Perlindungan hutan hujan berbasis hak
Mengapa menjamin hak-hak penduduk hutan merupakan
cara terbaik menyelamatkan hutan
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Tentang RFN:
Rainforest Foundation Norway
(Regnskogfondet) berjuang untuk
melestarikan hutan hujan di seluruh dunia dan menjamin hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat
yang bergantung pada keberadaan
hutan, bekerjasama dengan lebih dari
100 organisasi masyarakat adat dan
organisasi lingkungan di Asia Tenggara,
Oseania, Afrika Tengah dan Amazon.

Rainforest Foundation Norway mendukung proyek-proyek di sepuluh negara di
ketiga kawasan hutan hujan yang ada di
dunia. Di Norwegia kami meningkatkan
kesadaran mengenai hutan hujan dan
mencegah kepentingan-kepentingan
politik dan bisnis Norwegia menimbulkan pengrusakan hutan hujan.
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Tetua Nhanha Yudjá berburu kura-kura di sungai Xingu, Brasil. Foto: Jørgen Braastad.

Ringkasan eksekutif
Selama beberapa dekade, hilangnya hutan hujan di
dunia telah diakui sebagai sebuah masalah lingkungan
global yang serius, baik oleh negara-negara pemilik
hutan hujan maupun masyarakat internasional. Namun
demikian, 13 juta hektar hutan tropis tetap saja lenyap
setiap tahunnya. Karena itu, sangat perlu dilakukan
upaya-upaya yang intensif dengan skala yang tepat dan
pendekatan yang sesuai. Dalam laporan ini, Rainforest
Foundation Norway menunjukkan bagaimana
pendekatan berbasis hak merupakan cara yang paling
efektif untuk melindungi hutan hujan, dan juga cara
terbaik untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi
manusia dalam perlindungan hutan.
Kemauan politik untuk membuat dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan hutan yang tepat di tingkat
nasional di negara-negara pemilik hutan hujan
merupakan hal penting dalam menghentikan
pengrusakan hutan hujan. Masyarakat internasional,
dan terutama negara-negara kaya, memiliki kewajiban
untuk mendukung upaya-upaya ini. Mereka juga akan
menerima manfaat ketika cadangan keanekaragaman
hayati yang paling penting bagi dunia dan juga
pengatur iklim yang membawa pengaruh besar secara
global ini terlindungi. Namun upaya-upaya untuk
melindungi hutan tidak akan berkelanjutan jika kita
mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat
yang tinggal di hutan-hutan dunia.
Titik awal dari perlindungan hutan hujan berbasis
hak adalah hak-hak adat masyarakat hutan lokal
terhadap wilayah, sumberdaya dan budaya tradisional
mereka. Ini adalah sebuah pendekatan yang secara
normatif didasarkan pada standar-standar hak
asasi manusia internasional dan secara operasional
ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi
hak-hak asasi manusia. Perlindungan hutan hujan
berbasis hak-hak dibangun atas dasar pengakuan
terhadap peran kunci masyarakat lokal dan
masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.
Bab satu dan dua merupakan pendahuluan dan
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tinjauan singkat mengenai status hutan hujan di
dunia, masyarakat yang bergantung pada hutan yang
tinggal di kawasan-kawasan hutan hujan di dunia,
serta kerangka hukum dan peraturan internasional
untuk hak-hak penduduk hutan. Studi kasus dari
Taman Masyarakat Adat (Indigenous Park) Xingu
di Brasil dan Taman Nasional Bukit Duabelas di
Sumatra menggambarkan praktik-praktik yang
dilakukan masyarakat dalam melindungi hutan.
Bab tiga membahas unsur-unsur kunci dalam
pendekatan berbasis hak untuk perlindungan hutan
hujan: Pentingnya hak-hak penguasaan yang terjamin,
nilai dari praktik-praktik pengelolaan tradisional
dan pengetahuan lokal, pentingnya partisipasi nyata
dan aspek fundamental dalam resolusi konflik. Studi
kasus dari Republik Demokratik Kongo dan Papua
Nugini menunjukkan pengalaman-pengalaman
praktis.
Bab empat membahas peran negara dan kebijakankebijakan nasional. Kemudian, beberapa peluang,
dan juga tantangan, yang terkandung dalam upayaupaya masyarakat internasional untuk membangun
mekanisme pendukung seperti Pengurangan
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
(Reduced Emission from Deforestation and Forest
Degradation/REDD+) juga dibahas. Contohcontoh dari kegiatan melindungi masyarakat
adat yang tidak bersentuhan dengan dunia luar di
Peru , dan perjuangan untuk berpartisipasi dalam
konservasi hutan di Republik Demokratik Kongo
menunjukkan bahwa bagaimana realitas di lapangan
ditentukan oleh kebijakan nasional dan internasional.
Bab lima adalah rangkuman dari temuan dan
pengalaman.
Bagian lampiran memberikan lebih banyak rincian
mengenai norma dan standar hak asasi manusia yang
relevan bagi sebuah pendekatan untuk perlindungan
hutan berbasis hak.
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BAB 1

Pendahuluan

Hutan hujan yang masih tersisa kini musnah dengan
cepat, meskipun pentingnya keberadaan mereka telah
terdokumentasi dengan baik. Hutan hujan adalah sistem
pendukung kehidupan yang luar biasa aktif, tempat kita
semua bergantung. Hutan menyediakan jasa-jasa ekosistem
yang penting secara global, yaitu rumah bagi mayoritas
spesies daratan, dan memberikan makanan dan keamanan
penghidupan bagi ratusan juta orang. Hutan membantu
menstabilkan iklim global, mengatur curah hujan, angin
dan suhu. Setiap tahun, hutan hujan seluas Yunani musnah.
Jika kecenderungan ini tidak dihentikan, hutan hujan di
dunia akan hilang untuk selamanya, dan konsekuensinya
akan dirasakan di tingkat lokal, nasional dan global.
Pentingnya melindungi hutan hujan di dunia telah dipahami
secara luas, termasuk oleh sebagian besar pemerintahan yang
telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan internasional
seperti Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan
Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim.
Kerusakan hutan hujan tak terhindari, tapi perlu ada
pendekatan yang lebih baik untuk menghentikan deforestasi
dan degradasi hutan. Pengalaman selama lebih dari 20 tahun
telah menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mengelola dan
melindungi hutan hujan adalah melalui pendekatan berbasis
hak, dengan mengakui hak asasi, pengetahuan dan praktikpraktik berkelanjutan yang dimiliki masyarakat penghuni
hutan hujan. Tren-tren yang mendorong deforestasi sangat
rumit dan sulit untuk dicegah. Kebijakan dan langkahlangkah yang diambil harus mengikuti pendekatan dua jalur:
di satu sisi penyebab-penyebab deforestasi perlu ditangani,
dan di sisi lain langkah-langkah positif untuk memfasilitasi
perlindungan hutan dilaksanakan dan didukung.
Agar hal ini dapat berjalan, perlu ada kerjasama yang luas
di antara kelompok-kelompok kepentingan. Masyarakat
lokal yang bergantung pada hutan adalah aktor kunci dan
pemangku hak ( right holders) dalam kerjasama melindungi
hutan hujan ini. Masyarakat tradisional penghuni hutan
bergantung pada hutan hujan, dan hutan tidak hanya
memberikan penghidupan tapi juga merupakan rumah
mereka. Namun demikian, seringkali mereka diusir paksa
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keluar dari taman nasional, kawasan konservasi, daerah
pembalakan dan lokasi bendungan yang menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi budaya, sosial dan ekonomi
yang mendalam. Alasan di balik pengusiran mereka dari
taman-taman nasional didasarkan pada asumsi bahwa
untuk melindungi hutan Anda harus mengusir masyarakat
penghuninya. Hal ini bertentangan dengan bukti-bukti yang
semakin banyak ditemukan, yang menunjukkan bahwa hutan
yang dikelola oleh masyarakat berbasis hutan dan masyarakat
adat pada kenyataannya lebih efektif dalam menjaga tegakan
hutan dibandingkan dengan model-model pengelolaan yang
lain. Hal ini tidaklah mengejutkan. Masyarakat berbasis
hutan sangat berkepentingan dalam melindungi hutan-hutan
mereka. Mereka memiliki potensi untuk menjadi garis depan
pertahanan melawan deforestasi, namun hutan dan adaptasi
tradisional mereka berada dalam tekanan besar. Mereka tidak
dapat bekerja sendiri, dan membutuhkan dukungan dari
aktor lain, termasuk negara dan masyarakat internasional
yang luas.
Kewenangan mengambil langkah-langkah untuk
melindungi hutan dan juga untuk memberikan insentif guna
memfasilitasi perubahan positif berada di tangan negara.
Hasil-hasil yang terbaik dapat dicapai bila langkah-langkah
yang tepat telah dilakukan, sebagaimana sudah ditunjukkan
di beberapa negara.
Pentingnya hutan hujan dalam upaya mengurangi gas-gas
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global menjadi
sebuah momentum baru bagi upaya perlindungan melalui
skema-skema seperti REDD+ (Reduced Emissions from
Deforestation and forest Degradation atau Pengurangan
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Jika
dilaksanakan, berdasarkan pendekatan berbasis hak-hak,
kerangka ini dapat menjadi insentif penting bagi upaya
perlindungan hutan hujan dan masyarakat yang bergantung
pada hutan.
Rainforest Foundation Norway berpendapat bahwa
penduduk, yang dari generasi ke generasi telah
mengembangkan budaya dan masyarakat mereka
melalui interaksi dengan ekosistem hutan hujan yang

Warga desa memprotes proyek pembangunan yang akan mengusir mereka dari tanah mereka di Sarawak, Malaysia. Foto:
Anja Lillegraven/RFN.

sangat kompleks dan juga rentan ini, memiliki hak-hak
fundamental atas daerah-daerah tersebut, dan bahwa
strategi perlindungan hutan harus berbasis pada hak.
Pendekatan berbasis hak memiliki tujuan agar masyarakat
berbasis hutan dapat hidup dengan baik dan melindungi
tanah mereka secara efektif. Agar mereka dapat melindungi
tanah hutan mereka secara efektif, perlu terlebih dulu
ada hak-hak penguasaan (tenure rights). Dan mereka juga
harus diakui sebagai mitra dalam pengelolaan hutan,
yang artinya mereka hendaknya diajak berkonsultasi
dan berpartisipasi pada saat pembuatan rencana dan
keputusan yang mempengaruhi wilayah hutan mereka.
Hal ini juga merupakan cara yang efektif untuk mencegah
konflik. Sebagai pemangku hak, mereka memiliki status
dan peran khusus yang harus dimainkan. Karena itu
kehadiran mereka sangatlah penting dalam proses-proses
yang melibatkan para pemangku kepentingan (multistakeholder) dalam masalah-masalah yang berkaitan
dengan hutan. Sebagai pemangku kewajiban (duty bearer)

utama dalam skema hak asasi manusia internasional,
negara memiliki kewajiban utama untuk menerapkan
pendekatan berbasis hak dalam perlindungan hutan.
Masyarakat internasional memiliki kewajiban berdasarkan
perjanjian-perjanjian internasional mengenai lingkungan
untuk mendukung, dan menyumbangpendanaan upaya
negara-negara tropis melindungi hutan. Laporan ini
bertujuan untuk menunjukkan, melalui beberapa kasus
yang dipilih dari Brasil, Indonesia, Peru, Republik
Demokratik Kongo dan Papua Nugini, bahwa pendekatan
berbasis hak bagi perlindungan hutan hujan merupakan
cara yang paling tepat dalam mengelola dan melindungi
hutan hujan dengan cara yang berkelanjutan. Pendekatan
ini memberikan kerangka untuk tujuan ganda yaitu
melindungi hutan hujan yang sangat bernilai bagi dunia
dan menjamin hak dan penghidupan jutaan orang yang
bergantung pada hutan.
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Masyarakat adat di taman Xingu telah melindungi perbatasan teritori mereka sejak 1961. Foto: Carsten Thomassen.

Taman Masyarakat Adat Xingu: Sebuah
penghalang yang efektif terhadap deforestasi
Taman Masyarakat Adat (Indigenous Park) Xingu yang
terletak di bagian selatan kawasan Amazon yang berada
di wilayah Brasil selama dua dekade terakhir telah
memberikan bukti-bukti nyata mengenai bagaimana
wilayah masyarakat adat dapat menjadi penghalang
yang efektif terhadap deforestasi. Ketika daerah-daerah
sekitarnya telah diubah menjadi perkebunan kedelai,
Taman Masyarakat Adat Xingu masih tetap terjaga
tegakan hutannya.
Taman Masyarakat Adat Xingu (PIX), yang didirikan
tahun 1961, saat ini menjadi bagian dari upaya-upaya yang
paling menjanjikan bagi dunia dalam penyelamatan hutan
hujan. Upaya tersebut mencakup perlindungan daerah
hutan yang luas di daerah aliran sungai Amazon melalui
suatu mosaik wilayah-wilayah dengan sistem pengelolaan
yang berbeda-beda, yang memungkinkan pemanfaatan
dan pemukiman masyarakat serta perlindungan hutan dan
keanekaragaman hayati di dalamnya.
Namun demikian, Taman Masyarakat Adat Xingu juga
menghadapi tantangan yang serius. Faktor-faktor eksternal
seperti perubahan iklim dan faktor-faktor internal
seperti peningkatan penduduk di sebuah wilayah yang
terbatas memerlukan solusi-solusi baru. Hingga saat ini
pengalaman menunjukkan bahwa budaya, pengetahuan
dan praktik-praktik lokal, yang dikombinasikan dengan
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aliansi bersama kelompok-kelompok di sekitar yang
memiliki kepentingan sama terhadap daerah tersebut,
merupakan kunci mencapai kesuksesan.
Tanah masyarakat adat

Taman Masyarakat Adat Xingu merupakan wilayah
adat tterluas di negara bagian Mato Grosso. Taman ini
mencakup wilayah seluas 2,8 juta ha, dengan hutan tropis
di utara (baixo) dan savana atau cerrado di selatan (alto).
PIX merupakan rumah bagi 16 kelompok masyarakat adat
yang berbeda, dan saat ini sekitar 5.500 orang hidup di 77
desa di dalam kawasan tersebut.
Tiga bersaudara asal Brasil yang juga aktivis hak-hak
masyarakat adat, Orlando, Claudio dan Leonardo VillasBôas, berhasil menarik perhatian pihak berwenang di
negara tersebut terhadap situasi di wilayah Xingu pada
tahun 1950-an, dan menyebabkan pembentukan dan
penataan batas Taman Masyarakat Adat Xingu pada tahun
1961. Ketiga bersaudara ini menyandarkan pekerjaan
mereka pada penghormatan mendasar terhadap budaya
dan praktik-praktik masyarakat adat. Ketika taman tersebut
didirikan, itulah kali pertama sebuah wilayah diserahkan
kepada beberapa masyarakat adat yang hidup bersama.
Namun meskipun pendirian dan penataan batas taman
merupakan sebuah pencapaian yang penting, luasnya hanya
sepersepuluh dari usulan awal.

Hak-hak eksklusif

Seperti juga wilayah-wilayah adat lainnya di Brasil,
PIX bukanlah sebuah taman nasional, melainkan
sebuah wilayah tempat masyarakat adat memperoleh
hak-hak eksklusif terhadap tanah dan sumberdayanya
(di permukaan tanah) untuk seterusnya di masa depan.
Masyarakat adat memiliki tanggungjawab mengelola
kawasan ini – bukanlah rejim pengelolaan kawasan oleh
pemerintah federal, negara bagian, dan pada taraf tertentu
pengelolaan bisnis swasta di daerah-daerah sekitarnya.
Penataan batas PIX tidak dengan sendirinya berarti bahwa
kawasan tersebut telah terlindungi. Keberhasilan yang
dicapai pertama-tama dan terutama berkaitan dengan
cara kelompok-kelompok masyarakat adat, dengan
dukungan dari lembaga-lembaga dan Organisasi-organisasi
Non-pemerintah dari luar, menangani tekanan-tekanan
internal dan eksternal, dan terbuka pada penyesuaian dan
perubahan.
Budaya lokal sebagai titik awal pembangunan

Sudah sejak lama masyarakat adat tersebut telah aktif
terlibat dalam pengembangan strategi-strategi PIX.
Organisasi bersama masyarakat adat Xingu , ATIX,
didirikan tahun 1995, dan salah satu tugasnya adalah
mewakili berbagai masyarakat adat yang ada di Xingu
dalam perundingan dengan pihak luar. Di PIX, intervensi
di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan,
pengelolaan sumberdaya alam dan organisasi sosial
semuanya berdasarkan pada budaya, pengetahuan dan
praktik-praktik tradisional, yang dilakukan dalam proses
dialog dengan aktor-aktor eksternal. Pada masa relatif awal,
wakil-wakil masyarakat Xingu menjadi bagian dari badan
pengelola kawasan tersebut yang dibentuk FUNAI (Badan
Masyarakat Adat Federal).
Berkaitan dengan pendidikan, tekanan dari Organisasi
Non-pemerintah di Brasil, Instituto Socioambiental (ISA),
dan ATIX berujung pada pembentukan pendidikan
yang berbeda hingga kelas 6 di kawasan tersebut, yang
didasarkan pada budaya dan perspektif tradisional.
Masyarakat adat di sana telah mengembangkan kurikulum
dan buku teks mereka sendiri, bekerja sama dengan para
ahli bahasa dari luar, dan juga telah dilatih guru-guru
dari kalangan masyarakat adat. Sebagian besar desa-desa
tersebutmemiliki sekolah mereka sendiri dengan guru-guru
lokal, dan hampir setiap orang bisa membaca dan menulis.
Penghasilan

Kebanyakan penduduk di baixo Xingu, yang sebelumnya
terbiasa berpindah-pindah tempat di dalam wilayah
hutan, saat ini tinggal di desa-desa permanen. Seiring
dengan pertambahan penduduk, pengembangan peluangpeluang penghasilan alternatif menjadi hal penting demi

keberlanjutan taman selain pemanfaatan sumberdaya hutan
hujan secara tradisional. Investasi dalam kegiatan-kegiatan
produktif seperti komersialisasi kerajinan tangan, madu
dan minyak nabati dari pequi memang penting, namun
menantang.
Masyarakat adat Xingu telah berhasil memproduksi dan
memasarkan madu dari teritori mereka, yang kemudian
dijual di supermarket-supermarket (Pão de Açúcar).
Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk
menggabungkan pengetahuan tradisional dan organisasi,
dan menyesuaikan dengan peraturan dan permintaan
pasar komersial. Wakil-wakil dari berbagai kelompok
etnis telah mendapatkan pelatihan dalam pengolahan
dan administrasi, dan negosiasi harga ATIX dengan
supermarket dan produsen. Sejauh ini permintaan terbukti
melebihi kemampuan PIX dalam menyediakan pasokan.
Kebutuhan yang muncul kembali dalam
penataan batas dan perlindungan

Perlindungan perbatasan menjadi agenda yang sangat
penting dalam diskusi-diskusi di dalam kawasan, melalui
ATIX, dan dalam dialog dengan badan federal untuk
urusan masyarakat adat FUNAI dan badan lingkungan
federal IBAMA. FUNAI bertanggungjawab secara formal,
namun tidak memiliki sumberdaya untuk melindungi
kawasan tersebut. Penduduk lokal harus melakukan sendiri
patroli perbatasan dan menangani para penyusup.
Sejak tahun 1980-an, timbul masalah dari para pemburu,
nelayan, dan juga beberapa pembalak dan petani yang
menyeberangi perbatasan dan masuk ke dalam taman. 1
Dengan telah berubahnya sebagian besar hutan-hutan
di sekelilingnya menjadi lahan pertanian, tekanan
terhadap taman masyarakat adat tersebut semakin besar.
Hingga tahun 1990, kebakaran hutan di ladang-ladang
penggembalaan sapi di daerah perbatasan menjadi
ancaman langsung terhadap taman. Desa-desa tersebut
terletak di sepanjang sungai utama Xingu, jauh dari
perbatasan, dan daerah perbatasan yang menjadi pembatas
fisik untuk wilayah tersebut sudah makin tidak jelas
seiring berjalannya waktu. Dengan dukungan dari RFN,
kelompok-kelompok masyarakat adat telah memulai
restorasi dan perawatan tanda-tanda batas, melalui
ekspedisi tahunan. Pos-pos pemantauan telah didirikan,
dengan fokus pada daerah-daerah yang memberikan akses
langsung terhadap kawasan tersebut, seperti persilangan
sungai utama dengan perbatasan kawasan dan titiktitik perbatasan yang dekat dengan jalan raya. Bagian
penting dari pekerjaan ini adalah penilaian memakai
satelit mengenai ancaman-ancaman terhadap wilayah ini,
termasuk deforestasi dan jalan-jalan pembalakan.
Pengawasan masih terus berjalan. Dengan ini para
9
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Halaman depan deforestasi: Daerah merah menunjukkan deforestasi, daerah hijau menunjukkan teritori asli. RAISG/ISA.

