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Dicetak di Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan 1,072 kelompok etnik, termasuk 11 kelompok etnik dengan jumlah melebihi satu juta orang,
Indonesia termasuk salah satu bangsa yang memiliki budaya yang paling beragam. Penduduk dengan
beragam etnik ini merupakan bagian dari estimasi 370 juta penduduk masyarakat adat dan persukuan di
dunia yang hidup hampir di 70 negara.
Kendatipun, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 telah memiliki dasar dan visi yang solid atas
pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional
yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat adat.
ILO telah memiliki perhatian terhadap proteksi masyarakat adat sejak permulaan pendirian organisasinya
di tahun 1920-an, dengan mempromosikan standar perburuhan internasional melalui upaya-upaya
meningkatkan kondisi kerja dan hidup masyarakat adat dan persukuan.
Konvensi ILO 169 tahun 1989 mempromosikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, lapangan kerja,
pelatihan, jaminan sosial, pendidikan dan kerjasama lintas batas di antara masyarakat adat.
Dalam perkembangan terkini di Indonesia, berbagai upaya yang dirintis oleh beberapa lembaga
masyarakat masyarakat termasuk aliansi masyarakat adat dan Dewan Perwakilan Daerah yang menaruh
perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak masyarakat
adat baik melalui usulan perundang-undangan nasional, maupun ratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Persukuan.
Versi Bahasa Indonesia panduan implementasi Konvensi ILO 169 ini, merupakan revisi dokumen
tentang petunjuk pelakasanaan Konvensi 169, yang menjelaskan langkah demi langkah untuk
mengimplementasikan Konvensi ILO 169, termasuk di dalamnya ilustrasi tentang pengalaman dan praktek
terbaik yang relevan dengan permasalahan masyarakat adat.
Panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat lebih lanjut kesadaran dan
kepedulian atas perlindungan masyarakat adat dan persukuan di Indonesia.

Jakarta, 30 Mei 2010

Peter van Rooij
OIC ILO Jakarta

Catatan terjemahan dan adatasi:
Pedoman Untuk Konvensi ILO 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang Berlaku ini merupakan
terjemahan versi bahasa Inggris terbitan tahun 2009 panduan implementasi konvensi berjudul
”Indigenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice: A Guide to ILO Convention No. 169” yang
diterbitkan oleh PRO 169 (Programme to Promote ILO Convention No. 169), Departemen Standar
Perburuhan Internasional.
”Indigenous and Tribal Peoples” dalam pedoman ini diterjemahkan sebagai ”masyarakat adat”,
kata terjemahan yang dipilih sebagai jalan tengah, untuk mewakili beberapa istilah dalam bahasa
Indonesia untuk ”Indigenous Peoples” yang belum disepakati secara umum di tingkat nasional.
Beberapa ilustrasi foto dalam edisi bahasa Indonesia telah diganti dan disesuaikan dengan ilustrasi
foto yang lebih relevan dan merefleksikan kondisi masyarakat adat di Indonesia.
Tauvik Muhamad
Programme Officer
Focal Point for Indigenous Peoples’ Activities
ILO Jakarta
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PENDAHULUAN
Pada 1989, Organisasi Perburuhan Internasional
(ILO) mengadopsi Konvensi ILO 169 tentang
Masyarakat Adat (Konvensi ILO 169). Sejak itu,
Konvensi ini telah diratifikasi oleh 20 negara. Di
20 negara itu, badan-badan pengawas ILO telah
memantau dan membina proses pelaksanaan
melalui pemeriksaan teratur atas berbagai
laporan dan dokumen kepada pemerintah
yang berkepentingan. Dalam konteks ini,
berbagai organisasi pekerja juga telah
membantu organisasi-organisasi masyarakat
adat1 untuk menyampaikan berbagai masalah
yang perlu diperhatikan oleh badan-badan
pengawas ILO. Selain itu, Konvensi ini pun telah
mengilhami peran pemerintah dan masyarakat
adat, termasuk di negara-negara yang belum
meratifikasinya. Tujuannya tentu saja untuk
semakin meningkatkan perlindungan hak-hak
masyarakat adat. Dalam masa 20 tahun sejak
adopsi Konvensi ini, telah ditempuh berbagai
upaya, serta dialog dan pencapaian untuk
menanamkan pengertian dan pelaksanaan hakhak masyarakat adat.
Pada 2007, Sidang Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (A/
RES/61/295). Adopsi ini menjadi titik kulminasi
dari pembahasan dan negosiasi selama
bertahun-tahun antara para pemerintah dan
masyarakat adat. Boleh dibilang ini merupakan
pencapaian berarti, karena memberi kepada
masyarakat internasional suatu kerangka yang
sama untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat.
Setelah adopsi Deklarasi PBB itu, kini telah
dicapai kesepakatan umum tentang perlunya
pemenuhan hak-hak masyarakat adat di tingkat
negara untuk menjamin bahwa perangkat
internasional akan membawa perubahan yang
diperlukan bagi masyarakat adat di seluruh
dunia—yang masih hidup termarjinalisasi dan
kurang beruntung.
1

Konvensi ILO 169 menggunakan penduduk pribumi dan
masyarakat adat (lihat bagian 1 untuk pembahasan lebih rinci
tentang istilah tersebut). Konvensi tidak membedakan hak
dari kedua kelompok ini. Kendati begitu, untuk praktisnya,
panduan ini menggunakan istilah masyarakat adat yang juga
menjadi istilah yang paling umum digunakan serta menjadi
istilah yang digunakan oleh perangkat internasional seperti
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Msyarakat Adat.
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Konvensi No. 169 dan Deklarasi PBB adalah
dua instrumen yang selaras dan saling
menguatkan (lihat bagian 2), walaupun
dinegosiasikan pada waktu yang berbeda oleh
badan yang berbeda-beda sehingga menjadi
beragam dalam beberapa hal. Namun demikan,
proses pelaksanaan dari kedua instrumen ini
sebagian besar sama, dan dengan demikian
pengalaman yang diperoleh dalam konteks
Konvensi No. 169 sampai batas tertentu
dapat mengilhami upaya selanjutnya untuk
melaksanakan amanat Deklarasi.
Tujuan utama panduan ini adalah untuk
memberi cara praktis atas pemenuhan hakhak masyarakat adat berdasarkan pengalaman,
cara dan pelajaran terbaik selama ini kepada
pemerintah, masyarakat adat serta organisasi
pekerja dan organisasi pengusaha.
Panduan ini tidak dimaksudkan sebagai
cetak biru pelaksanaan. Berbagai keadaan
yang dihadapi oleh masyarakat adat tidak
memungkinkan melakukan pengalihan secara
sederhana atau mereplikasi berbagai model
dari satu negara ke negara yang lain. Panduan
ini lebih merupakan katalog buah pikiran
yang diharapkan akan dinilai, dibahas dan
selanjutnya mengilhami penyesuaian cara
terbaik di berbagai negeri.
Panduan ini dikembangkan melalui upaya
bersama, sehingga mencerminkan sifat
multipihak dan kolektivitas dari proses
pelaksanaannya. Sumber-sumber utama
informasi dan masukan untuk panduan ini
antara lain:
Analisis dan tanggapan yang diberikan
oleh badan-badan ILO untuk menjadikan
pelaksanaan Konvensi No. 169 sebagai
pedoman oleh negara-negara yang
meratifikasinya.
Serangkaian studi kasus, yang dilaksanakan
oleh organisasi-organisasi masyarakat adat
yang mendokumentasikan pengalaman
positif, pencapaian dan dampak dari
pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
Serangkaian contoh ringkas dari sejumlah
pengalaman utama, yang dapat dipelajari
pembaca dengan mengikuti berbagai mata
rantai dan acuan yang disertakan dalam
panduan ini.
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BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

Panduan juga mencakup berbagai bidang
tentang hak-hak masyarakat adat, seperti:

Pedoman ini tidak harus dibaca dari awal hingga
akhir, namun lebih bersifat katalog. Dengan
demikian, pembaca dapat memilihnya sesuai
pokok bahasan dan mengikuti acuan silang
untuk memahami seluruh hak masyarakat adat
yang saling berkaitan.

1.

Identifikasi masyarakat adat. Bagian
ini menjelaskan cakupan Konvensi
serta kriteria yang digunakan untuk
mengidentifikasi masyarakat adat di
berbagai wilayah, termasuk hak untuk
mengidentifikasi diri.

Panduan ini terdiri dari bagian-bagian yang
mencakup berbagai aspek utama dari hak-hak
masyarakat adat. Masing-masing bagian terdiri
dari sebagai berikut:

2.

Konsep hak masyarakat adat. Bagian ini
menjabarkan implikasi penggunaan istilah
“masyarakat”, termasuk konotasinya,
sehubungan dengan hak untuk
menentukan nasib sendiri sebagaimana
diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hakhak Masyarakat Adat.

3.

Tanggung jawab pemerintah. Bagian ini
menjelaskan tanggung jawab negara untuk
melakukan langkah-langkah koordinatif dan
sistematis guna mengakhiri diskriminasi
terhadap masyarakat adat. Caranya,
dengan menghargai hak-hak dasar mereka
serta mengembangkan langkah-langkah
khusus untuk mencapainya.

4.

Lembaga-lembaga masyarakat adat.
Bagian ini menjelaskan hak untuk membina
dan mengembangkan lembaga-lembaga
masyarakat adat sebagai hak dasar
yang mampu untuk menentukan dan
mempertahankan identitas dan otonomi
masyarakat adat.

5.

Partisipasi, konsultasi dan persetujuan.
Bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip
dasar partisipasi dan konsultasi untuk
mencapai kesepakatan dan persetujuan,
seperti yang diamanatkan Konvensi No.
169.

6.

Hukum adat, sistem perundangundangan dan akses terhadap keadilan.
Bagian ini menjelaskan hak untuk
mempertahankan hukum adat, termasuk
sistem perundang-undangan, sepanjang
tidak bertentangan dengan hak-hak asasi
internasional, serta mampu meningkatkan
akses masyarakat adat terhadap keadilan.

7.

Tanah dan wilayah. Bagian ini menjelaskan
konsep-konsep budaya dari tanah dan
wilayah masyarakat adat serta semua hak,

Pendahuluan. Menjelaskan pasal-pasal dari
Konvensi No. 169 dan implikasinya. Bagian
ini juga menunjukkan acuan pada ketentuan
yang sama dari Deklarasi PBB tentang Hakhak Masyarakat Adat.
Rangkuman tentang tanggapan badanbadan pengawas ILO. Dimaksudkan
menjadi petunjuk dan panduan bagi
berbagai negara tentang pelaksanaan
Konvensi No. 169. Memang tidak semua
bidang yang berada dalam ruang lingkup
Konvensi diberi tanggapan, melainkan
hanya beberapa bagian yang terkait yang
diberi ulasan.
Berbagai contoh penerapan praktis dari
ketentuan-ketentuan yang terkait Konvensi
No. 169, diambil dari berbagai belahan dunia.
Lampiran D menunjukkan indeks berbagai kasus
yang disajikan dalam panduan ini.
Konvensi No. 169 adalah instrumen holistik
yang berupaya membahas semua aspek utama
hak-hak masyarakat adat. Berbagai hak yang
terdapat dalam instrumen ini saling berkaitan
dan berbagai masalah seperti hak atas konsultasi
dan keterlibatan menjadi saling beririsan dan
membawa korelasi dampak. Misalnya, hak-hak
yang tercantum dalam sektor kesehatan dan
pendidikan.
Hal ini, misalnya, tercermin dalam pedoman
yang diawali dengan fokus pada prinsip-prinsip
utama dari kebijakan umum Konvensi No. 169
(terutama pasal 1-12) baru kemudian menyentuh
masalah-masalah substansif yang lebih khusus
(terutama pasal-pasal 12-32).
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termasuk hak kepemilikan dan penguasaan
yang berkaitan dengannya.

dan pelanggaran atas hak-hak mendasar
pekerja dalam pasar tenaga kerja.

8.

Sumber daya alam. Bagian ini menjelaskan
tentang hak-hak masyarakat adat atas
sumber daya alam dalam wilayah mereka
serta hak atas konsultasi, kepesertaan dan
bagi hasil dari negara atas hak sumber daya
mineral.

13. Hubungan dan kerja sama antara sesama
di negara yang berbeda. Bagian ini
menjelaskan tentang hak-hak masyarakat
adat untuk tetap berhubungan, walaupun
mereka sudah terpisah dalam batas-batas
internasional.

9.

Pembangunan. Bagian ini menjelaskan
hak-hak masyarakat adat untuk menentukan
prioritas mereka sendiri dalam proses
pembangunan termasuk dilibatkan dalam
agenda pembangunan internasional terkini.

14. Ratifikasi, pelaksanaan, pengawasan dan
bantuan teknis Konvensi No. 169. Bagian
ini menjelaskan aspek-aspek prosedural
dari Konvensi No. 169, bagaimana proses
meratifikasinya; bagaimana mekanisme
pengawasan dan keluhan berfungsi;
kedudukan hukum di tengah sistem hukum
nasional; serta kemungkinan memperoleh
bantuan teknis dari ILO.

10. Pendidikan. Bagian ini menjelaskan hakhak umum masyarakat adat atas pendidikan
serta perlunya konsep pendidikan khusus
untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas
mereka. Misalnya, pendidikan antar-budaya
dalam dwi bahasa.
11. Kesehatan dan jaminan sosial. Bagian ini
menjelaskan hak-hak umum masyarakat
adat atas kesehatan dan jaminan sosial
serta perlunya memperhitungkan kondisi
ekonomis, geografis, sosial dan budaya
mereka serta upaya pencegahan,
penyembuhan dan obat-obatan tradisional
mereka.
12. Pekerjaan, hak pekerja dan pelatihan
keterampilan tradisional. Bagian ini
menjelaskan tentang perlunya melindungi
pekerjaan masyarakat adat termasuk
upaya melindungi mereka dari diskriminasi

PENDAHULUAN

Panduan ini dimaksudkan untuk mengilhami
dan memotivasi pembaca. Oleh karena itu,
serangkaian acuan dan pertautan diberikan
dalam teks ini. Selain itu, lampiran C berisi
daftar bacaan tentang berbagai masalah yang
dibahas dalam buku ini.
Informasi tambahan dalam teks lengkap dari
beberapa hasil studi kasus dapat dilihat di situs
jaringan ILO tentang masyarakat adat: www.
ilo.org/indigenous atau dapat diminta dalam
CD dari pro169@ilo.org. Selain itu, serangkaian
sumber informasi, termasuk video wawancara,
sajian PowerPoint dan materi latar belakang
tersedia di pro169@ilo.org.
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I.
IDENTIFIKASI
MASYARAKAT ADAT
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1.1. CAKUPAN KONVENSI ILO 169
Masyarakat adat meliputi sekurang-kurangnya
5.000 penduduk yang jumlahnya mencapai 370
juta jiwa dan terdapat di 70 negara. Keragaman
ini tentu tidak mudah diartikan dalam definisi
universal, dan karena itulah muncul kesepakatan
bahwa definisi resmi “masyarakat adat” tidak
perlu dan tidak dikehendaki. Demikian juga
tidak ada kesepakatan internasional tentang
definisi istilah “golongan minoritas” atau istilah
“masyarakat”.
Konvensi ini tidak secara khusus mendefinisikan
siapa yang dimaksud sebagai masyarakat
adat, tetapi lebih menitikberatkan bagaimana
melindunginya (Pasal 1).

Konvensi ILO 169
Pasal 1(1). Konvensi ini berlaku untuk:
(a)

Masyarakat adat di negara-negara
merdeka yang keadaan sosial, budaya
dan ekonominya membedakan mereka
dengan dari warga bangsa lainnya, dan
yang statusnya diatur sepenuhnya atau
sebagian oleh kebiasaan dan tradisi
mereka sendiri atau oleh peraturan
perundang-undangan khusus.

(b) Masyarakat di negara-negara merdeka
yang dianggap sebagai penduduk asli
berdasarkan keturunan mereka dari
penduduk yang mendiami negeri,
atau wilayah geografis yang dimiliki
negara itu, pada waktu penaklukan atau
kolonisasi atau pembentukan batas
negara sekarang dan yang apa pun
status hukumnya, mempertahankan
sebagian atau semua lembaga sosial,
ekonomi, budaya dan politik mereka
sendiri.
Pasal 1(2)
Identifikasi diri sebagai masyarakat adat
dianggap sebagai kriteria mendasar
untuk menentukan pada kelompok
mana ketentuan Konvensi berlaku.

I. IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT

Unsur-unsur masyarakat adat:
Budaya, organisasi sosial, kondisi ekonomi
dan cara hidup yang berbeda dengan
segmen lain dari penduduk di negara yang
sama, seperti cara mereka mencari nafkah,
berbahasa, dan lain sebagainya.
Tradisi dan adat-istiadat sendiri dan/atau
pemahaman hukum yang khas.
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Unsur-unsur masyarakat adat:
Keberlanjutan historis, bahwa mereka
adalah masyarakat yang terkena penaklukan
dan kolonisasi.
Hubungan kewilayahan (leluhur mereka
mendiami negara atau wilayah itu).
Lembaga sosial, ekonomi, budaya dan
politik yang khas (mereka mempertahankan
sebagian atau semua lembaganya).
Usur-unsur yang disebut dalam Pasal 1 ayat (1)
merupakan kriteria objektif tentang cakupan
Konvensi No. 169. Hal ini secara objektif juga
dapat ditentukan apakah suatu masyarakat
adat memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 ayat
(1) dan mengakui serta menerima seseorang
sebagai bagian dari masyarakat ini.
Pasal 1 ayat (2) mengakui identifikasi diri
masyarakat adat sebagai kriteria mendasar. Ini
adalah kriteria subjektif dari Konvensi No. 169,
yang menyertakan arti landasan penting apakah
penduduk tertentu menamakan dirinya sebagai
masyarakat adat dalam Konvensi dan apakah
seseorang juga menempatkan dirinya termasuk
pada masyarakat ini. Konvensi No. 169 adalah
instrumen internasional pertama yang mengakui
arti penting dari identifikasi diri ini.
Cakupan Konvensi didasarkan pada gabungan
antara kriteria objektif dan subjektif. Identifikasi
diri juga melengkapi kriteria objektif, begitu pula
sebaliknya.
Konvensi ini menggunkan pendekatan inklusif
sehingga dapat berlaku untuk masyarakat
adat. Dengan demikian Konvensi memusatkan
perhatiannya pada keadaan masyarakat adat,
walaupun keberlanjutan historis dan hubungan
kewilayahan mereka menjadi unsur-unsur
penting dalam mengidentifikasi masyarakat
adat.
Kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) b
Konvensi No. 169 telah diterapkan secara luas
untuk mengidentifikasi masyarakat adat dalam
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proses politik serta hukum internasional dan
nasional, jauh melebihi negara-negara
yang sudah meratifikasi Konvensi.
Karenanya instrumen ini mampu
digunakan sebagai definisi kerja
internasional untuk mengidentifikasi
masyarakat adat, termasuk penerapan
Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat dan telah menjadi
dasar berbagai badan-badan khusus PBB
untuk mengembangkan definisi operasional
mereka sendiri tentang istilah masyarakat adat,
termasuk Bank Dunia dan United Nations
Development Programme (UNDP).

Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat mengidentifikasi “masyarakat adat”
sebagai mereka yang menerima hak-hak
yang tercantum dalam Deklarasi, tanpa
mendefinisikannya.
Namun Mukadimah Deklarasi menunjuk
pada sifat tertentu yang umumnya menjadi
ciri masyarakat adat, seperti sifat khas,
tanpa kepemilikan lahan, wilayah dan
sumber daya alam, kehadiran historis dan
prakolonial di wilayah-wilayah tertentu,
ciri-ciri khas budaya dan linguistik, serta
marjinalisasi politik dan hukum.
Juga, pasal 33 ayat (1) menyatakan
masyarakat adat memunyai hak untuk
menentukan identitas mereka sendiri
atau keanggotaan menurut kebiasaankebiasaan dan tradisi mereka. Ini tidak
akan menghambat hak-hak warga dari
masyarakat adat untuk memperoleh
kewarganegaraan negara di mana mereka
hidup.
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1.2.

Kemampuan nasional yang rendah dalam
pengumpulan, analisis dan pemisahan
data.

IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT
DALAM STATISTIK

Pengakuan dan identifikasi masyarakat
adat memunyai implikasi pada terlihatnya
keberadaan mereka dalam statistik dan sistem
informasi nasional, serta kemampuan negara
dalam merespons kebutuhan khusus dan
prioritas mereka serta memantau dampak dari
inventarisasi tersebut.
Di banyak negara, tidak ada data terpisah atau
statistik yang tepat tentang keadaan masyarakat
adat. Bahkan informasi kependudukan tentang
populasi serta lokasi mereka mungkin juga
tidak ada. Oleh karena itu, analisis tentang
keadaan masyarakat adat seringkali tergantung
pada taksiran kasar atau memanfaatkan
keterwakilan, misalnya, dengan menilai keadaan
di daerah geografis tertentu terutama yang
dihuni oleh masyarakat adat. Sangat susah
untuk bisa menemukan data terpisah yang
menggambarkan keadaan yang dibedakan dari
masyarakat adat tertentu di suatu negara atau
di dalam masyarakat adat, misalnya yang terkait
dengan gender dan usia.
Tentu, risikonya, keadaan khas dari masyarakat
adat, serta berbagai perbedaan antara dan
dalam masyarakat pribumi tidak tampak dalam
statistik nasional. Ini menyulitkan untuk secara
akurat memantau hasil intervensi negara dalam
mengatasi masalah masyarakat adat dan
membuat para pembuat kebijakan tidak memiliki
informasi lengkap untuk mengembangkan
berbagai kebijakan dan program.
Beberapa kesulitan dalam mengumpulkan
statistik terpisah tentang masyarakat adat antara
lain:
Kontroversi tentang definisi dan
terminologi.
Ketidakstabilan identitas etnik.
Migrasi, konflik dan perang.
Tidak adanya ketentuan hukum/dukungan
politik.
Tidak adanya pemahaman tentang
pentingnya data atau statistik terpisah.
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Penolakan masyarakat adat.
Including Indigenous Peoples in Poverty
Reduction Strategies, ILO 2007
Pengalaman, terutama dari Amerika Latin,
mampu menunjukkan bahwa untuk mengatasi
kesulitan ini dibutuhkan suatu proses,
dialog berkelanjutan, dan kemudian baru
dikembangkan pemahaman yang lebih dalam
dan penghargaan atas identitas masyarakat
adat yang beragam. Belakangan ini, fokus
untuk mengikutsertakan masyarakat adat
dalam sensus nasional makin berkembang
di Asia. Berbagai organisasi dan tenaga ahli
masyarakat adat di Nepal dan Filipina bekerja
bersama pemerintah dan lembaga donor untuk
mempersiapkan rencana penyelenggaraan
sensus nasional.

1.3.

