluang dan risiko kenaikan tingkat investasi ke dalam bentuk-bentuk produk energi ini. 
Semua negara ASEAN telah menandatangani Perjanjian Paris yang menyatakan bahwa 
semua semua tindakan iklim harus menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, dan 
komitmen seperti itu mendukung gerakan menuju bentuk energi yang lebih terbarukan. 
Inisiatif global oleh masyarakat adat juga dicatat, khususnya Kemitraan Energi Tepat 
yang diprakarsai oleh Kelompok Utama Masyarakat Adat tentang SDG, yang 
mempromosikan kemitraan untuk mendukung inisiatif masyarakat adat sendiri untuk 
proyek-proyek energi yang terbarukan. 

 
16. Promosi biofuel sebagai bentuk energi hijau meningkatkan risiko bagi masyarakat adat, 

dengan meningkatnya tekanan pada lahan karena produksi bahan bakar yang 
berkembang. Subsidi pemerintah di Indonesia hanya meningkatkan permintaan, di 
mana sumber daya lahan yang tersedia langka. Proyek-proyek energi terbarukan yang 



besar seperti tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi dapat, ketika diterapkan tanpa 
FPIC, meningkatkan agresi pembangunan di tanah adat seperti yang diilustrasikan oleh 
serbuan sumber daya di Cordillera, Filipina. Jika masyarakat adat menyetujui perjanjian 
untuk menjadi tuan rumah proyek energi terbarukan, seringkali informasi yang terbatas 
tentang dampak jangka panjang dan pengaturan pembagian manfaat yang adil 
diberikan. 

 
17. Energi terbarukan juga tercatat mencakup berbagai kemungkinan proyek dan tindakan, 

mulai dari proyek tenaga air dan panas bumi, hingga produksi biofuel, energi angin dan 
matahari, di antaranya. Dampak yang berpotensi terjadi akibat bentuk berbeda dari 
energi terbarukan ini berbeda-beda. Organisasi adat dari Filipina dan Malaysia bekerja 
sama menyelesaikan pekerjaan signifikan dalam mengembangkan proyek-proyek energi 
berbasis masyarakat atau memimpin energi terbarukan, sambil mencatat pentingnya 
menghubungkan proyek-proyek tersebut dengan prioritas pembangunan yang 
ditentukan sendiri dan proyek mata pencaharian yang lebih luas. Kebutuhan yang tinggi 
akan dukungan teknis dan keuangan untuk mendukung dan memperluas prakarsa-
prakarsa semacam itu telah dicatat, juga mencatat pentingnya pengelolaan masyarakat 
atas prakarsa semacam itu. 

 
18. Pada panel tentang jenis kelamin dan hak atas tanah, jenis kelamin dipahami sebagai 

usaha mengatasi hubungan kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat manusia, 
dengan fokus pada hak-hak dan pemberdayaan perempuan yang berasal dari 
marginalisasi relatif dari kekuasaan dalam banyak kasus. Bagi perempuan adat, 
berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dialami, mulai dari sosial ekonomi 
hingga ras dan identitas. Perempuan juga menghadapi bentuk kerentanan khusus 
dalam situasi militerisasi dan konflik. Peran dan kepemimpinan yang kuat ditunjukkan 
oleh perempuan adat juga dicatat dan dirayakan. Tantangan yang dicatat termasuk 
kurangnya data terpilah tentang dampak pada perempuan, tidak terlihatnya 
perempuan dan suara perempuan dalam penelitian, dan partisipasi perempuan yang 
lebih rendah dalam proses-proses utama. 

 
19. Atas dasar diskusi ini, konferensi merumuskan saran untuk tindakan: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saran 
 
Kami mendukung seruan Aeta di Kanawan dan Pastolan untuk SBMA dan Departemen 
Lingkungan dan Sumber Daya Alam untuk mengakui tata kelola mereka terhadap hak atas 
tanah leluhur mereka. Kami mendukung pembagian manfaat yang adil sebagaimana 
diamanatkan oleh hukum antara SBMA dan masyarakat Pastolan. 
 