Sungai Xingu. Foto: Jan Thomas Odegard/RFN.

penduduknya dapat memantau apa yang terjadi di
perbatasan dan memobilisasi komunitas mereka melawan
ancaman-ancaman eksternal, dalam dialog dengan badanbadan publik yang bertanggungjawab (FUNAI, IBAMA
dan pemerintah negara bagian).
Tekanan internal

Penetapan batas dan perlindungan taman masyarakat
adat menjadi hal penting bagi kelangsungan hidup taman
tersebut. Begitu juga dengan hubungan masyarakat adat
dan hutan. Di dalam kawasan taman tersebut mereka
mampu mempertahankan unsur-unsur penting dari cara
hidup tradisional mereka, sambil juga menyesuaikan diri
terhadap perubahan dan pengembangan-pengembangan
baru jika diperlukan.
Ada sekitar 16 kelompok etnis yang hidup di dalam taman
tersebut, yang tergolong dalam empat kelompok utama.
Semuanya memiliki bahasa sendiri-sendiri, memiliki
pandangan tentang jagad raya sendiri-sendiri, serta
memiliki bentuk organisasi sosial sendiri-sendiri. Tentu
saja, keberagaman ini memberi tantangan tersendiri dalam
perencanaan dan pengorganisasian, terutama terkait
dengan isu-isu pengelolaan sumberdaya alam.
Akibat perubahan iklim, kekeringan dan tekanan penduduk
yang meningkat, api dari pertanian tebang bakar tradisional
menjadi semakin sulit dikendalikan, dan pada tahun 2010
kawasan perlindungan ini mengalami kebakaran hutan yang
10
10

berdampak sangat besar. Karena saat ini mereka telah hidup
menetap di desa-desa, tidak lagi berpindah-pindah seperti
di masa lalu, sekarang mereka membakar bidang tanah
yang sama berkali-kali. Ladang-ladang kini semakin dekat
satu sama lain, dan api menyebar dengan mudah. Dialog
mengenai rencana pengelolaan semakin rumit, dengan
generasi muda yang lebih terbuka untuk membicarakan
bagaimana menghadapi tantangan-tantangan baru.
Di dalam kawasan perlindungan tersebut, internet, TV
dan unsur-unsur teknologi modern lainnya merupakan
simbol nyata tentang perubahan yang tengah terjadi.
Kontak dengan dunia luar juga meningkat, dan banyak
anak-anak muda yang pindah ke kota dan kota-kota besar
untuk menempuh pendidikan lanjutan. Dengan semakin
meningkatnya tekanan dari luar, tantangan yang paling
menentukan adalah kemampuan untuk mempertahankan
pengorganisasian internal yang kuat dan menjaga agar
warisan-warisan dari generasi yang lebih tua tetap hidup,
sementara di saat yang sama membentuk aliansi dengan
aktor-aktor eksternal.
Selamatkan perairan Xingu

Di luar kawasan perlindungan tersebut, wilayah yang sangat
luas telah ditebangi. Meningkatnya kegiatan pertanian
dan kegiatan ekonomi lainnya di kawasan tersebut telah
mencemari daerah hulu Sungai Xingu dan anak-anak
sungainya, dan juga berdampak pada air minum di dalam
kawasan.

Untuk mengatasi masalah ini, telah dicanangkan
kampanye bertema ‘Y Ikatu Xingu’ – ‘selamatkan
air Xingu yang bersih’. Langkah ini melibatkan para
pemangku kepentingan yang terkait di daerah sekitar,
dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan juga
menemukan kepentingan yang sama dalam melindungi
sumberdaya alam yang penting bagi seluruh aktor.
Kampanye yang dimulai oleh Instituto Socioambiental
(ISA) dan organisasi payung masyarakat adat yang
berada dalam Taman Masyarakat Adat Xingu (ATIX),
melibatkan petani kedelai dan peternak sapi, pemerintah
setempat dan kelompok-kelompok masyarakat adat
lain. Untuk menyelamatkan daerah hulu Sungai Xingu
dan melindungi sumber-sumber air minum, diadakan
penanaman kembali (reboisasi) di sepanjang tepian
sungai. Masyarakat adat di taman menyiapkan benih,
yang dikumpulkan dari spesies-spesies asli di hutan
dan ditanam di kebun-kebun pembibitan setempat.
Menyiapkan benih untuk penanaman kembali daerah
tepian sungai tidak hanya penting bagi langkah-langkah
perlindungan lingkungan: tapi juga memberikan sumber
penghasilan baru bagi masyarakat adat.
Kampanye ini memperkuat kesadaran lingkungan di antara
petani dan pemilik lahan. Serikat buruh, sektor swasta
dan pemerintah tingkat lokal dan distrik bergabung dalam
kampanye tersebut, yang berarti sebuah dasar yang baik
bagi kerjasama lebih lanjut.

Daerah Aliran Sungai Xingu – perlindungan
terpadu

Taman Masyarakat Adat Xingu merupakan salah satu
dari 21 wilayah adat dan 10 kawasan konservasi yang
mencakup area seluas 28 juta ha dari 50 juta ha wilayah
daerah aliran sungai (DAS) Xingu. DAS ini terdiri
dari sebuah mosaik beberapa sistem pengelolaan, dan
merupakan salah satu koridor keanekaragaman hayati
berkesinambungan terbesar di dunia2. Banyaknya
kelompok masyarakat adat yang ada menjadikannya suatu
kawasan dengan keanekaragaman budaya yang unik:
seluruh daerah ini merupakan rumah bagi sekitar 25.000
orang masyarakat adat dari 24 kelompok etnis, yang
berbicara dalam lebih dari 20 bahasa dan mempertahankan
pengetahuan kuno mengenai keanekaragaman hayati
kawasan tersebut. Kelompok-kelompok yang juga hidup
di DAS tersebut adalah para penyadap karet, pengumpul
kacang brasil, penduduk mestizo (campuran Eropa-Indian)
yang tinggal di sekitar sungai, nelayan kecil, keturunan
Afrika dan petani pendatang; dengan jumlah keseluruhan
sekitar 400.000 orang.
Pengelolaan yang komprehensif dan terpadu di kawasan
yang luas ini tempat wilayah adat dan kawasan konservasi
saling bersinggungan, tempat keanekaragaman hayati yang
unik hidup berdampingan dengan pemukiman manusia,
dapat menjadi sebuah contoh bagi perlindungan hutan
hujan di masa depan.
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Status hutan hujan
di dunia dan masyarakat
penghuninya
BAB 2

2.1 Keadaan hutan hujan tropis
di dunia
Hutan hujan tropis menutupi kurang dari 6 persen
daratan planet kita, namun menampung lebih dari 50
persen spesies di planet kita. Sabuk hijau yang sempit yang
terbentang mulai dari Amazon, melalui Afrika tengah
ke pulau-pulau di Asia Tenggara dan Oseania memiliki
kepentingan global yang jauh lebih besar dibandingkan
dengan luas yang dimilikinya. Suhu tinggi dan
kelembapan tinggi yang terus menerus menjadi dasar bagi
keberadaan beberapa ekosistem yang paling beragam dan
paling tua di dunia. Selama jutaan tahun spesies-spesies
tumbuhan dan hewan beradaptasi dengan lingkungan,
berkembang dan berspesialisasi menjadi jaringan
fungsidan saling berketergantungan yang kompleks.
Sebagian besar spesies di hutan hujan masih harus
dipertelakan oleh ilmu pengetahuan, dan pengrusakkan
hutan hujan mengakibatkan musnahnya spesies dan
sumberdaya yang tak terpulihkan yang mungkin memiliki
nilai yang sangat besar bagi pengembangan obat-obatan di
masa depan atau untuk produksi pangan.
Cepatnya kepunahan spesies mengancam integritas
dari seluruh ekosistem, dan nilai-nilai hakiki yang
dimilikinya. Hutan primer, dan terutama hutan
hujan tropis yang utuh, juga sangat bernilai baik dari
perspektif iklim maupun keanekaragaman hayati.
Sekitar 15 persen dari emisi gas rumah kaca berasal
dari penghancuran hutan tropis3. Namun demikian,
penyimpanan dan penyerapan karbon hanyalah
merupakan satu bagian saja dari fungsi hutan tropis
yang berhubungan dengan iklim. Peran hutan hujan

tropis dalam mengatur kelembapan, curah hujan
dan suhu melingkupi daerah yang jauh lebih luas.
Kehilangan hutan akan mengubah bentang alam dan
mempengaruhi produksi pertanian di banyak tempat di
dunia, dan juga ketahanan pangan serta penghidupan.
Deforestasi dapat mengubah perekonomian nasional.
Namun demikian, jasa-jasa ekosistem yang diberikan
oleh hutan – seperti pemurnian air, pembersihan
udara dan pengaturan iklim, penyerbukan tanaman,
siklus unsur-unsur hara, pencegahan erosi dan
pengendalian banjir – seringkali dianggap lumrah dan
tidak dimasukkan dalam analisa biaya-manfaat dalam
perencanaan pembangunan.
Semakin meningkatnya perhatian terhadap peran
hutan tropis dalam penyerapan karbon menyebabkan
perlindungan hutan hujan menjadi hal yang sangat
mencolok dalam agenda internasional. Deforestasi
harus dikurangi dengan signifikan jika kita ingin
mencapai target peningkatan suhu dunia rata-rata yang
telah disepakati secara global yaitu paling tinggi 2° C.
Setiap tahun sekitar 6 juta ha hutan tropis primer utuh
yang masih tersisa mengalami deforestasi, degradasi atau
konversi menjadi hutan lain atau perkebunan. Bila kita
meperhitungkan hutan tropis secara keseluruhan, tidak
hanya hutan primer, 13 juta ha mengalami deforestasi
setiap tahunnya4, dan bahkan luasan hutan yang lebih
besar lagi mengalami fragmentasi atau degradasi.
Situasi memprihatinkan terdapat di ketiga kawasan
hutan hujan utama di dunia – Amazon, Afrika Tengah,
Asia Tenggara dan Oseania.
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Kawasan-kawasan hutan hujan

Amazon terbentang luas di sembilan negara Amerika
Latin. Dengan luas 7,8 miliar ha daerah ini merupakan
hutan hujan terbesar di dunia. Enam puluh empat persen
hutan hujan Amazon berada di wilayah negara Brasil5,
sementara itu 10 persen di Peru6. Ada kebutuhan yang
mendesak untuk menerapkan strategi-strategi yang dapat
melawan deforestasi dan fragmentasi Amazon, melindungi
daerah dengan luas yang memadai untuk mempertahankan
ekosistem yang utuh. Dalam tahun-tahun terakhir, tingkat
deforestasi di Brasil telah berkurang lebih dari setengahnya,
yang menunjukkan bahwa hasil yang baik dapat dicapai
melalui langkah-langkah hukum dan kebijakan yang tepat.
Tegakan hutan hujan terbesar kedua di dunia, hutan di
DAS Kongo, memiliki tingkat deforestasi yang lebih
kecil dibandingkan dengan Amazon. Namun demikian,
daerah-daerah yang luas di Republik Demokratik Kongo
kemungkinan akan terbuka bagi pembalakan segera setelah
selesainya proses pengkajian konsesi pembalakan ilegal dan
konsesi lama. Dukungan internasional yang lebih luas bagi
perlindungan hutan melalui skema-skema seperti REDD+
dapat menjadi satu alternatif bagi pembangunan seperti ini.
Di Asia, tingkat deforestasi dan konversi hutan secara
umum sangat tinggi. Tegakan hutan hujan yang paling
luas di Asia dan Oseania ditemukan di Indonesia dan
Papua Nugini. Diperlukan langkah-langkah segera untuk
melindungi daerah hutan hujan utuh yang masih tersisa
– terutama di Indonesia dan Papua Nugini, dan juga di
negara-negara hutan lainnya di kawasan ini seperti di
Burma, Laos, Kamboja, Vietnam dan Malaysia.
Deforestasi merupakan masalah yang menjadi perhatian
baik di tingkat global dan nasional, namun dampaknya
paling dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di
dalam dan di sekitar hutan hujan tersebut. Deforestasi
mencerabut penghidupan sebagian masyarakat yang paling
rentan di dunia, dan bencana lingkungan seperti banjir dan
kekeringan telah mempengaruhi jutaan masyarakat yang
sebelumnya sudah miskin.

setiap strategi untuk melindungi hutan.
Perkiraan jumlah masyarakat yang bergantung pada hutan
sangat bervariasi7, antara 800 juta8 dan 1,6 miliar orang
secara langsung bergantung pada ekosistem hutan dan
wanatani (agroforestry) untuk memenuhi sebagian dari
kebutuhan mereka akan kayu bakar, pangan dan pakan
ternak. Komisi Dunia untuk Hutan dan Pembangunan
Berkelanjutan (The World Commission on Forest and
Sustainable Development)9 memperkirakan sekitar 350
juta orang paling miskin di dunia bergantung hampir
sepenuhnya pada hutan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari dan untuk mempertahankan hidup
mereka.
Sedikitnya 60 juta masyarakat penghuni hutan adalah
masyarakat adat10. Masyarakat adat cenderung menjadi
penduduk asli di wilayah atau di negara tempat mereka
tinggal, seringkali dengan kebudayaan, bahasa, dan
kepercayaan mereka sendiri yang berbeda dengan i
masyarakat arus utama (mayoritas). Masyarakat adat
berbasis hutan memiliki ikatan sosial, budaya dan spiritual
yang kuat terhadap wilayah adat mereka yang sudah dihuni
turun temurun. Jika hutan menghilang, orang-orang ini
tidak hanya akan kehilangan penghidupan, tapi juga unsurunsur dasar dalam budaya dan identitas mereka. Perbedaan
antara masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung
pada hutan tidak selalu jelas dan nyata. (Lihat 2.3 dan
Lampiran).
Di kawasan Amazon, masyarakat yang dengan sengaja
mengisolasi diri, atau ‘masyarakat adat yang tidak terjamah’
(un-contacted indigenous peoples), merupakan kelompok

Pentingnya tanah secara budaya
Tanah merupakan tempat budaya kolektif dijalani
dan dimiliki bersama, dan tempat alih keahlian
dari satu generasi ke generasi selanjutnya terjadi.
Tanah berhubungan dengan pandangan dunia
dan acuan sejarah, dan beberapa tempat memiliki

2.2 Keadaan masyarakat penghuni hutan di dunia
Hutan tropis di dunia menjadi tempat tinggal bagi jutaan
orang yang bergantung pada hutan bagi penghidupan
mereka. Budaya mereka seringkali berhubungan erat
dengan hutan. Bahkan juga di hutan yang dipandang
sebagai ‘hutan belantara tak terjamah’, pengamatan yang
lebih dekat menunjukkan bagaimana masyarakat adat
telah, selama ribuan tahun, menggunakan dan memanen
hutan, dan menyumbang dalam pengelolaan dan
perlindungan hutan serta sumberdayanya. Pemahaman
mengenai hubungan yang erat antara masyarakat setempat
dan hutan dan sumberdayanya harus menjadi inti dari
14

nilai-nilai spiritual dan relijius yang penting. Tanah
secara hakiki dihubungkan dengan ritual kepercayaan, pengetahuan kolektif, dengan kegiatankegiatan pria/wanita, dengan keahlian yang
berhubungan dengan pemanenan bahan pangan
dan pengumpulan bahan obat-obatan, pembangunan rumah, peningkatan pendapatan, dll. Jika
hak masyarakat atas tanah, wilayah dan sumberdaya dihargai, hal ini dapat menetralkan tekanantekanan untuk berasimilasi ke dalam masyarakat
mayoritas dan menjadi landasan yang memungkinkansetiap orang untuk menikmati hak-hak individu mereka sesuai dengan budaya mereka tanpa
harus merendahkan martabat mereka.

Rumah tradisional masyarakat Yanomami, Amazon Brasil. Foto: Lars Løvold/RFN

yang sangat rentan. Kelompok-kelompok masyarakat
ini relatif kecil dan memiliki bahasa dan budaya yang
berbeda, hidup di hutan dan terang-terangan menyatakan
diri menghindari kontak dengan masyarakat mayoritas.
Melalui tanda-tanda dan perilaku, mereka menunjukkan
bahwa mereka ingin melanjutkan hidup mereka di
hutan tanpa ada gangguan dan campur tangan dari luar.
Namun demikian, pembalakan dan kegiatan ekstraktif
lainnya mengancam keberadaan mereka, dan setiap
tahun ada laporan tentang warga Indian yang hidup
terisolasi terbunuh dalam konflik dengan para perambah.
Masyarakat adat terisolasi yang masih tersisa memerlukan
perhatian khusus, dan banyak hal bisa dipelajari dari
pengalaman-pengalaman yang didapatkan di Peru (lihat
studi kasus di Peru, hal. …). Tanpa adanya langkah-langkah
khusus dan perlindungan yang efektif terhadap hutan
nenek moyang mereka, mereka mungkin tidak akan
sanggup bertahan beberapa tahun lagi.

Keanekaragaman budaya
Masyarakat adat jumlahnya relatif sedikit, sekitar 370
juta orang11 dan merupakan 5 persen dari penduduk
dunia. Meskipun demikian, kelompok-kelompok etnik
mereka yang banyak jumlahnya menunjukkan kekayaan
keberagaman budaya di dunia. Jumlah masyarakat adat
yang paling besar terdapat di kawasan-kawasan hutan
tropis yang luas12. Hutan Amazon di wilayah Brasil saja
memiliki 170 masyarakat adat13.

Kajian terbaru mengenai korelasi antara daerah dengan
keanekaragaman hayati yang tinggi dan keberagaman
bahasa yang tinggi menegaskan lebih jauh kaitan antara
masyarakat adat dan hutan hujan tropis14. Sekitar 70
persen bahasa-bahasa di dunia digunakan di pusat-pusat
penyebaran keanekaragaman hayati (biodiversity hotspot),
terutama di hutan hujan tropis.
Untuk masyarakat lokal, hutan merupakan tempat
penyimpanan penting untuk pangan15 dan sumberdaya
lain yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan
penghidupan16. Juga untuk masyarakat yang terkena
dampak bencana alam, akses ke hutan dan sumberdaya
hutan mungkin merupakan cara untuk bertahan, dan
orang yang benar-benar menggantungkan nasibnya di sini
adalah kelompok yang terkena dampak paling parah dan
kelompok paling miskin17. Kelompok-kelompok termiskin
dalam masyarakat adalah yang paling bergantung secara
langsung pada hutan dan juga yang paling terkena dampak
dari penghancuran hutan. Bank Dunia18 memperkirakan
bahwa 90 persen orang paling miskin di dunia bergantung
pada sumber daya hutan.
Konflik lahan umum dijumpai di kawasan hutan
hujan, dan seringkali disebabkan oleh aktor-aktor
komersial, proyek-proyek pembangunan pemerintah dan
pembentukan daerah-daerah konservasi (Lihat box, hal.
17).
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Hak-hak masyarakat adat untuk
mengambil keputusan

program-program yang secara langsung akan mempengaruhi mereka (Pasal 6). Seperti yang ditunjukkan

Berdasarkan Konvensi ILO No. 169, masyarakat adat

dalam Pasal 6 dan 7 Konvensi ILO No. 169, konsultasi

(indigenous peoples) dan masyarakat tribal (tribal

dengan masyarakat adat harus dilakukan melalui

peoples) “memiliki hak untuk memutuskan prioritas

prosedur yang tepat, dengan niat baik, dan dengan

mereka sendiri dalam proses pembangunan, karena

melalui institusi-institusi perwakilan masyarakat adat

hak tersebut mempengaruhi kehidupan, kepercayaan,

tersebut.Yang juga penting, masyarakat adat dan

lembaga dan keadaan spiritual mereka serta tanah

masyarakat tribal juga memiliki hak untuk mengelola

yang mereka tempati atau manfaatkan, dan melaku-

sendiri tanah yang mereka gunakan dan tempat

kan kendali atas pembangunan ekonomi, sosial dan

mereka bergantung. Hal ini juga diungkapkan dengan

budaya mereka”(Pasal 7). Selain itu, mereka juga

lebih jelas dalam UNDRIP. Lebih jauh lagi, rencana dan

harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi

strategi pengelolaan harus dirancang dan dilaksana-

secara bebas di semua tingkatan dalam pembuatan,

kan dengan cara-cara yang tidak mengancam hak

pelaksanaan dan evaluasi tindakan-tindakan dan

individual maupun hak kolektif mereka.