TANGGAPAN BADAN PENGAWAS ILO:
CAKUPAN

Dalam pemantauan penerapan Konvensi
ILO 169 di negara-negara yang telah
meratifikasinya, badan-badan pengawas
ILO, terutama Komite Tenaga Ahli tentang
Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (Komite
Tenaga Ahli) (lihat bagian 14 untuk informasi
lebih rinci) telah membuat berbagai tanggapan
tentang penerapan Pasal 1 tentang lingkup
penerapan Konvensi.
Paraguay: Memasukkan identifikasi diri
sebagai kriteria dasar
Komite Tenaga Ahli mencatat, data statistik
yang disediakan oleh pemerintah sejak sensus
2002 yang dilaksanakan Direktorat Statistik,
Survei dan Sensus, menunjukkan populasi
masyarakat adat di negara menurut wilayah dan
kelompok etnik. Namun Komite juga mencatat
bahwa pemerintah belum menyempurnakan
Piagam Masyarakat Pribumi, dan identifikasi
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diri sebagai kriteria untuk mendefinisikan
masyarakat adat sebagaimana tertera dalam
Konvensi belum dimasukkan. Menurut Komite
Tenaga Ahli, dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi,
identifikasi diri sebagai anggota masyarakat
adat harus dianggap sebagai kriteria mendasar
untuk menentukan kelompok-kelompok yang
diidentifikasi berdasarkan ketentuan Konvensi.
Karena itu, Komite meminta agar pemerintah
membuat ketegasan legislatif tentang kriteria ini
dalam berkonsultasi dengan masyarakat adat.
Committee of Experts, 77th Session, 2006,
Individual Direct Request, Paraguay, submitted
2007
Argentina: Mengakui masyarakat adat sebagai
badan hukum
Komite Tenaga Ahli mencatat, di beberapa
provinsi, masyarakat adat mengajukan status
hukum perorangan sebagai perhimpunan
masyarakat. Komite pun meminta pemerintah
menempuh langkah-langkah untuk memastikan
bahwa mereka diakui sebagai masyarakat
adat. Perhimpunan masyarakat di sini memang
terkesan sebagai suatu badan baru yang tidak
sepenuhnya sesuai dengan prinsip Konvensi.
Komite juga tertarik pada keputusan pengadilan
di Provinsi Chacho, di mana Konvensi dan
konstitusi provinsi diandalkan untuk “meminta
pemerintah Provinsi Chacco membentuk tempat
pendaftaran penduduk dan organisasi pribumi
dalam bentuk deklarasi, serta mendaftar dewan
yang berkaitan dalam lima hari. “Karena status
hukum perorangan kelompok-kelompok pribumi
adalah fakta yang sudah ada sebelumnya dan
memerlukan pengakuan tanpa syarat oleh
negara,” begitu kesimpulan Komite.
Committee of Experts, 77th Session, 2006,
Individual Direct Request, Argentina,
submitted 2007
Kolombia: Penerapan Konvensi pada
masyarakat Kolombia keturunan Afrika
Pada tahun 2005, Komite Tenaga Ahli menerima
informasi tentang dua masyarakat Kolombia
keturunan Afrika. Informasi itu menyatakan,
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masyarakat Curbaradó dan Jiguamiandó
memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat
sebagaimana tertera dalam Konvensi dan
mereka telah menggunakan tanahnya sesuai
dengan cara kerja leluhur dan tradisi mereka.
Merujuk undang-undang negara yang
menyatakan, “masyarakat berkulit hitam
terdiri dari keluarga-keluarga gabungan
asal Afrika-Kolombia yang memiliki budaya
sendiri, kesamaan sejarah, serta adat istiadat
dalam konteks hubungan antara wilayah yang
ditempati dan wilayah pedesaan, di mana
mereka mampu menunjukkan dan tetap
mempertahankan kesadaran tentang identitas
yang membedakan dirinya dari kelompok etnik
lain”, maka Komite Tenaga Ahli berkesimpulan,
masyarakat berkulit hitam Curbaradó dan
Jiguamiandó memenuhi syarat sebagaimana
tertera dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Konvensi.
Selanjutnya, untuk menjaga prinsip-prinsip
identifikasi diri, Komite Tenaga Ahli mencatat
“dengan indikasi bahwa wakil-wakil dalam
dewan masyarakat Curbaradó dan Jiguamiandó
turut serta dalam komunikasi, maka dalam
menentukan penerapan Konvensi pada
masyarakat, mereka mengidentifikasi-diri
sebagai suku dalam masyarakat adat”.
Committee of Experts, 76th Session, 2005,
Observation, Colombia, published 2006
Meksiko: Bahasa sebagai kriteria untuk
menentukan siapa masyarakat adat
Dalam laporan pemerintah, masyarakat adat
Meksiko merupakan jumlah terbesar di Amerika
Latin, sebagaimana diperkirakan oleh National
Council of Population (CONAPO). Laporan
tersebut diperoleh dari survei atas 12,7 juta
orang yang terdiri dari 62 masyarakat adat.
Survei CONAPO meliputi pertanyaan tentang
bahasa asli yang digunakan anggota kelompok
pribumi dari sekurang-kurangnya satu anggota
rumah tangga. Survei ini memberikan enam
kategori dalam jawaban terhadap pertanyaan,
di mana keempatnya berbunyi, “Tidak
berbahasa asli dan termasuk dalam kelompok
masyarakat adat.”
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Namun demikian, laporan pemerintah juga
menunjukkan proses “de-indianisasi” telah
menyebabkan banyak orang asli meninggalkan
masyarakat asalnya, sehingga menyebabkan
mereka kehilangan bahasa asli serta identitas
etniknya.
Sejak sensus resmi pertama dilakukan di Meksiko
pada 1895, bahasa menjadi kriteria utama
untuk mengidentifikasi masyarakat adat. Namun
demikian, karena banyak masyarakat adat
tidak lagi menggunakan bahasa asli mereka,
Komite Tenaga Ahli meminta pemerintah
untuk menyatakan bahwa orang-orang dalam
kategori tidak berbahasa asli dan tidak termasuk
dalam kelompok masyarakat adat harus ikut
mendapatkan perlindungan yang diberikan
menurut ketentuan Konvensi.
Komite mencatat bahwa penerapan Pasal 1
tidak terbatas, karena ini tidak meliputi bahasa
sebagai kriteria untuk menentukan masyarakat
yang dilindungi menurut Konvensi.
Committee of Experts, 76th Session, 2005,
Individual Direct Request, Mexico, submitted
2006
Greenland: Pengakuan sebagai penduduk
bukan sebagai masyarakat individu
Pada 1999, sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar
ILO, suatu kasus diajukan kepada ILO. Kasus
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itu menyebutkan Denmark
tidak mematuhi ketentuan
Pasal 14 ayat (2) Konvensi
No. 169, yang menyatakan
bahwa pemerintah harus
mengambil langkah-langkah
untuk mengidentifikasi
tanah-tanah yang secara adat
ditempati oleh masyarakat adat,
dan menjamin perlindungan
tegas atas hak milik mereka.
Keluhan ini timbul sehubungan
dengan adanya relokasi atas
penduduk yang mendiami
pemukiman Uummannaq (distrik
Thule) di Greenland barat laut
untuk perluasan Pangkalam Udara Thule,
pada Mei 1953. Masyarakat Ummannaq pun
mengklaim hak khusus atas tanah di wilayah
Greenland tersebut. Dalam konteks kasus ini,
diperdebatkan apakah masyarakat Ummannaq
merupakan penududuk asli dengan tanah
yang jelas, atau mereka adalah bagian dari
masyarakat adat Greenland yang lebih luas
(Inuit).
Dalam meneliti kasus ini, komite tripartit ILO
mencatat para pihak dalam kasus ini tidak
memperselisihkan bahwa masyarakat Inuit
yang mendiami Uummannaq pada saat relokasi
memiliki asal-usul yang sama dengan Inuit di
daerah lain di Greenland, menggunakan bahasa
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yang sama, bersama melaksanakan kegiatan
perburuan, pemancingan tradisional, dan
menyebut diri mereka sebagai orang Greenland
(Kalaalit).
Selanjutnya Komite mencatat, mereka “memiliki
kesamaan sosial, ekonomi, budaya dan politik
seperti penduduk Greenland lainnya (lihat
Pasal 1 ayat (1) Konvensi), keadaan yang
tidak membedakan penduduk Uummannaq
dari penduduk Greenland lainnya. Mengenai
ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konvensi yang
menyebutkan identifikasi diri menjadi kriteria
dasar untuk menentukan kelompok, ini secara
khusus menyangkut identifikasi diri masyarakat
asli atau masyarakat adat, dan mereka tidak
harus merasa menjadi “masyarakat” yang
berbeda dengan masyarakat adat lain. Komite
merasa tidak ada dasar untuk menganggap
penduduk Uummannaq sebagai masyarakat
yang terpisah dari penduduk Greenland
lainnya”.
Komite mencatat, “tanah yang secara adat
ditempati oleh orang Inuit sudah ditentukan
dan terdiri dari seluruh wilayah Greenland”.
Dengan demikian dalam keadaan khusus
dari kasus ini, Komite berpendapat, meminta
pembatasan tanah di Greenland untuk
kepentingan kelompok khusus warga Greenland
akan bertentangan dengan sistem yang sudah
ditetapkan yaitu hak bersama atas tanah
berdasarkan tradisi penduduk Greenland dan
itu tetap harus diberlakukan oleh pemerintah
Greenland.”
Governing Body, 280th Session, March 2001,
Representation under article 24 of ILO
Constitution, Denmark, GB.280/18/5.

1.4.

PENERAPAN DALAM PRAKTIK:
PERNYATAAN CAKUPAN

Pernyataan cakupan ILO digunakan secara
luas sebagai prinsip penuntun menyeluruh,
baik dalam proses nasional maupun wilayah,
dalam mengidentifikasi masyarakat adat.
Beberapa negara tidak menggunakan bahasa
penduduk “pribumi” atau “adat” melainkan
menggunakan istilah nasional atau lokal lain.
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Sebagian dari istilah-istilah ini merujuk pada di
mana masyarakat itu tinggal atau bagaimana
mereka secara tradisional mencari nafkah. Di
negara-negara Asia, misalnya, istilah-istilah
yang digunakan adalah “orang gunung” atau
“peladang berpindah”, sementara sejumlah
masyarakat adat di Afrika dikenal sebagai
“pastoralists” dan “pemburu-pengumpul”. Di
Amerika Latin, istilah “petani” sudah digunakan
di beberapa negara. Dalam beberapa dekade
terakhir, sebagian besar negara dan wilayah
telah menetapkan pengertian praktis tentang
konsep masyarakat adat.
Seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat
adat pun makin menyebut dirinya sebagai
masyarakat atau bangsa khusus sehingga
memperoleh pengakuan secara konstitusional
dan legal di banyak negara. Kecenderungan
lainnya, berkaitan dengan meningkatnya
masyarakat migran yang mulai bergaya hidup
perkotaan, di mana mereka menerima bentuk
baru dalam menyatakan identitas mereka.
Ungkapan-ungkapan baru untuk identifikasi diri
juga turut memengaruhi perubahan, seperti
transformasi dari struktur masyarakat adat dan
munculnya masyarakat yang berupa keluarga
besar, warga dwi kebangsaan dan masyarakat
transnasional.
Afrika: Identifikasi masyarakat adat oleh
African Commission on Human and People’s
Rights
Pada 2003, Kelompok Kerja di bawah African
Commission on Human and People’s Rights
(ACHPR) menerbitkan laporan tentang
Penduduk/Masyarakat Pribumi di Afrika.
Laporan ini menyimpulkan, definisi ketat
tentang masyarakat adat tidak penting dan
tidak dikehendaki karena akan berisiko pada
tidak dimasukkannya kelompok-kelompok
tertentu. Laporan itu juga membahas tentang
argumentasi umum yang mengatakan semua
orang Afrika adalah pribumi, yang dilihat
sebagai argumentasi yang berkaitan dengan
kolonisasi bangsa Eropa. Selain itu, laporan juga
menekankan bahwa ini bukan masalah hak-hak
khusus atas bagian-bagian lain masyarakat,
melainkan masalah perlunya hak-hak khusus
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untuk mengatasi bentuk-bentuk khusus dari
diskriminasi dan marjinalisasi yang dihadapi oleh
masyarakat adat.
Laporan ini merekomendasikan pendekatan
untuk mengidentifikasi, bukan mendefinisikan,
masyarakat adat berdasarkan kriteria dan
menekankan ciri-ciri dari masyarakat Afrika,
yakni:
Budaya dan gaya hidup yang berbeda jauh
dari budaya dan gaya hidup masyarakat
umumnya.
Budaya sedang terancam, dalam beberapa
hal justru mendekati kepunahan.
Bertahannya gaya hidup yang khas,
tergantung pada akses dan hak-hak atas
tanah dan sumber daya adat.
Mendiami daerah yang sulit dicapai,
terpencil secara geografis.
Mengalami marjinalisasi politik dan sosial
sertaberhadapan dengan dominasi dan
eksploitasi dalam struktur politik dan
ekonomi nasional.
Report of the African Commisison’s Working
Groups of Experts on Indigenous Populations/
Communities, adopted by ACHPR, at its 28th
Session, 2005, Published by the ACHPR and
IWGIA
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Afrika: Contoh-contoh identifikasi masyarakat
adat
Di Afrika, masyarakat adat disebut juga
dengan istilah etnik minoritas, kelompok
rawan, pastoralis, pemburu/pengumpul,
pygnies, dan lain sebagainya. Sebagian besar
dari masyarakat yang mengidentifikasikan
diri sebagai pribumi, mempraktikkan cara
berburu untuk nafkah mereka—walaupun
ada juga sedikit masyarakat pemburu/petani
yang menyebut dirinya sebagai pribumi.
Masyarakat ini berangsur-angsur diterima
sebagai masyarakat adat, terutama di
Kenya dan Afrika Selatan. Proses ini sudah
dipromosikan dan didorong pengakuannya
dengan dilakukannya kunjungan ke kedua
negara oleh UN Special Rapporteur tentang
hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki
masyarakat adat pada 2006. Di Kenya, Special
Rapporteur merekomendasikan hak-hak
masyarakat pemburu-pengumpul harus berakar
konstitusional, karenanya peraturan perundangundangan khusus harus diberlakukan untuk
melindungi mereka.
Di Afrika Selatan, kabinet mengadopsi
memorandum tahun 2004 yang menetapkan
proses kebijakan untuk mengakui Khoe
dan San sebagai masyarakat pribumi
yang rawan mengalami marjinalisasi dan
berhak mendapatkan perlindungan khusus.
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Namun demikian, memorandum ini belum
diterjemahkan ke dalam kebijakan resmi yang
mengakui Koe dan San sebagai masyarakat
adat Afrika Selatan. Di Uganda, tidak ada
kebijakan resmi pemerintah yang mengakui
masyarakat adat sebagaimana dipahami dalam
hukum internasional, namun ada proses ke arah
pengakuan beberapa kelompok masyarakat
sebagai kaum minoritas. Kementerian Urusan
Gender, Perburuhan dan Pembanguan Sosial,
misalnya, baru-baru ini melakukan persiapan
pengembangan bank data yang dapat memberi
informasi tentang masyarakat etnik minoritas.
Di Rwanda, walaupun tidak ada pengakuan
resmi tentang masyarakat adat, pada tahun
2006 Komisi Nasional Persatuan dan Rekonsiliasi
mengakui bahwa masyarakat Batwa sudah
secara sistematis dilupakan dan diacuhkan
sehingga perlu diberi perhatian khusus. Untuk
itu, Komisi merekomendasikan langkah-langkah
khusus untuk kepentingan Batwa dalam segi
layanan pendidikan dan kesehatan.
Report of the UN Special Rapporteur on the
human rights and fundamental freedoms of
indigenous people,’ Mission to South Africa
and Kenya, 2006; IWGIA, the Indigenous
World, 2006; CAURWA, Convention relative
aux droits de l’enfant, Contre rapport présenté
par CAURWA, Kigali, 2004. Case prepared by
Naomi Kipuri
Nepal: Pengakuan atas bangsa pribumi
Pemerintah Nepal pertama kali mengakui
konsep bangsa pribumi pada tahun 1997
dengan membentuk Komite Nasional untuk
Pengembangan Bangsa Pribumi. Bersama
dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu
Rencana Kesembilan (1997-2002), ini merupakan
pengakuan resmi atas satu daftar kelompok
etnik khusus sebagai pribumi. Namun demikian,
baik dokumen maupun ketentuan hukum
tidak menetapkan istilah “bangsa pribumi”
dan baru diwujudkan lima tahun kemudian
sebelum dibentuknya National Foundation for
the Development of Indigenous Nationalities
(NFDIN/Badan Nasional untuk Pengembangan
Bangsa-bangsa Pribumi). Dengan dibentuknya
NFDIN pada 2002, masyarakat adat memiliki
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landasan semi otonomi, memiliki dewan
pemerintahan yang terdiri dari wakil-wakil
pemerintah dan masyarakat adat.
Pada praktiknya, daftar yang dibuat pemerintah
atas kelompok-kelompok pribumi yang diakui
serta prosedur pengakuan telah menimbulkan
sedikit pertentangan. Kini daftar isi ini berisi 59
kelompok, tetapi masih ada sejumlah kelompok
yang mengaku sebagai masyarakat adat.
Ada juga masyarakat yang diakui termasuk
kelompok yang lebih besar, tetapi mengaku
sebagai penduduk berciri khusus, yang berhak
mendapatkan nama dan pengakuan terpisah.
Dalam batas lebih luas, pertentangan ini
tumbuh akibat dari sistem dan cara-cara
yang berkembang di Nepal untuk menjamin
adanya wakil-wakil dan akses masyarakat adat
ke layanan pemerintah. Masing-masing dari
59 kelompok memiliki organisasi nasional.
Belakangan, NFDIN dan organisasi payung
masyarakat adat, yaitu Nepal Federation of
Indigenous Nationalities (NEFIN), sangat
mengandalkan organisasi ini sebagai wadah
keterwakilan, konsultasi dan partisipasi. Dengan
cara ini, organisasi-organisasi nasional dan
pengurus mereka mampu menjadi pemegang
kunci proses konsultasi dan partisipasi
masyarakat adat. Bila sebagian masyarakat
merasa kurang diwakili oleh organisasi, mereka
akan cenderung mencari pengakuan sebagai
masyarakat adat sendiri untuk mendapatkan
akses yang lebih baik pada pemerintahan.
Dengan cara ini, ketegangan dan konflik
tentang perwakilan di organisasi pribumi
nasional, berkembang menjadi keraguan atas
pengakuan pemerintah terhadap kelompokkelompok tertentu.
Setelah ratifikasi Konvensi No. 169 pada
2007, pemerintah Nepal membentuk komite
untuk meninjau kembali daftar kelompok
pribumi yang diakui. Selain itu, Satuan Tugas
Pemerintah untuk Pelaksanaan Konvensi No.
169 (lihat bagian 3) telah merekomendasikan
pemerintah untuk mengadopsi definisi resmi
tentang masyarakat adat, berdasarkan kritera
identifikasi dalam Konvensi. Meski proses
belum berjalan tetapi ada kemungkinan hasilnya
merupakan pendekatan yang kurang statik dan
lebih berorientasi pada proses atas kelompok-
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kelompok pribumi di masa yang akan datang.
Pertanyaan mendasar tentang bagaimana
memastikan hak masyarakat atas konsultasi,
partisipasi dan keterwakilan dalam hubungan
mereka dengan organisasi nasional, masih perlu
dicari jawabannya.
Pertanyaan penting lain yang berkembang di
Nepal adalah apakah pengakuan masyarakat
adat dengan sendirinya akan membuat
anggotanya berhak atas program positif dari
pemerintah (lihat bagian 11).
Programme to Promote ILO Convention
No. 169, project reports Nepal, 2008-2009;
Krishna Bhattachan: Indigenous Peoples and
Minorities in Nepal, 2008
Bank Dunia: Kriteria menentukan penerapan
kebijakan bank atas masyarakat adat
Bank Dunia menggunakan istilah masyarakat
adat dalam arti umum untuk menunjuk pada
kelompok-kelompok khusus dengan ciri-ciri
dalam skala bervariasi: (a) identifikasi diri sebagai
anggota dari kelompok budaya asli yang khas
dan pengakuan identitas tersebut oleh pihak
lain; keterikatan bersama pada habitat khas
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geografis atau wilayah leluhur di daerah dan
sumber daya alam pada habitat dan wilayah
ini; lembaga budaya, ekonomi, sosial atau
politik berdasarkan kebiasaan yang terpisah
dari masyarakat dan budaya dominan; dan (d)
bahasa asli, seringkali berbeda dengan bahasa
resmi dari negara atau wilayah.
Definisi operasional dari istilah masyarakat adat
didasarkan pada pernyataan cakupan dalam
Konvensi No. 169 dan meliputi unsur-unsur
utama definisi ILO yakni identifikasi diri sebagai
warga pribumi, keterikatan historis pada wilayah
leluhur, lembaga budaya, ekonomi, sosial dan
politik yang khas.
Operational Policy 4.10 on Indigenous
Peoples, World Bank 2005; John Henriksen:
Key Principles in Implementing ILO
Convention No. 169, ILO, 2008
Bangladesh: Identifikasi
Dengan penduduk berjumlah 120 juta jiwa,
Bangladesh menempati urutan kedelapan
sebagai negara dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia. Masyarakat adat berjumlah
sekitar 1,08 persen dari total penduduk negeri.
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Masyarakat adat di Bangladesh dikenal dalam
beberapa nama seperti pahari (orang gunung),
jumma (dari tradisi jhum/jum atau peladangan
berpindah), adivasi (penduduk asli), upajati atau
suku bangsa. Ada juga undang-undang tertentu
yang menggunakan istilah pribumi orang
gunung atau suku pribumi.
Sebelumnya, pemerintah Bangladesh memilih
menggunakan istilah “suku bangsa” bukan
“adivasi” atau “pribumi” sebagai istilah yang
lebih dikehendaki oleh kelompok-kelompok
pribumi. Namun dalam (PRSP-I/Kertas Kerja
Strategi Pengurangan Kemiskinan) tahun
2005 digunakan istilah adivasi/etnik minoritas,
sementara dalam PRSP-II yang terbit kemudian,
istilah masyarakat adat digunakan bersamasama, barangkali agar mencerminkan lebih
luasnya istilah tersebut, yang umumnya
digunakan oleh masyarakat madani Bangladesh.
Bangladesh meratifikasi Konvensi ILO tentang
Penduduk Asli 1957 (No. 107) pada 1972.
Ratifikasi mencakup sejumlah masalah termasuk
hak-hak mendasar, hak atas tanah, kesempatan
kerja, pelatihan keterampilan, kesehatan,
dan sebagainya. Di Bangladesh, tidak ada
pengakuan konstitutional atas masyarakat
adat, kecuali menurut kategori menyeluruh dari
“bagian warga negara yang terkebelakang”.
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Jumlah masyarakat adat di Bangladesh
diperkirakan meliputi 12-46 masyarakat.
Ketidakpastian jumlah ini disebabkan karena
nama-nama yang digunakan masyarakat
berbeda-beda, penulisan yang berbeda atas
nama kelompok, kategorisasi sub kelompok
sebagai kelompok tersendiri, dan makin
banyaknya jumlah kelompok yang menamakan
dirinya sebagai pribumi.
Raja Devasish Roy: The ILO Convention on
Indigenous and Tribal Populations, 1957
and the Laws of Bangladesh: A Comparative
Review, Forthcoming; The Finance Act,
Chittagong Hill Tracts (CHT) Regulation 1900.
Case prepared by Chonchuirinmayo Luithui
India: Identifikasi masyarakat terdaftar
India adalah republik federal dengan
pemerintah berparlemen. Pemerintah India
tunduk pada konstitusi yang diadopsi pada 26
November 1949. Penduduk India berjumlah
lebih satu miliar dan menempati urutan kedua
terbesar di dunia setelah Cina. India adalah
salah satu negara pertama yang meratifikasi
Konvensi ILO tentang Penduduk Asli 1957 (No.
107), pada September 1958. Namun negara
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ini belum meratifikasi Konvensi No. 169 yang
menyempurnakan Konvensi No. 107.
Pemerintah India tidak sependapat dengan
penggunaan istilah masyarakat adat untuk
kelompok orang tertentu. Bagi pemerintah,
semua orang adalah pribumi India, dan
mereka lebih menghendaki penggunaan istilah
masyarakat terdaftar (scheduled tribes). Sensus
2001 mencatat jumlah anggota masyarakat
terdaftar 84,3 juta—merupakan 8,2 persen dari
jumlah penduduk. Hasil survei antropologi di
India melaporkan, terdapat 461 masyarakat
adat di India, sementara laporan lain menyebut
taksiran 635 masyarakat.
Pasal 366 ayat (25) konstitusi India menyebut
masyarakat terdaftar sebagai masyarakat yang
didaftar1 sesuai dengan Pasal 341 konstitusi
melalui deklarasi presiden. Masyarakat terdaftar
cenderung menghuni daerah-daerah khusus
dan konstitusi India mengakui tempat-tempat ini
sebagai daerah-daerah terdaftar.
Komite Lokur, sebuah komite penasihat yang
dibentuk tahun 1965 untuk meyempurnakan
daftar kasta-kasta terdaftar dan masyarakat
terdaftar, mendefinisikan ciri-ciri khas2
masyarakat yang digolongkan sebagai
masyarakat terdaftar sebagai:
(a)

Bersifat primitif.

(b) Berbudaya khas.
(c)

Malu berhubungan dengan masyarakat
umum.

(d) Terisolasi secara geografis.
(e) Terbelakang secara sosial dan ekonomi.
Masyarakat terdaftar memiliki spesifikasi
atas daerah tertentu dan setiap masyarakat
memiliki perbedaaan sendiri-sendiri. Misalnya,
masyarakat Santal yang mendiami Assam
tidak memunyai akses kesejahteraan sebagai
masyarakat terdaftar yang sama dengan Santals
1

Anggota masyarakat yang dinyatakan sebagai masyarakat
terdaftar menerima tunjangan yang dijamin undang-undang
dan program bantuan yang ditujukan khusus untuk masyarakat
terdaftar, termasuk kesempatan kerja dan pendidikan.

2

Ketentuan utuk menetapkan apakah seseorang tergolong
sebagai anggota masyarakat terdaftar telah dimasukkan
dalam laporan tahunan 2006-2007 yang diterbitkan oleh
Kementerian Urusan Masyarakat Adat, New Delhi. Dokumen
ini tersedia di http:/tribal.nic.in/TribalAR0607-E.pdf
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di Jharkhand, Orissa dan Bengalia Barat.
Masyarakat adat di India lebih suka menyebut
diri mereka sebagai adivasi yang secara harafiah
berarti penduduk asli. Namun demikian, di
India bagian timur laut, masyarakat adat lebih
suka menyebut diri mereka sebagai masyarakat
adat. Walaupun terdapat banyak masyarakat
yang besar jumlah anggotanya, lebih dari satu
juta jiwa (seperti masyarakat Santals, Oraon,
Nagas dan Bhils), tapi ada juga masyarakat
seperti Jarawas dan Onges yang mendekati
kepunahan.
Constitution of India: http://india.gov.in/
govt/constitutions_india.php;Virginius Xaxa;
Tribes as Indigenous People of India, http://
www.icrindia.org;IWGIA: Indigenous Peoples
in India, http://www.iwgia.org. Case prepared
by Chonchuirinmayo Luithui
Indonesia: Proses pengakuan
Di Indonesia masalah definisi masyarakat adat
masih peka dan belum dapat dipecahkan
sepenuhnya. Namun terdapat berbagai definisi
dalam dokumen resmi, seperti:
Amandemen Kedua Konstitusi
menyebutkan masyarakat adat sebagai
‘masyarakat tradisional yang sah dan diakui
keberadaannya.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
tentang Reformasi Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Keputusan No. 9 tahun 1999) juga
menyebut masyarakat adat sebagai
masyarakat tradisional.
Keputusan Presiden No. 111/1999 dan
Keputusan Departemen Sosial No.
06/PENGHUK/2002 mendefinisikan
masyarakat pribumi sebagai masyarakat
pribumi terpencil. Masyarakat pribumi
terpencil adalah kelompok sosial (kultural)
setempat, yang tersebar dan tidak memiliki
akses ke layanan sosial, ekonomi dan
politik.
Undang-undang tentang Pengelolaan
Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(2007) menggunakan definisi yang
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dikembangkan oleh Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (AMAN)1 organisasi
yang memayungi masyarakat pribumi.
Masyarakat pribumi adalah sekelompok
orang yang sudah mendiami di tanah
leluhur mereka secara turun-termurun,
berdaulat atas tanah itu dan sumber daya
alamnya, dan telah memerintah masyarakat
berdasarkan hukum adat dan lembaga yang
mempertahankan kelangsungan sumber
hidup mereka.2
Definisi AMAN itu banyak diilhami oleh dan
berdasarkan definisi ILO. Definisi ini berangsurangsur diterima oleh berbagai lembaga dan
badan negara misalnya Departemen Perikanan
dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Contoh
ini menunjukkan bahwa pernyataan cakupan
dalam Konvensi No. 169 memunyai implikasi
sampai di luar wilayah negara yang sudah
meratifikasi Konvensi.
John Henriksen: Key Principles in
Implementing ILO Convention No. 169, ILO,
2008
Norwegia: Pengakuan orang Sami sebagai
masyarakat adat
Pada 1990, Norwegia menjadi negara pertama
yang meratifikasi Konvensi No. 169. Dalam
proses ratifikasi itu, Parlemen Nasional
Norwegia (Storting), mengakui orang Sami
sebagai masyarakat adat Norwegia, sesuai
dengan pernyataan cakupan dalam Konvensi.
Ini adalah kesimpulan objektif karena wilayah,
sejarah, tradisi, bahasa, mata pencarian, busana
dan perasaan mereka membentang sampai
keluar wilayah Norwegia. Orang Sami menyebut
diri mereka sebagai masyarakat khas, berbeda
dengan orang Finlandia, Rusia, Norwegia dan
Swedia, di empat negara yang mereka diami itu.
Undang-Undang Sami tanggal 12 Juni 1987,
diadopsi oleh Perlemen Norwegia tiga tahun
sebelum ratifikasi Konvensi, terutama karena
pemikiran bahwa Norwegia adalah negara yang
memunyai wilayah dua bangsa, yaitu orang
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1

Indonesian Peoples’ Alliance of the Archipelago.