Bagi Pemerintah 
 
Kami terus menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah mendesak 
untuk mengakui masyarakat adat di Asia Tenggara, dan mengakui hak kolektif atas tanah, 
perairan, wilayah, dan sumber daya mereka. Hal ini termasuk persetujuan atas dasar 
informasi di awal tanpa paksaan sebagai elemen dari hak untuk menentukan nasib sendiri 
 
Kami menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan penerapan hukum dan 
kebijakan positif secara efektif terkait dengan hak masyarakat adat dan masyarakat yang 
bergantung pada tanah lainnya dengan hak adat atas sumber daya, dan mengulangi seruan 
kami kepada pemerintah Asia Tenggara untuk memajukan reformasi hukum dan kebijakan 
nasional dan negara bagian agar sesuai dengan standar internasional tentang hak 
masyarakat adat dan masyarakat setempat. Hal ini termasuk kerja sama lintas batas di mana 
masyarakat adat ditemukan di seluruh batas negara, dan kerja sama di kawasan Asia. 
 
Kami mendorong semua pemerintah di Asia Tenggara untuk terus mendukung dan 
memperluas pekerjaan NHRI di wilayah ini, termasuk melalui pekerjaan untuk membangun 
NHRI di tempat mereka belum ada, dan yang sudah ada, mempromosikan penguatan 
mandat yang ada. Hal ini termasuk juga kolaborasi dengan NHRI di seluruh Asia dan 
sekitarnya. 
 
Tentang Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional: 
 
Selain itu kami meminta pendanaan yang cukup dan aman untuk dialokasikan ke NHRI 
sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan secara efektif. 
 
Kami memperhatikan, mendorong, dan mendukung kerja sama antara NHRI, terutama 
dalam kasus di mana perusahaan yang terdaftar di satu negara aktif di negara lain. Kami 
memperhatikan secara khusus masalah kabut asap regional yang terkait dengan kebakaran 
dan menyarankan peran NHRI di Malaysia dan Indonesia dalam penelitian bersama dan 
saran yang menyoroti kepemilikan, investasi, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait 
dengan kegiatan ini. 
 
Kami berkomitmen terhadap, dan menyerukan, penguatan lebih lanjut dalam kerja sama 
antara masyarakat sipil, masyarakat adat, dan NHRI. Kami mencatat kemungkinan 
kolaborasi lintas batas dalam hal ini. 
 
Tentang Bisnis: 
 
Kami menyerukan kepada bisnis untuk memenuhi tanggung jawab mandiri mereka untuk 
menghormati hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan dalam Prinsip Panduan PBB 
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), termasuk dengan mengakui status dan hak 



masyarakat adat terkait dan mempromosikan inklusi jenis kelamin sebagaimana diatur 
dalam pedoman formal untuk UNGP. 
Kami terus mendesak semua bisnis untuk menyelaraskan kegiatan bisnis mereka dengan 
standar internasional, termasuk UNGP, dan memberikan akses ke pemulihan efektif dalam 
kasus di mana pelanggaran hak diduga terjadi kepada masyarakat yang terkena dampak. Hal 
ini sangat penting di negara-negara dan daerah-daerah dengan tata pemerintahan dan 
aturan hukum yang lemah, di mana saluran administratif dan peradilan setempat efektif 
ditutup. 
 
Kami mencatat tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak akses informasi, dan 
menyerukan transparansi dan pembagian informasi yang lebih baik untuk mendukung 
akuntabilitas sektor bisnis dan perusahaan milik negara. 
  
Bisnis tidak boleh melanjutkan proyek tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal 
tanpa paksaan dari masyarakat adat yang terkena dampak, dengan catatan bahwa 
integritas proses FPIC harus dipastikan. FPIC mencakup hak untuk mengatakan tidak, harus 
berdasarkan rasa hormat terhadap proses pengambilan keputusan masyarakat adat sendiri 
dan harus memastikan perwakilan semua anggota masyarakat, termasuk perempuan dan 
pemuda. 
 
Kami meminta bisnis untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat 
setempat yang efektif dan berarti di semua tahap perencanaan pengembangan, termasuk 
dalam KEK di mana peraturan standar tertentu dan persyaratan hukum sering kali 
diabaikan. 
 
Kami meminta bisnis di wilayah tersebut untuk menggabungkan perlindungan hak asasi 
manusia dan penilaian komprehensif dampak sosial dan lingkungan – sering disebut ‘uji 
tuntas’ – di semua tahap konsepsi, perencanaan, pengembangan, dan realisasi proyek. 
 