2.3 Perlindungan hutan hujan
berbasis hak
Titik tolak dari perlindungan hutan hujan berbasis hak
adalah hak-hak adat masyarakat penghuni hutan lokal
atas tanah, sumberdaya dan budaya tradisional mereka.
Pendekatan ini secara normatif berlandaskan pada standarstandar hak asasi manusia dan secara operasional ditujukan
untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia
(lihat juga Lampiran) 19.
Perlindungan hutan hujan berbasis hak dibangun atas
pengakuan terhadap peran penting masyarakat lokal
dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Sejalan
dengan hak asasi manusia internasional20, pendekatan ini
menjadi bagian kewajiban negara untuk melaksanakan
strategi dan kebijakan pengelolaan hutan hujan yang
merefleksikan standar-standar hak asasi manusia, dengan
mempertimbangkan hasil akhir dan juga kualitas prosesprosesnya. Sebuah proses yang berdasarkan hak asasi manusia
seharusnya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan
transparan, partisipatif dan inklusif, tidak diskriminatif dan

Foto: Anja Lillegraven/RFN
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tertanam dalam kesetaraan dan kepastian hukum21.

Hak adat dan hak kolektif
Hubungan antara budaya dan tanah sangatlah jelas
dalam konteks masyarakat yang bergantung pada hutan.
Hak kolektif masyarakat adat atas tanah dengan jelas
disebutkan dalam hukum hak asasi manusia internasional.
Namun demikian, kelompok-kelompok etnis lain yang
memiliki ikatan yang kuat atas tanah memiliki hak yang
berhubungan dengan tanah dan penggunaan tanah22. Hakhak adat mereka ini dalam taraf tertentu tampak dalam
hukum hak asasi manusia internasional, dan didasarkan
pada penggunaan hutan oleh mereka secara historis.
Namun demikian di tingkat nasional, hak adat atas tanah
seringkali mengalami konflik dengan hak tanah yang
berdasarkan hukum formal, yang tertuang dalam dokumen
nasional pendaftaran tanah tingkat.
Instrumen yang secara khusus menangani hak-hak
masyarakat adat, Konvensi ILO Nomor 169 tentang
Hak-hak Masyarakat Pribumi dan Adat (Indigenous and
Tribal Peoples -- 1989) dan Deklarasi PBB tentang Hakhak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples -- UNDRIP) tahun 2007, adalah hasil
dari lobi gerakan masyarakat adat yang dilakukan dengan
aktif dan gigih. Instrumen-instrument hak asasi manusia
ini, dan yurisprudensi yang tengah dikembangkan, menjadi
referensi penting bagi masyarakat adat dan perlahan-lahan
bagi berbagai komunitas lain yang berbasis hutan dalam
mencari pengakuan negara atas tuntutan hak-hak mereka.
Kebanyakan masyarakat hutan bercirikanpengelolaan
sumberdaya secara kolektif, dan seringkali digabungkan
dengan petak-petak tanah pribadi dari masing-masing
keluarga. Klaim tanah mereka seringkali lebih berupa klaim
tanah kolektif oleh komunitas, daripada hak individual atas

tanah pribadi, dan selayaknya hal tersebut didasarkan pada
hak adat dan turun temurun23.

Masyarakat adat
Bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan,
Konvensi ILO No. 169 dan UNDRIP merupakan
referensi yang penting karena keduanya dengan jelas
menyatakan hak kolektif mereka atas tanah, wilayah
(teritori) dan sumberdaya, dan juga hak penentuan
nasib sendiri (dalam UNDRIP), partisipasi, konsultasi,
dan persetujuan yang diambil secara bebas berdasarkan
informasi yang utuh sebelum suatu proyek dimulai (free,
prior informed consent/FPIC) (dalam UNDRIP). Hakhak tersebut membentuk standar bagi interaksi di antara
negara dan masyarakat adat, dan menjadi sebuah kerangka
bagi pengembangan hukum dan kebijakan berbasis hutan
bagi masyarakat adat.

meratifikasi Konvensi ILO 16924. Sejak tahun 1989 banyak
negara di Amerika Latin telah melakukan reformasi
hukum dan memperbaharui konstitusi mereka dengan
memasukkan pengakuan mengenai hak- masyarakat adat,
beberapa konstitusi tersebut menggunakan kalimatkalimat dari Konvensi ILO 169. Konvensi ini telah
mendapat pengakuan jauh melampaui jumlah ratifikasi
yang sesungguhnya, dengan mempengaruhi debat dan
keputusan-keputusan hukum di tingkat nasional, regional
dan internasional, dan juga perundang-undangan dan
kebijakan nasional25. Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat adat, UNDRIP26, juga mendapat dukungan
yang sangat luas, sehingga menjadikannya sebagai acuan
penting, meskipun statusnya hanyalah sebuah deklarasi
dan bukan instrumen yang mengikat secara hukum. Lihat
Lampiran dengan tabelnya untuk mengetahui lebih jauh
hak asasi manusia yang berkaitan dengan berbagai kategori
masyarakat penghuni hutan.

Duapuluh dua negara, kebanyakan di Amerika Latin, telah

Faktor-faktor pendorong deforestasi
Pembalakan di hutan tropis, dan juga pembalakan

eksplorasi seismik, dan seringkali menyebabkan

selektif untuk jenis-jenis yang bernilai sangat tinggi

kontaminasi yang meluas terhadap tanah, sistem

seperti mahoni atau kayu jati, seringkali membuka

sungai dan udara, dengan dampak yang sangat

daerah-daerah baru untuk dieksploitasi. Sebuah

merusak ekosistem hutan dan kesehatan serta cara

kajian baru-baru ini menunjukkan bahwa di daerah-

hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya.

daerah yang sudah mengalami pembalakan selektif,

Industri pertambangan menurunkan mutu ekosistem

16 persen hutan musnah hanya dalam waktu seta-

alam dan mencemarkan tanah serta sumber daya air

hun setelah pembalakan terjadi. Sejak itu, tingkat

karena kegiatan ini membuka lahan yang luas dan

deforestasi sangat tinggi hingga 5 persen per tahun

mengambil sumberdaya mineral di bawah tanah,

di daerah-daerah pembalakan selektif.27.

seperti emas, nikel, bauksit dan tembaga29.

Ekspansi pertanian dan perkebunan secara umum

Pembangunan infrastruktur, seperti jaringan jalan

mengikuti daerah yang telah dibalak, baik yang me-

raya yang ekstensif dan proyek-proyek PLTA besar

makai metode selektif atau tebang habis. Kawasan

yang tengah direncanakan di Amazon, menyebabkan

Amazon di wilayah Brasil, ladang penggembalaan

kehilangan hutan dan kerusakan ekologis yang luas.

dan produksi kedelai merupakan sektor utama di
balik deforestasi besar-besaran. Di Malaysia dan

Deforestasi di kawasan tropis seringkali dikaitkan

Indonesia, dan belakangan makin menonjol di

dengan peningkatan penduduk petani subsisten

Papua Nugini, perkebunan kelapa sawit merupa-

yang sekedar menyambung hidup dengan mem-

kan penyebab utama deforestasi. Ekspansi industri

buka hutan untuk kegiatan pertanian skala kecil dan

ini juga telah menimbulkan banyak konflik dengan

kebutuhan kayu bakar. Walaupun hal ini merupakan

masyarakat adat, dan juga dampak lingkungan yang

faktor yang penting di beberapa kawasan hutan, dan

mengkhawatirkan dari pengrusakan hutan secara

dapat diperkuat dengan meningkatnya sengketa

besar-besaran. Hutan tanaman industri yang diban-

tanah, banyak kajian-kajian ilmiah terbaru menun-

gun di hutan hujan tropis untuk memasok industri

jukkan bahwa pertanian komersial yang besar dan

pulp dan kertas juga merupakan faktor pendorong

perusahaan-perusahaan kayu merupakan agen-agen

deforestasi yang lain28.

utama deforestasi di kawasan tropis. Penyebab
utama deforestasi yang terjadi saat ini adalah per-

Industri ekstraktif seperti pertambangan dan ek-

mintaan global untuk komoditi-komoditi baik yang

splorasi minyak dan gas juga terdapat di hampir

dipanen atau diekstraksi dari wilayah-wilayah hutan,

semua negara pemilik hutan hujan. Industri minyak

atau dihasilkan di atas lahan-lahan hasil pembukaan

dan gas memerlukan jalan akses dan koridor untuk

hutan30.
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Melindungi hutan hujan terakhir di dataran
rendah Sumatera
Orang Rimba adalah kelompok penghuni hutan semi
nomaden yang tinggal di Provinsi Jambi. Pada tahun
1980-an dan 1990-an, pembukaan hutan di daerah
ini mengancam seluruh Orang Rimba karena mereka
semakin terpinggirkan, miskin dan kehilangan budaya
mereka. Intervensi dan upaya-upaya sistematis dari
sebuah organisasi lokal dan meningkatnya dukungan
dari pemerintah tidak hanya telah menyelamatkan hutan,
tapi juga memberikan kesempatan kepada Orang Rimba
untuk mengembangkan komunitas mereka berdasarkan
kebudayaan dan cara hidup tradisional mereka.
Rainforest Foundation Norway (RFN) dan sebuah
organisasi lokal, WARSI, mulai bekerja dengan Orang
Rimba tahun 1998, dengan tujuan untuk melindungi daerah
hutan yang masih tersisa. Sebuah survei dasar menggunakan
kombinasi kerja lapangan yang terperinci dan analisa citra
satelit menunjukkan bahwa di Jambi bagian barat, tempat
jalan lintas-Sumatra dibangun pada awal tahun 1980-an,
hutan-hutan ditebangi untuk membuka daerah pemukiman
transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit skala besar.
Kelompok-kelompok Orang Rimba yang terdiri dari sekitar
1250 yang hidup terpencar-pencar ini pada dasarnya telah
kehilangan hutan mereka. Deforestasi juga mempengaruhi
wilayah tengah Jambi dan sebagian besar dari 1500 Orang
Rimba yang hidup di sana, namun masih ada tegakan hutan
yang masih bagus tersisa di kawasan perbukitan Bukit
Duabelas. Rencana pembangunan perkebunan yang masih
tertahan menjadi ancaman yang serius bagi tegakan hutan
yang masih tersisa ini.
Mempertahankan daerah ini akan menyelamatkan
Orang Rimba dari ancaman menjadi masyarakat yang
terpinggirkan dan tidak berdaya seperti kelompok suku
yang sama di Jambi bagian utara. Sebagian hutan di
dalam dan di sekitar Bukit Duabelas pada kenyataannya
telah dilindungi sebagai sebuah cagar alam, namun
Orang Rimba dan sumberdaya yang menjadi gantungan
hidup mereka kebanyakan ditemukan di hutan-hutan di
sebelah utara cagar alam tersebut. Karena itulah WARSI
mendorong agar cagar alam ini diperluas. Masalahnya,
hutan ini telah menjadi konsesi sebuah perusahaan milik
negara yang berencana untuk mengubah hutan menjadi
hutan tanaman industri.
Sebuah taman nasional bagi masyarakat

Untuk mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak
berwenang mengenai hak-hak Orang Rimba dan arti
penting hutan hujan yang masih tersisa, WARSI mulai
dengan mendokumentasikan cara hidup Orang Rimba
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serta ketergantungan mereka terhadap hutan. Sejumlah
peta tematik dibuat yang terdiri dari peta tutupan vegetasi,
hidrologi, distribusi sumberdaya, demografi, luasnya
deforestasi, dll. Peta-peta ini kemudian digunakan untuk
memberikan informasi kepada para pembuat keputusan
kunci di seluruh tingkat pemerintahan. Media diundang ke
kawasan Bukit Duabelas, dan Orang Rimba kemungkinan
menjadi suku minoritas kecil yang paling terkenal di
seluruh Indonesia.
Tak lama kemudian pemerintah tidak hanya membatalkan
ijin perkebunan yang mengancam hak dan penghidupan
Orang Rimba, tapi, pada bulan Agustus 2000, juga secara
resmi membentuk Taman Nasional Bukit Duabelas,
hutan hujan dataran rendah seluas sekitar 600 km2 yang
terdiri dari cagar alam yang sudah ada ditambah dengan
daerah di utaranya. Surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Menteri Kehutanan tersebut menyatakan bahwa
Orang Rimba memiliki hak untuk tinggal di taman sesuai
dengan tradisi mereka. Ini merupakan pertama kalinya di
Indonesia bahwa keberadaan masyarakat penghuni hutan
diakui sah secara formal di dalam kawasan konservasi.
Fakta bahwa sebuah taman nasional telah didirikan untuk
melindungi habitat hutan tempat suatu masyarakat adat
tinggal menjadi tonggak bersejarah yang penting bagi
pengembangan pengelolaan hutan hujan berkelanjutan
berbasis hak di Indonesia.
Menyelesaikan konflik

Namun, mendapatkan perlindungan formal terbukti
merupakan bagian yang mudah. Mengurangi tekanan dari
luar terhadap taman nasional dalam bentuk penebangan
tanpa ijin resmi dan juga perluasan daerah pertanian
ke dalam kawasan taman nasional merupakan hal yang
sangat menantang, namun kerja yang dilakukan bertahuntahun kini telah menunjukkan hasil. Taman nasional
dikelilingi oleh desa-desa yang dihuni masyarakat Melayu
dan pemukiman-pemukiman transmigrasi. Ketika
taman nasional tersebut dibentuk, kelompok masyarakat
ini terlibat banyak dalam kegiatan pembalakan liar
(illegal logging) di dalam dan di sekitar taman nasional.
Pemberantasan terhadap pembalakan liar yang dilakukan
secara nasional pada tahun 2005/2006 telah menggetarkan
kegiatan pembalakan liar di dalam taman nasional, namun
tidak menyelesaikan sumber masalah . Beberapa komunitas
pendatang sangat menggantungkan sumber pendapatan
mereka dari pembalakan liar, dan bukannya menambah atau
mengganti kebun karet rakyat yang secara tradisional telah
menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dan meskipun
taman nasional dihuni oleh Orang Rimba, masyarakat

Foto: Thomas Marent.

desa juga memiliki klaim tanah secara tradisional di daerah
tersebut.
Tantangan terbesar dalam menjamin keberlanjutan Bukit
Duabelas dengan demikian adalah mendapatkan dukungan
dari masyarakat desa-desa di sekitar taman nasional.
WARSI telah memulai proyek-proyek pembangunan skala
kecil dan memfasilitasi pelaksanaan program-program
pembangunan pemerintah di beberapa komunitas.
Intervensi penting yang dilakukan oleh WARSI adalah
memberikan pelatihan mengenai teknologi kloning
untuk mengembangkan bibit tanaman karet unggul
dan mendirikan pusat-pusat pembibitan. Hal ini dapat
meningkatkan pendapatan berkali lipat di atas luas lahan
yang sama, dan membuat penggunaan lahan menjadi lebih
efisien, dan juga dapat mengurangi ekspansi pertanian.
Revitalisasi lahan sawah yang ditinggalkan juga berpotensi
untuk meningkatkan hasil yang banyak dan mengurangi
tekanan terhadap hutan. Di beberapa kasus, ijin-ijin
perkebunan besar di dekat Bukit Duabelas yang belum
memenuhi kewajiban hukum mereka telah dibatalkan,
sehingga dapat dilakukan distribusi ulang tanah kepada
warga desa setempat. Dengan dukungan dari WARSI,
beberapa desa telah berhasil menjadikan sebagian wilayah
mereka sebagai hutan desa 31, yang secara sah menjamin
akses mereka ke hutan di zona penyangga dan, diharapkan,
mengurangi tekanan terhadap taman nasional.
Masyarakat desa di sekitar taman nasional telah
menghimpun diri ke dalam sebuah perkumpulan resmi
desa-desa pemangku kepentingan taman nasional, yang

difasilitasi oleh WARSI. Dialog antara masyarakat desa dan
pihak-pihak berwenang yang relevan yang bertujuan untuk
mencapai kesepakatan tata batas taman nasional yang final
ternyata merupakan proses yang sangat rumit dan memakan
waktu hampir 10 tahun. Tanpa adanya pendampingan
masyarakat dalam proses tersebut, perambahan di taman
nasional kemungkinan akan menjadi masalah utama.
Pekerjaan bersama masyarakat desa yang ada di sekitar
taman nasional merupakan hal yang penting dalam menjaga
kawasan konservasi tersebut dan hak-hak Orang Rimba.
Secara tradisional, Orang Rimba tidak memiliki payung
organisasi politik yang mewakili kepentingan mereka
terhadap dunia luar, namun, dibantu oleh WARSI, mereka
telah membentuk Forum Temenggung (perhimpunan
para pemimpin kelompok) untuk memfasilitasi hubungan
dengan pengelola taman nasional dan instansi-instansi
pemerintah lainnya. Setelah terjadi dialog, pengelola
taman nasional setuju untuk melakukan zonasi taman
nasional berdasarkan pola-pola pemanfaatan sumberdaya
secara tradisional yang diterapkan Orang Rimba di
hutan tersebut. Ini berarti Orang Rimba diijinkan
untuk mengambil sumberdaya di dalam taman nasional
berdasarkan tradisi mereka.
Pendidikan dan kesehatan

Secara umum Orang Rimba memandang sekolah formal
sebagai sesuatu yang asing, milik dunia luar dan karenanya
merupakan hal yang tabu. Pada saat yang sama, mereka
menyadari bahwa mereka sering ditipu dan dieksploitasi
saat berhubungan dengan dunia luar. Pendidikan baca-tulis
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Orang Rimba, mengajarkan keahlian
tradisional kepada generasi muda.
Foto: Anja Lillegraven/RFN

dan berhitung kini telah diajarkan kepada Orang Rimba
dengan didasarkan pada budaya dan cara hidup mereka,
di tempat mereka bermukim dalam hutan pada saat itu.
Mayoritas anak-anak dan kaum muda saat ini sudah dapat
membaca-menulis dan berhitung. Hanya sekelompok kecil
saja yang masih menolak pendidikan.
Tidak adanya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
menjadi masalah serius yang dirasakan oleh Orang Rimba.
Mereka memiliki praktik penyembuhan dukun dan
menggunakan beragam obat-obatan alami berdasarkan
pengetahuan mereka mengenai tumbuh-tumbuhan
di hutan, namun mereka menyadari bahwa perawatan
kesehatan ini belumlah cukup. Bagi kebanyakan Orang
Rimba, mendatangi klinik-klinik kesehatan pemerintah
yang berada di luar hutan bukanlah pilihan yang mudah,
karena jarak yang jauh dan juga karena sikap negatif yang
ditunjukkan oleh pekerja kesehatan. WARSI berhasil
mendapatkan mobil pelayanan kesehatan di dalam hutan,
dan melakukan advokasi untuk pelayanan kesehatan yang
lebih baik dan bersahabat bagi Orang Rimba. Saat ini
Orang Rimba menerima pengobatan gratis di pusat-pusat
kesehatan umum.
Memilih masa depan mereka sendiri

Perekonomian tradisional Orang Rimba didasarkan
pada perladangan gilir balik dengan metode tebas bakar,
berburu dan meramu, dan mengumpulkan produkproduk hutan untuk perdagangan dengan pihak luar.
Perekonomian seperti ini memerlukan wilayah hutan yang
sangat luas yang dapat digunakan secara berurutan, yang
memungkinkan generasi berikutnya juga memanfaatkan
sumberdaya tersebut. Menyusutnya luas dan degradasi
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hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar menyulitkan
keberlangsungan perekonomian yang berbasis sepenuhnya
pada hutan tradisional. Strategi kompensasi yang utama
untuk Orang Rimba adalah menanam pohon karet di
ladang-ladang mereka. WARSI membantu Orang Rimba
membuat kebun karet, terutama di lokasi-lokasi sepanjang
perbatasan taman nasional yang memiliki akses prasarana
transportasi ke luar. Ladang-ladang karet tersebut
berfungsi sebagai pembatas terhadap masuknya pertanian
dari luar ke dalam taman nasional. Rotan juga ditanam
di antara pohon-pohon karet sebagai bagian dari upaya
diversifikasi produk pertanian, dan WARSI menyediakan
bantuan dalam pemasaran hasil-hasil hutan, termasuk
karet, untuk mencegah pencarian keuntungan yang
berlebihan di tingkat tengkulak32.
Banyak yang telah berubah sejak proyek ini dimulai 14
tahun yang lalu. Orang Rimba yang tinggal di pedalaman
Bukit Duabelas sebelumnya mampu bertahan untuk
benar-benar memisahkan diri dari dunia luar melalui
pemberlakuan tabu dengan sangat ketat, yang membatasi
interaksi dengan dunia luar dan juga menjaga agar budaya
mereka tak berubah. Dengan makin menyusutnya hutan
dan adanya pembukaan desa-desa transmigrasi baru yang
memiliki akses ke jalan raya, kontak dengan pihak luar
semakin meningkat tanpa dapat dicegah. Namun, beberapa
kelompok yang lebih kecil mampu mempertahankan
orientasi budaya tradisional mereka, sementara yang
lainnya berubah dengan cepat, menunjukkkan fakta bahwa
Orang Rimba saat ini lebih mampu memilih sendiri masa
depan mereka.