2

Diadopsi dalam Kongres AMAN Pertama, 17 Maret 1999.

Norwegia dan orang Sami. Selain itu, orang
Sami telah mendiami di dalam wilayah yang
sekarang menjadi wilayah hukum Norwegia
sebelum terbentuknya negara Norwegia.
Kenyataan ini membuat orang Sami berbeda
dengan golongan minoritas di negara itu.
Tidak ada definisi resmi tentang istilah “Sami”
selain kriteria dalam Pasal 2-6 dari UndangUndang Sami, yang dihubungkan dengan
hak untuk turut serta dalam pemilihan umum
anggota parlemen Sami. Walaupun kriteria ini
tidak ada relevansi formal secara hukum dan
memiliki arti penting di luar daerah di mana
undang-undang tersebut berlaku, namun
kriteria ini menunjukkan siapa yang dianggap
sebagai orang Sami. Undang-Undang Sami
menyatakan kriteria berikut untuk hak ikut serta
dalam pemilihan anggota parlemen Norwegia:
“Setiap orang yang menyatakan bahwa ia
menganggap dirinya sebagai orang Sami,
dan yang (i) menggunakan bahasa Sami
sebagai bahasa keluarga, atau (ii) memiliki
orangtua, kakek-nenek, atau yang berbahasa
Sami sebagai bahasa keluarga, berhak untuk
mendaftar diri dalam sensus Sami di tempat
kediaman mereka.”
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Undang-Undang yang sama menggunakan
kriteria objektif dan subjektif dalam
mengidentifikasi siapa yang dianggap sebagai
orang Sami. Unsur mendasar adalah identifikasi
diri subjektif sebagai orang Sami. Artinya,
seseorang menganggap dirinya sebagai orang
Sami dan dengan demikian termasuk warga
Sami. Kriteria objektifnya berkaitan dengan
bahasa Sami, bahwa yang bersangkutan,
orangtua, kakek atau nenek moyangnya
menggunakan bahasa Sami sebagai bahasa
pertama atau bahasa keluarga. Istilah “Sami”
tidak hanya menunjukkan Sami sebagai orang
berstatus khusus, melainkan juga berhubungan
dengan wilayah tradisional orang Sami–yang
dikenal sebagai ‘Sápmi’.
Definisi istilah “Sami” dalam Undang-Undang
Sami didasarkan pada pertimbangan sebagai
pribumi, walaupun istilah ini tidak digunakan. Ini
didasarkan pada pengakuan bahwa orang Sami
memiliki hubungan khusus dan historis dengan
wilayah tradisional Sami, termasuk juga karena
mereka telah mendiami daerah ini sebelum
negara Norwegia berdiri. Hal ini didasarkan
pada pengakuan bahwa masyarakat Sami adalah
masyarakat khas, berbeda dengan mayoritas
masyarakat Norwegia.
John Henriksen: Key Principles in
Implementing ILO Convention No. 169,
ILO, 2008; White Paper No. 52 (1992-93):
Stortingsmelding No. 51 (1992-93)–Om norsk
samepolitikk
Bolivia: Pengakuan hak-hak, ketidakpastian
statistik
Di Bolivia, masyarakat adat menjadi pemeran
utama dalam proses politik dan sosial nasional.
Tampak jelas adanya pengakuan atas hak-hak
mereka. Bolivia telah mengangkat dengan
baik Konvensi ILO 169 maupun Deklarasi PBB
tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam status
undang-undang negara (Ley de la República No.
1257 dan No. 3760). Konstitusi Bolivia tahun
2009 juga memberikan pengakuan luas tentang
sifat negara yang pluralistik.
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Pasal 1. Bolivia adalah Negara Sosial Kesatuan
dari Pluri-National Communtarian Law
(Dencho), bebas, merdeka, berdaulat,
demokratis, antarkutural, terdesentralisasi
dan dengan daerah-daerah otonomi.
Negara ini dilandasi oleh pluralitas dan
pluralisme politik, ekonomi, hukum,
kultural dan linguistik dalam proses
integrasi negara.
Pasal 2. Karena pernah ada masa prakolonial
dari bangsa pribumi dan Aborigin,
masyarakat serta penguasaan leluhur
atas wilayah negara, maka mereka
dijamin menentukan nasib sendiri dalam
kerangka kesatuan negara, yang meliputi
hak otonomi, pemerintahan sendiri dan
budaya, serta pengakuan atas lembagalembaga dan konsolidasi badan-badan
kewilayahan mereka, sesuai dengan
konstitusi dan undang-undang.
Untuk memberlakukan hak-hak masyarakat
adat, negara perlu mengembangkan kriteria
hukum dan operasional untuk menentukan
siapa yang menjadi pemegang hak-hak
tersebut. Namun demikian, mendefinisikan
siapa yang asli dan yang bukan, adalah salah
satu pertanyaan yang paling sulit dan sudah
dibahas di Bolivia sejak penaklukan dan sampai
sekarang masih belum disimpulkan.
Ada tiga butir acuan utama dalam pembahasan
identifikasi masyarakat adat dan perorangan di
Bolivia:
1.

Kriteria yang timbul dari instrumen hukum
internasional, yakni seperti yang tertera
dalam Konvensi ILO 169 yang diterapkan
dalam usulan-usulan masyarakat adat
sendiri.

2.

Definisi hukum yang tertera dalam
peraturan perundang-undangan Bolivia.

3.

Definisi operasional yang ditetapkan
Lembaga Statistik Nasional (INE) dan
lembaga-lembaga lain, berdasarkan
informasi yang bersumber dari Sensus dan
Survei Nasional.

25

Kriteria yang digariskan dalam Konvensi ILO
169 tercermin dalam berbagai tingkatan dalam
definisi tentang masyarakat adat, yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Spreme Decree 23858 (1994) menjelaskan
masyarakat adat sebagai berikut:
Masyarakat yang menjadi keturunan
penduduk yang bermukim sebelum waktu
penaklukan atau kolonisasi dan terdapat
dalam batas-batas negara. Mereka memiliki
batas wilayah, memiliki sejarah, organisasi,
bahasa atau dialek dan ciri kultural lain,
yang anggota-anggotanya mengidentifikasi
diri dengan mengakui tergabung dalam
suatu kesatuan sosial dan kultural yang
sama; mepertahankan keterikatan wilayah
dalam arti mengelola habitat serta lembaga
sosial, ekonomi, politik dan kultural.
Walaupun definisi normatif tampak jelas, namun
penerapan operasionalnya sangat rumit dan
masih belum ditemukan pemecahannya sampai
tuntas.
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Misalnya, salah satu persyaratan untuk
mengklaim lahan asal bersama (CLO) wilayah
pribumi adalah pihak yang mengajukan klaim
memegang sertifikat sebagai masyarakat
pribumi yang dikeluarkan oleh lembaga
pemerintah. Di daerah pedalaman Andes
Bolivia, yang dicirikan dengan tingkat
homogenitas yang tinggi, dalam kegiatan
kutural dan sosial serta lembaga, praktis hampir
semua masyarakatnya dapat mengklaim status
sebagai masyarakat adat. Selain itu, masyarakat
yang terbentuk sebagai akibat migrasi dari
daerah Andes ke daerah yang lebih rendah dari
wilayah Amazon pun memenuhi syarat. Oleh
karena itu, sertifikasi sebagai masyarakat adat
sudah diturunkan menjadi prosedur administrasi
yang ketat, yang tidak memecahkan masalah
dasar.
Tantangan lain adalah lembaga-lembaga
publik telah mengembangkan berbagai definisi
operasional yang berbeda-beda. Lembaga
Statistik Nasional (INE), misalnya, memasukkan
beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi
masyarakat adat dalam sensus. Pertanyaan-
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pertanyaan itu meliputi:
Bahasa yang dipakai sekarang.
Bahasa pada waktu orang yang
bersangkutan belajar bicara (di atas 4
tahun).
Identifikasi diri sebagai salah satu
masyarakat adat di Bolivia (umur 15 tahun
ke atas).
Dalam publikasi resmi, INE mendefinisikan
masyarakat adat hanya atas dasar bahasa
yang digunakan dalam percakapan. Dengan
menggunakan bahasa yang diucapkan sebagai
kriteria, maka angka resmi yang diperoleh
adalah 49,9 persen penduduk Bolivia adalah
masyarakat adat. Organisasi-organisasi
pribumi dan masyarakat melihat kriteria untuk
menentukan sebagai anggota masyarakat adat
adalah kriteria yang paling sesuai. Berdasarkan
hal ini, maka masyarakat adat mencapai
62 persen dari penduduk keseluruhan dari
penduduk berumur 15 tahun ke atas.
Pada umumnya, pemakaian bahasa penduduk
asli sebagai kriteria untuk mengidentifikasi
bersifat problematik karena sangat dipengaruhi
oleh sejumlah faktor, seperti:
Banyak orang yang tidak melaporkan
kemampuan mereka memakai bahasa
penduduk asli, karena persepsi negatif dan
stigmatisasi yang masih ada atas bahasa
dan identitas pribumi.
Meluasnya bahasa dominan (Spanyol) dan
menurunnya atau makin hilangnya bahasa
penduduk asli.
Meluasnya beberapa bahasa penduduk asli
dan menurunnya bahasa penduduk asli lain,
misalnya, bahasa Quechua, yang di banyak
tempat sudah diganti bahasa Aymara. Ini
membuat penggunaan bahasa sebagai
cara untuk mengidentifikasi etnik seseorang
menjadi semakin sulit.
Konteks kewilayahan, di mana pengetahuan
bahasa yang banyak digunakan seperti
bahasa Quechua tidak mengandung
identifikasi-diri sebagai anggota masyarakat
adat.
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Menghilangnya bahasa-bahasa asli di
antara masyarakat-masyarakat yang kecil
jumlahnya di dataran rendah Bolivia.
Selain itu, tidak ada daftar administratif
yang bersifat sektoral, misalnya tentang
kesehatan dan pendidikan. Tak ada tanda yang
membedakan masyarakat adat dari masyarakat
non-adat. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan
adanya cara untuk memantau dampak
khusus dari masyarakat adat dalam program
nasional, dan tidak dimungkinkan dilakukannya
penetapan prioritas untuk investasi publik untuk
menjembatani kesenjangan dalam akses ke
layanan sosial.
Walaupun pengakuan dan pelaksanaan hak
kolektif umumnya tergantung pada jumlah
orang per orang dalam masyarakat adat, ada
beberapa kasus di mana jumlah orang dalam
suatu masyarakat atau penduduk tidak menjadi
masalah. Contohnya adalah kasus dalam
menentukan luasnya suatu wilayah kolektif
(CLO), yang didasarkan pada penghitungan
kebutuhan ruang suatu kelompok tertentu,
dihitung berdasarkan jumlah orang,
pertumbuhan kependudukan dan ciri-ciri
organisasi sosial dan produktivitas mereka.
Walaupun terdapat pengakuan sah di Bolivia
atas hak-hak masyarakat adat, namun masih
perlu untuk terus mengembangkan kriteria,
metodologi, dan prosedur operasional
untuk mengatasi hal-hal yang tidak terlihat
dalam statistik. Dengan demikian bisa lebih
baik mengatasi masalah yang ada yang
menyebabkan tidak meratanya dan pembedaan
akses ke layanan sosial.
Ramiro Molinas Barrios: Los Derechos de
los Pueblos Indígenas en un Proceso de
Cambio de la Naturaleza de la Nación y del
Estado, ILO, 2009;http://www.minedu.gov.
bo/pre/ley/DS23858.pdf;Características socio
demográficas de la población indígena, INE,
Bolivia, 2003
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Guatemala: Kriteria klasifikasi dalam sensus
nasional
Di Guatemala, pemahaman tentang
keberagaman identitas masyarakat adat telah
berkembang selama kurun waktu 30 tahun
terakhir. Ini tercermin dalam pertanyaan yang
diajukan dan kategori yang diterima dari
jawaban-jawaban dalam sensus nasional yang
dilaksanakan tahun 1981 sampai 2002:
TAHUN
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SUMBER

pada 2007, bahasa ibu digunakan sebagai
satu-satunya kriteria identifikasi, walaupun
faktanya organisasi-organisasi masyarakat adat
mengusulkan indikator lain untuk identifikasi
masyarakat adat pribumi dan keturunan Afrika.
http://www.inei.gob.pe/. Case prepared by
Myrna Cunningham

KRITERIA KLASIFIKASI

1981

Sensus IX

Kriteria yang digunakan adalah estimasi sosial seseorang, di mana seorang yang
mengumpulkan informasi untuk sensus akan melakukan penilaian berdasarkan
persepsinya sendiri apakah seseorang termasuk dalam kategori masyarakat adat
atau non-masyarakat adat.

1994

Sensus X

Responden mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apakah Anda termasuk masyarakat adat? (ya/tidak)
Dalam bahasa, apakah Anda belajar bicara? (bahasa utama masyarakat adat Anda
+ Spanyol)
Apakah Anda berbicara bahasa Maya? (empat kelompok bahasa utama masyarakat
adat + Spanyol)
Apakah Anda mengenakan busana Maya? (ya/tidak)

2002

Sensus XI

Semua responden mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apakah Anda termasuk masyarakat adat? (ya/tidak)
Anda termasuk kelompok etnik apa? (27 pilihan: 21 kelompok Maya, Xincas,
Garifunas, Ladinos, tidak dari semuanya, jawaban lain)
Berusia di atas 3 tahun:
Bahasa ibu? (27 pilihan: 21 kelompok Maya, Xincas, Garifunas, Spanyol, tidak dari
semuanya, jawaban lain)
Bahasa lain? (27 pilihan: 21 kelompok Maya, Xincas, Garifunas, Spanyol, tidak dari
semuanya, jawaban lain)

Peru: Masyarakat adat dalam sensus

Jepang: Identifikasi masyarakat Ainu

Di Peru, sensus pertama atas masyarakat
adat di Peru yang dilaksanakan pada 1993
menunjukkan, masyarakat adat di negara
ini terdiri dari 8 juta masyarakat Quechuas,
603.000 Aymaras dan 299.000 orang dari
wilayah Amazon, yang total mencapai
40 persen dari penduduk Peru. Ini satusatunya sensus yang diadakan di Peru karena
acuan pada bahasa ibu atau bahasa yang
digunakan dalam pembicaraan, dibatasi sejak
Sensus Nasional ke-10 tahun 2005—yang
dalam praktiknya, berkembang membuat
masyarakat adat menghilang dari statistik.
Dalam Sensus Nasional ke-11 yang diadakan

Secara historis, pemerintah Jepang belum
mengakui masyarakat Ainu sebagai masyarakat
adat. Undang-Undang Perlindungan Penduduk
Asli Hokkaido 1899 menjadi instrumen hukum
pertama tentang masalah ini, namun bertujuan
untuk mengasimilasi masyarakat Ainu ke dalam
budaya Jepang. Undang-undang ini diubah
dengan Undang-Undang Pengembangan
Budaya Ainu pada 1997, yang bertujuan
melestarikan budaya Ainu. Undang-undang ini
mengakui masyarakat Ainu sebagai kelompok
etnik di Hokkaido dan menjamin, antara lain,
bantuan kesejahteraan sosial untuk masyarakat
Ainu yang tinggal di Hokkaido.
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Namun demikian, undang-undang itu tidak
mengakui hak-hak masyarakat Ainu yang tinggal
di luar Hokkaido dan tidak memberi hak untuk
menerapkan dan terus mengembangkan budaya
Ainu pada umumnya. Pendekatan terbatas ini
tercermin juga dalam hasil survei 2006, yang
hanya meliputi penduduk yang diam di antara
masyarakat Ainu yang signifikan jumlahnya di
Hokkaido, sedangkan masyarakat Ainu yang
tinggal di daerah lain otomatis tidak dicatat.
Idenfifikasi diri menjadi tantangan lain, karena
sebagian besar terikat dalam pernikahan dengan
orang Jepang dan sudah pindah ke wilayah
lain. Selain itu, banyak di antara mereka memilih
tidak mengatakan kepada anak-anaknya bahwa
mereka adalah keturunan Ainu. Tujuannya
agar anak-anak itu terhindar dari stigma sosial
yang masih luas. Oleh karena itu, mereka
yang menyebut diri sebagai orang Ainu atau
memunyai akses atau pengetahuan tentang latar
belakang keluarga seseorang sulit dicari.
Dengan demikian, anggota masyarakat Ainu
campuran ditaksir berkisar 25 ribu sampai 1
juta orang. Perkiraan yang sangat longgar ini
telah menjadi pokok kritikan politik para aktivis
Ainu. Mereka mendesak pemerintah agar
memperhatikan masalah ini, walaupun angkaangka itu sebenarnya tidak mencerminkan
identitas diri mereka yang lahir dari perkawian
campuran.
Belakangan juga berkembang kecenderungan
di sektor-sektor tertentu masarakat Jepang, di
mana orang suka mengidentifikasi diri mereka
sebagai orang Ainu, karena budaya Ainu
dilihat sebagai sesuatu yang suci dan bersifat
spiritual. Dengan demikian, sebagian orang
mengidentifikasi diri mereka sebagai orang
Ainu tanpa latar belakang yang mendukung. Ini
telah menimbulkan sedikit pergeseran dalam
masyarakat Ainu karena penting untuk memiliki
latar belakang keluarga atau pengakuan
masyarakat untuk menyebut diri sebagai
orang Ainu. Identifikasi diri tidak cukup untuk
melegitimasi orang Ainu di tengah mayarakat.

I kabinet membuat pernyataan yang
mengakui bahwa masyarakat Ainu sebagai
masyarakat adat di bagian utara kepulauan
Jepang, terutama di Hokkaido, dan mereka
sebagai masyarakat adat memiliki bahasa,
agama dan budaya yang unik. Ia selanjutnya
mengumumkan pembentukan Dewan Tenaga
Ahli Pemerintah tentang Masalah Ainu.
Dewan ini bertugas melaksanakan pengkajian
tentang masalah-masalah Ainu, dengan
maksud menyempurnakan kebijakan untuk
masyarakat Ainu. Laporan akhir dari komite ini
diselesaikan pada musim panas 2009. Sampai
sejauh ini masih belum jelas apakah pengakuan
pemerintah atas Ainu sebagai masyarakat
adat berarti juga pengakuan penuh atas hakhak yang diberikan kepada masyarakat adat
menurut Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB
tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
Perkembangan kebijakan belakangan ini juga
telah memperkuat gerakan mendukung Ainu.
Mereka tengah membahas integrasi berbagai
organisasi Ainu menjadi suatu payung atau
jaringan yang lebih luas sehingga pergeseran
yang ada sebelumnya dapat diatasi. Cara kerja
kolektif ini bertujuan untuk menyakinkan semua
pihak, terumana dari kalangan masyarakat Ainu
sendiri. Pergeseran dalam tubuh masyarakat
Ainu memang selalu menjadi problematik,
tetapi perkembangan akhir-akhir ini tampaknya
telah membawa perubahan positif pada
gerakan itu.
Kanako Uzawa: Challenges in the Process of
Self-Recognition, ILO, 2008

Boleh dibilang, 6 Juni 2008 menjadi tanggal
bersejarah karena Parlemen Jepang
menyetujui resolusi yang meminta pengakuan
masyarakat Ainu sebagai masyarakat adat
Jepang. Pada hari yang sama, sekretaris
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Berbeda dengan Konvensi ILO No. 107
sebelumnya yang diadopsi tahun 1957,
masyarakat adat dalam Konvensi No. 169
menegaskan istilah “masyarakat”.1 Dalam
adopsi Konvensi No. 169 kemudian ditetapkan
istilah untuk merujuk masyarakat adat yang lebih
mencerminkan identitas khas sehingga Konvensi
yang disempurnakan ini lebih mencerminkan
keberadaan kelompok-kelompok masyarakat ini.
International Labour Conference, 75th Session.
Partial Revision of the Indigenous and Tribal
Populations Convention, 1957 (no. 107).
Report VI(2), Geneva 1988, pp. 12-14
Namun demikian, selama proses adopsi
Konvensi No. 169 tahun 1989, mandat ILO
dalam hak ekonomi dan sosial, dianggap di
luar kompetensinya untuk mengartikan konsep
politis atas penentuan nasib sendiri. Oleh karena
itu, pengertian “masyarakat” disertakan dalam
Pasal 1 ayat (3):
Konvensi ILO 169, Pasal 1 ayat (3)
Penggunaan istilah masyarakat dalam
Konvensi ini jangan ditafsirkan mengandung
implikasi sehubungan dengan hak-hak yang
dapat melekat pada istilah menurut hukum
internasional.
Dengan demikian, tujuan dari Pasal 1 ayat
(3) adalah untuk menghindari pertanyaanpertanyaan internasional tentang konsep
“masyarakat”, khususnya hak untuk menentukan
nasib sendiri, yang diakui sebagai hak semua
orang sebagaimana tertera dalam pasal 1 dari
International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR), dan the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights
(ICECSR).
Dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang
Hak-hak Masyarakat Adat tahun 2007, maka
masyarakat internasional telah mengakui hakhak masyarakat adat untuk menentukan nasib
sendiri.
1

Konvensi Penduduk Masyarakat Adat & Pribumi No.
107 disempurnakan dengan Konvensi No. 169. Dengan
demikian Konvensi No. 107 tidak lagi terbuka untuk ratifikasi,
tetapi masih tetap berlaku di beberapa negara (misalnya,
Bangladesh, India dan Pakistan)
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Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat menyebut masyarakat
adat sebagai “masyarakat” dengan hak
untuk menentukan nasib sendiri.
Pasal 3
Masyarakat adat memunyai hak untuk
menentukan nasib sendiri. Berdasarkan
hak tersebut, mereka secara bebas
menentukan status politiknya dan secara
bebas mengembangkan kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya mereka.
Pasal 4
Masyarakat adat, dalam melaksanakan
haknya untuk menentukan nasib sendiri,
memiliki hak otonomi atau pemerintahan
sendiri dalam masalah-masalah yang
berkaitan dengan urusan-urusan internal
dan lokal mereka, juga cara-cara dan
sarana-sarana untuk mendanai fungsifungsi otonomi mereka.
Deklarasi itu mengakui masyarakat adat berhak
untuk menentukan nasib sendiri, berhak untuk
secara bebas mengembangkan kemajuan
ekonomi, sosial dan budayanya. Hak-hak ini
hanya bisa diwujudkan jika semua kegiatan,
kebiasaan, prioritas dan lembaga mereka diakui
secara penuh.
James Anaya (2008; disebut dalam Henriksen
2008), UN Special Rapporteur tentang hak asasi
manusia dan kebebasan mendasar masyarakat
adat, mencatat dengan Deklarasi ini maka
berhenti pula penolakan dalam sejarah atas
hak masyarakat adat untuk menentukan nasib
sendiri, dan meminta negara-negara untuk
memberikan keleluasaan bagi mereka.
Pasal-pasal selanjutnya dari Deklarasi
menjabarkan unsur penentuan nasib sendiri
masyarakat adat berdasarkan kesamaan sifat
dan adanya parameter atas berbagai langkah
untuk menyiapkan masa depan sehingga
penentuan nasib sendiri bagi mereka dapat
dilakukan dengan aman. Deklarasi meminta
agar negara-negara, melalui konsultasi
dan kerja sama dengan masyarakat adat,
menempuh langkah-langkah yang sesuai,
termasuk langkah-langkah legislatif, untuk
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mencapai tujuan dari Deklarasi (pasal 38);
termasuk “otonomi atau pemerintahan sendiri”
untuk masyarakat adat atas masalah internal dan
lokal mereka (Pasal 4) sesuai dengan lembaga,
cara dan kebiasaannya.
Pemerintah Swedia baru-baru ini dalam
dua kesempatan (Dokumen PBB E/C. 12/
SWR/5 2006 dan CCPR/C/SWE 6 2007)
secara tegas mengakui bahwa masyarakat
adat, termasuk masyarakat Sami di Swedia,
berhak untuk menentukan nasib sendiri
sesuai dengan Pasal 1 ICCPR dan ICESCR,
yakni: “Pemerintah Swedia berpendapat,
masyarakat adat berhak untuk menentukan
nasib sendiri sepanjang mereka merupakan
masyarakat sebagaimana diartikan dalam
Pasal 1 dari Kesepakatan Intenasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 dan
Kesepakatan tentang Hak-hak Perekonomian,
Sosial dan Kultural 1966” (Dokumen CCPR/C/
SWE/6.2007 PBB: ayat 5).

untuk realisasi hak menentukan nasib sendiri
sebagaimana tercermin dalam Deklarasi.
Penting untuk diketahui, Konvensi ILO 169 tidak
membuat pembatasan tentang hak menetukan
nasib sendiri atau tentang kewajiban yang
dapat diemban oleh negara di bawah badan
yang lebih luas dari hukum internasional yang
mengatur hak tentang masyarakat adat.
Selain itu, Pasal 35, sesuai dengan Pasal 19
ayat (8) Anggaran Dasar ILO bahwa Konvensi
ILO 169 menetapkan standar minimum, yang
penerapannya tidak harus mengurangi hakhak yang lebih baik yang diberikan di tingkat
nasional atau melalui instrumen internasional
yang diratifikasi atau diterima oleh negara
sesuai dengan hukum perikatan internasional”
Konvensi ILO 169, Pasal 35
Penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi
ini tidak harus mengurangi hak dan
manfaat masyarakat yang bersangkutan
sesuai dengan Konvensi dan rekomendasi,
instumen internasional, perikatan lain, atau
undang-undang, persetujuan, kebiasaan
atau perjanjian-perjanjian tingkat nasional.