Kami mendorong bisnis untuk mengadopsi dan menerapkan pendekatan toleransi nol 
untuk mengakhiri kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan yang terkait dengan 
aktivitas bisnis. 
 
Kami menyadari potensi kolaborasi dengan pelaku sektor swasta dan meminta bisnis untuk 
berkolaborasi dengan semua pemegang hak dan pemegang kepentingan di wilayah tersebut 
untuk meningkatkan hasil positif bagi masyarakat dan warga sekitar. 
 
Tentang pembela HAM: 
 
Kami mencatat meningkatnya penggunaan litigasi, intimidasi, dan ancaman kekerasan 
sebagai strategi menakutkan yang berdampak pada masyarakat adat, dan dengan dampak 
yang berbeda pada perempuan sebagai pembela hak asasi manusia, dan meminta semua 
pihak untuk mengadopsi toleransi nol untuk taktik semacam itu. 
 
Kami menyadari perlunya, dan meminta lembaga Negara Bagian untuk menyediakan, 
mekanisme khusus untuk melindungi pembela HAM, terutama bagi masyarakat adat dan 
pembela perempuan 
 



Kami mengakui pekerjaan CHRP dalam Penyelidikan Nasional tentang Pembela HAM, dan 
meminta NHRI untuk bekerja sama pada tingkat regional untuk mengembangkan 
pedoman perlindungan yang efektif bagi pembela HAM 
 
Tentang energi terbarukan: 
 
Kami menyarankan penguatan dan perluasan platform pembagian ilmu pengetahuan yang 
ada dalam wilayah tentang kebijakan dan praktik energi terbarukan 
Kami menyarankan prakarsa yang dipimpin masyarakat adat pada proyek energi 
terbarukan didukung sepenuhnya, baik secara finansial maupun teknis. 
 
Kami menyerukan pemerintah ASEAN untuk meninjau prioritas investasi ASEAN untuk 
mengurangi fokus pada proyek mega- infrastruktur dan lebih berinvestasi pada sistem 
energi terbarukan berskala lebih kecil berbasis masyarakat, yang terkait dengan mata 
pencaharian berkelanjutan. 
 
Kami mencatat pasar yang berkembang untuk biofuel, dalam beberapa kasus, mendorong 
ekspansi lebih lanjut dari minyak kelapa sawit dan tanaman terkait, terkadang dengan 
subsidi energi terbarukan. Kami menyarankan moratorium pada izin kelapa sawit baru di 
daerah hutan, gambut, dan mata pencaharian sampai masalah hak atas tanah sepenuhnya 
ditangani. 
  
Sesuai dengan salah satu komitmen utama ‘Beijing Platform for Action’ untuk 
mengembangkan pengumpulan data sensitif jenis kelamin bekerja sama dengan akademisi 
dan peneliti perempuan lokal, kami menyarankan pemerintah melembagakan sarana seperti 
Feminist Participatory Action Research sebagai sumber pengetahuan yang sah di antara 
perempuan dan masyarakat. 
 
Selain itu kami menyarankan pendanaan pemerintah (dan pihak lain) didedikasikan untuk 
menyediakan platform bagi perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat setempat, 
mengembangkan dan menerapkan program terkait jenis kelamin, beserta dukungan untuk 
pengembangan kapasitas dan berbagi ilmu pengetahuan di antara dan antara masyarakat 
adat dan perempuan 
 
Kami meminta semua pihak untuk mengadopsi partisipasi yang disengaja dan sadar 
dilakukan oleh perempuan dalam semua proses pengambilan keputusan berkaitan dengan 
pemanfaatan lahan dan perairan dan melakukan penilaian dampak jenis kelamin untuk 
kegiatan bisnis mereka. 
 
Prioritas pembangunan dalam KEK (saat ini dan masa depan) harus sesuai dengan dan 
memasukkan prioritas yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat 
 
Masyarakat adat harus berpartisipasi secara berarti dan efektif dalam tata kelola KEK, di 
mana hak dan kepentingan mereka terkena dampak 
 
Kami berkomitmen terhadap kolaborasi dan dukungan berkelanjutan untuk saran ini dan 
untuk bekerja sama, lintas batas dan di seluruh Asia, untuk memajukan kepentingan 
bersama kami dalam mendapatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia di Asia 
Tenggara. 
 



 
 
 
Diadopsi oleh konsensus       30 Oktober 2019 
 