Mempromosikan partisipasi dan hak-hak
masyarakat adat di dalam kebijakan
hutan di Republik Demokratik Kongo
Pada bulan Oktober 2005, duabelas organisasi masyarakat
adat di Republik Demokratik Kongo menyampaikan
pengaduan resmi kepada Panel Inspeksi Bank Dunia,33 yang
mengklaim bahwa Bank Dunia telah melanggar kebijakan
pengaman (safeguard policies) mereka sendiri, terkait kebijakan
tentang hak-hak masyarakat adat dan kajian lingkungan.
Pengaduan yang disampaikan dan proses pengkajian ulang,
ditambah dengan tekanan terus-menerus dari masyarakat
sipil, mendorong ke arah perubahan-perubahan penting
dalam perbaikan kebijakan hutan di Republik Demokratik
Kongo. Sebuah langkah maju yang besar adalah meningkatnya
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Tahun 2002, Republik Demokratik Kongo yang porakporanda karena perang mengadopsi sebuah undang-undang
baru untuk mengatur pengelolaan sumberdaya hutan
hujan di negeri tersebut yang sangat luas. Undang-undang
kehutanan yang baru ini dikembangkan oleh pemerintah
Republik Demokratik Kongo bekerjasama erat dengan Bank
Dunia dan FAO, Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian.
Namun, masyarakat yang paling terpengaruh dengan undangundang yang baru ini praktis tidak mengetahuinya tersebut
ataupun konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi, karena
tidak ada konsultasi yang dilakukan dengan benar. Sekitar 40 juta
penduduk Republik Demokratik Kongo bergantung pada hutan
sebagai mata pencaharian mereka, termasuk sekitar 250,000
hingga 600,000 masyarakat adat, yang biasa disebut sebagai
orang Pygmy. Budaya dan identitas mereka terkait sangat erat
dengan hutan, dan peraturan perundangan serta kebijakan yang
mengatur pengelolaan hutan membawa dampak yang sangat
besar terhadap penghidupan dan cara hidup mereka. Masyarakat
hutan sudah sangat terpukul dengan perang yang berlangsung
selama bertahun-tahun. Akses terhadap sumberdaya hutan
sangatlah penting untuk membuka peluang bagi penghuni hutan
guna mencapai masa depan yang lebih baik.
Pengabaian masyarakat adat

Organisasi masyarakat sipil lokal dan wakil-wakil masyarakat
adat, bekerjasama erat dengan organisasi-organisasi hak
asasi manusia dan lingkungan, mulai memeriksa dan secara
terbuka mengomentari undang-undang dan kebijakan baru
tersebut. Mereka mengkritik akan ketiadaan proses konsultasi,
menekankan bagaimana masyarakat lokal akan kehilangan
sumberdaya mereka, dan menunjukkan beberapa dampakdampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun telah
berulangkali menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada
Institut Congolais de la Conservation de la Nature (ICCN)
dan Bank Dunia, belum ada perubahan nyata yang dilakukan.

Pengaduan ke Panel Inspeksi Bank Dunia

Mewakili masyarakat yang terkena dampak, duabelas
organisasi masyarakat adat menyampaikan pengaduan
resmi ke Panel Inspeksi Bank Dunia bulan Oktober 2005,
yang menegaskan bahwa Bank Dunia tidak menerapkan
kebijakan pengaman yang mereka miliki, yang berkaitan
dengan hak-hak masyarakat adat dan kajian lingkungan.
Panel Inspeksi menyampaikan kesimpulan mereka pada
akhir tahun 2007. Sejalan dengan pengaduan, panel juga
mendapati tidak adanya konsultasi dengan masyarakat
adat dan penduduk lokal. Selain itu, kajian lingkungan
dan sosial tidak dilakukan. Proses penentuanzona-zona
kawasan hutan tidak dilakukan meskipun petunjuk Bank
Dunia mengharuskan hal tersebut. Sebuah rencana untuk
megkaji ulang sejumlah konsesi pembalakan yang sudah
lama ada dengan memberikan hak eksploitasi selama 25
tahun menjadikan proses tersebut sebagai kegiatan zonasi
hutan secara de facto, yang mendahulukan kepentingan
perusahaan-perusahaan pembalakan ketimbang hak adat
masyarakat lokal.
Panel tersebut juga menyoroti secara kritis pernyataan
bahwa pendekatan yang dipakai dapat membantu upaya
pengentasan kemiskinan, karena sedikit sekali bukti-bukti
yang menunjukkan bahwa pembalakan komersial mampu
mengangkat masyarakat pedesaan dari kemiskinan. Jika akses
masyarakat lokal terhadap hasil hutan bukan-kayu sangat
dibatasi, pemberian kompensasi atas kehilangan tersebut
menjadi suatu hal yang mustahil dilakukan. Pembalakan
komersial dan pembalakan tradisional yang ada di Republik
Demokratik Kongo diperkirakan bernilai ekonomi sekitar
160 juta dolar, sementara nilai sumberdaya hutan yang
digunakan oleh masyarakat lokal (kayubakar, daging binatang
hasil buruan, buah-buahan, madu, tanaman obat-obatan, dll)
dihitung bisa mencapai lebih dari 2 miliar dolar per tahun34.
Singkatnya, Panel menyimpulkan bahwa Bank Dunia harus
mematuhi kebijakan pengaman internalnya sendiri, dan lebih
mengeksplorasi alternatif-alternatif pengelolaan hutan yang
berorientasi pada masyarakat dan memperhatikan hak-hak
adat masyarakat setempat dan masyarakat adat.
Peran aktif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi
masyarakat sipil dan masyarakat adat di Republik
Demokratik Kongo dalam proses pengaduan dari 2005
hingga 2007 membawa perubahan yang sangat besar
dalam pengembangan kebijakan kehutanan di Republik
Demokratik Kongo. Masyarakat adat saat ini diakui dalam
dokumen-dokumen kebijakan dan dalam beberapa kasus
begitu juga dengan pengakuan terhadap prinsip FPIC. Hal
ini menetapkan sebuah standar baru dalamkerjasama dan
juga berkaitan dengan skema REDD+ yang baru.
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Wajapi, Amazon Brasil. Foto: Bo Mathisen

Unsur-unsur kunci dalam
perlindungan hutan berbasis
hak

BAB 3

3.1 Hak penguasaan dan
perlindungan hutan tropis
Bertentangan dengan ide konservasi konvensional yang
mengatakan bahwa untuk menyelamatkan hutan, orang
tidak boleh masuk ke dalam hutan, saat ini semakin banyak
bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat berbasis
hutan yang memiliki hak penguasaan ternyata merupakan
faktor utama dalam perlindungan hutan hujan. Temuan
bahwa hanya ada sedikit deforestasi di daerah yang hak
masyarakat setempatnya diakui menunjukkan bahwa
wilayah adat dan hak kolektif atas tanah untuk masyarakat
lokal merupakan cara yang efektif dalam memerangi
deforestasi.
Di bagian selatan kawasan Amazon di wilayah Brasil,
di wilayah adat Xingu (lihat hal. ), penduduk yang
merupakan masyarakat adat mampu menjaga hutan
mereka sementara daerah sekitar Xingu secara bertahap
telah berubah dari hutan menjadi perkebunan kedelai.
Ada banyak faktor di balik kesuksesan ini. Yang pertama,
disahkannnya hak pakai yang eksklusif atas wilayah
Xingu membuat organisasi lokal mampu melakukan
mobilisasi untuk melindungi tanah mereka dari perambah.
Masyarakat juga menjunjung tinggi tradisi mereka dan
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mengalihkan keahlian serta pengetahuan ke generasi
muda melalui sebuah sistem pendidikan yang disesuaikan
dengan tradisi dan cara hidup mereka. Selain itu, dilakukan
upaya-upaya untuk menciptakan peluang-peluang sumber
penghasilan yang baru dan berkelanjutan yang sejalan
dengan tradisi lokal.
Masyarakat melindungi hutan

Semakin banyak kajian ilmiah yang mendukung temuantemuan di Xingu. Hutan yang dihuni manusia, termasuk
wilayah adat, secara umum terlindungi dengan lebih baik
dari deforestasi ketimbang cagar alam yang berdasarkan
peraturan tidak boleh dijamah.
Di hutan hujan Amazon, yang dimiliki bersama oleh
sembilan negara Amerika Latin, sekitar 25 persen daerah
hutan dialokasikan sebagai wilayah masyarakat adat (untuk
detail, lihat tabel di hal.). Nepstad dkk.35 menunjukkan
bahwa di hutan hujan Amazon di Brasil, di cagar-cagar
yang berpenghuni, (tanah masyarakat adat, cagar ekstraktif,
dan hutan-hutan nasional) tingkat deforestasi dan kejadian
kebakaran sama rendahnya dengan kawasan konservasi
yang tidak dihuni, meskipun daerah yang dihuni tersebut
berada di kawasan yang memiliki tingkat deforestasi dan
kebakaran yang jauh lebih tinggi.

Kajian terbaru dari Independent Evaluation Group (IEG)
Bank Dunia menunjukkan bahwa cagar hutan yang boleh
dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh penduduk setempat
ternyata lebih efektif ketimbang area yang dilindungi dengan
sangat ketat, yang dikhususkan hanya untuk konservasi.
Yang paling efektif dari semuanya adalah daerah masyarakat
adat. Para penulis menyatakan bahwa ada keserasian antara
penghidupan berbasis hutan, perlindungan hutan hujan dan
konservasi keanekaragaman hayati36. Kajian global lainnya
menunjukkan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat
memiliki tingkat deforestasi tahunan yang lebih rendah
dan lebih sedikit dibandingkan dengan hutan lindung37.
Kajian tersebut memberi tiga argumen untuk hutan yang
dikelola oleh masyarakat lokal. Pertama: penduduk lokal
mengalami biaya sosial dan ekonomi yang berat jika mereka
tidak diperbolehkan masuk ke dalam hutan yang dilindungi
dengan ketat. Kedua: perlindungan hutan yang sangat ketat
tidak terlalu efektif seperti yang seperti yang selama ini selalu
dinyatakan, dan ketiga: hutan yang dikelola oleh masyarakat
lokal atau masyarakat adat untuk produksi barang dan jasa
dapat sama efektifnya dalam menjaga tutupan hutan seperti
juga hutan yang dikelola negara di bawah perlindungan yang
ketat.
Perlindungan hutan

Peraturan perundangan Brasil dan Peru secara eksplisit
mengakui masyarakat adat, namun meskipun Brasil juga
mengakui hak teritorial mereka, hak masyarakat adat Peru
atas tanah masih lemah. Di Indonesia, sekitar 40 juta orang
hidup di dalam lahan hutan yang ditetapkan sebagai ‘hutan
negara’, sehingga secara hukum mereka tidak boleh berada
di sana dan tidak boleh menggunakan sumberdaya yang ada
di dalamnya38. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki
kewenangan dalam melindungi lahan hutan leluhur mereka
dari para perambah39. Namun demikian Indonesia juga
dapat menjadi contoh bagaimana pengakuan terhadap
hak-hak tradisional atas hutan dapat menjadi dasar bagi
pemanfaatan dan perlindungan yang berkelanjutan. Taman
Nasional Bukit Duabelas di Sumatra didirikan dengan
tujuan untuk melindungi hutan hujan, dan pada saat yang
bersamaan juga mempertahankan tempat tinggal untuk
masyarakat adat Orang Rimba (lihat hal. 18). Kehadiran
Orang Rimba menjadi insentif untuk melindungi daerah
ini ketika hampir sebagian besar hutan hujan di dataran
rendah Sumatera musnah dengan cepat.
Situasi di Papua Nugini sangat berbeda. Yang cukup
unik untuk konteks Asia, lahan hutan dimiliki oleh
puak-puak lokal, dan hak mereka atas tanah tertuang di
dalam Konstitusi. Karena adanya sistem hukum yang tak
berat sebelah, pemilik-pemilik tanah setempat seringkali
mengambil langkah hukum terhadap perambah yang
memasuki tanah mereka, dan mendapatkan dukungan
melalui putusan pengadilan. Di dataran tinggi Managalas

di sebelah timur Papua Nugini (lihat hal. ) klan-klan
lokal, yang terdiri dari beberapa kelompok bahasa,
melalui proses yang panjang dan melelahkan berhasil
membuat sebuah rencana bersama yang ditujukan untuk
melindungi Dataran Tinggi Malangalas sebagai sebuah
konservasi konservasi khusus. Dengan begitu puakpuak tersebut dapat mengambil sikap bersama terhadap
industri ekstraktif dan perusahaan-perusahan pembalakan,
yang membidik sumberdaya hutan hujan Papua Nugini
yang sangat berharga. Di banyak tempat di negara ini
masyarakat mengalami tekanan berat untuk melepaskan
hak-hak mereka, demikian juga dengan penyerobotan
tanah secara langsung. Hak-hak konstitusional menjadi
dasar bagi perlindungan lokal atas hutan, namun bukan
merupakan suatu jaminan.
Hak penguasaan (tenure)

Meskipun hutan tropis dunia digunakan oleh masyarakat
lokal, secara formal pemiliknya adalah negara. Menurut
Sunderlin, di 30 negara yang memiliki hutan paling
banyak (meliputi sekitar 85 persen dari luas hutan global)
pemerintah menguasai sekitar 75 persen lahan hutan40.
Hanya sekitar 11 persen luas hutan yang dimiliki atau
dialokasikan untuk pemanfaatan oleh masyarakat lokal
dan masyarakat adat. Ada juga perbedaan-perbedaan yang
sangat penting di antara kawasan-kawasan pemilik hutan
tropis. Di Amazon, seperti yang telah dikatakan, 25%
lahan hutan berada dalam penguasaan masyarakat adat.
Di Amerika Latin, hanya 36% hutan yang dikuasai oleh
pemerintah, sementara di Asia 68% dan di Afrika 98%41.
Khususnya di Amerika Latin, semakin banyak lahan
hutan yang berada di bawah penguasaan masyarakat
adat. Peningkatan ini merupakan hasil advokasi selama
beberapa dekade untuk mendapat pengakuan hak atas
hutan, terutama hak masyarakat adat.
Dengan terjaminnya hak penguasaan, maka masyarakat
adat dan masyarakat hutan tradisional memiliki posisi yang
kuat dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok
kepentingan lain, dan dapat menjamin penghidupan
mereka dan melindungi hutan dengan lebih baik (lebih
jauh lihat Bagian 3.4). Sebagian besar negara yang menjadi
Para Pihak pada Konvensi ILO No. 169 berada di Amerika
Latin (lihat catatan 24 untuk seluruh para pihak Konvensi
ILO No. 169).
Saat ini sekitar 21,7% dari kawasan Amazon yang berada
di wilayah Brasil 42 telah diakui sebagai wilayah masyarakat
adat.
Di Peru, negara terbesar kedua pemilik hutan hujan
Amazon, sekitar 40 persen penduduknya adalah masyarakat
adat. Enam puluh kelompok masyarakat adat hidup di
kawasan Amazon wilayah Peru. Di Peru, sama seperti di
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Penduduk hutan dan hak penguasaan
Negara

Hak masyarakat adat

% (jutaan ha) lahan hutan

Jumlah dalam jutaan: Warga

Pihak

atas tanah diakui dalam

di bawah penguasaan

masyarakat adat / penduduk hutan2

Konvensi ILO

Konstitusi

masyarakat adat1

No. 169
Amazon (total)

t.b3

n.a

27,5 (214)

1,6 /33

Brazil

Ya

Ya

22,2 (111)

0,7 / 0,46

Peru

Ya

Ya

23,9 (18,7)

13 / 0,3

Republik Demokratik Kongo

Tidak

Tidak

0

0,1-2 / 40

Indonesia

Tidak

Tidak4

0,2 (0,2)

30-70 / 80-95

Papua Nugini

Tidak

Ya

97 (28)

6,9 / 5,3

1
2
3
4

Sumber: RAISG 2012, RRI AND ITTO 2009; FAO 2010; IWGIA Yearbook 2012 (acuran lengkap di catatan akhir No. 13, 41, 4 dan 11).
Sumber: Seluruh angka berasal dari FPP 2012 (catatan akhir no. 18), kecuali untuk Amazon (total) yang berasal dari RAISG (catatan akhir no. 13).
t.b berarti kategori ini tidak berlaku.
Sebuah nota kesepahaman ditandatangani pada tahun 2011 antara AMAN dan Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan mengakui hak
masyarakat adat di Indonesia (sumber: IWGIA Yearbook 2012)

Brasil, masyarakat adat diakui di dalam Konstitusi. Saat ini
sudah ada 1522 wilayah adat yang diakui.
Beralih ke Afrika, di Republik Demokratik Kongo
sebagian besar dari 40 juta orang hidup di daerah-daerah
pedesaan dan bergantung pada hutan untuk kebutuhan
sehari-hari mereka. Masyarakat adat Pygmy merupakan
minoritas yang kecil, namun perkiraan jumlahnya
beragam. Angka yang sering digunakan adalah 270.000
orang Pygmy43. Menurut IWGIA44 Pemerintah Republik
Demokratik Kongo memperkirakan ada sekitar 600.000
orang pygmy di Republik Demokratik Kongo (hampir
sekitar 1% dari penduduk). Masyarakat adat tidak
mendapat pengakuan dalam hukum negara tersebut dan
mengalami diskriminasi yang luas serta kemiskinan yang
parah. Tidak ada wilayah adat, namun Undang-undang
Kehutanan tahun 2002 mengijinkan konsesi-konsesi
masyarakat di kawasan hutan45.
Di Indonesia, sebagian besar hutan adalah hutan negara.
Sekitar 122 juta ha lahan di Indonesia dikuasai oleh
pemerintah; 0,23 juta has telah dialokasikan untuk
masyarakat dan masyarakat adat. Jumlah penduduk yang
dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat adalah 30–70
juta orang, suatu jumlah yang sangat besar; dan sekitar
80–95 juta orang diperkirakan bergantung pada hutan
untuk penghidupan mereka.
Di Papua Nugini, komunitas dan puak-puak Melanesia
setempat merupakan mayoritas penduduk. Seperti yang
telah disebutkan, berdasarkan pada Konstitusi, pemilik
hutan adalah penduduk setempat.

3.2 Manajemen tradisional dan
pengetahuan masyarakat adat
Di Taman Nasional Bukit Duabelas di Sumatera
(hal.), Orang Rimba telah menjalankan sebuah sistem
pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya hutan
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yang kompleks . Ada aturan-aturan mengenai apa yang
dapat dipanen dan kapan, dan wilayah mana yang harus
diistirahatkan, mana yang merupakan tempat keramat,
dan juga aturan-aturan dalam berburu. Tradisi-tradisi ini
harus dipahami sebagai ranah spritual, budaya dan praktik
pengelolaan yang kait mengait, dan membantu menjaga
keseimbangan ekosistem di dalam kawasan taman nasional
yang terbatas.
Di DAS Kongo, perjalanan di hutan hujan dengan
ditemani pemandu dari komunitas pygmy setempat
mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengetahuan
rinci tentang ekosistem yang serupa dengan Orang
Rimba, berbagai spesies dan bagaimana semua itu dapat
dimanfaatkan sebagai makanan, obat-obatan ataupun
bahan-bahan [bangunan]. Hal ini menunjukkan manfaat
atas pengetahuan tentang hutan, dan menimbulkan
pertanyaan mengapa pengetahuan masyarakat adat
mengenai sumber daya hutan dan non-kayu tidak begitu
dihargai.
Seperti yang sudah diketahui, banyak wilayah memiliki
keanekaragaman hayati tinggi juga mempunyai keragaman
budaya yang tinggi pula, khususnya di kawasan hutan
l basah tropis46. Beberapa kajian menyatakan bahwa
masyarakat adat, melalui praktik-praktik mereka, dapat
meningkatkan keanekaragaman hayati di tanah mereka,
dengan pengelolaan lansekap mereka dan pengetahuan
mengenai spesies-spesies yang sangat beragam47.
Seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh yang kami
berikan, kualitas hidup masyarakat adat dan masyarakat
tradisional setempat di daerah-daerah hutan tropik sangat
terkait pada pemeliharaan hutan dan keanekaragamaan
hayatinya. Namun demikian hubungan dengan alam bukan
hanya sekedar masalah ekonomi. Ada pemahaman bahwa
semua makhluk hidup dan benda mati dan ranah alam dan
ranah sosial saling terkait, terlihat dari praktik-praktik yang
mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam.