Selain itu, Undang-Undang Denmark
tentang Pemerintahan Greenland 2008 (lihat
bagian 4.2) disusun secara khusus untuk
mengakui hak menentukan nasib sendiri dari
masyarakat Greenland sesuai dengan hukum
internasional.

Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar ILO

Contoh lain dalam hubungan ini adalah draf
Konvensi Masyarakat Sami Norwegia (lihat
bagian 13.2), yang dirumuskan oleh kelompok
tenaga ahli Norwegia pada November 2005
(Nordisk Samekonvensjon 2005),2 yang
mengakui hak-hak masyarakat Sami sebagai
masyarakat dengan hak menentukan nasib
sendiri.
John Henriksen: Key Principles in
Implementing ILO Convention No. 169,
ILO, 2008
Walaupun Konvensi ILO 169 tidak menyebut
tentang masalah penentuan nasib sendiri,
namun dimungkinkan adanya partisipasi,
konsultasi, pengelolaan sendiri termasuk hak
masyarakat adat untuk memilih prioritasnya.
Semua itu diatur menjadi mekanisme penting

Adopsi Konvensi atau rekomendasi mana
pun oleh konferensi atau ratifikasi Konvensi,
tidak memengaruhi undang-undang,
persetujuan, kebiasaan atau perjanjian mana
pun yang menjamin keadaan yang lebih
baik kepada pekerja yang bersangkutan
seperti ditentukan dalam Konvensi atau
rekomendasi itu.
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan
Konvensi ILO 169 dan Deklarasi sangat selaras
dan saling menguatkan. Ketentuan-ketentuan
Deklarasi mengatur tentang semua bidang yang
dicakup oleh Konvensi. Selain itu, Deklarasi
menegaskan hak-hak yang tidak dicakup oleh
Konvensi, termasuk hak untuk menentukan
nasib sendiri.3
3

2

32

Terjemahan bebas draf konvensi ini ke dalam bahasa Ingris
tersedia dalam situs jaringan Pemerintah Norwegia: http://
odin.dep.no/filarkiv/280873/.

Untuk keterangan lebih rinci, lihat catatan informasi untuk staf
dan mitra ILO: ILO standards and the UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples, 2008, available at http://www.
pro169.org.
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Di berbagai belahan dunia terjadi ketimpangan
antara masyarakat adat dan masyarakat dominan
di dalam satu negara. Karena itulah Konvensi
ILO 169 dan Deklarasi PBB menyerukan
kepada pemerintah untuk memastikan hakhak mendasar masyarakat adat. Konvensi
dan Deklarasi juga memandatkan adanya
kerja sama dengan masyarakat adat untuk
mengakhiri diskriminasi, baik yang berkaitan
dengan perbedaan atas kondisi kesehatan,
pendidikan, pekerjaan dan sebagainya,
maupun yang berkaitan dengan ketimpangan
dalam proses pemerintahan seperti partisipasi
dan keterlibatan masyarakat adat dalam
pengambilan keputusan, lembaga dan program
pemerintah. Untuk mencapai maksud tersebut,
Konvensi PBB menyatakan harus ada kebutuhan
atas a) tindakan terkoordinasi dan sistematis
yang akan memastikan integrasi hak-hak
masyarakat adat ke dalam struktur pemerintah
lintas sektor dan program; b) menegaskan
kembali bahwa masyarakat adat harus juga bisa
memperoleh seluruh hak-hak dasar seperti yang
diberikan kepada seluruh warga negara dan; c)
mempergunakan langkah-langkah khusus untuk
mengurangi diskriminasi.

3.1.

TINDAKAN TERKOORDINASI DAN
SISTEMATIS

Kondisi masyarakat adat saat ini merupakan
dampak dari proses diskriminasi historis yang
telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan
mereka, lintas sektor dan batas administratif
serta struktur kelembagaan. Hal ini tercermin
dalam lingkup luas Konvensi No. 169 yang

mencakup seluruh masalah yang berkaitan
dengan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat
adat. Wajar bila Konvensi No. 169 secara
eksplisit kemudian menyerukan pemerintah
untuk melakukan tindakan terkoordinasi dan
sistematis agar dapat memastikan bahwa
seluruh ketentuan tersebut sepenuhnya
dilaksanakan. Hal ini tercermin dalam Pasal 2
dari Konvensi No. 169.
Konvensi ILO 169, Pasal 2
Pasal 2 ayat (1)
1. Pemerintah bertanggungjawab
mengembangkan, dengan mengikusertakan
masyarakat yang berkepentingan,
mengkoordinasikan dan dengan tindakan
sistematis untuk melindungi hak-hak
masyarakat adat dan menjamin bahwa
mereka dihargai integritasnya.
Pasal 2 ayat (2)
Tindakan tersebut meliputi langkah-langkah
untuk:
(a)

Menjamin anggota masyarakat adat
untuk memperoleh manfaat secara
merata atas hak dan kesempatan yang
oleh peraturan perundang-undangan
negara diberikan kepada penduduk
lainnya.

(b) Meningkatkan terwujudnya pemenuhan
atas hak-hak sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat adat sesuai dengan
identitas sosial dan budaya, adat
istiadat dan lembaga mereka.
(c)

Membantu para anggota masyarakat
yang berkepentingan untuk membatasi
kesenjangan sosial-ekonomi dari
masyarakat lain, dengan cara yang
sesuai dengan aspirasi dan jalan hidup
mereka.

Pasal 2 Konvensi PBB tersebut menyatakan,
tujuan tindakan pemerintah adalah memastikan
persamaan atas hak, kesempatan dan
mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi
antara masyarakat adat dan sektor masyarakat
lain ketika mengakui hak-hak khusus, kebutuhan
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dan aspirasi mereka sebagai masyarakat.
Tindakan terkoordinasi dan sistematis di sini
adalah melakukan kajian ulang dan melakukan
revisi undang-undang, kebijakan, program dan
proyek secara komprehensif untuk memastikan
seluruhnya telah disesuaikan dengan ketentuan
hak-hak masyarakat adat dan pembangunan
mekanisme pemantauan yang memadai untuk
secara terus-menerus menilai situasi masyarakat
adat. Seluruh tindakan tersebut harus dilakukan
dengan partisipasi masyarakat adat dengan
tetap memperhitungkan identitas budaya dan
sosial, kebiasaan, tradisi, kelembagaan, aspirasi
dan gaya hidup mereka. Ketentuan tentang
tindakan terkoordinasi dan sistematis ini pada
dasarnya terkait dengan ketentuan tentang
konsultasi dan partisipasi (lihat bagian 5).

adat adalah prasyarat bagi mereka untuk
berpartisipasi dan mendapatkan manfaat atas
dasar kesamaan di dalam masyarakat berbangsa
dan instrumen ini mengurangi diskriminasi.

Bagan Pengawas ILO telah menegaskan,
tindakan terkoordinasi dan sistematis ini
merupakan kunci untuk mengatasi ketimpangan
yang telah mengakar dan memengaruhi
masyarakat adat. (Badan Pelaksana, Sesi 289,
Maret 2004, Representasi di bawah Pasal 24
Anggaran Dasar ILO, Meksiko, GB.289/17/3:
para.133).

tindakan terkoordinasi dan sistematis bersama
dengan Pasal 33 tentang pembangunan
lembaga dan mekanisme yang sesuai.

Ini tentunya bisa menjadi sebuah pesan penting
karena hak-hak masyarakat adat terkadang
secara salah ditafsirkan sebagai memberikan
lebih banyak keistimewaan dan keuntungan bagi
masyarakat adat ketimbang sektor masyarakat
lainnya. Pengakuan hak-hak masyarakat
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Dua puluh tahun setelah diadopsinya Konvensi
No. 169, dan kemudian diadopsi Deklarasi
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat pada
2007, harus diakui bahwa tantangannya
adalah mengubah hak-hak ini menjadi
kenyataan praktis—tentunya melalui langkahlangkah dan mekanisme pelaksanaan yang
memadai. Konvensi No. 169 berisi serangkaian
ketentuan khusus tentang pelaksanaan untuk
mengarahkan proses itu. Pada tingkat umum
ini, Badan Pengawas ILO acapkali menegaskan
kebutuhan untuk membaca Pasal 2 tentang

Selain itu, Konvensi menyatakan,
partisipasi masyarakat adat
dalam proses perencanaan,
koordinasi, eksekusi, pengawasan
dan evaluasi atas
lembaga-lembaga ini
dan mekanismenya
sangat penting karena
menjadi ketentuan
tentang sumber daya yang
memadai.
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Konvensi ILO 169, Pasal 33
1.

Lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab atas hal-hal yang
dicakup dalam Konvensi ini harus
memastikan adanya instansi atau
mekanisme lain yang sesuai untuk
menyelenggarakan program-program
yang menyangkut masyarakat yang
bersangkutan dan harus memastikan
bahwa mereka juga memiliki sarana
yang diperlukan atas fungsi-fungsi yang
ditugaskan pada mereka.

2.

Program-program ini meliputi:

(a)

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan
dan evaluasi, bekerja sama dengan
masyarakat yang bersangkutan, atas
langkah-langkah yang ditentukan dalam
Konvensi ini.

(b) Mengusulkan langkah-langkah
legislatif atau langkah-langkah lain
kepada lembaga pemerintah yang
berkepentingan dan pengawasan atas
penerapan dari langkah-langkah yang
ditempuh, melalui kerja sama dengan
masyarakat yang bersangkutan.
Komite Pakar: Observasi umum 2008,
diterbitkan 2009
Pasal 2 dan Pasal 33 Konvensi menegaskan
bahwa pemerintah memunyai kewajiban
untuk melakukan pembangunan, partisipasi
dengan masyarakat adat, tindakan
terkoordinasi dan sistematis untuk
melindungi hak-hak tersebut dan menjamin
integrasi masyarakat ini. Badan yang sesuai
dengan mekanisme akan dibangun untuk
melaksanakan program-program, bekerja
sama dengan masyarakat adat yang
mencakup seluruh tahapan dari perencanaan
hingga evaluasi langkah-langkah yang
diusulkan dalam Konvensi ini.

III. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat
Pasal 8 ayat (2)
Negara akan menyediakan mekanisme yang
efektif untuk mencegah dan mengganti
kerugian atas:
(a)

Setiap tindakan yang memunyai tujuan
atau berakibat pada hilangnya keutuhan
mereka sebagai kelompok masyarakat
yang berbeda, hilang dari nilai-nilai
budaya atau identitas etnik mereka.

(b) Setiap tindakan yang memunyai tujuan
atau berakibat pada tercerabutnya
mereka dari tanah, wilayah atau sumber
daya mereka.
(c)

Setiap bentuk pemindahan penduduk
yang memunyai tujuan atau berakibat
melanggar atau mengurangi hak
mereka.

(d) Setiap bentuk pemaksaan pencampuran
budaya atau penggabungan dengan
budaya lain.
(e) Setiap bentuk propaganda yang
mendukung atau menghasut
diskriminasi rasial atau diskriminasi
etnis yang ditujukan langsung terhadap
mereka.
Pasal 15 ayat (2)
Negara akan mengambil langkah-langkah
yang efektif dalam konsultasi dengan
masyarakat adat yang bersangkutan untuk
melawan prasangka dan menghapus
diskriminasi dan untuk memajukan toleransi,
saling pengertian dan hubungan yang baik
antara masyarakat adat dengan semua unsur
masyarakat yang lain.
Pasal 38
Negara-negara dalam konsultasi dan
kerjasama dengan masyarakat adat akan
mengambil langkah-langkah yang tepat,
termasuk pengakuan hukum, untuk
mencapai tujuan akhir dari Deklarasi ini.
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Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat memunyai ketentuan yang sama tentang
tanggung jawab negara.
Menurut UN Special Rapporteur, hak asasi
dan kebebasan mendasar dari masyarakat
adat, yang melaksanakan Deklarasi PBB pada
umumnya akan menghendaki atau dapat
difasilitasi melalui diadopsinya hukum atau
amandemen perundang-undangan yang ada di
tingkat lokal seperti digambarkan pada Pasal 38
tentang Deklarasi yang menyebutkan adanya
“langkah-langkah legislatif” yang memadai.
Kerangka kerja kebijakan pada umumnya juga
akan dikehendaki karena kerangka yang ada di
sebagian besar negara masih kurang memadai.
Special Rapporteur menegaskan, transformasi
hukum dan kelembagaan yang dikehendaki oleh
Deklarasi ini biasanya tidak memadai. Karena itu
biasanya akan disiasati dengan mengundangundangkan “hukum masyarakat adat” spesifik.
Kendati banyak negara telah melakukan, tetapi
pada umumnya juga akan melibatkan struktur
hukum yang lebih luas di bidang-bidang utama
itu. (Dokumen PBB A/HRC/9/9 2008: para. 50)

Koordinasi tentang masalah-masalah
masyarakat adat di dalam sistem PBB
Pada 2001, Forum Permanen PBB tentang
Masalah-masalah Masyarakat Adat (UNPFII)
dibentuk. Forum terdiri dari delapan
perwakilan pemerintah dan delapan
perwakilan masyarakat adat. UNPFII
bertemu setiap tahun, dan ribuan perwakilan
masyarakat adat dari seluruh dunia
menggunakan peluang ini hingga sekarang
untuk membahas masalah-masalah dan
pengalaman mereka. Dengan dibentuknya
Forum Permanen ini, masyarakat adat telah
memperoleh pengakuan penting di dalam
PBB. Dalam hal ini mereka memperoleh
masukan agar dapat memastikan bahwa
masalah-masalah masyarakat adat
dipertimbangkan dalam seluruh kegiatan
sistem PBB.
Mandat UNPFII adalah memberikan saran
dan rekomendasi pakar kepada Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan
sistem PBB pada umumnya tentang
berbagai masalah atas kedudukan
masyarakat adat. Rekomendasi ini dapat
membahas hampir setiap aspek kehidupan
masyarakat adat mulai dari pembangunan
ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan,
pendidikan, kesehatan dan HAM. Kemudian,
forum akan meningkatkan kesadaran dan
mempromosikan integrasi dan koordinasi
kegiatan yang terkait dengan masalahmasalah masyarakat adat di dalam sistem
PBB termasuk mempersiapkan dan
menyosialisasi informasi yang ada.
Selain itu juga ada lebih dari
30 badan, dana dan program
PBB yang telah membentuk
Kelompok Dukungan Antar
Agensi (IASG). Tujuan IASG
adalah mendukung UNPFII
untuk melakukan koordinasi
di antara anggota-anggotanya
guna mempromosikan hak-hak
masyarakat adat dengan lebih
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baik melalui sistem PBB. Ini sesuai dengan
Pasal 42 Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat yang menetapkan bahwa:
PBB, badan-badan PBB, termasuk Forum
Permanen untuk Masalah-masalah
Masyarakat Adat dan badan-badan khusus,
termasuk pada tingkat negara akan
memajukan penghormatan dan pelaksanaan
secara penuh ketentuan-ketentuan deklarasi
dan menindaklanjuti keefektifan pelaksanaan
Deklarasi ini.

Konvensi ILO 169
Pasal 3
1.

Masyarakat adat harus sepenuhnya
menikmati hak asasi manusia dan
kebebasan mendasar tanpa halangan
atau diskriminasi, ketentuan Konvensi
harus diterapkan tanpa diskriminasi
kepada laki-laki dan perempuan
anggota masyarakat ini.

2.

Paksaan atau tekanan dalam bentuk
apa pun tidak boleh digunakan dengan
cara yang bertentangan dengan hak
asasi manusia dan kebebasan mendasar
dari masyarakat yang bersangkutan,
termasuk hak masyarakat adat yang
tertera dalam Konvensi ini.

Lihat juga di: www.un.org/esa/socdev/
unpii.

3.2.

HAK-HAK MENDASAR

Hak-hak mendasar merupakan hak asasi yang
tidak dapat dicabut dan bersifat melekat yang
dimiliki oleh setiap manusia dari lahir tanpa
melihat ras, kesukuan, gender, agama, kelas dan
latar belakang masyarakat adat dan identitas.
Masyarakat adat berhak untuk menikmati seluruh
hak asasinya dan kebebasan mendasar seperti
masyarakat lainnya. Hak-hak mendasar ini
mencakup hak atas kebebasan dan persamaan
dan hak-hak atas kewarganegaraan, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. Hak-hak mendasar
ini berlaku secara sama, baik bagi pria maupun
wanita.
Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hakhak Mendasar di Tempat Kerja dan mencakup
empat kategori tentang prinsip dasar dan hak
atas pekerjaan, yaitu:
(a)

Kebebasan untuk berkumpul dan
pengakuan atas hak untuk tawar-menawar
secara kolektif.
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Pasal 4 ayat (3)
Kepuasan atas hak-hak umum warga
negara, tanpa diskriminasi, tidak boleh
dikurangi dengan cara apa pun melalui
langkah-langkah khusus.
(b) Pengurangan segala bentuk kerja paksa
atau yang diwajibkan.
(c)

Penghapusan pekerja anak.

(d) Penghapusan atas diskriminasi pekerjaan
dan jabatan.
Deklarasi ILO di atas juga mendeklarasikan
seluruh anggota bahkan apabila anggotaanggota tersebut tidak meratifikasi Konvensi
terkait, memunyai kewajiban yang sama akibat
dari keanggotaan di ILO untuk menghormati,
mempromosikan dan mewujudkan, dengan
niat yang tulus dan sesuai dengan konstitusi,
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prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hakhak mendasar yang merupakan pokok bahasan
Konvensi ini. Konvensi ILO Nomor 169, Pasal 20
ayat (2) menegaskan bahwa hak-hak mendasar
(juga lihat bagian 12):
Pasal 20 ayat (2) Pemerintah harus sedapat
mungkin mencegah diskriminasi antara
pekerja dari masyarakat ini dan pekerja
lainnya [...]
Pasal 20 ayat (3) Langkah-langkah
yang ditempuh meliputi upaya untuk
memastikan:[...] (d) bahwa pekerja dari
masyarakat ini memperoleh kesempatan
yang sama juga perlakuan yang sama dalam
pekerjaan untuk pria dan wanita, serta
perlindungan dari pelecehan seksual.

Pasal 7
1.

Warga masyarakat adat memiliki hak
atas kehidupan, keutuhan fisik dan
mental, kemerdekaan dan keamanan.

2.

Masyarakat adat memiliki hak kolektif
untuk hidup bebas, damai dan aman
sebagai kelompok masyarakat yang
berbeda dan tidak boleh menjadi target
dari tindakan genosida apapun atau
tindakan-tindakan pelanggaran lainnya,
termasuk pemindahan anak-anak
secara paksa dari sebuah kelompok ke
kelompok lainnya.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat juga memunyai fokus yang kuat atas hak
masyarakat adat untuk menikmati hak-hak asasi
manusia dan kebebasan mendasar termasuk
dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1
Masyarakat adat memunyai hak terhadap
pemenuhan, baik secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan dasar yang diakui
dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hakhak Asasi Manusia dan hukum internasional
tentang hak asasi manusia.
Pasal 2
Masyarakat adat dan warganya bebas
dan sederajat dengan semua kelompokkelompok masyarakat dan warga-warga
lainnya, dan memunyai hak untuk bebas
dari segala bentuk diskriminasi dalam
menjalankan hak-haknya, khususnya yang
didasarkan atas asal-usul atau identitas
mereka.
Pasal 6
Setiap warga masyarakat adat memunyai hak
atas suatu kebangsaan.
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Mekanisme spesifik tentang masyarakat adat di dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Di dalam PBB, Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) membahas hak asasi dan kebebasan mendasar
bagi warga negara. Tugas Dewan ini adalah mempromosikan penghormatan universal atas
perlindungan hak asasi manusia dan membahas situasi kekerasan hak asasi manusia termasuk
kekerasan yang mencolok dan sistematis, dan membuat rekomendasi atas hal-hal tersebut.
Dewan ini didirikan pada 2006 dan terdiri dari 47 Negara Anggota PBB. Sejumlah proses PBB
yang membahas secara khusus tentang masyarakat adat masuk dalam HRC. Di antaranya adalah
Special Rapporteur tentang situasi HAM dan kebebasan mendasar tentang masyarakat adat.
Mekanisme hak-hak masyarakat adat (EMRIP)
EMRIP didirikan pada Desember 2007 untuk memberikan HRC berbagai kajian dan saran
berbasis penelitian tentang cara terbaik untuk mengembangkan standar internasional utama
yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia masyarakat adat. Sementara para
pakar akan menunjukkan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan hak-hak masyarakat
adat, di antaranya mengkaji ulang dan mengevalusi praktik terbaik termasuk hambatan untuk
mempromosikan perlindungnn hak-hak masyarakat adat. EMRIP memberikan laporan tahunan
kepada HRC tentang kerjanya.
Special Rapporteur PBB memunyai mandat, di antaranya:
Menganalisis cara dan jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada untuk
perlindungan secara penuh dan berhasil guna atas HAM dan kebebasan mendasar dari
masyarakat adat.
Mengumpulkan, meminta, menerima, mempertukarkan informasi dan komunikasi dari
seluruh sumber terkait tentang tuduhan kekerasan atas hak-hak asasi manusia masyarakat
adat dan kebebasan dasar.
Merumuskan rekomendasi dan usulan tentang langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang
tepat untuk mencegah dan memperbaiki kekerasan atas HAM dan kebebasan mendasar
masyarakat adat.
Dalam memenuhi mandatnya, Special Rapporteur:
Menyampaikan laporan tahunan atas topik atau situasi khusus tentang kedudukan khusus
yang berkaitan promosi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Melakukan kunjungan negara (country visit).
Mempertukarkan informasi dengan pemerintah mengenai tuduhan kekerasan atas hak-hak
masyarakat adat.
Melakukan berbagai kegiatan untuk menindaklanjuti tentang rekomendasi yang
dimasukkan di dalam laporan Special Rapporteur tersebut.
Lihat lebih lanjut di: http://www.unchr.org
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3.3. LANGKAH-LANGKAH KHUSUS
Jika masyarakat adat berada dalam posisi
yang tidak menguntungkan karena kurangnya
pengakuan dan perlindungan hak dan
ketimpangan yang diakibatkan proses
diskriminasi dan marjinalisasi dalam sejarah,
maka harus ada langkah-langkah khusus untuk
mengatasi keadaan ini. Hal ini tercermin dalam
Pasal 4 Konvensi No. 169:
Konvensi ILO 169, Pasal 4
1.

Langkah-langkah khusus harus
diberlakukan untuk mengamankan
semua orang, lembaga, harta milik,
pekerjaan, budaya dan lingkungan
masyarakat yang bersangkutan.

2.

Langkah-langkah khusus dimaksud tidak
boleh bertentangan dengan keinginan
yang disampaikan dengan bebas dari
masyarakat yang bersangkutan.

3.

Kepuasan atas hak-hak umum warga
negara, tanpa diskriminasi, tidak boleh
dikurangi dengan cara apa pun melalui
langkah-langkah khusus.

Selain ketentuan umum atas langkah-langkah
khusus pada Pasal 4, sejumlah ketentuan spesifik
merujuk pada pengembangan langkah-langkah
khusus, misalnya terkait dengan perlindungan
atas tanah (Pasal 14.2) dan lingkungan
hidup(7.4), pekerjaan (Pasal 20), kesehatan
(Pasal 5) dan pendidikan (Pasal 28).
Bukan sekadar memberi hak atau keistimewaan
“tambahan”, langkah-langkah khusus untuk
melindungi lembaga, properti, tenaga kerja,
budaya dan lingkungan masyarakat adat adalah
sah dan dinyatakan di dalam Konvensi ini.
Terlebih tujuan utamanya adalah memastikan
bahwa masyarakat adat mendapatkan seluruh
hak asasi manusia seperti setiap orang lainnya.
Langkah-langkah khusus ini tidak dianggap
sebagai diskriminasi terhadap penduduk nonmasyarakat adat dari populasi negara tersebut.1
1
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Konvensi ILO No. 111 yang membahas diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan, menetapkan bahwa langkah-langkah
khusus perlindungan atau bantuan yang ditetapkan di dalam
Konvesi dan rekomendasi lain yang diadopsi oleh Konferensi
Perburuhan Internasional tidak akan dianggap sebagai
diskriminasi. (Pasal 5.1)

Hukum HAM internasional menegaskan
kewajiban pada negara-negara untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi hak
asasi manusia yang diakui secara internasional.
Karena itulah langkah-langkah khusus yang
dipaparkan di dalam Konvensi sangat penting
dalam konteks ini.
Langkah-langkah khusus untuk mencapai
persamaan yang efektif yaitu melalui sebuah
sistem kuota untuk memastikan akses yang
sama bagi masyarakat adat untuk pekerjaan
layanan sipil. Dan hal ini akan diakhiri ketika
tujuan langkah-langkah khusus telah tercapai.
Di lain pihak, langkah-langkah positif dapat
dilakukan secara terus-menerus, seperti
melindungi hak budaya, lingkungan atau tanah
masyarakat adat.