40 juta orang di Republik Demokratik Kongo
bergantung pada sumberdaya dari hutan
untuk sebagian penghidupan mereka. Foto:
Lionel Diss/RFN.

Hutan, bukit atau sungai yang dikeramatkan, begitu juga
dengan bidang-bidang hutan atau kebun yang dikelola
dengan baik, dapat menjadi alat dalam perlindungan
hutan dan keanekaragaman hayati. Sistem pekarangan
(home garden) dan wanatani, yang sangat lazim dijumpai
di kawasan hutan tropis di dunia, dapat berfungsi
sebagai daerah perlindungan buatan untuk jenis-jenis
tumbuhan dan satwa, terutama di daerah-daerah yang
banyak mengalami deforestasi48. Contoh masyarakat
Xingu menunjukkan bagaimana pengetahuan masyarakat
adat mengenai keragaman spesies dapat dikembangkan
menjadi kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang dapat
memperoleh pendapatan dan mengurangi degradasi
lingkungan di wilayah sekitarnya. Produksi dan pemasaran
madu dari Xingu, produk-produk pertanian lokal di
Managalas (hal.28), dan karet di Bukit Duabelas (hal.18)
semuanya menunjukkan bagaimana masyarakat setempat
menyesuaikan diri dan memanfaatkan pengetahuan
lokal untuk menciptakan peluang-peluang usaha dan
penghidupan yang lebih baik.

kompetisi dengan penggunaan tanah untuk kepentingan
komersial, kegiatan usaha pada sumberdaya masyarakat
adat seringkali bergantung pada dukungan eksternal,
kompensasi untuk langkah-langkah konservasi atau
sejumlah varian pembayaran untuk jasa-jasa ekosistem
(lihat Bab 4).
Peran penting masyarakat adat dalam konservasi
keanekaragaman hayati telah diakui dengan baik49, dan
pemahaman bahwa masyarakat lokal berbasis hutan
memainkan peran besar dalam perlindungan hutan juga
mendapat dukungan makin luas. Berkaitan dengan itu,

Pendidikan yang didasarkan pada
budaya dan praktik-praktik lokal
Tekanan terhadap masyarakat hutan tradisional
dan masyarakat adat yang mengarah pada
musnahnya budaya dan asimilasi sangat besar.
Pendidikan yang didasarkan pada budaya mereka

Pengetahuan mengenai sumberdaya hutan hujan
membantu masyarakat adat yang bergantung pada
hutan menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
dasar rumahtangga mereka sepanjang tahun, dan siap
menghadapi krisis. Pengetahuan yang mereka miliki
mengenai sumberdaya di lingkungan mereka, ragam
produk yang sangat banyak dan keterpaduan berbagai
kegiatan ekonomi – pertanian skala kecil, berburu dan
meramu, pengambilan hasil hutan, penangkapan ikan, dan
kerajinan tangan – memberikan pemanfaatan lansekap
yang maksimum. Intensitas pemanfaatan yang rendah
menjadikannya cocok dengan upaya perlindungan hutan.
Namun demikian ekonomi berbasis hutan yang mereka
yang jalankan tidak mampu menghadapi permintaan pasar
yang tersentralisasi untuk produk-produk dalam jumlah
besar, seragam dan tenggat waktu yang ketat. Dalam

dan penghormatan terhadap budaya-budaya
tersebut membantu memperkuat identitas,
bahasa dan budaya mereka. Pada gilirannya, hal
ini membantu masyarakat setempat menolak diskriminasi dan mempertahankan keahlian-keahlian
yang dibutuhkan untuk hidup dengan baik di
wilayah hutan. Sejarah panjang pemanfaatan
sumberdaya telah menghasilkan pengetahuan
yang luas mengenai lingkungan, yang biasanya
dialihkan dari generasi ke generasi melalui tradisi
lisan, yang menjadikan ingatan sebagai sumberdaya intelektual yang penting. Pendidikan yang
peka terhadap budaya, yang dalam hal ini bercirikan alih pengetahuan dan keahlian dari para
tetua kepada generasi yang lebih muda, merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan
hutan berbasis hak.
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Warga desa setempat menyambut kedatangan tamu di Mamberano, Papua. Foto: Hege K. Ragnhildstveit/RFN.

contoh-contoh dari Xingu dan Bukit Duabelas yang
menunjukkan bahwa di luar kesuksesan mereka, faktorfaktor seperti tekanan penduduk, tekanan pasar, praktikpraktik dan teknologi yang tidak sesuai, serta kegagalan
mengorganisir, semuanya dapat mengancam hubungan
positif antara penguasaan lokal dan perlindungan hutan.

3.3 Partisipasi, konsultasi dan
pembangunan yang demokratis.
Sebuah unsur sentral dalam pendekatan berbasis hak
adalah partisipasi bermakna (meaningful participation)
para pengguna hutan setempat dalam pengelolaan
sumberdaya-sumberdaya ini untuk jangka panjang. Hal ini
pada hakekatnya berhubungan dengan pembangunan yang
demokratis secara umum, dan secara khusus dengan hak
atas informasi dan konsultasi.
Di Republik Demokratik Kongo, pengaduan yang diajukan
oleh masyarakat sipil dan masyarakat adat ke Panel Inspeksi
independen yang dibentuk Bank Dunia, terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan Bank Dunia terhadap ramburambu pengamannya i mengenai masyarakat adat dan
lingkungan, menunjukkan hal tersebut. Masyarakat lokal,
yang awalnya diabaikan, melalui advokasi yang aktif dan
tak kenal lelah mendapat tempat dalam meja perundingan
yang berkaitan dengan pengelolaan hutan (lihat hal).
Hal ini akan memberikan lebih banyak perhatian pada
pertimbangan-pertimbangan keberlanjutan dalam
perencanaan kehutanan dan menghasilkan pengelolaan
hutan yang lebih demokratis, sesuatu yang sangat penting
bagi sebuah negara yang sedang dalam proses membangun
sistem demokrasi setelah beberapa dekade mengalami
pemerintahan diktator dan perang. Partisipasi masyarakat
sipil juga terbukti merupakan hal yang sangat penting
dalam pengembangan kebijakan-kebijakan REDD di
Republik Demokratik Kongo (lihat Bab 4).
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Seperti yang dibahas dalam bagian 2.3 dan dalam
Lampiran, beberapa negara telah mengakui keberadaan
masyarakat adat di dalam wilayah mereka, sementara yang
lainnya enggan untuk melakukan hal tersebut. Deklarasi
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP)
telah diterima oleh hampir seluruh negara anggota PBB,
menciptakan momentum untuk advokasi prinsip FPIC.
FPIC merupakan hal yang sangat penting bagi kebijakan
dan langkah-langkah berbasis hutan karena ia menentukan
isi dari proses konsultasi yang baik50.
Semakin banyak kebijakan operasional dan dokumendokumen kebijakan lembaga-lembaga keuangan
internasional (International Finance Institution-- IFI)
dan lembaga-lembaga PBB yang menunjukkan sebuah
komitmen institusional akan hak asasi manusia, termasuk
hak masyarakat adat, dan atas FPIC. Saat ini beberapa
lembaga PBB dan Pelapor Khusus PBB yang mengurusi
hak asasi manusia untuk mendefinisikan isi praktis dari, dan
kewajiban negara yang mengikutinya berhubungan dengan,
hak-hak (kolektif ) atas tanah, teritori dan sumberdaya; hak
untuk menentukan nasib sendiri,; hak atas partisipasi, dan
hak atas konsultasi, dan terhadap FPIC.
Sementara sejumlah komunitas, masyarakat adat atau lainnya,
mempunyai perangkat yang baik untuk menyatakan hakhak mereka, komunitas-komunitas masyarakat adat berbasis
hutan lainnya sebelumnya praktis tidak pernah berhubungan
dengan masyarakat arus utama sehingga sangat rentan.
Mereka mungkin sama sekali tidak tahu mengenai hak-hak
formal yang mereka miliki di dalam kerangka kelembagaan
negara, terlebih lagi hukum internasional hak asasi manusia.
Di sisi lain mereka mungkin sangat memahami tentang
hak-hak mereka yang dipahami sebagai hak untuk mengelola
tanah dan sumberdaya yang telah dipraktikkan dari generasi
ke generasi, termasuk hak untuk menolak aktor-aktor lain
mendapatkan akses terhadap sumberdaya tersebut.

Semakin rentan dan terpinggirkan suatu masyarakat maka
semakin sedikit kesadaran mereka akan hak-haknya, dan
semakin penting bagi negara dan pihak-pihak berwenang
dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka
terhadap informasi dan konsultasi terjamin. Hal ini adalah
kewajiban mereka sebagai pemangku kewajiban utama
yang termaktub dalam konvensi hak asasi manusia yang
relevan, dan adalah hak dari masyarakat penghuni hutan
guna mendapatkan kesempatan untuk didengarkan dan
benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sini
kita harus menggarisbawahi pentingnya menghargai hak
atas budaya, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan
pengelolaan sumberdaya.
Perlindungan hutan hujan berbasis hak merupakan sebuah
perangkat bagi pemberdayaan lokal. Dengan hal ini
masyarakat dapat mempengaruhi keputusan-keputusan
eksternal yang akan membawa dampak terhadap mereka, dan
mengambil kendali atas pembangunan mereka sendiri.

3.4 Menyelesaikan konflik
Tumpang tindihnya klaim-klaim atas tanah dan
ketidaksepakatan mengenai sumberdaya yang digunakan
merupakan sumber penyebab konflik di banyak daerah
hutan hujan.
Hutan hujan memiliki kecenderungan sebagai ‘daerah
pedalaman’ dengan kehadiran negara yang hanya sedikit
dirasakan atau tidak ada sama sekali. Masyarakat hutan
dan masyarakat adat mengelola lahan hutan secara
informal, kebanyakan berdasarkan pengaturan adat.
Bahkan mereka mungkin tidak tahu bahwa tanah hutan
secara formal dimiliki oleh negara, atau bahwa konsesikonsesi pertambangan, hutan dan bentuk lainnya telah
diberikan di atas tanah adat mereka . Konflik bisa meledak
ketika perusahaan-perusahaan ini tiba di lokasi dan
mulai mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumberdaya
di dalam konsesi-konsesi hutan ‘mereka’. Dalam kasus
seperti ini, hukum adat dan strategi pengelolaan yang
dipakai masyarakat adat berbenturan dengan hukum dan
pengelolaan formal.
Konflik juga bisa muncul walaupun penduduk setempat
memiliki hak-hak formal atas tanah tersebut, seperti
yang terjadi di Papua Nugini. Di negara ini perusahaanperusahaan pembalakan dan pertambangan menggunakan
suap dan ancaman untuk mendapatkan kuasa atas lahan
hutan. Puak-puak telah mengajukan tuntutan atas
perusahaan-perusahaan komersial, beberapa di antaranya
adalah perusahaan internasional dan sangat berpengaruh,
yang telah mengeksploitasi lahan hutan mereka. Meskipun
perkara-perkara pengadilan ini membutuhkan waktu
penyelesaian berpuluh tahun, dalam beberapa kasus para
pemilik hutan lokal yang menang.

Konflik juga dapat didasarkan atas etnisitas dan perbedaan
penghidupan, seperti konflik antara masyarakat adat
pygmy dan komunitas Bantu di Itombwe di Republik
Demokratik Kongo (hal. ). Di sini konflik semakin
diperparah oleh aktor-aktor eksternal yang mencoba
untuk membentuk kawasan konservasi tanpa persetujuan
masyarakat setempat. Menyelesaikan konflik merupakan
langkah pertama yang diperlukan dalam perlindungan
hutan, karena persaingan kepentingan dan konflik di
antara kelompok-kelompok pengguna akan merusak
kepentingan kelompok-kelompok lokal untuk
berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pengelolaan
sumberdaya untuk jangka panjang. Upaya-upaya untuk
membentuk kesepakatan melalui pemetaan partisipatif
merupakan alat yang sangat berguna.
Ketika rencana pengelolaan dikembangkan meskipun hakhak atas tanah tumpang tindih dan tidak jelas, perbedaan
kepentingan di antara para pemangku kepentingan hutan
harus direkonsiliasikan. Setelah pembentukan Taman
Nasional Bukit Duabelas di Sumatera, beberapa upaya
telah dilakukan untuk merekonsiliasi kepentingankepentingan masyarakat adat yang hidup di taman dengan
kepentingan para petani penggarap yang juga secara
langsung bergantung pada sumberdaya alam.
Kasus Orang Rimba di Sumatera juga merupakan contoh
yang baik mengenai apa yang dapat dicapai melalui
kolaborasi yang membangun di antara pemerintah,
masyarakat sipil dan masyarakat adat berbasis hutan.
Melalui advokasi di saat yang tepat terhadap pemerintah,
WARSI (sebuah organisasi Indonesia) berhasil meyakinkan
pemerintah untuk memperluas kawasan konservasi yang
sudah ada dengan memasukkan daerah yang merupakan
daerah penting bagi Orang Rimba.
Perlindungan daerah aliran sungai Xingu melalui
kolaborasi yang melibatkan petani, pemerintah, organisasi
non-pemerintah dan masyarakat adat juga merupakan
contoh yang bagus mengenai pendekatan pemangku
kepentingan yang jamak (multi-stakeholder). Apa
yang terjadi di daerah hulu, termasuk erosi dan polusi,
merupakan hal yang sangat mendasar bagi situasi di
daerah hilir di Taman Xingu. Kasus Xingu menunjukkan
pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada di dalam dan di luar wilayah jika ingin melindungi
sebuah wilayah dengan cara yang berkelanjutan.
Secara singkat, proses-proses yang dibangun berdasarkan
konsensus dan berupaya menjamin hak-hak dan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan merupakan
sebuah cara untuk membangun kepercayaan, dan
karenanya menjadi bagian penting dari strategi bagi
perlindungan hutan hujan yang berkelanjutan.
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Managalas, Papua Nugini. Foto: Kamilla Berggrav/RFN.

Menyelesaikan konflik lokal; melindungi hutanhutan yang penting secara global
Proyek Pembangunan Berkelanjutan Managalas
merupakan sebuah contoh bagaimana jaminan atas hak
hutan dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya konservasi,
dan bagaimana masyarakat lokal dapat bersatu walaupun
ada hambatan-hambatan bahasa, dalam menyelesaikan
konflik dan membangun model pengelolaan sumberdaya
hutan yang berkelanjutan.
Proyek Pembangunan Berkelanjutan
Managalas

Dataran Tinggi Managalas di Papua Nugini (PNG)
merupakan sebuah lembah di ketinggian yang terletak
di atas dataran pantai di Provinsi Oro. Dataran tinggi
Managalas seluas 300.000 ha meliputi keanekaragaman
lingkungan alam yang sangat luar biasa, termasuk daerah
kerangas pegunungan, hutan pegunungan dan perbukitan,
savana, serta padang rumput dan kebun-kebun buatan
manusia. Dataran tinggi ini merupakan tanah pertanian
yang sangat subur dan relatif padat penduduk. Gununggunung di sekitarnya, sebaliknya, secara umum tidak subur
dan hampir tidak berpenghuni. Secara keseluruhan, 20.000
orang dari sekitar 150 puak hidup di komunitas desa di
Dataran Tinggi Managalas, sebagian besar adalah petani
subsisten yang bertani hanya untuk mencukupi kebutuhan
sehari-hari.
Di Papua Nugini 70 persen daratan ditutupi oleh hutan,
dan bahan-bahan mentah di hutan merupakan sesuatu
yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan
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ekstraktif. Para pemilik tanah mengalami tekanan terusmenerus dari perusahaan pembalakan, kelapa sawit dan
pertambangan yang mencari akses ke tanah mereka,
namun karena sekitar sembilan puluh tujuh persen
hutan dimiliki oleh puak-puak lokal, dan hak hukum
mereka sangat kuat, perusahaan tidak dapat masuk tanpa
mendapatkan persetujuan. Meskipun para penghuninya
akan menyambut baik peluang-peluang pembangunan
yang seringkali dimasukkan dalam usulan-usulan dari
perusahaan-perusahaan tersebut, puak-puak Managalas
menolak proyek-proyek tersebut, sebagian karena proses
konsultasi yang buruk dan tidak adanya jaminan atas
manfaat dan perlindungan lingkungan yang diperlukan
masyarakat.
Tahun 1990-an puak-puak Managalas memutuskan untuk
bekerja bersama dan membangun Proyek Pembangunan
Berkelanjutan Managalas. Tujuannya adalah agar
Managalas diakui sebagai kawasan konservasi, dan dengan
demikian melestarikan kawasan hutan mereka dan
sumberdaya yang ada di dalamnya untuk masa depan. Agar
penduduk mempunyai kehidupan yang baik di Managalas,
Proyek ini menjajaki peluang-peluang kegiatan ekonomi
baru dan berkelanjutan.
Kerjasama dalam Proyek Pembangunan Berkelanjutan
Managalas sangat unik bagi Papua Nugini karena pada
dasarnya di sana tidak ada tradisi membangun konsensus
dan membuat keputusan secara bersama-sama di antara

para puak dan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih
besar. Secara tradisional, konflik telah menjadi norma.
Interaksi juga sulit akibat kendala bahasa di antara mereka.
Di dataran tinggi tersebut, ada sepuluh dialek yang bisa
digolongkan menjadi tiga kelompok bahasa – Barai,
Managalas dan Aomie.
Sebuah kerangka dalam pengambilan
keputusan

Pembuatan konsensus secara tradisional terjadi di dalam
kelompok-kelompok keluarga dan juga pada tingkat
puak. Namun, di luar tingkat puak, sebelumnya tidak ada
struktur untuk pembuatan keputusan. Tantangan terbesar
di bawah Proyek ini adalah membentuk sebuah proses
diskusi dan kesepakatan di tingkat yang lebih tinggi: klan
(kampung), zona (antar kampung) dan kawasan (seluruh
Dataran Tinggi Managalas). Ini merupakan proses
panjang dan sulit, namun forum zona dan forumgabungan
memberikan sebuah kerangka pengambilan keputusan
untuk sebuah wilayah geografis yang luas dan di antara
kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Dengan
demikian pembuatan rencana dan kebijakan pembangunan
bersama dapat dilakukan. Dengan demikian, Proyek
Pembangunan Berkelanjutan Managalas mungkin
merupakan model yang paling dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan tingkat distrik di Papua Nugini.
Model kolaborasi yang melibatkan banyak pemangku
kepentingan membantu para pemilik tanah untuk
mengembangkan rencana bersama dan berbicara dengan
satu suara ketika berhubungan dengan aktor pemerintah
dan bisnis.

Rencana konservasi

Untuk dapat membentuk kawasan konservasi di
Manangalas, prasyaratnya adalah tanah-tanah yang
dimiliki oleh berbagai puak tersebut tditata batas terlebih
dahulu. Selain itu, survei keanekaragaman hayati juga
harus dilakukan. Hal ini telah dilakukan bekerjasama
dengan Universitas Papua Nugini. Di dalam rencana
yang diajukan, masyarakat lokal dan pemerintah sepakat
untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan industri
atau pembalakan komersial di daerah tersebut. Kerja
persiapan untuk rencana konservasi di Managalas saat
ini telah selesai, dan akan diajukan ke pemerintah untuk
mendapatkan persetujuan.
Alternatif pendapatan

Masyarakat juga mengembangkan ide-ide untuk kehutanan
yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan yang dipilih
bergantung kepada strategi masing-masing puak, namun
semuanya dikembangkan berdasarkan praktik-praktik
penggunaan tanah secara tradisional. Karena bagian dari
strategi ini adalah menolak pembalakan, berbagai kegiatan
pengembangan usaha lain telah dikembangkan. Beberapa
desa telah mulai memproduksi kopi dan kacang okari
untuk pasar komersial. Sejauh ini, mencari penghasilan
dari kopi dan kacang okari ternyata lebih sulit dari yang
diharapkan. Hak klan atas tanah memberikan mereka
opsi untuk memilih sendiri jalan pembangunan mereka.
Namun demikian sebagian besar akan bergantung pada
apakah mereka mampu membentuk sebuah ekonomi
berkelanjutan untuk produk-produk lokal, atau mencari
cara lain untuk mendapatkan penghasilan dari hutan utuh
yang masih tersisa.

Memasarkan produk lokal
dari Manalagas. Foto: Camilla
Berggrav/RFN.
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Membuka lahan untuk menanam kedelai, skala industri. Foto ISA.

Kebijakan nasional dan
insentif internasional untuk
perlindungan hutan hujan
BAB 4

4.1 Membuat kebijakan nasional
untuk perlindungan hutan
berkelanjutan
Masyarakat dan penduduk lokal memainkan peran
penting dalam perlindungan hutan hujan. Pengalaman
menunjukkan bahwa secara umum hutan dapat terlindungi
baik bila masyarakat lokal memiliki hak atas tanah.
Pemerintah memiliki tanggungjawab utama secara resmi
dalam perlindungan hutan. Pengelolaan hutan berlangsung
di banyak tingkatan, mulai dari tingkat nasional,
melalui tingkat regional terus turun hingga ke tingkat
pemerintah lokal. Di samping itu, perusahaan, pemilik
hutan individual, dan masyarakat berbasis hutan setempat
memiliki sebuah peran. Di antara aktor-aktor nonpemerintah, masyarakat berbasis hutan merupakan sekutu
terbaik dalam perlindungan hutan. Dengan menjamin
hak penguasaan, pemerintah menggunakan kewenangan
yang ada pada mereka untuk memperkuat kemampuan
masyarakat berbasis hutan melindungi hutan mereka, dan
dengan begitu berkontribusi pada perlindungan hutan.
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Kerangka hukum dan kebijakan yang tepat, disertai dengan
tekad untuk melaksanakannya, merupakan hal yang sangat
penting dalam memastikan hak-hak tanah yang efektif
dan menertibkan kegiatan-kegiatan yang menjadi faktorfaktor pendorong deforestasi, baik itu legal maupun ilegal.
Strategi mantan Presiden Lula da Silva dalam mengurangi
deforestasi di Brasil merupakan kisah sukses yang luar biasa
dan inspiratif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan
yang memiliki tekad, yang memilih langkah-langkah,
peraturan, dan insentif yang tepat, dapat mengurangi
deforestasi dengan drastis hanya dalam beberapa tahun.
Box di halalaman menunjukkan langkah-langkah legal dan
politis yang dilakukan Brasil sehingga berhasil.
Kebulatan tekad ini memberikan harapan – namun
rentan terhadap perubahan dalam prioritas dan aliansi
pemerintah dan faktor-faktor seperti harga pasar dunia
untuk produk-produk pertanian.
Kebijakan nasional

Seperti yang ditunjukkan dengan contoh di Brasil, sebuah
rencana nasional yang menyeluruh dalam pengelolaan

Cerita sukses Brasil
Kawasan Amazon di wilayah Brasil mencakup area

110 pegawai pemerintah yang korup. Juga dibangun

seluas 500 juta ha, hampir 60% dari wilayah negara

sebuah sistem survei jarak jauh real-time untuk me-

tersebut. Apa yang terjadi di hutan hujan Brasil me-

monitor deforestasi dan pembalakan. Hasilnya san-

miliki implikasi global. Bulan Maret 2004, Presiden

gat luar biasa. Dari tahun 2004 hingga tahun 2007,

Luiz Inácio Lula da Silva meluncurkan rencana aksi

hanya dalam tiga tahun, deforestasi menurun hampir

untuk mencegah dan mengendalikan deforestasi di

sekitar 60%.

Amazon. Dalam masa tiga dekade sebelumnya, 15%
dari kawasan tersebut telah terdeforestasi, yang me-

Tahun 2008 Presiden Lula melanjutkannya dengan

muncak pada tahun 2004 dengan luas 27.429 km .

dua rencana baru. Aturan-aturan diberlakukan untuk

Rencana aksi ini dipimpin oleh Kantor Presiden dan

lembaga-lembaga keuangan publik dan swasta, se-

melibatkan 11 kementerian. Rencana aksi ini juga

hingga akses terhadap kredit pertanian dihubungkan

melibatkan serangkaian kebijakan dan langkah-

dengan perilaku lingkungan. Dan juga dikeluarkan

langkah hukum yang luas. Salah satu langkahnya

daftar publik tentang perusahaan-perusahaan yang

adalah penguasaan tanah dan perencanaan teritorial,

dilarang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi

dengan pembentukan wilayah adat seluas 10 juta ha,

karena pembalakan ilegal atau deforestasi. Juga

selain 23 juta ha kawasan konservasi dan 3,9 juta ha

diciptakan sejumlah insentif, termasuk perubahan

proyek-proyek pemukiman berkelanjutan. Lebih jauh

sosial-lingkungan, restorasi lansekap, pengelolaan

lagi, pemerintah menempatkan serangkaian insentif

hutan berkelanjutan dan konservasi hutan. Melalui

untuk produksi hutan berkelanjutan melalui undang-

langkah-langkah hukum dan politik, Brasil berhasil

undang dan peraturan yang baru.

menurunkan tingkat deforestasi sekitar dua pertiga
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dari rata-rata periode tahun 1996–2005. Sementara
Untuk menghentikan pembalakan ilegal, 66 ribu hak

tingkat deforestasi tahunan rata-rata yang mencapai

atas tanah ilegal telah dibatalkan, sementara peman-

1,9 juta ha pada periode 10 tahun tersebut berhasil

tauan dan pengendalian lingkungan semakin diper-

diturunkan secara drastis sejak 2004. Di tahun 2011

kuat. Satu juta meter kubik kayu gelondongan ilegal

angka ini mencapai angka terendah dengan hanya

disita, dan sekitar 600 orang dipenjarakan, termasuk

640.000 ha.

hutan berkelanjutan akan membantu mengkoordinasikan
kebijakan-kebijakan untuk mencapai satu tujuan. Rencana
pengelolaan hutan akan lebih efektif jika dilekatkan
pada tingkat yang lebih tinggi dari kementerian,
ketimbang hanya di dalam satu kementerian51. Tidak
adanya koordinasi di antara menteri – atau fakta bahwa
kementerian yang berbeda memiliki aliansi, rencana dan
ambisi yang berbeda mengenai penggunaan kawasan hutan
nasional –merusak hasil. Diperlukan perencanaan di
tingkat nasional jika berhadapan dengan masalah-masalah
seperti pembalakan ilegal dan korupsi. Pembalakan
ilegal memiliki dampak-dampak lingkungan, ekonomi
dan sosial, dan seringkali merupakan bagian dari sebuah
jaringan kegiatan kriminal yang terorganisir dan rumit.
Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian ekonomi dari
perdagangan kayu ilegal adalah sekitar 10 miliar dolar AS
per tahun, dan kerugian akibat penyelewengan pajak dan
royalti atas pembalakan yang terkena sanksi hukum adalah
sekitar 5 miliar dolar AS. Pembalakan ilegal merupakan
komponen yang sangat signifikan dari kumpulan masalah
yang sangat kompleks yang mengarah kepada krisis
hilangnya hutan dan degradasi di seluruh dunia.
Secara konvensional hutan dipandang sebagai penyedia
bahan-bahan mentah dalam perencanaan nasional, namun

pembalakan untuk industri dan eksploitasi hutan-hutan
tropis secara umum memberikan pendapatan yang kecil
bagi negara. Pajak dan pendapatan pemerintah lainnya
yang diharapkan dari perdagangan kayu seringkali
dibesar-besarkan, sementara kerugian yang dihasilkan dari
degradasi lingkungan dan kehilangan mata pencaharian
setempat diremehkan. Pemahaman bahwa hutan jauh
lebih kaya dari sekedar kayu, dan hutan perlu dilindungi
untuk kebaikan kita bersama, semakin mendapatkan
dukungan di negara-negara hutan hujan dan secara
internasional. Hal ini juga masuk akal secara ekonomi.
Biaya mempertahankan keanekaragaman hayati dan jasajasa ekosistem adalah lebih kecil dibandingkan dengan
biaya-biaya membiarkan keanekaragaman hayati dan jasa
ekosistemini musnah53.
Analisis biaya dan keuntungan yang lebih baik perlu dalam
perencanaan pengelolaan hutan, dan akan memberikan
latar belakang yang lebih baik bagi pemerintah dalam
membuat keputusan-keputusan pengelolaan hutan yang
tepat. Hal ini dapat didukung lebih jauh oleh sebuah
sistem yang memungkinkan negara-negara hutan hujan
dapat menerima dukungan ekonomi karena melindungi
hutan yang masih tersisa saat ini.
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Bersiap-siap untuk memanen madu di kanopi pohon-pohon hutan hujan yang
tinggi di Oriental, Republik Demokratik Kongo. Foto: Johan Wildhagen.

Melindungi tegakan hutan hujan yang besar
melalui proses para pihak

Hutan hujan dan keanekaragaman hayati hutan hujan
rentan terhadap degradasi dan fragmentasi. Ketika
hutan hujan dibuka, maka degradasi akan segera terjadi.
Kehadiran jalan dapat menjadi indikator penunjuk terjadi
degradasi hutan, dan seiring berjalannya waktu, deforestasi.
Meningkatnya masalah fragmentasi juga menjadi sebuah
alasan untuk melindungi kawasan hutan hujan utuh yang
sangat luas.
Nelson dan Chomitz54 menyatakan, berdasarkan temuantemuan dari sebuah kajian global, bahwa cara terbaik
untuk melindungi hutan hujan adalah dengan membuat
strategi-strategi konservasi menyeluruh yang melingkupi
berbagai kategori pemanfaatan lahan, termasuk wilayah
masyarakat adat, kawasan konservasi, tanah pemerintah,
konsesi dan juga pemanfaatan lainnya. Rencana-rencana
ini mungkin bersifat subnasional, nasional, atau melewati
batas-batas negara.
Kemitraan para pihak (multi-stakeholder partnership)
telah terbukti bermanfaat dalam mengembangkan
rencana pengelolaan berkelanjutan untuk kawasan hutan
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hujan yang luas memakai berbagai model pengelolaan
(lihat juga 3.4). Temuan ini diperkuat oleh pengalamanpengalaman yang dijabarkan dalam laporan ini, terutama
kasus-kasus dari Xingu (Box hal. ) dan Sumatera (Box
hal. ). Pendekatan demikian membantu mendamaikan
kepentingan-kepentingan berbagai pemilik, pengguna
dan pemangku kepentingan. Semua kelompokkelompok kepentingan sebaiknya mengambil bagian,
termasuk berbagai instansi pemerintah yang memiliki
kepentingan dalam pengelolaan sebuah wilayah. Di
antara para pemangku kepentingan, pemangku hak
(rights-holder) memiliki sebuah status yang khusus.
Hak-hak dan pandangan mereka harus diakui dan
mendapat perhatian yang layak dalam dialog di antara
para pemangku kepentingan –bahkan ketika hak-hak
adat tidak tergambarkan dalam kepemilikan resmi. Upaya
untuk melindungi daerah aliran sungai Xingu (Lihat
hal. lihat teks hasil layout….), adalah sebuah contoh dari
model tersebut. Seperti yang terlihat dalam kasus Brasil,
serangkaian peraturan perundangan, insentif ekonomi dan
lainnya bisa digunakan pemerintah dan dapat membantu
mereka membidik kebijakan-kebijakan untuk mengelola
kategori-kategori hutan yang berbeda55.

Pemukiman Indian yang mengucilkan diri di Amazon. Foto: FUNAI

PERU – Melindungi masyarakat adat hutan yang
mengucilkan diri
Sebagian kawasan hutan utuh di Amazon yang paling kaya
keanekaragaman hayatinya merupakan tempat tinggal
bagi masyarakat adat yang hidup mengucilkan diri dari
masyarakat luar. Di Peru organisasi-organisasi masyarakat
adat terlibat secara aktif untuk melindungi masyarakat adat
tersebut, dan kawasan hutan tempat mereka bergantung.
Daerah-daerah dengan keanekaragaman
hayati yang masih asli dan kaya
sumberdaya
Hutan hujan Amazon merupakan tempat tinggal bagi banyak
masyarakat adat yang hidup mengucilkan diri. Mereka tidak
berhubungan dengan dunia luar – kecuali hanya mengetahui
bahwa dunia luar itu ada – dan secara sadar menghindari
orang asing yang ingin melakukan kontak dengan mereka.
Tekanan terhadap daerah-daerah hutan yang luas tempat
mereka tinggal terus meningkat. Mereka, orang-orang
terakhir di planet kita yang tidak melakukan hubungan
dengan dunia luar, makin menghadapi ancaman
kepunahan, karena perambahan kawasan hutan, penyakitpenyakit menular56, kontak manusia melalui paksaan,
dan agresi besar-besaran yang pada akhirnya sama dengan
pemusnahan (genosida)57. Tak mengherankan, sangatlah
sulit memperkirakan jumlah pasti masyarakat yang sengaja

mengucilkan diri, namun menurut RAISG58, sedikitnya
ada 71 kelompok masyarakat adat atau bagian kelompok
yang mengucilkan diri di daerah Amazon, sebagian besar
di Peru dan Brasil.
Peran negara-bangsa

Brasil dan Peru, tapi juga Bolivia, Kolombia, Ekuador dan
Venezuela59, dipastikan memiliki kelompok-kelompok
yang lebih kecil atau lebih besar60, begitu juga kawasan
hutan Gran Chaco yang tumbuh di sebagian Paraguay
dan Bolivia. Sistem Hak Asasi Manusia PBB mendesak
pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap
mereka, dan mengambil tindakan untuk memperkuat
mekanisme perlindungan hak asasi mereka61. Brasil, Peru
dan juga Ekuador telah membentuk cagar teritorial,
beberapa di antaranya sangat luas, untuk masyarakat yang
memilih untuk mengucilkan diri62.
Di kawasan Amazon wilayah Peru sedikitnya sekitar 15
hingga 20 kelompok dari berbagai kelompok bahasa
diketahui mengucilkan diri. Sebagian besar hidup di lima
kawasan konservasi (Áreas Naturales Protegidas) dan
lima cagar teritorial (Reservas Territoriales) yang dibentuk
pemerintah dengan tujuan untuk melindungi mereka.
Namun, kebijakan pemerintah masih membingungkan.
Ketika Kementerian Pertanian membentuk kawasan
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konservasi 63, Kementerian Energi dan Pertambangan
memberikan konsesi minyak dan gas yang tumpang
tindih dengan cagar teritorial64. Walaupun Peru j telah
meratifikasi Konvensi ILO No. 169, dan peraturan
perundangan nasional serta Konstitusi Peru memihak
hak-hak masyarakat adat yang memilih untuk mengucilkan
diri, peraturan perundangan tentang Cagar Teritorial
memiliki lubang jarum: jika sebuah proyek dinilai
menjadi ‘kepentingan nasional’ maka Cagar Teritorial
tersebut dapat dibuka untuk, misalnya, kegiatan-kegiatan
penambangan minyak65. Kemudian, sekali saja masyarakat
yang secara resmi mengucilkan diri ini melakukan kontak
dengan dunia luar, maka Cagar Teritorial resmi tempat
mereka bergantung akan dihapus.
Pembentukan cagar teritorial dapat dilihat sebagai sebuah
pengakuan formal terhadap hak mereka atas tanah,
teritori(wilayah) dan sumberdaya. Cagar-cagar tersebut
mungkin tidak akan pernah ada jika bukan karena
kerja advokasi yang gigih yang dilakukan oleh gerakan
masyarakat adat Peru.
Masyarakat adat di Peru melindungi
masyarakat yang mengucilkan diri.

Di Brasil, pihak yang berwenang yang diwakili oleh badan
federal FUNAI (Fundação Nacional do Indio) bekerja
untuk melindungi masyarakat adat yang mengucilkan
diri dan teritori mereka. Sebaliknya, di Peru, gerakan
masyarakat adatlah yang, melalui kerja hukum, advokasi,
penelitian dan kegiatan lapangan jangka panjang, berupaya
untuk mempertahankan kehidupan dan teritori ‘saudarasaudari mereka yang mengucilkan diri’.
Aktor-aktor utama di antaranya adalah AIDESEP,
organisasi payung bagi masyarakat adat di kawasan
Amazon wilayah Peru, dan salah satu lembaga yang
berafiliasi dengannya di tingkat regional, organisasi
masyarakat adat Madre de Dios, FENAMAD.
FENAMAD membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk
memetakan dan melakukan kerja advokasi hingga akhirnya
Cagar Teritorial untuk Masyarakat Adat Terisolasi Madre
de Dios dibentuk. Rainforest Foundation Norway bekerja
sama dengan FENAMAD sepanjang proses ini. Sejak
tahun 2006, organisasi tersebut telah mengelola sebuah
pos pemantauan yang berlokasi di sebuah desa yang dihuni
masyarakat adat Yine, yang berada di sepanjang salah
satu sungai utama yang mengalir melalui cagar tempat
tinggal masyarakat yang mengucilkan diri. Warga desa
mengatakan pernah melihat atau menemukan tanda-tanda
keberadaan kelompok-kelompok yang mengucilkan diri
ini. Mereka juga mengambil tanggungjawab khusus untuk
melakukan patroli dan secara aktif melindungi perbatasan
teritori dan mengendalikan lalulintas di sungai.
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Foto: Johan Wildhagen.

FENAMAD juga melakukan kerja advokasi untuk
perluasan Cagar, dan membangun aliansi dengan politisi
dan birokrat di tingkat regional dalam rangka memperkuat
kerangka hukum. Tahun 2011, sebagai hasil langsung dari
kerja-kerja yang dilakukan FENAMAD, telah disetujui
dua undang-undang regional yang melindungi masyarakat
adat yang mengucilkan diri di Madre de Dios66. Kerjasama
erat juga dilakukan antara pemerintah regional dan pihak
berwenang di taman nasional untuk menerapkan undangundang tersebut.
Banyak kelompok-kelompok yang mengucilkan diri hidup
di daerah perbatasan antara Peru dan Brasil. AIDESEP
dan FENAMAD dan organisasi masyarakat adat Peru
lainnya saat ini bekerja bersama dengan para pemangku
kepentingan di seberang perbatasan yaitu masyarakat adat
dan pemerintah Brasil, termasuk FUNAI, dengan tujuan
menciptakan strategi-strategi bersama bagi perlindungan
terpadu tegakan-tegakan hutan hujan asli yang luas di
perbatasan Peru dan Brasil.

Foto: Johan Wildhagen.