Pasal 27 International Covenant on Civil
and Political Rights menetapkan, orangorang yang berasal dari minoritas etnis,
agama atu bahasa akan diakui haknya
di dalam masyarakat termasuk untuk
memperoleh budayanya sendiri, mengakui
dan mempraktikkan agamanya sendiri,
atau menggunakan bahasa mereka sendiri.
Dalam pandangan umumnya No. 23 (1994)
pada Pasal 27, Komite Hak Asasi Manusia
menyatakan: “[A] Negara berkewajiban
memastikan adanya pemberlakukan hak
dan melindunginya dari penolakan atau
pelanggaran. Dengan demikian, langkahlangkah positif untuk perlindungan
diperlukan bukan hanya terhadap tindakan
negara, baik melalui kekuasaan legislatif,
kehakiman atau administratifnya, tetapi juga
terhadap tindakan orang lain dalam negara.
Komite Hak Asasi Manusia juga mengamati
bahwa “sepanjang tindakan-tindakan itu
ditujukan untuk mengoreksi keadaan yang
mencegah atau mengurangi hak-hak yang
dijamin dalam pasal 27, maka hal ini sah
menurut kesepakatan, sepanjang semua
itu didasarkan pada kriteria yang wajar dan
objektif.” (Dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/
Add.5).
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3.4. KETENTUAN PELAKSANAAN UTAMA
Singkatnya, ketentuan utama Konvensi No. 169
terkait dengan poin pelaksanaan atas dualitas
tujuan itu, secara keseluruhan adalah:
Mengatasi diskriminasi dan memastikan
masyarakat adat mendapatkan manfaat atas
dasar kesamaan di antara masyarakat yang
lain (lihat juga bagian 3.2. tentang hak-hak
mendasar).
Memastikan bahwa masyarakat adat
dapat mengembangkan identitas sosial
dan budaya, kebiasaan, tradisi dan
kelembagaan mereka, sesuai dengan
aspirasinya sendiri (lihat juga bagian 4
tentang penghormatan atas kelembagaan
masyarakat adat).
Karena itulah, Konvensi ini mencerminkan
dualitas dalam mekanisme pelaksanaan yang
disarankan dengan tujuan untuk:
Menjamin bahwa masyarakat adat
memunyai akses yang sama atas hak dan
layanan di dalam masyarakat umum lainnya
dan mendapatkan perhatian pada seluruh
sektor (pengarusutamaan).
Mengatasi marjinalisasi, diskriminasi
masyarakat adat dan memberikan
tanggapan atas kebutuhan, hak-hak dan
aspirasi khusus mereka.
Unsur utama untuk menjamin pelaksanaan
tersebut adalah:
Adanya tindakan terkoordinasi dan
sistematis yang memastikan keselarasan
antara berbagai lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab secara langsung atas
masyarakat adat.
Pendirian lembaga dan mekanisme
atas sumber daya yang memungkinkan
lembaga-lembaga dan mekanisme itu untuk
memenuhi fungsinya.
Pengembangan langkah-langkah khusus
untuk melindungi individu, lembaga, hak
milik, pekerjaan, budaya dan lingkungan
masyarakat adat.
Pendirian mekanisme yang terlembaga
yang memastikan konsultasi dan partisipasi
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masyarakat adat secara memadai dalam
seluruh tingkatan pelaksanaan termasuk
perencanaan, koordinasi, eksekusi dan
evaluasi (lihat juga bagian 5).
Dalam sebagian besar kasus, tindakan
terkoordinasi dan sistematis ini merupakan
sebuah proses jangka panjang yang
menghendaki sejumlah langkah-langkah
simultan dan saling melengkapi, seperti:
Analisis dan amandemen secara cermat
atas undang-undang, kebijakan dan
program dalam seluruh sektor melalui
konsultasi dengan masyarakat terkait,
serta memastikan hal ini sejalan dengan
Konvensi.
Pengesahan peraturan perundangundangan baru bila perlu dan konsultasi
untuk membuat ketentuan tentang
Konvensi berjalan dengan baik.
Pembentukan lembaga khusus untuk
mempromosikan dan melaksanakan hakhak masyarakat adat–khususnya di negaranegara dengan populasi masyarakat adat
dalam jumlah besar–untuk mengoordinir
pelaksanaan, yang bersifat lintas sektor
dan tingkatan pemerintahan.
Pembentukan mekanisme permanen pada
seluruh tingkatan pemerintahan untuk
menjamin partisipasi masyarakat adat
dalam proses pengambilan keputusan
termasuk perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tentang langkah-langkah pelaksanaan.
Pembentukan skala prioritas dan
kerangka waktu yang jelas dalam tingkat
pelaksanaan agar dapat menciptakan kerja
sama dan meminimalisir risiko konflik.
Penyediaan sumber daya anggaran, baik
untuk tindakan spesifik maupun upaya
utama lintas sektor.
Peningkatan kesadaran, pelatihan,
pengembangan kemampuan perwakilan
dan masyarakat adat, pengambil
keputusan, pejabat pemerintah, hakim,
media dan masyarakat pada umumnya.
(Lihat juga bagian 14 tentang pelaksanaan dan
penyeliaan atas Konvensi ini).
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3.5. KETERANGAN BADAN PENGAWAS ILO:
TINDAKAN TERKOORDINASI DAN SISTEMATIS
Meksiko: Tindakan terkoordinasi dan
sistematis pada seluruh tingkat pemerintahan
Pada 2004-2005, Badan Pengawas ILO
membahas serangkaian masalah terkait dengan
pelaksanaan Konvensi No. 169, termasuk
dalam konteks reformasi konstitusional baik
di tingkat federal maupun negara bagian di
Meksiko. Dengan mempertimbangkan sebagian
ketentuan refomasi yang mendelegasikan
tanggung jawab untuk meregulasi masalahmasalah seperti kriteria untuk pengakuan
masyarakat adat dan komunitas ke dalam
entitas serikat, Komite Tenaga Ahli menegaskan
pentingnya Pasal 2 Konvensi dan menghendaki
pemerintah untuk menempuh langkah-langkah
untuk memastikan tindakan terkoordinasi dan
sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat
adat dan menjaminnya ketika mengadopsi
langkah-langkah legislatif dan administrarif
yang relevan baik di tingkat pemerintah federal
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maupun dewan negara. Hak yang ditentukan
dalam Konvensi ini dijamin sebagai denomintor
umum minimum (Komite Pakar, Sesi ke-75,
2004, Observasi, Meksiko, diterbitkan tahun
2005).
Karena kondisi sosio-ekonomi masyarakat adat
di Meksiko lebih rendah dari penduduk pada
umumnya, maka Komite menegaskan adanya
kebutuhan untuk melakukan upaya khusus
oleh pemerintah untuk mengakhiri keadaan
ini dan menegaskan bahwa hal ini merupakan
konsekuensi tugas pemerintah ketika
meratifikasi Konvensi No. 169.
Komite juga mencatat program-program
yang diformulasikan pemerintah untuk
mencapai kesamaan bagi masyarakat adat
dan menegaskan bahwa rencana-rencana itu
tidak cukup memadai untuk mencapai sebuah
kebijakan penyertaan yang efektif. Jadi hakikat
pelengkap dan koordinasi di antara programprogram yang dideskripsikan oleh pemerintah
sudah diletakkan pun bisa secara terbuka untuk
dievaluasi.
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Komite menegaskan, penerapan secara penuh
dan berhasil guna atas Pasal 2 tentang tindakan
terkoordinasi dan sistematis merupakan kunci
untuk mengatasi ketimpangan yang sudah
lama mengakar dan memengaruhi masyarakat
adat. Oleh karena itu, komite menghendaki
pihak pemerintah agar ketika membangun
berbagai rencana dan program pembangunan
untuk penduduk terkait, dipastikan hal ini
masuk di dalam sebuah kerangka kerja tindakan
terkoordinasi dan sistematis, dengan partisipasi
penuh masyarakat adat.
Governing Body, 289th Session, March 2004,
Representation under article 24 of the ILO
Constitution, Meksiko, GB.289/17/3
Bolivia: Tindakan terkoordinasi dan sistematis
Pada 2004, Pemerintah Bolivia melaporkan
ke Komite Tenaga Ahli bahwa dalam konteks
perubahan besar atas dukungan yang diberikan
kepada pembangunan masyarakat adat, suatu
pendekatan terstruktur telah dikembangkan
dengan memfokuskan pada aspek-aspek
mendasar dan demokratisasi etnis di negara
tersebut. Sebelumnya, pada 2003, sebuah
kementerian dibentuk untuk bertanggungjawab
atas Penanganan Masyarakat Adat dan
Masyarakat Aborigin (MAIPO). Kementerian
ini menjadi badan negara utama yang
menangani masalah-masalah masyarakat adat,
bertanggungjawab untuk memastikan persiapan
dan pelaksanan standar, kebijakan, program
dan proyek yang berkaitan dengan masyarakat
adat—bahkan walaupun kementerian lain,
seperti Kementerian Pertambangan dan
Hidrokarbon, juga menangani proyek-proyek
yang berkaitan dengan masalah-masalah
masyarakat adat di bidang kewenangannya.
Pemerintah mengisyaratkan agar dapat
memudahkan partisipasi masyarakat adat,
sebuah Badan Penasihat pun dibentuk. Badan
ini terdiri dari enam perwakilan pemerintah
dan enam perwakilan organisasi masyarakat
adat. Sayang, badan ini berjalan secara tidak
simultan, karena adanya rotasi terus- menerus
atas personel baik di badan-badan negara
maupun organisasi-organisasi masyarakat adat.
Namun pemerintah telah mengisyaratkan untuk

III. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

mengonsolidasikan dan mengaktifkan kembali
Badan ini.
Komite Tenaga Ahli menyatakan keprihatinan
atas fungsi partisipasi dan konsultasi yang
berjalan tersendat-sendat. Karena itu
Komite menegaskan, pencapaian dialog
permanen pada seluruh tingkatan seperti
yang dikehendaki pada Konvensi ini, akan
memberi kontribusi atas pencegahan konflik
dan membangun model pembangunan inklusif.
Komite juga mencatat, masalah mendasar dari
aplikasi Konvensi ini tidak berkaitan dengan
ketiadaan peraturan perundang-undangan,
sehingga pelaksanaannya sulit diwujudkan.
Komite pun mendorong pemerintah untuk
meningkatkan berbagai upaya agar koordinasi
atas program-program yang ada dengan
partisipasi masyarakat adat pada seluruh
tingkatan pelaksanaannya, dari perencanaan
hingga evaluasi, dapat tercapai.
Kemudian, pemerintah mengisyaratkan untuk
menghapus praktik diskriminasi yang telah
memengaruhi berbagai kebijakan publik
(kejelasan dan ketepatan yang kurang,
khususnya dalam promosi pembangunan
ekonomi yang adil), formulasi dan pelaksanaan
hukum. Perubahan di tahun 1995 atas Konstitusi
membuka kemungkinan baru dan substansial
untuk membalikkan keadaan marjinalisasi yang
secara historis telah memengaruhi masyarakat
adat. Langkah khusus yang dikembangkan
dalam hal ini meliputi pembentukan Pemerintah
Kota Masyarakat Adat (Indigenous Municipal
Districts). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
lembaga ini menghadapi berbagai kesulitan
karena hilangnya status tanah adat. Perbatasan
ganda antara pembagian politik negara dan
tanah adat telah menimbulkan tumpang
tindih wilayah; pemberian hak atas tanah
masyarakat yang tidak selalu mengikuti batasbatas kota dan menimbulkan kekisruhan antara
kepemilikan publik, hak milik perorangan dan
hak-milik bersama; termasuk pendirian kota
tanpa mempertimbangkan kesinambungan
bersama sentralisasi distribusi sumber daya.
Committee of Experts, 76th Session, 2005,
Individual Direct Request, Bolivia, submitted
2006
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Guatemala: Perlunya proses dialog bertahap
Pada 2007, Komite Tenaga Ahli mencatat
sebuah badan koordinasi Indigenous
Interinstitutional Coordination of the State
telah dibentuk di Guatemala. Lembaga ini
terdiri dari 29 lembaga negara yang menangani
masalah-masalah masyarakat adat dengan
tujuan melakukan koordinasi dan memberikan
saran atas kebijakan publik yang berkaitan
dengan masyarakat adat. Komite Tenaga Ahli
mengingatkan bahwa Pasal 2 dan 33 Konvensi
No. 169 menentukan adanya tindakan
terkoordinasi dan sistematis dengan partisipasi
masyarakat adat dari tahap konsepsi hingga
evaluasi atas langkah-langkah yang ditentukan
dalam Konvensi ini.
Hal ini menegaskan, proses dialog bisa
berlangsung hingga di luar proses konsultasi
tentang kasus-kasus khusus. Hal ini berarti
bahwa penerapan ketentuan Konvensi harus
bersifat sistematis dan terkoordinasi dan
dilakukan bekerja sama dengan masyarakat adat
sebagai bagian sebuah proses bertahap.
Committee of Experts, 77th Session, 2006,
Observasi, Guatemala, published 2007
Argentina: Pengembangan mekanisme di
tingkat federal dan provinsi
Di Argentina, beberapa gagasan untuk
memperkuat basis kelembagaan guna
melaksanakan Konvensi No. 169 sudah
diwujudkan pada 2006-2007. Badan ini
bertanggungjawab untuk melaksanakan
tindakan yang terkoordinasi dan sistematis,
sesuai Pasal 2 dan 33 Konvensi, serta
bertanggungjawab untuk masalah-masalah
konsultasi, partisipasi dan keterwakilan.
Dalam konteks ini, Dewan Partisipasi Masyarakat
Adat (CPI) dibentuk dengan mandat mencakup
memberikan jaminan partisipasi masyarakat
adat dalam bentuk revisi peraturan perundangundangan domestik yang sesuai dengan
Konvensi No. 169. Selain itu, CPI membentuk
sebuah biro untuk koordinasi perwakilanperwakilan di tingkat regional. Pada tahap
kedua, sebuah Dewan Koordinasi akan
dibentuk dan terdiri dari perwakilan-perwakilan
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Kementerian Dalam Negeri, Ekonomi, Tenaga
Kerja, Pendidikan dan Kehakiman, provinsi
dan masyarakat adat untuk mengatur Daftar
Nasional Masyarakat Adat, mengidentifikasi
masalah-masalah dan membuat prioritas untuk
mencari solusi atas berbagai masalah dan
membentuk program kegiatan National Institute
for Indigenous Affairs (INAI) untuk jangka
panjang dan menengah.
Komite Tenaga Ahli mencatat, pemerintah
telah meletakkan basis kelembagaan untuk
menerapkan koordinasi secara sistematis atas
Konvensi ini dan menyatakan harapannya
bahwa pemerintah akan melakukan berbagai
upaya untuk memperkuat badan-badan ini
agar dapat memperluas basis kelembagaan.
Sehingga dengan demikian partisipasi lebih
lanjut dari masyarakat adat dalam berbagai
kebijakan publik sesuai Pasal 2 dan 33 Konvensi
ini, bisa terwujud.
Berkenaan dengan federalisme, Komite Tenaga
Ahli mencatat, pemerintah melihat berbagai
kesulitan dalam penerapan sebagian ketentuan
utama Konvensi ini, seperti masalah tanah
dan sumber daya alam karena meluasnya
federalisme yang berlangsung setelah reformasi
konstitusi tahun 1994 yang menempatkan
tanggung jawab berbagai masalah ini di
tingkat provinsi. Komite juga mencatat
prioritas yang diberikan untuk membuat
kompetensi federal untuk masalah-masalah
yang melibatkan masyarakat dan masyarakat
adat. Konstitusi Republik Argentina, misalnya,
menentukan keterlibatan provinsi dalam
mengeluarkan perundang-undangan. Hal
ini berarti provinsi dapat mengambil peran
dalam mengembangkan hak-hak penduduk
dan masyarakat adat dalam undang-undang
dengan memberi mereka pengakuan atas hakhak mendasar minimum yang tercantum di
dalam konstitusi nasional. Dalam konteks ini,
penting dicatat di sini bahwa dalam perjanjian
internasional hukum Argentina (seperti Konvensi
No. 169) juga mengambil hukum nasional
(Konstitusi, Pasal 31 dan 75, ayat 22).
Komite ini menaruh harapan kepada
pemerintah nasional untuk mengambil langkahlangkah untuk menyosialisasikan hak-hak
yang tercantum di dalam Konvensi di tingkat

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169

pemerintah provinsi dan parlemen. Selain itu,
pemerintah nasional juga harus memanfaatkan
partisipasi untuk memastikan bahwa parlemen
tingkat provinsi mengembangkan perundangundangan yang memenuhi persyaratanpersyaratan Konvensi ini.
Committee of Experts, 77th Session, 2006,
Observasi, Argentina, published 2007, 79th
Session, 2008, Argentina, published 2009;
Governing Body representation, 2008, GB.
303/19/7)

3.6.

PENERAPAN PRAKTIS: TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH

sebuah rencana komprehensif untuk
pelaksanaan Konvensi. Gugus tugas ini terdiri
dari perwakilan 15 kementerian terkait dan
perwakilan masyarakat adat dari National
Foundation for the Development of Indigenous
Nationalities (NFDIN) dan Nepal Federation for
Indigenous Nationalities (NEFIN).
Tujuan utama gugus tugas ini adalah sebagai
berikut:
(a)

(b) Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan di
dalam Konvensi yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah.
(c)

3.6.1 Tindakan terkoordinasi dan sistematis
Gugus Tugas Nepal untuk pelaksanaan
Konvensi No. 169
Nepal meratifikasi Konvensi ILO 169 pada
2007 dan membentuk sebuah gugus tugas
pemerintah tingkat tinggi untuk mengkaji ulang
program-program dan kebijakan-kebijakan
pemerintah yang ada dan mempersiapkan
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Mengidentifikasi tanggung jawab
pemerintah berdasarkan ketentuanketentuan di dalam Konvensi.

Mengembangkan dan memaparkan
rencana tindakan terperinci yang
mengidentifikasikan kegiatankegiatan yang akan dilakukan dengan
memperhatikan reformasi hukum,
administratif dan kebijakan. Di samping
itu, ketika memformulasikan rencana ini,
pertimbangan akan diberikan terhadap
prioritas yang ditentukan oleh masyarakat
adat dan pemerintah.
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(d) Memberikan rekomendasi tentang
pembentukan mekanisme untuk melakukan
koordinasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan
di tingkat pusat dan lokal.
Gugus Tugas menetapkan focal points
pada setiap kementerian dan melakukan
serangkaian konsultasi dengan perwakilan
masyarakat adat dan pemangku kepentingan.
Dalam jangka waktu 10 bulan, Gugus Tugas
membuat kajian ulang hukum dan kebijakan
yang mengidentifikasi ketimpangan antara
ketentuan di dalam Konvensi ini dan hukum
Nepal. Berdasarkan hal ini, Gugus Tugas
mengembangkan sebuah rencana tindakan
nasional untuk melaksanakan Konvensi
ini. Konsultasi nasional mengenai rencana
rancangan ini dilakukan pada November
2008 dengan melibatkan perwakilan dari 59
masyarakat adat yang diakui pemerintah dan
perwakilan penduduk asli lainnya. Pada Maret
2009, rencana ini pada akhirnya justru tidak
didorong pemerintah.
Pendekatan koordinasi dalam pelaksanaan
Konvensi yang diambil di Nepal sangat penting,
baik dalam membawa seluruh pemangku
kepentingan utama pemerintah di Gugus Tugas
tingkat tinggi maupun dalam mempromosikan
kajian ulang dan reformasi komprehensif
atas peraturan perundang-undangan dan
program yang ada agar dapat memastikan
integrasi Konvensi ini ke dalam seluruh sektor
pemerintahan terkait. Gugus Tugas ini tidak
lagi aktif setelah penyerahan rencana tindakan
dan menyelesaikan mandatnya. Harapannya,
mekanisme koordinasi tingkat tinggi lainnya
akan berjalan.
Programme to Promote ILO Convention No.
169, project report Nepal, 2008-2009
Bolivia: Mengedepankan hak-hak masyarakat
adat pada aparat negara
Di Bolivia, dalam perjalanan sejarahnya negara
ini berupaya untuk mengintegrasikan masyarakat
adat agar dapat membangun sebuah bangsa
yang homogen. Akan tetapi, di paruh kedua
abad ke-20, terlihat semakin jelas bahwa
berbagai upaya ini telah gagal dan masyarakat
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adat pun mempertahankan identitasnya sebagai
masyarakat dengan identitas yang berbeda.
Pengakuan atas masyarakat adat sebagai
penduduk dengan identitas yang berbeda
dicerminkan dalam struktur kelembagaan yang
dibuat untuk membahas masalah-masalah
masyarakat adat.
Lembaga pertama yang didirikan adalah
Bolivian Indigenist Institute yang didirikan
pada tahun 1940-an. Tetapi karena badan ini
diterlantarkan akhirnya muncul sebuah gerakan
masyarakat adat yang kuat pada tahun 1990-an.
Pada 1993, badan ini diganti dengan National
Secretariat for Ethnic, Gender and Generational
Issues. Pada 1994, Vice-Ministry of Indigenous
Issues and Aboriginal Peoples didirikan yang
diikuti dengan pendirian Ministry of Peasant
Issues and Indigenous and Aboriginal Peoples
pada tahun 2000. Di bawah kementerian ini,
Vice-Ministry for Indigenous Affaiurs dibentuk.
Pada 2003, pemerintah mendirikan Ministry of
Indigenous Affairs and Aboriginal Peoples.
Melalui proses ini, tantangan utama yang
dihadapi adalah mendefinisikan sebuah
hubungan baru antara masyarakat adat dan
negara, pemerintah dan masyarakat pada
umumnya. Dalam konteks ini, salah satu
masalah utama adalah tersamarnya populasi
masyarakat adat. Terlebih masyarakat adat tidak
diakui dalam berbagai kebijakan, struktur dan
lembaga pemerintah sebagai penduduk yang
berbeda dengan hak-hak spesifik. Beberapa
faktor yang mengarah pada ketidakjelasan
masalah ini adalah:
Pelaksanaan yang lemah atas standar yang
ada dan lambatnya upaya untuk mencari
standar baru untuk mengakui hak-hak
masyarakat adat dalam konstitusi dan di
dalam sektor-sektor spesifik.
Fragmentasi kebijakan dan program
sektoral yang terkait dengan masyarakat
adat.
Lemahnya hak-hak masyarakat adat dalam
kebijakan, program sektoral juga lemahnya
regulasi dan prosedur administratif
termasuk pemantauan dan evaluasi
dampak program untuk mengurangi
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kemiskinan sehingga bisa mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium (MDG).
Kurangnya mekanisme untuk
mengumpulkan informasi periodik utama
seperti kesehatan dan pendidikan.
Masalah ini tentu kian menambah kesulitan
yang dihadapi dalam mengembangkan sebuah
struktur kelembagaan yang memadai untuk
melaksanakan hak-hak masyarakat adat.
Lembaga pengganti ini seluruhnya dicirikan
dengan kapasitas kelembagaan dan pengaruh
politik yang terbatas, minimnya sumber daya
finansial dan staf, staf yang tidak mumpuni,
terbatasnya cakupan kegiatan dan hasil-hasil
yang tidak lengkap.
Perubahan pemerintahan di Bolivia pada 2006
menunjukkan pula adanya perubahan yang
radikal dalam kebijakan yang terkait dengan
masyarakat adat. Rencana Pembangunan
Nasional 2006-2010 tidak memunyai fokus
spesifik terhadap masyarakat adat. Melainkan
hanya mencakup hak masyarakat adat sebagai
tema lintas sektoral, sebagai basis untuk
seluruh kebijakan pemerintah melalui rencana
pembangunan nasional.
Rencana pembangunan nasional diarahkan
pada proses “dekolonisasi” negara. Dalam
bidang politik harus menerima praktik politik
penduduk yang didominasi dan diabaikan; di
bidang ekonomi mengakui ekonomi penduduk
pertanian dan pengembara serta mereka dari
komunitas urban (Plan Nacional de Desarrollo de
Bolivia 2006-10).
Selain itu, struktur kelembagaan negara
tidak mengupayakan pembentukan sebuah
lembaga khusus yang bertanggungjawab
untuk menangani hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah menyatakan, di sebuah negara
seperti Bolivia dengan mayoritas masyarakat
adat, hak-hak ini tidak dapat ditangani di satu
kementerian tetapi harus ditangani oleh seluruh
aparat negara. Akibatnya, seluruh kebijakan
dan program pemerintah harus memberikan
kontribusi atas pelaksanaan hak-hak masyarakat
adat seperti yang diakui dalam konstitusi dan
dalam perundang-undangan, dengan partisipasi
penuh organisasi-organisasi masyarakat adat.
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Dalam konteks ini, pemerintah telah memberi
prioritas atas beberapa program khusus di
Kementerian Perencanaan Pembangunan
yang dimaksudkan untuk mengutamakan
masyarakat adat dalam strategi, kebijakan
dan program pembangunan di tingkat
nasional dan provinsi juga di tingkat eksekutif,
legislatif dan kehakiman. Upaya memberikan
perhatian utama, termasuk berbagai tindakan
di tingkat nasional dan provinsi, bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran dan sensitifitas
penduduk pada umumnya atas hak-hak
masyarakat adat.
Ekuador: Dewan Pembangunan
Ada 14 masyarakat adat yang diakui secara
resmi di Ekuador. Pada akhir tahun 2006, UN
Special Rapporteur mengenai permasalahan
masyarakat adat menyatakan, walaupun
Konstitusi Ekuador 1998 memasukkan hak-hak
kolektif spesifik masyarakat adat dan berbagai
kebangsaan di berbagai bidang, tetapi hal
ini belum dimasukkan ke dalam peraturan
perundang-undangan sekunder. Inilah yang
membuat sulit pelaksanaan secara menyeluruh.
Pemerintah telah membangun sejumlah
lembaga negara untuk membahas keadaan
masyarakat adat dan menciptakan peluang bagi
masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Law on Public Institutions of the Indigenous
Peoples of Ecuador,2 tahun 2007 mengatur
komposisi dan mandat Council for the
Development of the Nations and Peoples of
Ecuador. Di bawah undang-undang ini, Dewan
bertugas mendefinisikan kebijakan-kebijakan
dan strategi publik untuk mempromosikan
pembangunan berkelanjutan dan perbaikan
kondisi sosial, ekonomi dan spiritual masyarakat
adat di Ekuador. Dewan ini dikendalikan oleh
dua badan eksekutif yang berbeda, yaitu
Council of Indigenous Nationalities and People
dan National Executive Council. Jika badan
pertama dibentuk terutama oleh perwakilan

2

Ley Organica de las Instituciones PUblicas de Puebius
Indigenas del Ecuador due se Autodefiner cumo
Nacionalidades de Racies Ancestales.
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masyarakat adat, maka National Executive
Council justru memasukkan wakil Presiden
Republik Ekuador yang menduduki sebagai
ketua Komite ini.
Filipina: Komisi Nasional untuk Masyarakat
Adat
Di Filipina, masyarakat adat berjumlah sekitar
15-20 persen dari total populasi negara
ini. Kerangka hukum perlindungan hak-hak
masyarakat adat diatur dalam Indigenous
Peoples Rights Act (IPRA) tahun 1997.
Sesuai dengan undang-undang ini, National
Commission on Indigenous Peoples (NCIP)
didirikan sebagai sebuah badan independen di
bawah kantor kepresidenan.
NCIP adalah badan utama yang
bertanggungjawab atas formulasi dan
pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan
program untuk mempromosikan dan melindungi
hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat
(ICC/IPs) dan pengakuan domain terhadap
leluhur mereka (IPRA, Bagian 38). NCIP
terdiri dari tujuh komisioner yang berada di
bawah ICC/IPs. Komisioner ditunjuk presiden
Filipina dari sebuah daftar kandidat yang
direkomendasikan masyarakat adat. Selain itu,
perlu juga dicatat, bagian 16 dari UndangUndang Hak Masyarakat Adat menetapkan
negara memastikan bahwa masyarakat adat
akan menempatkan perwakilan wajib dalam
badan pengambil keputusan juga dewan
legislatif tingkat lokal lainnya.
http://www.ncip.gov.ph; R. Stavenhagen,
Laporan misi kepada Pemerintah Filipina, UN
Doc. E/CN.4/2003/90/Add.3, 5 Maret 2003
Venezuela: Pengakuan dalam konstitusi dan
peraturan perundang-undangan
Venezuela adalah “rumah” bagi sekitar 27
kelompok masyarakat adat yang berbeda.
Pada 1999, sebuah Konstitusi baru disahkan
dan untuk pertama kalinya mengakui hakhak masyarakat adat. Hal ini dirancang oleh
sebuah Constituent Assembly dengan 131
anggota, tiga di antaranya dipilih secara khusus
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oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan
batas tertinggi partisipasi politik masyarakat
adat dalam kehidupan politik negara ini. Hak
masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam
politik ditegaskan di dalam Pasal 125 konstitusi
negara. Di sini ditegaskan kewajiban negara
untuk memastikan perwakilan mereka dalam
badan negara. Dalam kaitan ini, UndangUndang Dasar tentang Masyarakat Adat tahun
2005 menetapkan bahwa masyarakat adat harus
diwakili di dalam Dewan Perwakilan Nasional
sekurang-kurangnya oleh tiga utusan.
Undang-Undang Dasar juga mengakui hakhak masyarakat adat untuk mempertahankan
dan mengembangkan organisasi sosial dan
politiknya sendiri seperti diatur dalam kebiasaan
dan tradisi mereka, serta menetapkan pendirian
kota masyarakat adat yang akan diatur menurut
hukum adat dari berbagai masyarakat adat
yang terkait. Kemudian, undang-undang ini
mengakui yurisdiksi khusus masyarakat adat. Hal
ini akan digunakan di dalam wilayah masyarakat
adat oleh otoritas tradisional yang sah sesuai
dengan hak asasi manusia seperti diatur dalam
konstitusi dan dalam berbagai persetujuan
internasional yang telah diratifikasi pemerintah
Venezuela.
Konstitusi Venezuela menetapkan negara
Venezuela sebagai sebuah masyarakat
demokratis, multietnis dan multikultural dan
mengakui bahasa-bahasa masyarakat adat
sebagai bahasa resmi masyarakat adat negara
ini. Konstitusi Venezuela mengakui keragaman
budaya (Pasal 100); pengakuan atas penduduk
dan masyarakat adat termasuk organisasi,
budaya, kebiasaan dan bahasa dan habitatnya;
hak-hak masyarakat adat yang tidak dapat
dicabut dan belum ditentukan; juga hak
atas identitas etnis termasuk tempat suci,
pendudukan antarbudaya dan dwibahasa.
Sesuai dengan mandat yang ditentukan di
Pasal 119 konstitusi negara ini, Venezuela
memprakarsai batas tanah dan proses sertifikasi
tanah untuk 35 masyarakat adat yang tinggal di
dalam wilayah negara ini. Hal ini menegaskan
bahwa komunitas dan masyarakat adat dapat
secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan
negara, mempertahankan budaya mereka dan
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menggunakan hak penentuan nasib sendiri
dalam masalah-masalah internal.
The Constitution of Venezuela: http://www.
tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.
htm;Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas: http://www.asembleanacional.gov.
ve
Afrika: Non-diskriminasi dan pembangunan
lembaga
Konstitusi Burundi, Kongo dan DRC telah
mengambil langkah-langkah inklusif bagi
masyarakat adat dengan menegaskan
perlindungan minoritas dan nilai toleransi.
Pembukaan Konstitusi Burundi tahun 2005
menyatakan, partai-partai politik minoritas dan
perlindungan minoritas etnis dan budaya bersifat
integral untuk pelaksanaan pemerintahan yang
baik. Konstitusi negara-negara Afrika ini juga
mengatur bahwa seluruh penduduk Burundi
hidup dalam harmoni dan saling menghormati
satu dengan lainnya. Setiap penduduk Burundi
harus bertanggungjawab mempromosikan
nilai-nilai toleransi dalam hubungan satu
dengan lainnya. Konstitusi Kongo tahun 2002
mengkriminalisasi hasutan karena kebencian
etnis dan juga menempatkan kewajiban individu
untuk mempromosikan sikap toleransi satu
dengan lainnya. Konstitusi DRC tahun 2006
mengambil satu langkah ke depan dengan
memasukkan keanggotaan “budaya atau bahasa
minoritas” sebagai dasar non-diskriminasi
bersama “ras” dan “etnisitas”. Selain itu,
negara ini berkewajiban mempromosikan hidup
bersama bagi seluruh kelompok etnis secara
harmonis dan melindungi seluruh kelompok
yang rentan termasuk kelompok minoritas.
Uganda juga telah mengakui bagian utara
wilayah teritorialnya, Karamoja, yang sebagian
besar didiami komunitas pengembala,
memunyai masalah khusus yang menghendaki
tindakan di tingkat pemerintah. Hal ini
merupakan pengakuan yang mengarah pada
pembentukan Kementerian Masalah-masalah
Karamoja. Pelaksanaan program khusus
bertujuan menangani masalah-masalah hak asasi
manusia komunitas pengembala masyarakat
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adat Karamojang3 belum begitu berhasil tetapi
hal ini memberikan sebuah kerangka kerja
pemerintah selanjutnya agar dapat membangun
dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk
wilayah tersebut dan masyarakat adatnya.
Republik Afrika Tengah juga telah mendirikan
entitas teritorial yang secara potensial dapat
mengembangkan unit pengelolaan sendiri.
Sejak tahun 1960-an, tujuh masyarakat telah
dibentuk dengan dewan kota yang otonom.
Walaupun hal ini dibentuk untuk menangani
komunitas pengembara seperti Mbororo,
tetapi pada kenyataannya komunitas ini
memiliki dewan terpilih, otonomi sendiri yang
dapat menjadi titik masuk untuk menegaskan
partisipasi dalam pengelolaan sehari-hari
urusan mereka sendiri. Penduduk pengembala
(pastoralist) juga mendiami Federasi Nasional
Penggembala yang memunyai kewenangan
dalam proses pengambilan keputusan
tentang masalah-masalah penggembala.
Dalam hal yang sama, Pemerintah Etiopia
juga telah mengadopsi strategi baru tentang
pengembangan masyarakat penggembala
yang telah meningkatkan hubungan kerja sama
di antara pemerintah dan regional. Setelah
di pimpin pemerintah federal, pemerintah
regional Oromiya, Afar dan Southern Peoples
telah membentuk komisi pastoral.
Sedangkan di Burkina Faso, negara dan kolektif
teritorial diberi mandat untuk melakukan
identifikasi, perlindungan dan konvensi wilayah
pastoralisme.
2005 Constitution of Burundi; 2002
Congolese Constitution, 2006 DRC
Constitution; Reports of the Working Group
of ACHPR on indigenous populations/
communities, concerning Ethiopia and
Burkina Faso. Case prepared by Naomi Kipuri

3

Karamojang adalah penduduk Karamoja. Di antara
komunitas masyarakat adat di Afrika lazim menyebut nama
wilayah yang sama seperti nama masyarakat adat yang
mendiaminya. Hal ini mengkaitkan penduduk dengan tempat
asal mereka sebagai hak yang tidak dapat dicabut.
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Australia: Komisioner Keadilan Sosial
Masyarakat Aborigin Pulau Selat Torres

Australia: Menghilangkan ketimpangan
sosial-ekonomi

Pada 1992, jabatan Komisioner Keadilan Sosial
Masyarakat Aborigin Pulau Selat Torres dibentuk
di bawah Komisi HAM Australia sebagai respons
atas ketimpangan sosial dan ekonomi ekstrim
yang dialami masyarakat adat Australia. Hal
yang sama juga ditemukan Komisi Kerajaan
yang meneliti kematian aborigin dalam tahanan
dan Penelitian nasional tentang kekerasan rasial.
Peran komisioner ini antara lain mengkaji ulang
dampak hukum dan kebijakan serta melakukan
pengawasan atas pelaksanaan hak asasi manusia
masyarakat adat Australia. Selain membuat
laporan keadilan sosial tahunan dan laporan
hak masyarakat adat yang dibuat di parlemen,
komisioner juga mempromosikan gerakan
untuk saling memahami dan menghormati
hak-hak masyarakat adat Australia. Komisioner
melakukannya dengan mengkaji ulang peraturan
perundang-undangan, memberikan saran
kebijakan dan melakukan penelitian tentang
masalah-maslaah HAM termasuk kesehatan,
kekerasan keluarga, hak anak-anak, serta
ketidakmampuan sosial.

Tantangan kita di masa depan adalah
melakukan kemitraan baru antara masyarakat
adat dan non-masyarakat adat Australia
... Inti kemitraan ini di masa depan adalah
menghilangkan ketimpangan antara
masyarakat adat dan non-masyarakat adat
Australia atas harapan hidup, keberhasilan
pendidikan dan peluang kerja. Kemitraan
baru ini bertujuan menghilangkan
ketimpangan yang ada sehingga kita
bisa menentukan sasaran nyata di masa
depan dalam waktu satu dekade untuk
mengatasi ketimpangan yang luas dalam
hal buta huruf, kemampuan berhitung dan
hasil kerja serta peluang bagi anak-anak
masyarakat adat dalam satu dekade untuk
mengatasi ketimpangan yang mendalam
pada tingkat kematian bayi di antara anakanak masyarakat adat dan non-masyarakat
adat. Selain itu, di dalam satu generasi,
juga untuk mengatasi ketimpangan hidup
17 tahun yang lebih rendah antara anakanak masyarakat adat dan non-masyarakat
adat Australia. Hal ini tentunya sangat
terkait dengan seluruh harapan hidup. (PM
Australia Kevin Rudd, Apology to Australia’s
Indigenous Peoples, 13 Februari 2008)

http://www.hreoc.gov.au/social_justice/index.
html

3.6.2. Memerangi diskriminasi dan
menghilangkan ketimpangan sosioekonomi
Harapan hidup masyarakat adat Australia adalah
17 tahun lebih rendah dari penduduk Australia
lainnya. Walaupun sebagian besar harapan
hidup wanita Australia rata-rata mencapai
usia 82 tahun, tetapi harapan hidup wanita
masyarakat adat hanya 64,8 tahun dan harapan
hidup pria masyarakat adat lebih rendah sekitar
59,4 tahun. Sebagai respons atas keaadaan
yang mengkhawatirkan ini, Council of Australian
Governments (COAG)4 pada Desember 2007
menyepakati sebuah kemitraan antara seluruh
4
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COAG terdiri dari Perdana Menteri, State Premiers, Territory
Chief Ministers dan Presiden Australian Local Government
Association

tingkatan pemerintah untuk bekerja bersama
dengan komunitas masyarakat adat guna
mencapai target pengurangan ketimpangan.
Pada Maret 2008, Deklarasi untuk
Menghilangkan Ketimpangan tentang
Kesehatan Masyarakat Adat ditandatangani
pemerintah dan masyarakat adat (lihat bagian
11.2.). Dengan target yang sudah ditentukan,
seluruh Pemerintah Australia bekerja sama
mengembangkan reformasi mendasar untuk
mencapai target ini, dan juga mengakui bahwa
langkah ini merupakan sebuah pelaksanaan
yang sangat penting sehingga menghendaki
investasi yang besar. Pada 2008, COAG
menyepakati inisiatif bagi masyarakat adat
Australia senilai 4,6 miliar dolar Australia untuk
pengembangan anak-anak usia dini, kesehatan,
perumahan, pengembangan ekonomi dan
layanan jasa di daerah terpencil.
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COAG mencatat, kesepakatan baru ini
menunjukkan adanya sikap tegas terhadap
komitmen COAG untuk menghilangkan
ketimpangan yang ada. Perbaikan terusmenerus atas hasil bagi masyarakat adat hanya
dapat dicapai melalui perubahan sistematis.
Melalui kesepakatan ini, akuntabilitas seluruh
pemerintah akan disampaikan kepada
masyarakat khususnya yang terkait dengan
kinerjanya untuk memperbaiki hasil-hasil dalam
bidang utama ini.
http://www.coag.gov.au/coag_
meeting_outcomes/2008-11-29/index.
cfm#indigenous;http://www.humanrights.gov.
au/social_justice/health/targets/closethegap/
part2_1.html

lembaga pendidikan untuk penduduk yang
termarjinalisasi. Kebijakan ini telah menciptakan
peluang bagi komunitas masyarakat adat
untuk mendapatkan akses ke pendidikan
dan lapangan kerja yang lebih baik. Sayang,
kebijakan reservasi ini hanya mencakup sektor
publik dan tidak meluas ke sektor swasta.
Kemudian, manfaat ini acapkali dimonopoli
oleh bagian masyarakat yang tingkat
kehidupannya lebih baik daripada menjangkau
mereka yang paling membutuhkan. Kemudian,
ada banyak masyarakat adat yang tidak
dikategorisasi sebagai Masyarakat Adat
Terdaftar, sehingga tidak bisa mendapatkan
manfaat seperti yang diatur dalam konstitusi.
Pasal 29 Konstitusi memberdayakan bagian
tertentu warga yang berdiam di wilayah
India atau bagian wilayah India yang
memiliki bahasa, tulisan atau budayanya
sendiri, dengan hak untuk mengonservasi
mereka.

India: Tindakan nyata untuk masyarakat adat
terdaftar
Masyarakat Adat Terdaftar (lihat Bagian 1.4)
adalah komunitas yang paling dirugikan secara
sosial dan ekonomi di India. Banyak hukum dan
program dibuat untuk memperbaiki kondisi
kelompok yang dirugikan termasuk masyarakat
adat. Ada ketentuan tertentu dalam Konstitusi
India terkait hak-hak dasar yang disusun secara
khusus untuk melindungi hak-hak mereka.4
Sebagian ketentuan tentang tindakan nyata itu
adalah:
Pasal 15 ayat (4) yang menetapkan bahwa
pemerintah harus membuat ketentuan
khusus untuk kemajuan warga negara yang
terbelakang secara sosial dan pendidikan
atau untuk ... Masyarakat Adat Terdaftar.
Pasal 16 ayat (4) dan (4A) memberdayakan
negara untuk mengembangkan mekanisme
atau pola atau peraturan perundangundangan untuk membuat pos dan
promosi guna mendukung Masyarakat Adat
Terdaftar.

Pasal 29 bersama dengan berbagai ketentuan
konstitusional lainnya–termasuk ketentuan
spesifik untuk negara bagian yang berbeda
(Pasal 371A dan 371G) serta daftar kelima dan
keenam Konstitusi–memberikan ruang lingkup
luas dan merupakan perangkat yang kuat untuk
masyarakat adat untuk membangun lembaga
yang akan mencakup pendirian, pelestarian
dan penegakkan budaya dan adat istiadat dari
generasi ke generasi.
Selain itu ada hak dasar lain yang diberikan
Mahkamah Agung yang menginterpretasi
hukum atas perlindungan hak-hak mendasar
masyarakat adat.6 Hak ini mencakup persamaan
di depan hukum, hak untuk hidup, hak untuk
mendapatkan pendidikan bagi semua anak
di antara usia enam dan 14 tahun, kebebasan
berekspresi dan berkumpul, larangan
perdagangan manusia dan pekerja anak.

Pasal 15 dan 16 memberikan langkahlangkah khusus termasuk tindakan nyata
menyediakan lapangan kerja dan tempat di

Directive Principles of State Policy di bawah
konstitusi juga memerintahkan negara-negara
bagian untuk memastikan kesejahteraan
masyarakat adat dan melaksanakan langkah-

5

6

Hal ini tambahan ketentuan umum yang dapat diterapkan di
otoritas India.

III. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Menurut Pasal 141, hukum yang dinyatakan Mahkamah
Agung mengikat seluruh pengadilan atas tanah.
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langkah pemerintah.
Dengan demikian hal ini kian
memperluas interpretasi
hukum yang mendukung
masyarakat adat.7 Ketentuan
ini bila digunakan secara
berhasil sangat berperan
dalam melindungi hak-hak dan
kepentingan masyarakat adat.
Case prepared by
Chonchuirinmayo Luithui

7
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Pasal 46 menetapkan bahwa negara akan mempromosikan
kepentingan pendidikan dan ekonomi masyarakat adat dan
bagian masyarakat yang lemah lainnya.
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IV. LEMBAGA MASYARAKAT ADAT
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4.1.

MENJAGA DAN MENGEMBANGKAN ADAT
ISTIADAT, TRADISI DAN LEMBAGA
MASYARAKAT ADAT

Hak masyarakat adat untuk mempertahankan
dan mengembangkan lembaga sosial,
ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri
adalah hak mendasar menurut hukum HAM
internasional. Keberadaan lembaga-lembaga
ini juga merupakan unsur utama dalam
penjabaran tentang masyarakat adat. Pasal
1 ayat (1) Konvensi No. 169 mengidentifikasi
masyarakat adat sebagai mereka yang
mempertahankan sebagian atau seluruh
lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik
mereka sendiri tanpa melihat status hukumnya
(lihat bagian 1.1). Keberadaan lembaga sosial,
ekonomi, budaya dan politik yang berbeda
merupakan sebuah bagian terpadu tentang
apa yang dimaksud dengan masyarakat adat
dan tentang sebagian besar dari apa yang
membedakan masyarakat adat dengan bagian
lain penduduk bangsa satu negara. Oleh karena
itu, ketentuan HAM internasional tentang hakhak masyarakat adat mencakup promosi dan
perlindungan hak kolektif masyarakat adat
untuk mempertahankan, mengendalikan dan
mengembangkan lembaga-lembaga sosial,
ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri–
termasuk cara-cara, adat istiadat, hukum adat
dan sistem hukum mereka. Lembaga-lembaga
ini juga sangat vital untuk memastikan proses
konsultasi dan partisipasi masyarakat adat
dalam proses pengambilan keputusan yang
memengaruhinya (lihat bagian 5).

Penghormatan atas lembaga-lembaga
masyarakat adat ini bersifat terpadu untuk
Konvensi No. 169 seperti ditentukan dalam
serangkaian ketentuan:
Pasal 2 ayat (1). [Tindakan pemerintah akan
mencakup langkah-langkah untuk]:
(b) Meningkatkan perwujudan penuh atas
hak-hak sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat adat sesuai dengan identitas
sosial dan budaya, adat istiadat dan
lembaganya.
Pasal 4 ayat (1). 1. Langkah-langkah khusus
harus diberlakukan sepanjang sesuai untuk
mengamankan semua orang, lembaga,
harta milik, buruh, budaya dan lingkungan
masyarakat yang bersangkutan.
Pasal 5. Dalam menerapkan ketentuan
Konvensi:
(a)

Nilai-nilai sosial, budaya, agama dan
spiritual serta kebiasaan masyarakat
adat harus diakui dan dilindungi,
dan perlu diperhitungkan sifat dari
berbagai kesulitan mereka baik sebagai
kelompok maupun orang-per-orang.

(b) Integritas nilai, kebiasaan dan lembaga
masyarakat ini harus dihargai.
Pasal 6 ayat (1)
Pasal 6 (1). Dalam menerapkan ketentuanketentuan Konvensi, pemerintah harus:
(a)

IV. LEMBAGA MASYARAKAT ADAT

Berkonsultasi dengan masyarakat
yang bersangkutan, melalui tata cara
yang sesuai dan khususnya melalui
lembaga-lembaga perwakilan mereka,
pertimbangan atas langkah-langkah
legisalatif atau administratif serta badanbadan lain yang bertanggungjawab
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atas berbagai kebijakan dan program
yang menyangkut mereka juga harus
diberikan.
(b) Menetapkan cara-cara masyarakat ini
agar dapat ikutsertakan dengan bebas,
seperti penduduk lainnya, di semua
tingkat pembuat keputusan dalam
lembaga-lembaga pemilihan serta
badan-badan administratif dan badanbadan lainnya yang bertanggungjawab
atas berbagai kebijakan dan program
yang menyangkut mereka.

Pasal 5: Masyarakat adat memunyai hak
untuk menjaga dan memperkuat ciriciri mereka yang berbeda di bidang
politik, hukum, ekonomi, sosial dan
lembaga-lembaga budaya, serta tetap
mempertahankan hak untuk berpartisipasi
secara penuh, jika mereka menghendaki,
dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan
budaya negara ...

Pasal 8 ayat (2). Masyarakat ini berhak
untuk mempertahankan adat istiadat dan
lembaganya, di mana semua ini tidak
bertentangan dengan hak-hak [...]

Pasal 18: Masyarakat adat memunyai
hak [...] untuk mempertahankan dan
mengembangkan pranata pembuatan
keputusan yang mereka miliki secara
tradisional.

Dalam hal tertentu, pengertian “lembaga”
digunakan untuk merujuk pada lembaga atau
organisasi sementara yang mencakup praktik,
kebiasaan dan pola budaya masyarakat adat.
Pembukaan Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat mengakui interkonektivitas
inheren antara lembaga, tradisi atau kebiasan
masyarakat adat. Deklarasi ini mengakui
kebutuhan yang mendalam untuk menghormati
dan mempromosikan hak-hak inheren
masyarakat adat yang berasal dari struktur
politik, ekonomi dan sosial mereka serta dari
budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofi
mereka khususnya hak atas tanah, wilayah dan
sumber daya mereka. (Pendahuluan Deklarasi
PBB ayat 7).
Budaya dan tradisi penduduk sipil bersifat
dinamis dan tanggap terhadap kenyataan
serta kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan
adanya spektrum yang luas dari lembagalembaga dan bentuk organisasi yang berbedabeda. Sebagian telah mempertahankan sistem
hukum, sosial, administratif dan pemerintahan
tradisional, sementara lainnya telah mengadopsi
atau dipaksa mengadopsi lembaga dan bentuk
organisasi baru.
Kadang-kadang masyarakat adat dianggap
bersifat statis dan homogen sementara secara
salah kaprah juga diartikan apabila masyarakat
adat berubah atau mengadopsi bentuk
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Khusus terkait dengan lembaga masyarakat
adat, Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat menetapkan bahwa:

Pasal 20: Masyarakat adat memunyai hak
untuk menjaga dan mengembangkan
sistem-sistem atau lembaga-lembaga politik,
ekonomi dan sosial mereka,...
Pasal 34: Masyarakat adat memunyai
hak untuk memajukan, membangun
dan mempertahankan stuktur-struktur
kelembagaan dan kebiasaan-kebiasaan
mereka yang khas, spiritualitas, tradisitradisi, prosedur dan praktik-praktik di mana
mereka berada, sistem-sistem peradilan atau
kebiasaan-kebiasaan, sesuai dengan standarstandar hak asasi manusia yang diakui secara
internasional.
organisasi baru justru mereka akan menjadi
kurang “beradat”. Akan tetapi, kenyataannya
masyarakat adat itu beragam dan sangat
dinamis.
Ketentuan Konvensi No. 169 seharusnya
tidak dipahami hanya untuk lembaga
tradisional tetapi juga berlaku untuk praktik
pengembangan ekonomi, budaya dan sosial
masyarakat adat sekarang ini. Dengan kata lain,
adatasi budaya dan pengembangan teknologi
oleh masyarakat adat tidak seharusnya
mengurangi atau memperburuk kemampuan
penerapan ketentuan ini. Hal ini juga berarti
masyarakat adat berhak untuk membangun
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lembaga kontemporer apabila lembaga
tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi
kebutuhan dan minat mereka.

4.2.