4.2 Peraturan dan insentif
internasional
Di tingkat internasional juga ada hukum, aturan dan
insentif yang relevan untuk perlindungan hutan berbasis
hak. Kesepakatan di bawah Kerangka Kerja Konvensi
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) termasuk
di antara sejumlah konvensi dan kesepakatan yang
memberikan arahan penting bagi perlindungan hutan
alam dan keanekaragaman hayati. Instrumen-instrumen
hak asasi manusia yang sangat relevan bagi masyarakat
dan penduduk berbasis hutan dijelaskan lebih jauh di
bagian 2.3 dan Lampiran laporan ini. Jika digabung,
konvensi-konvensi seperti UNFCCC, CBD dan konvensi
hak asasi manusia menjadi sebuah kerangka yang tepat
bagi perlindungan hutan hujan berbasis hak. Namun
demikian, meskipun konvensi-konvensi ini telah dirancang
sendiri oleh negara-negara (anggota PBB) dengan tujuan
membuat kerangka kerja yang disepakati bersama untuk
melakukan aksi, tetap saja Konvensi-konvensi ini masih
kurang kuat untuk menjamin aksi-aksi yang diperlukan.
Rencana Aksi FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade/ Penegakan Hukum, Tata Kelola
dan Perdagangan Hutan) yang diusung Uni Eropa
merupakan langkah penting dalam perlawanan terhadap
pembalakan ilegal. Elemen utama dari strategi Uni Eropa
ini adalah persetujuan dagang di antara negara-negara

pengekspor kayu, yang dikenal dengan Kesepakatan
Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements),
untuk memastikan perdagangan kayu yang legal dan
mendukung tata kelola hutan yang baik di negaranegara mitranya. Sebagai elemen kedua, Uni Eropa telah
membentuk peraturan perundangan yang melarang
produk-produk kayu yang diproduksi secara ilegal
memasuki pasar Uni Eropa, yang dikenal dengan Peraturan
Kayu Uni Eropa (EU Timber Regulation)67. Rencana Aksi
FLEGT Uni Eropa memuat serangkaian langkah untuk
mengeluarkan kayu ilegal dari pasar, untuk meningkatkan
pasokan kayu legal dan meningkatkan permintaan
terhadap produk-produk kayu yang bertanggungjawab.
Selain itu, pembentukan insentif-insentif internasional yang
memungkinkan agar negara-negara hutan hujan menjaga
hutan-hutan mereka juga tengah didiskusikan dan dapat
membantu mengatasi hilangnya peluang-peluang pendapatan
yang diperoleh dari eksploitasi sumberdaya hutan hujan.
Agar hal ini dapat bekerja dalam skala yang memadai,
dibutuhkan sebuah kesepakatan mengenai kerangka kerja
internasional dan alur finansial yang berkelanjutan. REDD+
dan PES (payment for ecosystem services/pembayaran untuk
jasa-jasa ekosistem) dapat menjadi sistem i pendanaan
kompensasi. REDD+ telah mendapatkan perhatian yang
cukup banyak dalam perundingan iklim UNFCCC,
sebagai sebuah cara yang mungkin dapat dilakukan untuk
mengurangi emisi karbon di atmosfir. Selain itu, skema
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Api di daerah perbatasan hutan hujan, Mato Grosso, Brasil. Foto: Jørgen Braastad

pembayaran jasa ekosistem (PES), yang memberikan nilai
ekonomi terhadap jasa-jasa ekosistem68, dapat ditingkatkan
dan kemungkinan menjadi satu cara yang penting
untuk menghasilkan pendapatan dari perlindungan dan
penggunaan sumber daya hutan berkelanjutan yang diatur.
REDD+ dan PES tidak akan didiskusikan terlalu jauh dalam
laporan ini. Namun demikian keduanya telah menimbulkan
pertanyaan penting mengenai bagaimana mekanisme ini
dapat dilaksanakan sejalan dengan hak-hak masyarakat
adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Jika
diterapkan dengan bijak, pendekatan-pendekatan ini dapat
berkontribusi bagi perlindungan keanekaragaman hayati
dan hutan hujan yang sehat. Pendekatan berbasis hak, yang
dipresentasikan dalam laporan ini, seharusnya menjadi dasar
bagi skema-skema REDD+ dan PES di tingkat internasional
dan nasional. Skema-skema PES telah diujicoba di beberapa
negara dalam dekade lalu, dengan rancangan , implementasi
dan pendanaan yang sangat bervariasi. Pendanaan bisa
didapatkan dari pendanaan nasional atau internasional
dan dana publik atau swasta. Di Kosta Rika, contohnya,
pajak bensin telah berhasil dalam mendanai upaya-upaya
perlindungan oleh para pemilik hutan lokal sejak tahun
1998.
Seringkali PES adalah sebuah sistem yang melibatkan
pembayaran jasa konservasi oleh pembeli swasta atau
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negara kepada para pemangku hak di dalam sebuah negara,
tapi ini juga dapat berdasarkan pada transfer-transfer
internasional. REDD+, yang sedang dirundingkan dalam
kerangka Konvensi Iklim PBB (UNFCCC), dapat dilihat
sebagai sebuah bentuk skema pembayaran berdasarkan
kemauan masyarakat internasional untuk membayar
konservasi hutan.
Ada tantangan-tantangan yang nyata dalam menetapkan
sebuah nilai untuk sesuatu yang tak berwujud (intangible)
seperti ‘jasa-jasa alam’. Lebih jauh lagi, mereka yang
sangat menghargai nilai-nilai ‘jasa’ ini seringkali adalah
mereka yang tidak memiliki daya beli yang diperlukan
untuk membayar69. Namun demikian, karena fungsinya
adalah memberikan kepuasan terhadap para pemangku
kepentingan dan pemangku hak, sistem berbasis
pembayaran seperti ini dapat menjadi sebuah alat penting
dalam mengatasi deforestasi dan perubahan iklim.
Namun begitu salah satu keberatannya adalah: meskipun
dana telah tersedia, akan ada tantangan tersendiri dalam
membuat kebijakan, persyaratan-persyaratan hukum dan
langkah-langkah pelaksanaan yang tepat untuk menangani
deforestasi di daerah-daerah hutan hujan tropis yang masih
banyak memiliki berbagai masalah hak atas tanah yang
belum terselesaikan. Untuk menuju perlindungan hutan
hujan yang efektif dalam jangka panjang, mekanisme

pendanaan apapun hendaknya didasarkan pada unsurunsur kunci pendekatan berbasis hak yang disebutkan
dalam laporan ini.

atas tanah untuk masyarakat berbasis hutan. Di samping
itu, kerangka kebijakan berbasis hak yang kokoh juga akan
membantu mengurangi efek-efek negatif.

Menjadikan insentif-insentif ekonomi seperti
PES dan REDD+ berfungsi

Dorongan untuk pengaman, termasuk penghormatan
terhadap hak-hak masyarakat berbasis hutan serta
partisipasi dan konsultasi yang utuh dan efektif, juga
membawa efek-efek positif. Pengarusutamaan debat ini
tampaknya menimbulkan sensitifitas dan kesadaran yang
tinggi mengenai isu-isu hak dan pengaman secara umum
di antara para anggota delegasi perundingan iklim, para
pemimpin negara dan aktor-aktor komersial. Keprihatinan
atas kemungkinan kelemahan REDD+ mendorong
pengembangan kerangka pelaksanaan REDD+ yang
dilakukan oleh PBB (UN-REDD73) dan Bank Dunia
(FCPF; Forest Carbon Partnership Facility74). Serupa
dengan itu, debat REDD+ telah menarik perhatian
baru mengenai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat
penghuni hutan. Di Indonesia, diskusi mengenai
hak-hak masyarakat adat dalam skema REDD+ telah
memperbaharui momentum bagi perjuangan mereka untuk
mendapatkan pengakuan terhadapmasyarakat adat, dan juga
untuk mendapatkan hak atas tanah. Hal ini juga terjadi di
Republik Demokratik Kongo dan beberapa negara lainnya.

Ide di balik PES dan REDD+ sangat sederhana dan
mengesankan. Pemeliharaan jasa-jasa ekosistem dan
hasil-hasil yang terkait dengan perlindungan hutan dan
penurunan emisi dari perusakan hutan dapat menjadi dasar
bagi kompensasi keuangan. Agar hal ini bisa berlangsung,
PES dan REDD+ harus menjadi instrumen yang hemat
biaya. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian mengingat
besarnya biaya transaksi yang dibutuhkan70.
Di tingkat internasional dan nasional, telah dilakukan
diskusi-diskusi mengenai pentingnya kebijakan-kebijakan
yang baik terkait hutan, dan mengenai pentingnya
memperhatikan standar pengaman dalam proses-proses
REDD+ sehingga mereka tidak merusak nilai-nilai hak
asasi manusia, keanekaragaman hayati, hutan-hutan alam,
dll. Isu pengaman menjadi perdebatan hangat terutama
dalam hubungannya dengan UNFCCC, UN-REDD, dan
FCPF yang dikelola Bank Dunia. Secara internasional,
tampaknya ada kesepahaman bahwa kepentingan
masyarakat hutan sudah termaktub dalam rencanarencana dan strategi REDD+ – namun umpan balik dari
masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat
sipil di negara-negara hutan hujan mengindikasikan ada
banyak sikap skeptis. Masih ada jurang besar antara teori
dan praktik. Di banyak negara seperti Papua Nugini
dan Peru, antisipasi prospek mendapatkan keuntungan
yang besar dari karbon telah menyebabkan bermunculan
banyak ‘koboi karbon’ yang ingin mendapatkan akses ke
sumberdaya hutan – atau ‘hak karbon’ – dari masyarakat
lokal melalui cara-cara curang, ancaman dan penipuan71.
Lebih jauh lagi, di beberapa negara, tampaknya kemauan
politik untuk mengimplementasikan kebijakan yang
diperlukan dan perubahan-perubahan hukum masih
kurang, dan dilaporkan bahwa proses konsultasi REDD+
tingkat nasional dengan para pemangku kepentingan
dan pemangku hak hanya bersifat basa-basi dan tidak
memuaskan72. Diskusi mengenai pembagian keuntungan
atau pembayaran dalam skema REDD+ masih sangat
sedikit, dan ini mengirimkan sinyal yang jelek terhadap
pemangku hak yang sebenarnya, yang hidup di dalam dan
bergantung pada hutan-hutan yang dimaksudkan menjadi
bagian dari REDD+.
Diperlukan kerangka kerja dan kebijakan-kebijakan
tingkat nasional yang baik untuk mengatur beragamnya
aktor yang terlibat, dengan agenda yang sangat berbeda
dan kadang-kadang bertentangan. Lagi-lagi, langkah
pertama mencari solusi melibatkan pengesahan hak-hak

Secara ringkas, jika ada cukup minat di Utara untuk
mendanai REDD+ dan PES, dan jika kemauan
untuk membayar sesuai dengan kemauan politik yang
nyata dan kemampuan untuk mengimplementasikan
langkah-langkah dan reformasi politik dan hukum yang
dibutuhkan dan adanya jaminan mengenai hak-hak di
negara-negara hutan hujan, maka ada peluang-peluang
yang menjanjikan bagi perlindungan hutan hujan dalam
skala besar.
Apakah REDD+ dan PES menjadi alat yang efektif bagi
perlindungan atau tidak, argumen akan pendekatanpendekatan berbasis hak tetap saja sahih. Masyarakat lokal
berbasis hutan perlu dilibatkan dan diajak berkonsultasi
dalam seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk
melindungi hutan, dan mereka hendaknya, sebagai
pemangku hak, diperbolehkan untuk memainkan peran
penting dalam pengelolaan hutan dan dalam implementasi
tindakan-tindakan perlindungan hutan.
Masyarakat yang hidup di dalam atau dekat dengan hutan
memiliki gudang pengetahuan yang unik mengenai sekitar
mereka. Mereka dapat memberikan peringatan dini dan
menanggapi dengan cepat terhadap ancaman deforestasi,
termasuk kebakaran hutan dan kegiatan-kegiatan ilegal.
Mereka merupakan mitra ideal dalam perlindungan hutan
– tidak hanya karena hutan adalah tempat tinggal mereka,
tapi karena mereka adalah pemilik sah atas hutan tersebut.
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Sebuah pendekatan alternatif dalam konservasi:
Itombwe Massif di Kivu Selatan
Di Republik Demokratik Kongo, seperti juga di banyak
bagian lain di Afrika, masyarakat lokal kehilangan
akses terhadap tanah dan sumberdaya ketika cagar alam
didirikan. Di Itombwe Massif, pendekatan berbasis hak
menggabungkan antara konservasi keanekaragaman hayati
dan penghormatan serta perlindungan hak-hak masyarakat
hutan lokal dan masyarakat adat.
Pada tahun 2006, Kementerian Lingkungan Republik
Demokratik Kongo mengeluarkan sebuah keputusan
menteri75 untuk mengubah sebagian wilayah Itombwe
Massif di Kivu Selatan menjadi sebuah kawasan konservasi
– sebuah daerah dengan aturan konservasi ketat yang
melarang kegiatan-kegiatan manusia didalamnya. Kawasan
konservasi demikian ini bisa menyebabkan pemindahan
masyarakat setempat dan masyarakat adat yang bergantung
pada sumberdaya hutan untuk kelangsungan hidup
mereka. Sama seperti yang lain, tak ada konsultasi
bermakna yang dilakukan, dan pembentukan kawasan
konservasi tersebut menimbulkan ketegangan dan konflik.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan protes
karena tidak adanya konsultasi dan terjadinya pelanggaran
terhadap hak-hak tradisional masyarakat setempat, dan
berkampanye untuk meminta pemerintah dan organisasiorganisasi konservasi mengubah rencana mereka. Tahun
2009, Rainforest Foundation Norway (RFN) dan mitramitra lokalnya memilih untuk berkolaborasi dengan
organisasi-organisasi yang terlibat, WWF dan Wildlife
Conservation Society (WCS), untuk membuat proses
ini menjadi lebih inklusif. RFN telah bekerja untuk
perlindungan hutan hujan tropis dan hak-hak masyarakat
hutan lokal di daerah ini selama bertahun-tahun, dengan
memfokuskan pada hak-hak atas sumberdaya dan praktikpraktik tradisional, dan hak-hak masyarakat adat akan FPIC
dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka76.

Sebuah proses yang sangat khusus dimulai di Itombwe.
Lokakarya dan diskusi dengan dan di antara masyarakat
lokal menghasilkan sebuah rencana kegiatan bersama
yang bertujuan untuk memberikan ‘sebuah kontribusi
terhadap promosi pengelolaan Itombwe Massif secara
berkelanjutan, berlandaskan upaya konservasi yang
memadukan pembangunan dan hak-hak masyarakat lokal
dan masyarakat adat77. Organisasi Non-pemerintah lokal
memainkan peran kunci dan Lembaga Konservasi Alam
Kongo (ICCN) ikut ambil bagian dalam kunjungan
lapangan dan diskusi.
Peta-peta Baru

Aspek utama dalam kerja di Itombwe adalah revisi peta
kawasan konservasi, berdasarkan partisipasi masyarakat
lokal dan keterlibatan pihak berwenang setempat. Sebagai
bagian dari proyek ini, daerah tersebut dibagi menjadi
beberapa zona, dengan aturan penggunaan dan pengelolaan
sumberdaya yang berbeda-beda untuk masing-masing
kategori . Data sosial-ekonomi dan ekologi dikumpulkan
melalui kegiatan pemetaan yang kemudian dibahas
dan divalidasi oleh masyarakat setempat. Jika terjadi
ketidaksepakatan, masalah ini kemudian didiskusikan
lebih lanjut dengan masyarakat lokal dan para pemangku
kepentingan lainnya. Sebuah rencana penggunaan lahan di
Itombwe akan dibuat, dan terdapat juga satu upaya untuk
membentuk komite manajemen lokal sebagai sebuah arena
bagi diskusi dan pengelolaan pegunungan ini di masa
depan. Lebih lanjut, kegiatan advokasi bersama masih terus
berlangsung untuk mengkritik keberadaan konsesi-konsesi
pertambangan skala industri yang telah ditetapkan di
wilayah perbatasan kawasan konservasi tersebut.
Kegiatan pemetaan, dan konsultasi serta perencanaan
yang terkait dengannya, telah menuai hasil-hasil yang
sangat bernilai. Masyarakat secara teratur diundang untuk
menyampaikan pendapat mereka mengenai masa depan
hutan mereka, dan dalam evaluasi masyarakat menghargai
bahwa diskusi mengenai pengelolaan Itombwe dan
sumberdayanya kini bukan lagi masalah para ketua suku
semata. Rakyat biasa, termasuk perwakilan orang Pygmy,
juga ikut berpartisipasi. Pertemuan dilakukan di dalam
kawasan Itombwe, dengan demikian membawa diskusi
ke tengah-tengah masyarakat ketimbang masyarakat yang
mengirimkan wakil-wakil mereka untuk datang ke kota.
Organisasi Non-pemerintah yang bergerak dalam bidang
konservasi telah mulai berbicara mengenai hak-hak dan
kepentingan masyarakat setempat. Wacananya telah
berubah dari hanya membicarakan nilai konservasi
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Memanen alam: Madu dari hutan hujan, Oriental,
Republik Demokratik Kongo. Foto: Johan Wildhagen

Itombwe, menjadi membicarakan masyarakat Itombwe
dan hak-hak mereka. Akibatnya, masyarakat setempat tak
begitu khawatir lagi melihat hutan mereka diubah menjadi
Cagar Nasional yang tak boleh dijamah (sehingga mereka
nantinya akan dikeluarkan). Penolakan dan konflik di
antara para pemangku kepentingan dan berbagai organisasi
yang bekerja di Itombwe juga semakin berkurang.
Tujuan utamanya saat ini adalah untuk memberikan usulan
perubahan peraturan yang memasukkan batas-batas cagar
yang tepat dan telah disetujui bersama. Usulannya adalah
untuk membuat status cagar menjadi jelas: sebagai sebuah
kawasan konservasi berbasis masyarakat dengan pengaturan
akses terhadap sumberdaya, dan bukan merupakan kawasan
lindung yang ketat yang berdasarkan prinsip pelarangan
dan dijaga ketat oleh polisi hutan yang bersenjata. Di
sepanjang tahun 2012 akan ada diskusi lebih jauh dan
pemetaan partisipatif untuk mengembangkan berbagai zona
pemanfaatan di dalam cagar, yang akan ditetapkan dalam
sebuah rencana penggunaan lahan.
Tujuan jangka pendeknya adalah mendapatkan perubahan
keputusan menteri tentang batas cagar tersebut, tapi
pekerjaan tidak akan berhenti sampai di situ. Pengalamanpengalaman yang bernilai mengenai pastisipasi di tingkat
lokal akan menjadi penting bagi kerja advokasi lebih lanjut

di tingkat nasional dan internasional. Hasil-hasil dalam
hal menurunnya konflik dan interaksi yang membangun
penting untuk ditunjukkan untuk memastikan bahwa apa
yang dikembangkan secara lokal di Kivu Selatan tidak akan
ditentang oleh pemerintah pusat, tapi akan menjadi sebuah
inspirasi bagi pembangunan nasional.
Secara lokal, sangatlah penting bahwa konsultasi dan
implikasi dari pemangku hak setempat berlanjut selama
pembahasan rinci rencana pengunaan lahan pada tahun
2012 dan seterusnya. Ada juga risiko bahwa proses ini
akan memunculkan konflik laten lahan dan penggunaan
sumberdaya ke permukaan, namun proses konsultatif dan
partisipatif yang dilakukan sejauh ini menjadi sebuah dasar
yang kuat untuk menangani konflik-konflik demikian.
Dibutuhkan juga diskusi lebih jauh mengenai bentuk
pengelolaan cagar di masa depan, dan juga mekanisme
pembagian keuntungan di masa depan.
Itombwe memiliki potensi menjadi contoh pertama di
Republik Demokratik Kongo yang menghubungkan
konservasi keanekaragaman hayati dengan hak-hak dan
pengetahuan masyarakat yang bergantung pada hutan, yang
diciptakan melalui upaya bersama dari masyarakat sipil
setempat, pihak berwenang Republik Demokratik Kongo
dan aktor-aktor internasional.
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Kesimpulan:
Bagaimana mencapai sukses
BAB 5

Melindungi hutan hujan tropis yang masih tersisa di
dunia merupakan kebutuhan yang mendesak – untuk
menghentikan musnahnya spesies-spesies yang tak
tergantikan, untuk melindungi jasa-jasa ekosistem yang
sangat bernilai dan untuk melawan perubahan iklim
yang dramatis. Meskipun hal ini sudah diterima secara
luas di tingkat internasional selama beberapa dekade,
dan tergambarkan dalam kesepakatan-kesepakatan
internasional, deforestasi masih terus berlanjut pada
tingkat yang tak dapat diterima. Dalam laporan ini
kami berpendapat bahwa cara terbaik untuk melawan
perkembangan ini adalah dengan mengakui hak,
pengetahuan dan upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh
masyarakat hutan setempat. Kebijakan-kebijakan di tingkat
lokal, nasional dan internasional harus mempromosikan
pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis hak.
Sebagai bagian dari upaya ini, strategi pengelolaan yang
diusung masyarakat berbasis hutan hendaknya diakui dan
didukung.
Dalam kebijakan hutan, dan juga kebijakan konservasi,
masyarakat lokal seringkali dipandang sebagai bagian
dari masalah, dan bukan bagian dari solusi. Rainforest
Foundation Norway, dengan pengalaman lebih dari 20
tahun dalam perlindungan hutan hujan berbasis hak, dan
sekarang di seluruh daerah hutan hujan utama, memiliki
pandangan kerja yang berbeda: masyarakat adat dan
masyarakat hutan setempat merupakan kunci utama dalam
pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mereka memiliki
kepentingan untuk melindungi hutan: hutan merupakan
pusat bagi penghidupan mereka. Mereka memiliki
pengetahuan, pengalaman dan tradisi yang dapat menjadi
hal yang sangat penting dalam mencari penyelesaian
masalah. Pengalaman dan pandangan RFN didukung
oleh kajian ilmiah yang komprehensif yang menunjukkan
bahwa hutan terlindungi lebih baik ketika hak-hak
penguasaan masyarakat lokal terjamin. (lihat 3.1).
Namun demikian, ini bukanlah proses yang mudah.
Hutan merupakan sumberdaya yang sangat bernilai,
dan walaupun kebanyakan pelaku setuju bahwa hutan
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harus dikelola secara berkelanjutan, berbagai kelompok
kepentingan seringkali berkerja dengan perspektif yang
berbeda dari makna berkelanjutan sebenarnya. Konflikkonflik terkait strategi pembangunan dan akses ke
sumberdaya harus diselesaikan agar dapat menciptakan
pengelolaan yang berkelanjutan, seperti yang disorot dalam
beberapa kasus di laporan ini. Di Papua Nugini, puakpuak lokal telah berhasil menyingkirkan konflik-konflik
lama dan menyepakati rencana pengelolaan bersama;
di Sumatera, dialog bertahun-tahun yang dilakukan
dengan penuh kesabaran telah berhasil menyelesaikan
konflik di antara masyarakat adat dan petani melalui
sebuah cara sedemikian rupa yang melindungi hutan; di
Xingu (Brasil), para pemangku kepentingan yang sangat
berbeda ikut bekerjasama untuk mengurangi deforestasi.
Di Republik Demokratik Kongo, sikap dan kepentingan
terhadap konservasi berubah ketika penduduk setempat
ikut terlibat sebagai pemangku kepentingan yang penting.
Di Peru, organisasi masyarakat adat merupakan aktor
kunci dalam perlindungan hutan hujan dan melindungi
hak-hak kelompok masyarakat adat yang mengucilkan diri.
Dari seluruh contoh-contoh ini, pengaruh masyarakat
adat dan masyarakat lokal didasarkan pada memiliki,
atau mampu mendapatkan, hak tanah kolektif yang
diakui. Mengidentifikasi dan mempertahankan hakhak penguasaan atas tanah leluhur (tanah adat) bagi
masyarakat berbasis hutan merupakan salah satu
langkah pertama yang penting dalam setiap rencana
pengelolaan hutan berkelanjutan.
Identifikasi dan mempertahankan hak merupakan
hal yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan
mengembangkan rencana pengelolaan yang berkelanjutan,
namun proses menegakkan hak-hak itu sendiri dapat
memunculkan konflik-konflik laten ke permukaan.
Kepentingan komersial atau pembangunan yang dilakukan
pemerintah dapat memunculkan konflik atas lahan –
begitu juga rencana-rencana konservasi dan juga langkahlangkah mitigasi perubahan iklim seperti REDD+.
Konsultasi yang sebenarnya dengan dan partisipasi
bermakna dari komunitas yang terkena dampak