PENERAPAN PRAKTIS: PENGHORMATAN
ATAS LEMBGA-LEMBAGA MASYARAKAT
ADAT

Bangladesh: Lembaga pemerintahan
tradisional
Ada 11 masyarakat adat di wilayah Chittagong
Hill Tracts (CHT) Bangladesh, masing-masing
dengan bahasa, kebiasaan dan budaya mereka
sendiri.1 Mereka yang tidak dianggap sebagai
masyarakat adat, terutama adalah anggota
penduduk Bengali. Masyarakat adat di CHT
diakui menurut Regulasi CHT tahun 1900 dan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995.
Walaupun sistem pemerintahan Bangladesh
bersifat kesatuan, tetapi sistem hukum dan
administratif di Chittagong Hill Tracts (CHT)
terpisah dan berbeda dari sistem pada bagian
lain di negara ini. Serangkaian lembaga
masyarakat adat tradisional dan dewan terpilih
secara kontemporer baik di tingkat distrik dan
wilayah yang memiliki otoritas administratif di
wilayah CHT dengan pemerintah pusat melalui
pejabat pemerintah distrik dan sub-distriknya.

1

Ada tiga tingkat utama pemerintahan
tradisional di CHT:
Karbari. Pada umumnya sesepuh, dan
mereka adalah kepala atau ketua desa
tradisional. Dalam pengertian praktis,
kedudukan karbari dalam sebagian besar
kasus, de facto bersifat turun-temurun.
Kepala adat yang bertanggungjawab atas
sebuah mauza. Mauza adalah sebuah unit
administrasi pajak tanah di Bangladesh
yang memiliki batas-batas geografis
tetap. Di CHT, mauza juga merupakan
sebuah unit administrasi sipil dan yudisial
di bawah otoritas kepala adat tradisional,
selain merupakan sebuah unit administrasi
pajak. Kepala adat bertanggungjawab atas
manajemen sumber daya, administrasi
tanah dan pajak, menjaga tata tertib dan
administarasi peradilan adat termasuk
sebagai sebuah otoritas naik banding
dengan fungsi hukum karbari.
Tiga kepala adat atau raja. Mereka
bertanggungjawab atas tiga masalah
administratif dan pajak–369 mauza di
CHT merupakan bagian kepala adat
atau raja ini. Yurisdiksi raja–pada satu
waktu didasarkan pada pembagian suku
dan klan–wilayahnya ditentukan selama
pemerintahan kolonial Inggris melalui
wilayah batas atau geografis yang sudah
tetap.

Masyarakat adat ini adalah Bawn, Chak, Chakma, Khumi, Khyang,
Lushai, Marma, Mru, Panktua, Tanchangya dan Tripura.
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Walaupun, lembaga-lembaga masyarakat
adat tradisional memainkan peranan penting
dalam politik dan administrasi CHT, namun
lembaga yang paling berpengaruh berkenaan
dengan fungsi administrasi sehari-hari adalah
dewan distrik terpilih. Dewan distrik ini
bertanggungjawab dalam masalah-masalah
seperti pendidikan dasar, kesehatan umum,
perikanan, pangan, industri kecil dan rakyat.
Menurut CHT Accord tahun 1997, administrasi
pertanahan, ketertiban umum dan pendidikan
kejuruan juga akan dialihkan ke dewan-dewan
ini yang secara langsung disubordinasi ke
Dewan Regional CHT.
Akan tetapi, pemimpin masyarakat adat CHT
sebagian besar tidak puas dengan status hakhak masyarakat adat di CHT dan mereka pun
menyerukan adanya sebuah perbaikan otonomi
yang berarti untuk masyarakat adat di CHT
dan upaya untuk mengurangi diskriminasi atas
masyarakat adat pada sebagian politisi nonmasyarakat adat, pegawai pemerintah dan
masyarakat umum.
Raja Devasish Roy (2004) Challenges for
Juridical Pluralism and Customary Laws
of Indigenous Peoples: The Case of the
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Chittagong Hill Tracts, Bangladesh; John
Henriksen: Key Principles in Implementing ILO
Convention No. 169, ILO, 2008
Greenland: Pemerintahan sendiri
Greenland merupakan pulau terbesar di dunia
dengan luas wilayah 2,2 juta kilometer persegi
dan 410.000 kilometer persegi di antaranya
tidak tertutup es. Total penduduk Greenland
sebanyak 56.462 jiwa (Statistik Greenland,
2008).
Upaya masyarakat Greenland untuk membentuk
pemerintahan sendiri sangatlah panjang.
Berlangsung dari kolonisasi Greenland pada
tahun 1721 di bawah administrasi pemerintah
Denmark. Selama periode 1945-1954,
Greenland masuk daftar wilayah pemerintahan
yang tidak berdiri sendiri pada Bab XI Piagam
PBB. Status ini berubah pada tahun 1954 ketika
Greenland diintegrasikan ke dalam Danish
Realm (Kekuasaan Denmark).
Pada 1979, Undang-Undang Pemerintahan
Sendiri Greenland berlaku. Undang-undang
ini memungkinkan Greenland menjalankan
kekuasaan legislatif dan eksekutif, khususnya
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administrasi dalam negeri, pajak langsung
dan tidak langsung, sektor perikanan di dalam
batas Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ); yaitu
200 mil laut dari garis pantai Greenland),
perburuan, pertanian dan peternakan rusa
kutub, kesejahteraan sosial, pasar tenaga
kerja, pendidikan dan budaya, pendidikan
kejuruan atau masalah-masalah lain mengenai
perdagangan, layanan kesehatan, bidang
perumahan dan perlindungan lingkungan.
Setelah 20 tahun berlakunya undang-undang
itu, secara praktis seluruh bidang tanggung
jawab yang dapat dialihkan di bawah Home Rule
Act diambil alih oleh Home Rule Government.
Karena ada kebutuhan untuk merevisi posisi
Greenland di dalam kesatuan Danish Realm,
maka sebuah Komisi Hom Rule Greenland
dibentuk pada peralihan tahun 1999-2000,
kemudian diikuti dengan pembentukan Komisi
Pemerintahan Sendiri Greenland-Denmark pada
tahun 2004.
Sesuai kerangka acuannya, berdasarkan pada
posisi konstitusional Greenland dan sesuai
dengan hak penentuan nasib sendiri penduduk
Greenland menurut hukum internasional, Komisi
ini ditugaskan untuk mempertimbangkan
dan mengusulkan bagaimana otoritas
Greenland dapat melaksanakan lebih lanjut
pemerintahannya. Oleh karena itu, perundangundangan baru ini akan ditempatkan di dalam
kerangka kerja kesatuan Danish Realm dan
mengambil titik awal dari posisi konstitusional
Greenland yaitu Konstitusi Denmark sekarang.
Komisi Pemerintahan Sendiri memulai kerjanya
pada April 2008 dengan pengajuan RUU
Pemerintahan Sendiri Greenland. Undangundang ini menetapkan otoritas pemerintahan
sendiri untuk mengemban tanggung jawab lebih
banyak bidang daripada yang sudah diambil
alih di bawah Home Rule dengan pengecualian
atas masalah konstitusi, luar negeri, kebijakan
pertahanan dan keamanan, Mahkamah Agung,
kebangsaan, dan kebijakan nilai tukar dan
moneter.
Oleh karena itu, otoritas Pemerintahan Sendiri
Greenland nantinya akan memunyai kekuasaan
legislatif dan eksekutif, kekuasaan kehakiman,
sistem peradilan (termasuk pengadilan) yang
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akan dibentuk oleh otoritas Pemerintahan
Sendiri.
Unsur penting lain dari undang-undang ini
adalah adanya prinsip keseimbangan hak dan
kewajiban. Sebagai konsekuensinya, pada
tingkat yang lebih besar Greenland harus
mampu meningkatkan pendapatan pajak
agar dapat membiayai peningkatan peran
Pemerintahan Sendiri. Dengan cara inilah
Greenland jadi tidak bergantung pada subsidi
dari Pemerintah Denmark.
Gagasan utama pengajuan model ekonomi
ini adalah pendapatan dari kegiatan sumber
daya mineral di Greenland yang harus dibayar
secara sama untuk otoritas Pemerintahan
Sendiri dan Pemerintah Denmark. Pendapatan
yang dibayar untuk Pemerintah Denmark
seharusnya digunakan untuk mengurangi
subsidi Pemerintah Danish ke Greenland,
dan Greenland dengan sendirinya membiayai
bidang-bidang tanggung jawab yang diambil
alih di masa depan. Hal ini menjamin otoritas
Pemerintahan Sendiri memiliki sebuah fondasi
yang kuat untuk perencanaan ekonomi dan bisa
memutuskan sendiri bidang tanggung jawab
apa saja yang akan diambil alih. Bila subsidi
Pemerintah Denmark ke otoritas Pemerintahan
Sendiri telah dikurangi hingga nol, negosiasi
tentang hubungan ekonomi di masa depan
pun akan dimulai antara otoritas Pemerintahan
Sendiri dan Pemerintah Denmark.
Undang-undang ini juga mengakui bahwa
Greenlandic adalah sebuah bagian utama
identidas budaya penduduk Greenland dan
dengan demikian bahasa Greenland harus
merupakan bahasa resmi negara ini.
Akhirnya, undang-undang ini menetapkan
bahwa kemerdekaan Greenland berdasarkan
pada keinginan rakyat Greenland dan apabila
rakyat Greenland memunyai keinginan ini,
negosiasi antara pemerintah Denmark dan
otoritas Pemerintahan Sendiri Greenland harus
berlangsung. Sebuah kesepakatan final tentang
Pemerintahan Sendiri harus didorong melalui
sebuah referendum di Greenland dan diakhiri
dengan persetujuan Parlemen Denmark.
Pada Selasa, 25 November 2008, RUU tentang
Pemerintahan Sendiri diajukan untuk sebuah
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referendum di Greenland. Dari 39.611 jiwa
yang berhak untuk memilih di Greenland, 75,5
persen pemilih memberikan persetujuan. Hasil
referendum tentang Pemerintahan Sendiri di
Greenland dengan demikian memperjelas
bahwa rakyat Greenland telah memilih
dengan angka mutlak untuk pemerintahannya
sendiri. Setelah referendum dan persetujuan
Parlemen Denmark, Undang-undang tentang
Pemerintahan Sendiri berlaku pada 21 Juni
2009.

rusa kutub sehingga disusun menjadi distrik
peternakan rusa kutub. Batas antara wilayah ini
acapkali secara sewenang-wenang dibuat dan
berbuntut konflik dengan batas siida tradisional.
Hal ini menyebabkan konflik internal atas
wilayah pengembalaan karena sistem tradisional
yang mengelola sumber daya rumput dan
perselisihan tidak lagi bersifat fungsional
dan pemilik rusa kutub individual dipaksa
meningkatkan kompetisi untuk sumber daya
yang langka itu.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: http://
www.hanog.gl; Draft Act on Greenland
Self-Government; Versi ringkasan Executive
Summary Greenland-Danish Self-Government
Commission’s Report on Self-Government in
Greenland (E/C.19/2009/4/Add.4)

Undang-undang peternakan rusa kutub tahun
2007 (“reindriftsloven”) yang menggantikan
undang-undang peternakan rusa kutub
tahun 1978 memperkenalkan kembali siida
sebagai sebuah entitas hukum yang penting.
Amandemen didasarkan pada pengakuan
bahwa sistem lisensi peternakan individual dan
pengorganisasian ke dalam distrik peternakan
rusa kutub tidak berfungsi baik dengan sistem
ekonomi dan sosial peternakan rusa kutub
Sami tradisional. Walaupun sistem pemberian
lisensi dan distrik dipertahankan, siida kembali
diberikan peranan utama dalam organisasi dan
pengelolaan peternakan rusa kutub Sami di
Norwegia sejak 1 Juli 2007.

Norwegia: Lembaga siida tradisional
Pengenalan kembali secara hukum lembaga
atau sistem tradisional siida, peternakan rusa
kutub masyarakat adat Sami sebagian besar
dipengaruhi dan diakui oleh ketentuan hukum
internasional termasuk Pasal 5(b) Konvensi No.
169.
Pada dasarnya, masyarakat adat Sami tinggal
dalam kelompok siida yang berbeda-beda
besarnya dan sangat ditentukan oleh sumber
daya yang tersedia di wilayah tersebut. Di
dalam siida tidak ada stratifikasi sosial. Bentuk
pemerintahannya adalah demokrasi lokal tanpa
negara dengan seorang pemimpin. Kepala adat
memimpin rapat, bertanggungjawab membagi
tanah perburuan, menentukan hak siida dengan
kelompok lain, memediasi konflik internal dan
menjadi juru bicara untuk siida.
Dalam komunitas Sami pengembala rusa kutub,
sistem siida bersifat fungsional hingga tahun
1970-an, ketika peraturan perundang-undangan
peternakan rusa kutub baru meniadakan
peran siida sebagai sebuah entitas hukum dan
sosial. Sebuah sistem baru diperkenalkan dan
dalam hal ini sistem kolektif tradisional siida
digantikan dengan sistem lisensi peternakan
rusa kutub individual atau unit operasional.
Saat ini seorang warga harus mengajukan
permohonan untuk lisensi peternakan rusa
kutub dari otoritas negara urusan peternakan
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Kasus dikutip di: John Henriksen: Key
Principles in Implementing ILO Convention
No. 169, ILO, 2008; Haetta, Odd Mathis
Haetta: The Sami-Indigenous People of the
Arctic, Davvi Girji OS, 2003
Kaledonia Baru: Lembaga senat adat
Status penduduk Kanak, masyarakat adat
Kaledonia Baru, diatur sesuai dengan Noumea
Agreement tahun 1998 yang ditandatangani
pemerintah Perancis dan gerakan kemerdekaan
Kanak (Front de Liberation Nationale
Kanak et Socialiste) dan Partai Konservatif
(Rassemblement Pour La Caledonie dans la
Republique). Nourmea Agreement menetapkan
pendirian lembaga Senat Adat. Lembaga ini
terdiri dari 16 kepala adat Kanak yang harus
diajak berkonsultasi tentang masalah-masalah
yang memengaruhi identitas Kanak.
(Noumea Accord dalam Laporan Hukum Adat
Australia 17, 2002, hlm. 88 ff)
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Kolombia: Otoritas tradisional masyarakat
adat
Konstitusi Kolombia mengakui yurisdiksi khusus
otoritas tradisional masyarakat adat yang
dilaksanakan dalam teritorialnya selama tidak
bertentangan dengan konstitusi dan perundangundangan negara. Konstitusi Kolombia juga
mengakui teritorial masyarakat adat sebagai
entitas administrasi publik di tingkat lokal dan
menetapkan bahwa entitas teritorial ini akan
diatur oleh otoritas mereka sendiri. Dalam hal ini
konstitusi dan fungsinya diatur menurut hukum
adat masing-masing komunitas masyarakat adat.
Ada fenomena sosial yang kompleks di wilayah
Cauca Kolombia. Fenomena ini mencakup
kehadiran tuan tanah dengan pengaruh politik
dan sosial yang kuat; rendahnya perkembangan
industri dan organisasi pekerja; tingginya
persentase masyarakat adat dan petani
miskin; dan masalah-masalah ketertiban yang
serius seperti pemindahan dan penghilangan
penduduk yang tidak bersalah, juga konfrontasi.
Berhadapan dengan keadaan ini, tujuh
kelompok masyarakat adat di Cauca (Nasa,
Guamiano, Totoro, Yanacona, Inga, Kokonukos
dan Eperara’ Siapidara) membentuk Dewan Adat
Wilayah Cauca atau Cauca Regional Indigenous
Council (CRIC) pada 1971. Salah satu prioritas
utama dewan adat ini adalah memulihkan dan
menguasai kembali teritorial wilayah ini dengan
mempertahankan struktur daerah penampungan
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dan dewan. Meskipun sebenarnya hal itu
berasal dari masa kolonial Spanyol, dan telah
menjadi sebuah lembaga tradisional untuk
pengakuan atas seluruh terirorial nenek moyang
masyarakat adat. Dewan adat ini adalah badan
pemerintahan otonom di teritorial ini. Dewan
adat ini menjalankan program-program politik,
hukum, kesehatan, pendidikan, produksi,
gender dan lainnya. Di antara program ini,
dewan adat mengeluarkan dokumen legislatif
yang disebut “Resolusi”. Banyak di antaranya
terkait dengan konflik bersenjata, kehadiran
kelompok-kelompok keagamaan, pengedar
narkoba dan kebijakan pemerintah karena
hal ini berkaitan dengan teritorial wilayah
mereka. Mereka juga memunyai penjaga adat
yang bekerja untuk menyatukan teritorial
wilayah dan mengembalikan penduduk yang
telah diculik atau direkrut oleh berbagai
kelompok bersenjata. Partisipasi politik telah
memungkinkan mereka memperoleh jabatan
di tingkat pemerintahan dan dewan kota.
Dewan adat juga berpartisipasi secara aktif
dalam diskusi untuk reformasi Konstitusi
Politik. Hasilnya Dewan Konstituen Nasional
tahun 1991 dan 1999, menandatangani
sebuah perjanjian dengan pemerintah untuk
pengembangan kebijakan untuk masyarakat
adat secara komprehensif.
Constitution of Colombia: http://www.
secretarsenado.gov.co/leyes. Case prepared
by Myrna Cunningham
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Nikaragua: Komunitas Pantai Samudera
Atlantik
Di bawah Pasal 89 Konstitusi Nikaragua,
komunitas Pantai Samudra Atlantik yang
terorganisir di dalam dua wilayah otonomi RAAN
dan RAAS (Autonomous Regions of the North
and South Atlantic) yang mencakup secara
berturut-turut bagian utara dan selatan wilayah
Atlantik, diberi hak untuk mempertahankan
model organisasi sosial mereka sendiri dan
menangani masalah-masalah lokal menurut adat
dan tradisi mereka. Prinsip Undang-Undang
Otonomi yang terangkum dalam usulan Komisi
Otonomi, dinyatakan bahwa:
“Konstitusi politik kita menegaskan bahwa
Nikaragua adalah sebuah negara multietnis dan
mengakui hak Komunitas Pantai Atlantik untuk
mempertahankan identitas budaya, bahasa, seni
dan budaya masyarakat adat serta hak untuk
menggunakan dan memanfaatkan perairan,
hutan dan tanah komunal untuk manfaat
penduduknya. Konstitusi Nikaragua juga
mengakui hak masyarakat adat untuk membuat
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program-program khusus yang dirancang agar
dapat memberi kontribusi atas pembangunan
setempat serta menghormati hak masyarakat
adat untuk hidup dan mengorganisisasi
kehidupan mereka sendiri menurut kondisi
budaya dan sejarah yang sah.”
Tujuan utama undang-undang otonomi ini
dijabarkan dengan membentuk pemerintah
otonom di wilayah Pantai Atlantik dalam
negara kesatuan Nikaragua. Undang-undang
otonomi ini secara khusus memberikan dua
wilayah otonomi pelaksanaan yurisdikasi untuk
masyarakat adat (Pasal 1-6). Selain itu, walaupun
bahasa Spanyol adalah bahasa resmi Nikaragua,
bahasa komunitas Pantai Atlantik akan menjadi
bahasa resmi di dalam wilayah otonomi itu
(Pasal 7).
Undang-undang otonomi ini menentukan
bahwa penduduk yang tinggal di wilayah
otonomi berhak mengembangkan organisasi
sosial dan produksi untuk mendukung nilai-nilai
yang dianut dan undang-undang menetapkan
struktur organisasi yang menghormati bentuk
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organisasi tradisional masyarakat adat yang
dinyatakan dalam bentuk pemerintahan lain.
Organisasi tersebut antara lain:
Dewan Otonomi Regional
Pemerintahan Otonomi Regional
Dewan Wilayah
Dewan Masyarakat
Bentuk organisasi tradisional lain mencakup
Dewan Tetua Adat (Almuk Nani), sebuah
organisasi berbasis komunitas yang dapat
dirunut kembali pada masa pra-Kolombia.
Dewan ini terdiri dari tetua adat atau anggota
komunitas yang sangat dihormati dan dihargai
dalam masyarakat adat. Peran tetua adat ini
mencakup:
Perwakilan politik dalam pemerintahan
dalam negeri dan pengakuan atas kepala
adat setiap komunitas.
Mengarahkan komunitas ke arah
penghormatan mutlak atas kepercayaan
atau keyakinan agama, hak atas tanah dan
penggunaan sumber-sumber alam secara
rasional.
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Mempertahankan identitas masyarakat
adat melalui penghormatan atas tradisi,
norma sosial dan hukum serta menolak
akulturasi dan etnosentris.
Mempromosikan lebih lanjut otonomi
wilayah dengan mendorong partisipasi
yang berhasil guna pada berbagai
tingkatan pemerintahan.
Mendorong inisiatif yang difokuskan pada
penghormatan dan pengakuan atas tanah
adat dan sejarah komunitas masyarakat
adat.
Mendorong terciptanya kondisi yang
kondusif untuk proses integrasi dan
konsolidasi hukum adat ke dalam sistem
hukum administratif wilayah otonomi.
Mengembangkan hubungan dengan
badan-badan dunia yang mampu
memperkuat solidaritas masyarakat adat
ke dalam lingkungan ekonomi, politik dan
budaya.
Pasal 4 Undang-Undang 445 tentang Tanah
Komunal menyatakan bahwa “Dewan Komunal
adalah otoritas tertinggi bagi komunitas
masyarakat adat dan etnis dan otoritas ini
bertanggungjawab atas perwakilan hukum

65

komunitas tersebut ...”. Pasal yang sama
menetapkan bahwa otoritas teritorial adalah
otoritas tertinggi di dalam wilayah teritorial itu
dan diselenggarakan menurut prosedur yang
ditentukan kelompok komunitas di wilayah
teritorial itu.
Pasal 5 Undang-Undang 445 merujuk
kepada otoritas bersama sebagai lembaga
pemerintahan administratif tradisional yang
mewakili komunitas tersebut. Pasal 11 dan
15 undang-undang yang sama menetapkan
bahwa pemerintahan kota, pemerintahan
wilayah dan dewan wilayah masing-masing
harus menghormati hak masyarakat adat dan
komunitas etnis atas hak bersama atas tanah
dan sumber daya alam di dalam yurisdiksi
mereka.
(Kasus ditulis oleh Myrna Cunningham. http://
www.manfut.org/RAAN/ley445.html)

mayan yang pemberian layanan sesuai kalender
Maya. Mereka awalnya tidak diakui oleh negara.
Namun undang-undang administrasi kota
tahun 2002 mengakui komunitas masyarakat
adat sebagai entitas hukum (Pasal 20) dan
pemerintahan administratif adat bila masih
ada (Pasal 55). Bahkan yang lebih penting
lagi adalah pengakuan bupati tambahan yang
disebut bupati komunal sebagai perwakilan
komunitas (Pasal 56) dan bukan sebagai
delegasi pemerintah. Oleh karena itu seperti
yang ditentukan dalam Kesepakatan Damai,
bupati komunal dapat dipilih oleh komunitas
bukan ditunjuk oleh bupati administrasi kota.
Bupati komunal merupakan perantara antara
pemerintahan administrasi kota dan komunitas
setempat.
(Kasus ditulis oleh Myrna Cunningham.
http://222.ops.org/gt/docbas)

Guatemala: Otoritas adat
Di Guatemala, ada otoritas Dunia Maya, seperti
pemuka agama, dukun dan bidan Ajqi’j atau
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PARTISIPASI, KONSULTASI
DAN PERSETUJUAN
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5.1.

KONSULTASI DAN PARTISIPASI: UNSUR
PENTING KONVENSI

Penetapan mekanisme konsultasi masyarakat
adat yang sesuai dan efektif terkait dengan
masalah-masalah yang menyangkut mereka
merupakan unsur penting Konvensi No. 169.
Kendati begitu hal ini tetap menjadi salah satu
tantangan utama dalam melaksanakan Konvensi
tersebut secara utuh di sejumlah negara.1
Konvensi menghendaki agar masyarakat adat
mampu berpartisipasi secara efektif dalam
proses pengambilan keputusan yang dapat
memengaruhi hak dan kepentingannya.
Penetapan proses konsultasi menjadi sarana
penting untuk memastikan partisipasi
masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian, Pasal 6 dan 7 tentang
konsultasi dan partisipasi menjadi ketentuanketentuan penting dari Konvensi 169 dan
menjadi dasar untuk menerapkan ketentuanketentuan lain–walaupun beberapa pasal lain
juga mengacu pada konsultasi dan partisipasi.2
Prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi
harus dibaca berkaitan dengan ketentuanketentuan tentang tindakan yang terkoordinasi
dan sistematis untuk melaksanakan hak-hak
masyarakat adat. (lihat bagian 3.1.).

dan khususnya melalui lembagalembaga perwakilan mereka, terlebih
jika pertimbangan diberikan pada
langkah-langkah legislatif atau
administratif serta badan-badan
lain yang bertanggungjawab atas
berbagai kebijakan dan program yang
menyangkut masyarakat tersebut.
(b) Menetapkan sejumlah cara di mana
masyarakat dapat ikut serta dengan
bebas, seperti penduduk lainnya, di
semua tingkat pembuat keputusan
dalam lembaga-lembaga pemilihan serta
badan-badan administratif dan badanbadan lainnya yang bertanggungjawab
atas berbagai kebijakan dan program,
yang menyangkut masyarakat adat.
(c)

Menetapkan sejumlah cara untuk
mengembangkan lembaga dan gagasan
masyarakat adat, dan menyediakan
sumber daya yang diperlukan untuk
tujuan ini.

Pasal 6 ayat (2)

Konvensi ILO 169, Pasal 6 & 7:

Semua konsultasi yang dilaksanakan dalam
penerapan Konvensi ini harus dilakukan
dengan itikad baik dan sesuai keadaan,
dengan tujuan untuk mencapai persetujuan
atau kesepakatan tentang langkah-langkah
yang dikemukakan.