Foto: Bo Mathisen.

mungkin memerlukan waktu yang lama, tapi sangat
penting dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan
pengelolaan berkelanjutan.
Dalam banyak contoh, proses yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dengan kepentingan yang saling
bertentangan adalah satu-satunya cara untuk maju.
Seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan jika ingin
kolaborasi ini menghasilkan konsensus dan membawa hasil
yang bertahan lama. Membawa pandangan, pengetahuan
tradisional dan praktik-praktik masyarakat berbasis hutan
ke dalam ranah konservasi dan perlindungan hutan dapat
memberikan kontribusi pada pengetahuan baru dan
penting. Namun demikian, proses ini harus mengakui
status khusus masyarakat hutan sebagai pemangku hak.
Proses multi-stakeholder yang luas yang melibatkan
pemangku hak berbasis hutan, organisasi masyarakat
sipil, instansi pemerintah, pemilik tanah dan aktoraktor komersial (yang relevan) merupakan alat-alat
yang penting bagi perlindungan hutan.
Hutan hujan di dunia memberikan manfaat bagi kita
semua. Jika manfaat-manfaat ini ingin dipertahankan,
masyarakat internasional harus ikut menanggung biaya.
Prinsip-prinsip inti dalam setiap skema PES atau REDD+

haruslah hak-hak dan kepentingan penduduk yang tinggal
di hutan dan integritas ekosistem sebagai suatu kesatuan.
Diperlukan pendanaan internasional yang terjamin
untuk jangka panjang jika kita ingin menghentikan
deforestasi. Selain itu, negara-negara kaya harus
mengendalikan faktor-faktor pendorong deforestasi di
negara mereka sendiri.
Perlindungan hutan hujan berbasis hak harus didasarkan
pada undang-undang dan kebijakan nasional yang
komprehensif meliputi seluruh sektor dan pelaku yang
relevan. Hal ini termasuk pengendalian pembalakan ilegal,
dan juga upaya anti-korupsi serta langkah-langkah lain bagi
tata kelola yang baik. Agar dapat melawan fragmentasi dan
degradasi secara bertahap yang mengancam hutan hujan
dunia, rencana pengelolaan terpadu yang luas mencakup
berbagai unit manajemen perlu dikembangkan – dan juga
melintasi batas-batas negara. Memadukan berbagai rejim
pengelolaan dalam payung rencana komprehensif bersama,
sebagai suatu mosaik dari sejumlah kategori penggunaan
lahan (untuk konservasi, penggunaan lokal, dll), terbuki
bermanfaat. Negara adalah pemangku kewajiban utama,
dan memiliki perangkat yang tersedia guna memastikan
realisasi pengelolaan hutan hujan berkelanjutan
berbasis hak pada skala yang diperlukan.
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Lampiran
Informasi lebih jauh mengenai
hak kolektif dan hak asasi
penghuni hutan
Siapa memiliki tugas apa dalam pendekatan
berbasis hak asasi manusia?

Seluruh warga negara adalah ‘pemangku hak’, sementara
negara adalah ‘pemangku kewajiban’ utama terhadap
mereka dalam sistem hak asasi manusia. Para pelaku nonnegara seperti individu, perusahaan dan Organisasi Nonpemerintah memiliki tanggungjawab minimum untuk
tidak merugikan (menghormati hak)78. Tanggungjawab
negara adalah memastikan bahwa setiap kebijakannya
menghormati (‘tidak merugikan’), melindungi (terhadap
‘pihak ketiga’– biasanya melalui peraturan perundangan)
dan mempromosikan dan menjamin pelaksanaan hak79.
Menurut UNDP, ‘Pendekatan berbasis hak asasi manusia
merupakan kerangka kerja konseptual bagi proses
pengembangan manusia yang secara normatif didasarkan
pada standar hak asasi manusia internasional dan secara
operasional ditujukan untuk mempromosikan dan
melindungi hak asasi manusia.’
Pendekatan berbasis hak asasi manusia membuat standar
baik bagi hasil akhir (berkontribusi untuk memenuhi
hak-hak asasi manusia yang spesifik), dan untuk kualitas
prosesnya. Proses berbasis hak asasi manusia harus dapat
dipertanggungjawabkan, dan transparan, partisipatif
dan inklusif, tidak diskriminatif dan berdasarkan pada
kesetaraan dan ‘kepastian hukum’80.
Negara-negara yang telah meratifikasi instrumeninstrumen hak asasi manusia harus memberi laporan secara
teratur, dan bertanggungjawab sebagai pemangku tugas
dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Klaim yang
didasarkan pada hak asasi manusia dapat disampaikan
kepada lembaga hak asasi manusia internasional (‘Badanbadan perjanjian’), yang akan mengevaluasi dan jika
diperlukan menanyakan perilaku suatu negara.
John Ruggie, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isuisu bisnis dan hak asasi manusia, mengindikasikan
bahwa perusahan-perusahaan memiliki tugas untuk
menghormati, dan juga memberikan penyelesaian ketika
kegiatan mereka menimbulkan kerugian81. Kewajiban akan
penyelesaian ini juga memboyong kebutuhan akan peluang
mengajukan pengaduan secara formal bagi mereka yang
terkena dampak negatif.
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Siapa itu ‘masyarakat adat’ dan ‘masyarakat
tribal’?

Kata ‘masyarakat adat’ (indigenous) dan ‘tribal’ belum
dijelaskan secara internasional, kebanyakan karena hal ini
merupakan keinginan masyarakat adat itu sendiri, yang
mengklaim hak mereka untuk identifikasi diri. Namun
demikian, kami menemukan deskripsi yang berguna di
dalam Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Tribal
(Konvensi ILO No. 169), seperti yang ditunjukkan pada
box di bawah ini.
Dalam ranah praktis, kedua kategori ini– masyarakat adat
dan tribal – mungkin sulit dipisahkan. Baik masyarakat
tribal dan masyarakat adat bercirikan gaya hidup
tradisional dan budaya dan cara hidup yang berbeda dari
segmen-segmen penduduk lainnya di suatu negara, dalam
penghidupan, bahasa, adat kebiasaan, dll. Mereka juga
memiliki bentuk-bentuk organisasi sosial sendiri, adat
kebiasaan dan hukum tradisional. Yang harus diingat
adalah bahwa kata ‘tribal’ seringkali dipandang kurang
politis ketimbang ‘masyarakat adat’, dan karenanya dapat
digunakan sebagai alasan-alasan politik di negara-negara
yang secara formal menggugat keberadaan masyarakat adat.
Hak kelompok yang bergantung pada hutan
namun bukan masyarakat adat

Ratusan juta orang hidup di dalam atau dekat hutan, dan
bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup atau
pendapatan sehari-hari . Masyarakat tribal dan masyarakat
adat memiliki hak kolektif (sebagai persekutuan sosial)
dalam hukum hak asasi manusia internasional. Namun
pada praktiknya tidak ada perbedaan yang jelas antara
masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, masyarakat
tribal atau masyarakat adat. Masyarakat non masyarakat
adat yang bergantung pada hutan mungkin saja memiliki
gaya hidup yang sama dengan masyarakat adat dan
memerlukan perlindungan yang serupa.
Kerumitan selanjutnya adalah bahwa beberapa masyarakat
yang berbasis hutan bisa saja masyarakat adat atau suku
berdasarkan definisi mereka sendiri, tapi mungkin tidak
diakui demikian oleh negara. Khususnya di Afrika dan
Asia, hal ini merupakan hambatan terbesar agar hakhak kolektif dapat didiskusikan dan disahkan. Di sisi
lain, menurut Konvensi ILO No. 169 (Pasal 1.1.2),
Identifikasi diri adalah kriteria kunci, dan sistem hak asasi
manusia internasional cenderung menerima kelompokkelompok tersebut sebagai masyarakat adat.
Masyarakat tradisional berbasis hutan juga dapat memiliki
hak atas tanah mereka. Kovenan Internasional untuk Hak-

hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 27 menyebutkan:
Di negara-negara yang memiliki masyarakat-masyarakat
minoritas secara etnis, agama atau bahasa, orang-orang
yang termasuk dalam masyarakat minoritas tersebut
tidak boleh diingkari hak-haknya, dalam komunitas
bersama dengan anggota –anggota lain dari kelompok
mereka, untuk memiliki budaya mereka sendiri, untuk
menganutkan dan menjalankan agama mereka sendiri, atau
untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (PBB, 1966a).
Apa artinya ini? Menurut Komite Hak Asasi Manusia
PBB (HRC) yang memberikan interpretasi, memantau
pelaksanaan dan menerima pengaduan berkaitan dengan
ICCPR, hak untuk memiliki kebudayaan mereka sendiri
dapat termasuk hak untuk memiliki cara hidup tersendiri
yang berhubungan dengan penggunaan sumberdaya alam.
Di sini HRC memberikan contoh masyarakat adat, namun
tidak membatasi interpretasi ini hanya pada mereka saja (di
Komentar Umum 23)82. Hak kelompok minoritas budaya
ini adalah hak (setiap individu) untuk hidup sesuai dengan,
dan untuk mengekpresikan, budaya kolektif mereka tanpa
diskriminasi. Hak-hak sedemikian juga dipaparkan dalam
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi
(ICERD).

Konvensi 169 ILO Pasal 1.1:
Konvensi ini berlaku bagi:
(a) masyarakat tribal di negara-negara merdeka
yang kondisi-kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian lain
masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur
secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau
tradisi mereka atau oleh hukum dan peraturan
khusus;
(b) masyarakat di negara-negara merdeka yang
dipandang sebagai masyarakat adat berdasarkan garis keturunan mereka dalri penduduk yang
mendiami negara tersebut, atau sebuah kawasan
geografis tempat negara itu berada, pada saat
penaklukan atau kolonilisasi atau penentuan
batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, mempertahankan
sebagian atau seluruh institusi sosial, ekonomi,
budaya dan politik mereka sendiri.
2. Identifikasi diri sebagai masyarakat adat atau
tribal harus dipandang sebagai kriteria mendasar
untuk menentukan kelompok-kelompok dalam
pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Yang terakhir, putusan-putusan penting dibuat dalam
sistem hak asasi manusia Inter-Amerika, yang secara
bertahap mendefinisikan, memperkuat dan memperluas
yurisprudensi di sekitar hak-hak kolektif dan hak atas
tanah dan sumberdaya masyarakat yang bergantung pada
hutan. Sebagai contoh, Komisi Hak Asasi Manusia InterAmerika memutuskan (dalam kasus Saramaka) bahwa
hak-hak dalam Konvensi ILO No. 169 juga berlaku di
negara-negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut.
Lebih jauh lagi, komisi tersebut menetapkan bahwa
hak-hak ini juga berlaku bagi suku ‘keturunan Afrika’ di
Suriname, yang hidup di hutan hujan dan bergantung pada
sumberdaya hutan bagi penghidupan mereka83.
Hak masyarakat untuk menentukan nasib
sendiri dan FPIC

Arti penting secara hukum dalam penggunaan istilah
masyarakat (peoples) menjadi semakin jelas ketika
membaca Pasal 1(2) Kovenan Internasional untuk Hakhak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil
and Political Rights/ICCPR) dan Kovenan Internasional
untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/
ICESCR): ‘semua masyarakat dapat, demi tujuan mereka
sendiri, dengan bebas mengalihkan kekayaan alam
dan sumberdaya mereka..... Dalam hal apapun, suatu
masyarakat tidak boleh dihilangkan sumber-sumber
penghidupannya . ‘Masyarakat’ disini dapat dipahami
dalam arti ‘bangsa’.
Seperti yang dilihat pada box di hal., terdapat persamaan
tapi juga perbedaan dalam bagaimana Konvensi ILO
No. 169, UNDRIP dan ICCPR menangani hak-hak
atas tanah, hak-hak untuk berpartisipasi, konsultasi dan
menyetujui.
UNDRIP melangkah lebih jauh daripada Konvensi ILO
No. 169, dengan menyatakan hak kolektif masyarakat adat
atas tanah, wilayah atau sumberdaya yang lain dan hak
mereka untuk menentukan nasib sendiri berkaitan dengan
hal ini. Masyarakat adat tidak hanya memiliki hak untuk
menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi
pembangunan atau menggunakan tanah mereka atau
wilayah mereka dan sumberdaya lainnya. Hak kolektif
mereka sebagai peoples juga termasuk hak untuk terlibat
dalam konsultasi, berdasarkan prinsip-prinsip FPIC,
sebelum menyetujui kebijakan, proyek atau kegiatan
yang membawa dampak atas tanah atau wilayah mereka
dan sumberdaya lain (lihat terutama Pasal 32 dalam
UNDRIP)84.
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Hak-hak dan prinsip-prinsip kunci mengenai masyarakat adat dan masyarakat tribal dan kelompok
budaya minoritas
Konvensi 169 ILO tentang hak-hak masyarakat
adat dan masyarakat tribal 1989

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat
adat (UNDRIP) 2007

Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil
dan Politik 1966

Hak atas tanah

Pasal 131. …Pemerintah harus menghormati …

Pasal 26:1. Masyarakat adat memiliki hak atas

Pasal 27: Hak untuk

hubungan dengan tanah atau wilayah, atau

tanah, wilayah dan sumberdaya yang telah

menjalankan budaya suatu

keduanya sebagaimana berlaku, yang mereka

mereka miliki, tempati atau gunakan atau

masyarakat meliputi hak

tempati atau gunakan, dan khususnya aspek-

dapatkan secara tradisional.

untuk melakukan cara hidup

aspek kolektif dari hubungan ini.

2. Masyarakat adat berhak untuk memiliki,

tertentu yang berkaitan

Pasal 14:1. Hak-hak milik (ownership) dan

menggunakan, mengembangkan dan

dengan penggunaan

penguasaan (possession) masyarakat yang

mengawasi tanah, wilayah dan sumberdaya

sumberdaya lahan.

bersangkutan atas tanah yang telah mereka

yang mereka kuasai atas dasar kepemilikan

Komentar Umum 23:

tempati secara tradisonal harus diakui. Selain

tradisional atau penguasaan atau

6.3. Komite menemukan

itu, harus dilakukan langkah-langkah pada

pemanfaatan tradisional lain, dan juga semua

bahwa budaya menjelma

kasus-kasus yang tepat untuk melindungi

yang mereka peroleh.

dalam berbagai bentuk,

hak masyarakat yang bersangkutan untuk

3. Negara harus memberikan pengakuan dan

termasuk cara hidup

menggunakan tanah yang tidak hanya

perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan

tertentu yang berkaitan

ditempati oleh mereka sendirian secara

sumberdaya tersebut. Pengakuan demikian

dengan penggunaan

eksklusif, namun secara tradisional mereka

harus dilakukan dengan menghormati adat-

sumberdaya lahan, terutama

telah memiliki akses untuk melakukan kegiatan

istiadat, tradisi, dan sistem penguasaan lahan

dalam kasus masyarakat

subsisten dan tradisional. Dalam hal ini, situasi

dari masyarakat adat yang bersangkutan.

adat. Hak tersebut

orang-orang nomaden dan petani berpindah-

dapat meliputi kegiatan-

pindah harus mendapatkan perhatian khusus.

kegiatan tradisional seperti
menangkap ikan atau
berburu. Untuk melakukan
hak-hak tersebut mungkin
diperlukan langkah-langkah
perlindungan hukum yang
positif

Hak untuk
menentukan
prioritas bagi
pembangunan/
hak untuk
menentukan
nasib sendiri

Pasal 7:1. Masyarakat yang bersangkutan

Pasal 3: Masyarakat adat memiliki hak

memiliki hak untuk memutuskan sendiri

untuk menentukan nasib mereka sendiri.

prioritas mereka dalam proses pembangunan

Berdasarkan atas hak tersebut mereka bebas

yang mempengaruhi kehidupan, kepercayaan,

menentukan status politik mereka dan bebas

institusi dan kesejahteraan spiritual mereka

menjalankan pembangunan ekonomi, sosial

serta tanah yang mereka tempati atau

dan budaya mereka.

gunakan, dan melakukan pengawasan, sejauh

Pasal 4: Masyarakat adat, dalam

yang dimungkinkan, terhadap pembangunan

melaksanakan hak mereka untuk menentukan

ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Di

nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau

samping itu, mereka harus berpartisipasi dalam

pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang

pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi rencana

berkaitan dengan urusan internal dan lokal

dan program bagi pembangunan nasional dan

mereka..

regional yang akan mempengaruhi mereka

Pasal 23: Masyarakat adat memiliki hak untuk

secara langsung.

menentukan dan mengembangkan prioritas
dan strategi untuk melaksanakan hak mereka
atas pembangunan...

Partisipasi

(pasal 6): Pemerintah harus

Pasal 18: Masyarakat adat memiliki hak

HRC, dalam Komentar

(b) menciptakan cara-cara yang

untuk berpartisipasi dalam pengambilan

Umum 23:

memungkinkan masyarakat tersebut dapat

keputusan dalam masalah-masalah yang

Penggunaan hak-hak

bebas berpatisipasi, setidaknya setaraf

mempengaruhi hak-hak mereka, melalui

tersebut (atas budaya)

dengan kelompok-kelompok penduduk

wakil-wakil yang dipilih mereka sendiri h

mungkin memerlukan …

lainnya, dalam semua tingkat pengambilan

sesuai dengan prosedur mereka, dan juga

langkah-langkah untuk

keputusan di lembaga-lembaga yang

untuk mempertahankan dan membuat sendiri

memastikan partisipasi

dibentuk melalui proses pemilihan dan

lembaga-lembaga pengambilan keputusan

efektif dari anggota-

badan-badan administratif dan lainnya yang

adat.

anggota masyarakat

bertanggungjawab atas kebijakan dan program

minoritas dalam

yang menjadi perhatian mereka;

keputusan-keputusan yang
mempengaruhi mereka.

Konsultasi /FPIC

1…pemerintah harus:

Pasal 19: Negara harus berkonsultasi dan

(a) berkonsultasi dengan masyarakat yang

bekerja sama dalam itikad baik dengan

bersangkutan, melalui prosedur yang pantas

masyarakat adat yang bersangkutan melalui

dan khususnya melalui lembaga perwakilan

lembaga-lembaga perwakilan mereka dalam

mereka, setiap kali ada pertimbangan

rangka mendapatkan persetujuan yang

mengenai langkah-langkah hukum atau

diambil secara bebas berdasarkan informasi

administratif yang dapat mempengaruhi

yang utuh sebelum suatu proyek dimulai

mereka secara langsung;

(free, prior informed consent)sebelum

2. Konsultasi yang dilakukan dalam penerapan

mengesahkan dan melaksanakan langkah-

Konvensi ini harus dilakukan, dalam itikad

langkah hukum atau administratif yang akan

baik dan dalam bentuk yang pantas dengan

mempengaruhi mereka….. Pasal 32:2. (dan..

keadaan, dengan tujuan mencapai kesepakatan

) sebelum persetujuan mengenai proyek

atau persetujuan terhadap langkah-langkah

apapun yang mempengaruhi tanah dan

yang diusulkan.

wilayah mereka serta sumberdaya lainnya,
terutama dalam hubungannya dengan
pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi
mineral, air dan sumberdaya lainnya.
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