Pasal 6 ayat (1)

Pasal 7 ayat (1).

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan
Konvensi, pemerintah harus:

Masyarakat yang bersangkutan berhak untuk
memutuskan prioritasnya sendiri dalam
proses pembangunan yang menyangkut
kehidupan, kepercayaan, lembaga dan
kesejahteraan rohani mereka serta tanah
yang mereka tempati atau gunakan,
untuk melakukan pengawasan sehingga
memungkinkan atas pembangunan ekonomi,
sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu,
mereka harus ikut serta dalam perumusan,
pelaksanaan dan penilaian rencana dan
program untuk pembangunan nasional dan
wilayah yang dapat memengaruhi mereka
secara langsung.

(a)

Berkonsultasi dengan masyarakat
adat melalui tata cara yang sesuai

1

Komite Pakar, General Observation on Convention No. 169,
79th Session, diterbitkan tahun 2000

2

Lihat, misalnya, Komite Pakar, 76th Session, 2005,
Observation, Guatemala, terbit tahun 2006, alinea 6
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Tujuan utama dari ketentuan-ketentuan ini
adalah untuk memastikan bahwa masyarakat
adat dapat berpartisipasi secara efektif di
segala tingkatan pengambilan keputusan
dalam badan dan proses politik, legislatif
dan pemerintahan yang dapat memengaruhi
mereka secara langsung. Menurut Konvensi
ini, konsultasi dilihat sebagai upaya dialog
yang penting untuk mendamaikan kepentingan
yang saling berbenturan termasuk mencegah
serta menyelesaikan perselisihan. Melalui
keterhubungan antara prinsip-prinsip konsultasi
dan partisipasi, konsultasi bukan sematamata hak untuk merespons tetapi juga hak
untuk menyampaikan usul. Dengan demikian
masyarakat adat punya hak untuk memutuskan
prioritasnya sendiri menyangkut proses dan
pengembangan juga untuk melaksanakan
kendali atas pengembangan ekonomi, sosial,
dan budaya mereka sendiri.
Bagian inti dari penerapan konsep konsultasi
dan partisipasi adalah konteks hubungan antara
masyarakat adat dan negara.
Komite Pakar dan Pengamatan Umum,
2008
Mengingat tantangan berat yang
menghadang masyarakat adat, termasuk
pembuatan aturan tentang hak atas tanah,
kesehatan dan pendidikan, dan eksploitasi
sumber daya alam yang terus meningkat,
keterlibatan masyarakat adat di bidang ini
dan bidang-bidang lain yang memengaruhi
mereka secara langsung menjadi unsur
penting untuk memastikan kesetaraan
dan menjamin keadilan sosial melalui
keterbukaan dan dialog. Konsultasi dapat
menjadi instrumen dialog yang jujur, perekat
sosial, dan penting untuk mencegah dan
menyelesaikan konflik.
Komite Pakar dan Pengamatan Umum,
2008 tentang Konvensi No. 169, Sidang ke
79, 2008, diterbitkan tahun 2009.

Kewajiban untuk berkonsultasi dengan
masyarakat adat muncul di tingkat umum
sehubungan dengan penerapan seluruh
Konvensi. Secara khusus, disyaratkan agar
masyarakat adat mampu berpartisipasi secara
bebas di semua tingkatan dalam perumusan,
pelaksanaan dan evaluasi atas upaya dan
program yang memengaruhi mereka secara
langsung. Selain itu, kewajiban pemerintah
untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat
lebih jauh ditekankan dalam hal-hal berikut:
Ketika mempertimbangkan upaya legislatif
dan pemerintahan (Pasal 6 ayat (1 (a)).
Sebelum eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya di bawah maupun permukaan (Pasal
15 ayat (2)).
Memberikan pertimbangan jika terjadi
penyitaan tanah masyarakat adat dan
mengupayakan mereka keluar dari
komunitasnya (Pasal 17).
Relokasi harus dengan persetujuan tanpa
tekanan dan terinformasikan kepada
masyarakat adat (Pasal 16).
Organisasi dan program pelatihan
keterampilan khusus (Pasal 22).
Upaya yang ditujukan untuk anak-anak
yang diajarkan membaca dan menulis
dengan bahasa mereka sendiri (Pasal 28).
Di samping itu, Konvensi No. 169 memberikan
banyak acuan menyangkut konsep partisipasi,
yang mencakup begitu banyak bidang (Pasal
2, 6, 7, 15, 22, 23). Ketentuan-ketentuan lain
juga digunakan dalam konvensi ini untuk
menyatakan partisipasi.
Kewajiban untuk bekerja sama dengan
masyarakat adat (Pasal 7, 20, 22, 25, 27,
33).
Kewajiban untuk tidak menempuh langkahlangkah yang bertentangan dengan
keinginan yang dikemukakan secara bebas
oleh masyarakat adat.
Kewajiban untuk mengupayakan
persetujuan tanpa tekanan dan
terinformasikan kepada masyarakat adat
(Pasal 16).
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Hak untuk diajak berkonsultasi melalui
lembaga perwakilan (Pasal 16).

Melalui lembaga-lembaga perwakilan
Sebelum melakukan konsultasi, masyarakat
yang bersangkutan harus mengidentifikasi
lembaga-lembaga yang memenuhi
persyaratan ini (lihat juga bagian 4
tentang penghargaan untuk lembagalembaga adat). Untuk menentukan
keterwakilan, badan-badan pengawas ILO
telah menggarisbawahi, yang terpenting
mereka merupakan hasil dari proses yang
dilaksanakan oleh masyarakat adat.4

Dalam Konteks Konvensi No. 169, kewajiban
untuk memastikan adanya konsultasi yang sesuai
ada pada pemerintah dan bukan pada orang
atau perusahaan pribadi. Memastikan konsultasi
dan partisipasi adalah tanggung jawab Negara.
James Anaya (2004: hal 153-154) berpendapat,
ketentuan konsultasi dan partisipasi ini tidak
hanya berlaku pada pengambilan keputusan di
dalam kerangka proses internal atau pemerintah
tetapi juga pengambilan keputusan di tingkat
internasional. Anaya menyebutkan badanbadan PBB dan lembaga internasional lainnya
telah memungkinkan, bahkan mendorong
partisipasi para wakil masyarakat adat dalam
proses pengambilan keputusan dan penetapan
standar di bidang-bidang yang terkait dengan
masyarakat adat.3 Berkaitan dengan proses
konsultasi, Konvensi mengatur seperangkat
unsur kualitatif. Konsultasi dengan masyarakat
adat harus dilaksanakan:
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3

Misalnya, wakil-wakil masyarakat adat ikut serta secara aktif
selama negosiasi tentang UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples: UN Permanent Forum. Di forum ini
masalah-masalah masyarakat adat dibahas dengan tujuan
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat adat
untuk bersuara dalam sistem PBB–seperdua anggota
forum terdiri dari wakil-wakil masyarakat adat. UN Expert
Mechanism on Indigenous Peoples’ Rights juga telah
dibentuk, dan semua anggotanya berasal dari masyarakat
adat.

4

Lihat Governing Body, 289th Session, Maret 2004,
Keperwakilan menurut pasal 24 Anggaran Dasar ILO, GB
289/17/3
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Walaupun diakui bahwa ini menjadi tugas
yang sulit dan banyak kendalanya, namun
badan-badan pengawas ILO menekankan
bahwa jika proses konsultasi yang sesuai
tidak dikembangkan dalam lembagalembaga atau organisasi-organisasi
masyarakat adat yang sepenuhnya mewakili
masyarakat yang mengalami masalah maka
konsultasi tersebut tidak akan mematuhi
ketentuan-ketentuan Konvensi.5

Melalui prosedur yang sesuai
Prosedur dianggap sesuai jika prosedur
itu mampu menciptakan kondisi yang
menguntungkan untuk mencapai
kesepakatan atau persetujuan menyangkut
langkah-langkah yang diusulkan, terlepas
dari hasil-hasil yang dicapai.7 Proses
dengar pendapat dengan masyarakat
umum biasanya kurang memadai. Karena
itulah bentuk dan isi dari prosedur dan
mekanisme konsultasi harus sedemikian
rupa sehingga memungkinkan adanya
pengungkapan dan pemahaman yang utuh
dan tepat tentang berbagai persoalan yang
terkait berdasarkan sudut pandang dan
pemahaman penduduk yang bersangkutan,
sehingga dapat mempengaruhi hasil dan
konsesus yang dapat dicapai dengan cara
yang juga dapat diterima oleh semua
pihak.”8.

Mendukung pengembangan lembaga
masyarakat adat dan prakarsanya,
termasuk menyediakan sumber daya
yang diperlukan
Ini sangat penting kerena legitimasi,
kemampuan dan basis sumber daya
dari kebanyakan lembaga-lembaga
penatalaksanaan masyarakat adat telah
dilemahkan dalam proses sejarah yang
diskriminatif dan dengan demikian ada
kesenjangan di dalam hubungan antara
masyarakat adat dengan negara.

Mencapai kesepakatan atau persetujuan
Sesuai dengan Pasal 6 Konvensi No. 169,
tujuan konsultasi adalah untuk mencapai
kesepakatan atau persetujuan. Dengan kata
lain, kesepakatan atau persetujuan perlu
dijadikan tujuan semua pihak, dan usahausaha yang jujur perlu dilakukan untuk
mencapai kesepakatan atau persetujuan.

Dengan itikad baik dan sesuai keadaan
Konsultasi harus berlangsung dalam iklim
yang saling mempercayai. Secara umum,
pemerintah perlu mengakui organisasiorganisasi perwakilan, berusaha untuk
mencapai kesepakatan, melaksanakan
perundingan secara jujur dan bersifat
membangun, menghindari penundaan
yang tidak jelas, mematuhi kesepakatan
yang sudah dibuat dan melaksanakannya
dengan itikad baik. Pemerintah juga perlu
memastikan masyarakat adat memiliki
semua informasi yang memadai dan
informasi tersebut dipahami sepenuhnya
oleh mereka. Waktu yang cukup
harus diberikan agar memungkinkan
masyarakat adat ikut serta di dalam proses
pengambilan keputusan dan ikut serta
secara efektif dalam keputusan yang
diambil dengan cara yang sesuai tradisi
budaya mereka.6
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5

Lihat Governing Body, 289th Session, November 2001,
Keperwakilan menurut pasal 24 Anggaran Dasar ILO, GB
282/11/2 alinea 44.

6

Gernigon, Bernard, Alberto Odero and Horacio Guido “ILO
Principles Concerning Collective Bargaining” in International
Labour Review, Vol. 139 (2000), No. 1 [lihat juga Mexico
Article 24 noted below re: mutual trust.]

Evaluasi berkala atas jalannya mekanisme
konsultasi
Harus ada evaluasi berkala atas jalannya
mekanisme konsultasi dengan partisipasi
masyarakat yang berkepentingan agar bisa
terus meningkatkan efektivitas mereka.9
Pedoman Kelompok Pengembangan PBB
(UNDG) tentang masalah-masalah masyarakat
adat mengatur juga persetujuan secara bebas,
sosialiasi, dan terinfomasikan secara cepat
(UNDG 2008: h. 28).

7

Lihat Governing Body, 289th Session, March 2004,
Representation under article 24 of the ILO Constitution,
Mexico, GB.289/17/3, para.89

8

Komite Pakar, General Observation, 2008, diterbitkan tahun
2009.

9

Komite Pakar, General Observation, 2008, diterbitkan tahun
2009.
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Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, juga mengutamakan konsultasi dan partisipasi
serta menegaskan bahwa konsultasi bertujuan untuk mencapai persetujuan secara bebas,
tersosialisasi dan terinformasikan secara cepat. Selain itu, Deklarasi mengakui dalam melaksanakan
haknya untuk menentukan nasib sendiri, masyarakat adat memiliki hak otonomi atau pemerintahan
sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka
(pasal 4).
Pasal 5
Masyarakat Adat memunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di
bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak
mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya
Negara.
Pasal 18
Masyarakat adat memunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan terkait
dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan
yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan
mengembangkan aturan pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.
Pasal 19
Negara akan mengonsultasikan dan bekerja sama secara tulus dengan masyarakat adat melalui
institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar secara bebas dapat menentukan persetujuannya
sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin
memengaruhi mereka.
Pasal 23
Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan sejumlah prioritas dan
strategi untuk melaksanakan hak mereka atas pembangunan. Terutama, masyarakat adat memiliki
hak untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan menentukan program-program kesehatan,
perumahan dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang memengaruhi mereka, serta
sejauh mungkin mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.
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kebiasaan mereka. Dimasukkannya
perspektif gender dan partisipasi
perempuan dari masyarakat adat sangat
penting, begitu pula partisipasi anak-anak
dan remaja. Proses ini tentu juga mencakup
opsi penarikan kembali persetujuan bila
terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari.
Persetujuan untuk setiap kesepakatan
sebaiknya ditafsirkan sebagaimana yang
dipahami secara wajar oleh masyarakat
adat.

Bebas menyiratkan tidak adanya paksaan,
tekanan atau manipulasi.
Sosialisasi menyiratkan persetujuan yang
ingin diusahakan secara memadai dari
otorisasi atau permulaan kegiatan serta
menghormati ketentuan waktu menyangkut
proses konsultasi atau konsensus yang jujur.
Terinformasikan secara cepat menyiratkan
bahwa informasi yang diberikan mencakup
(sekurang-kurangnya) hal-hal berikut ini:
a.

Sifat, ukuran, kecepatan, keterbalikan,
dan lingkup setiap proyek atau
kegiatan yang diusulkan.

b.

Alasan atau tujuan proyek dan/atau
kegiatan.

c.

Jangka waktu proyek atau kegiatan.

d.

Lokalitas bidang-bidang yang akan
terkena dampak.

e.

Penilaian pendahuluan tentang
dampak ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan yang mungkin timbul,
termasuk potensi risiko dan pembagian
keuntungan yang adil dan merata
dalam konteks yang menghargai
prinsip-prinsip pencegahan.

f.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
proyek-proyek yang diusulkan
(termasuk masyarakat adat, staf pihak
swasta, lembaga-lembaga peneliti,
pegawai pemerintah dan lain-lain).

g.

Prosedur-prosedur yang menyertai
proyek.

Persetujuan. Konsultasi dan partisipasi
menjadi komponen yang sangat penting
dalam proses persetujuan. Konsultasi
sebaiknya dilakukan dengan itikad baik.
Para pihak seharusnya menentukan dialog
yang memungkinkan untuk menemukan
solusi-solusi yang sesuai dalam satu
atmosfer yang saling menghargai,
partisipasi total dan merata. Konsultasi
memerlukan waktu dan sistem yang efektif
untuk melakukan komunikasi di antara
pemangku kepentingan. Masyarakat adat
sebaiknya dapat berpartisipasi melalui
wakil yang bebas mereka pilih dan sesuai
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5.2.

TANGGAPAN BADAN-BADAN PENGAWAS
ILO: KONSULTASI DAN PARTISIPASI

Banyak masalah ditangani oleh Badan-badan
Pengawas ILO berkaitan dengan kelalaian
pemerintah untuk melaksanakan proses
konsultasi yang wajar dengan masyarakat adat
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Konvensi
No. 169. Sebagian kasus-kasus ini secara
khusus menyangkut situasi konsultasi tentang
eksploitasi sumber daya alam (lihat bagian 8).
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat
Komite Tenaga Ahli dan Pengamatan Umum
tentang Konvensi No. 169, 2008
Sehubungan dengan konsultasi,
Komite mencatat dua tantangan utama:
(1) memastikan bahwa konsultasikonsultasi yang sesuai telah dilakukan
sebelum diterapkannya upaya legislatif
dan administratif yang mungkin akan
memengaruhi masyarakat adat secara
langsung; (2) memasukkan ketentuanketentuan menyangkut legislasi (undangundang) memerlukan konsultasi lebih
dahulu sebagai bagian dari proses untuk
menentukan apakah konsesi-konsesi dan
ekplorasi sumber daya alam akan diberikan.
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Meksiko: Konsultasi tentang perubahan
konstitusi
Tahun 2001, satu gugatan disampaikan
kepada ILO, dengan tuduhan Meksiko telah
melanggar Pasal 6 Konvensi dalam prosedur
legislatif yang mengarah kepada disetujuinya
Dekrit Perubahan Konstitusi di Bidang-bidang
Hak-hak dan Kebudayaan Masyarakat Adat.
Dalam konteks ini, komite tripartit ILO (lihat
bagian 14.6.) dibentuk untuk memeriksa proses
yang mengarah pada diadopsinya perubahan
konstitusi.
Komite mengamati, sejak 1922 sampai sekarang,
hubungan antara pemerintah dan masyarakat
adat sangat kompleks, dan konflik masih terjadi
di mana-mana baik yang bersifat nyata, kadangkadang laten bahkan dalam beberapa hal
berupa kekerasan.
Komite juga mencatat, berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah dan organisasiorganisasi yang ikut serta di dalam proses
ini untuk melakukan dialog dan sampai pada
solusi-solusi yang memuaskan. Namun komite
tidak dapat mengabaikan berbagai kesulitan
yang muncul dari proses ini termasuk berbagai
masalah terhadap komunikasi antara para
pihak, yang tidak membantu menciptakan
satu atmosfer saling percaya. Dicatat pula
oleh komite, adanya kemacetan dalam dialog
sebelum proses legislasi dilaksanakan.
Menurut penggugat, proses perubahan
Konstitusi tidak memperhitungkan proses
konsultasi yang dijelaskan di dalam Konvensi
No. 169. Menurut mereka, karena adanya
risiko penyimpangan atas hak masyarakat adat
untuk berkonsultasi, perbedaan konseptual
harus dibuat yakni dengan melaksanakan
suatu tindakan konsultasi yang sesuai dengan
Konvensi, informasi atau dengar pendapat
publik yang dilaksanakan oleh pejabat
pemerintah.
Sementara Badan Pengawas mencatat bahwa:
[1] Mengingat beragamnya masyarakat adat,
Komite tidak memaksakan satu model
tentang lembaga perwakilan apa yang
harus terlibat. Yang terpenting mereka
sebaiknya merupakan hasil dari proses
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yang dilakukan oleh masyarakat adat
sendiri. Kendati begitu, penting untuk
memastikan bahwa konsultasi-konsultasi
dilakukan dengan lembaga-lembaga yang
sepenuhnya merupakan wakil penduduk
yang bersangkutan. Terlebih lagi Badan
Pengawas telah menetapkan dalam
kasus sebelumnya. “... prinsip-prinsip
keterwakilan merupakan komponen
penting dari kewajiban berkonsultasi,
(...) dalam banyak hal akan sulit untuk
menentukan siapa yang mewakili
suatu masyarakat tertentu. Bila proses
konsultasi yang sesuai tidak disusun dalam
masyarakat adat atau organisasi yang
benar-benar mewakili masyarakat yang
bersangkutan, konsultasi yang dihasilkan
tidak akan memenuhi syarat dalam
Konvensi.
Dalam konteks ini, Komite mencatat kesulitan
dalam konsultasi berlingkup umum, seperti
perubahan konstitusi dan penerapannya, yang
pada saat yang sama dapat juga memengaruhi
sekitar 10 juta warga masyarakat adat. Dicatat
pula bahwa konsultasi yang dilaksanakan di
depan Kongres dan negara-negara bagian,
berkembang ke arah rasa frustrasi dan
tersingkirnya masyarakat adat. Disadari juga
bahwa perbedaan dalam nilai, pikiran, waktu,
sistem referensi, bahkan dalam cara-cara
memandang konsultasi di antara pihak yang
terkait kian menambah rumitnya tugas. Dalam
hubungan ini, penetapan di Meksiko atas
kriteria yang jelas mengenai bentuk konsultasi
dan mengenai keterwakilan seharusnya dapat
membuahkan hasil yang memuaskan untuk
kedua pihak. Selanjutnya, diakui bahwa baik
Kongres Nasional dan wakil-wakil negara
bagian, bukan tidak mengetahui pendapatpendapat dari masyarakat adat terkait dengan
perubahan itu, tetapi tidak wajib untuk
menerimanya. Namun, menurut Komite, akan
lebih baik bila mereka sebelumnya menetapkan
mekanisme untuk mengusahakan tercapainya
kesepakatan atau persetujuan atas tindakan
yang diusulkan.
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Komite menambahkan, sangat jelas di
seluruh proses pengadopsian Konvensi, dan
telah ditegaskan kembali oleh badan-badan
pengawas bahwa konsultasi tidak harus
menyiratkan adanya satu kesepakatan akan
dicapai dengan cara yang disenangi masyarakat
adat. Segala sesuatu tampaknya menunjukkan
bahwa pandangan para penggugat tentang
apa yang menjadi bagian dari konsultasi,
dalam semua hal, akan mendorong adanya
bentuk lengkap konsultasi. Dengan demikian
perlu dilakukan usulan yang berkaitan dengan
bagaimana konsultasi harus dilaksanakan dalam
keadaan yang sama. Namun demikian, Komite
tidak dapat menyimpulkan bahwa suatu daftar
“cara terbaik” telah diamanatkan oleh Konvensi,
walaupun prinsip mekanisme terbaik telah
ditetapkan dalam Pasal 6.
Komite menyimpulkan, atmosfer konfrontasi,
kekerasan dan tidak adanya saling percaya,
membuat konsultasi tidak bias dilaksanakan
secara lebih produktif. Jadi, mutlak dalam
semua konsultasi untuk dijalankan dalam iklim
saling percaya, terlebih lagi bagi masyarakat
adat yang selama ini berpendapat mereka
termarjinalisasi dan pemerintah pun tidak
memiliki respons yang baik atas problemproblem mereka. Kedua masalah ini sudah lama
berkembang dari berbagai peristiwa historis
yang kompleks, dan baru akan diatasi sekarang.
Governing Body, 289th Session, March 2004,
Representation under article 24 of the ILO
Constitution, Mexico, GB.289/17/3
Guatemala: Konsultasi sebagai dasar
kelembagaan untuk melakukan dialog
Pada 2005, suatu laporan disampaikan kepada
Komite Tenaga Ahli oleh sebuah organisasi
masyarakat adat. Laporan menyatakan,
walaupun sudah diupayakan untuk memberikan
dasar kelembagaan untuk partisipasi masyarakat
adat, tapi tidak ada kebijakan yang jelas tentang
lembaga-lembaga yang menggabungkan
langkah-langkah politik, administratif dan
finansial untuk mencapai tujuan Konvensi No.
169 di Guatemala.
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Laporan itu mengindikasikan bahwa partisipasi
tetap menjadi simbol dan sistem politik dan
elektoral tetap menjadi instrumen untuk
menyingkirkan keterlibatan masyarakat
adat. Disebutkan pula, tidak ada mekanisme
kelembagaan yang spesifik untuk berkonsultasi.
Bahkan dalam pemerintahan sebelumnya, 31
konsesi diberikan untuk eksploitasi sumber daya
mineral dan 135 untuk eksplorasi tanpa adanya
konsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat
tentang kelangsungan aktivitas eksploitasi dan
eksplorasi atau dampaknya pada lingkungan
mereka.
Komite Pakar menekankan, ketentuan tentang
konsultasi, terutama Pasal 6, adalah ketentuan
inti dari Konvensi sehingga harus menjadi
dasar untuk memberlakukan semua ketentuan
lainnya. Konsultasi adalah instrumen yang
ditentukan oleh Konvensi sebagai dasar
kelembagaan untuk dialog, dengan maksud
untuk memastikan proses pengembangan
pengikutsertaan serta untuk mencegah dan
menyelesaikan perselisihan. Tujuan konsultasi
sebagaimana ditentukan dalam Konvensi adalah
pendamaian kepentingan yang seringkali
bertentangan dengan melalui prosedur yang
sesuai.
CEACR, 76th Session, 2005, Observation,
Guatemala, published 2006
Kolombia: Konsultasi langkah-langkah
legislatif yang menyangkut konsultasi
Pada 1999, penggugat menuduh proses
pengesahan serta isi Keputusan No. 1320,
yang menetapkan ketentuan proses konsultasi
dengan masyarakat adat dan masyarakat
berkulit hitam sebelum eksploitasi sumber daya
alam terbarukan yang ditemukan di wilayah
mereka, tidak sesuai dengan kewajiban untuk
melaksanakan konsultasi menurut Konvensi No.
169.
Dalam tanggapannya, Badan Pengawas ILO
menggarisbawahi bahwa konsep konsultasi
sebelumnya yang ditetapkan dalam Pasal 6
harus dipahami dalam konteks kebijakan umum
yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2
ayat (1)(b) Konvensi yang menyatakan bahwa
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Pemerintah harus melaksanakan langkah-langkah
terkoordinir dan sistematis untuk melindungi
hak-hak masyarakat adat dan menjamin
dihormatinya integritas mereka, termasuk
perwujudan penuh atas hak-hak sosial, ekonomi
dan budaya, identitas budaya, adat istiadat dan
tradisi serta lembaga-lembaga mereka.
Badan Pengawas ILO mencatat, hak-hak
masyarakat adat harus dikonsultasikan bila
diperlukan pertimbangan atas langkahlangkah dengan peraturan perundangundangan atau administratif yang dapat segera
berdampak pada mereka. Selain itu pemerintah
berkewajiban untuk melaksanakan konsultasi
terdahulu dengan masyarakat yang terkena
dampak, maka Konvensi No. 169-lah yang akan
diterapkan, bukan dari pengakuan atas hak oleh
peraturan perundang-undangan nasional.
Karena tujuan Keputusan No. 1320 adalah untuk
mengatur konsultasi terlebih dulu sebelum
eksploitasi sumber daya di wilayah masyarakat
adat dan dengan demikian menjadi peraturan
perundang-undangan yang diperkirakan
berdampak langsung pada masyarakat adat,
maka Komite mencatat jelas adanya kewajiban
untuk kerkonsultasi dengan masyarakat adat
sebelum pemberlakuan Keputusan yang
dipertanyakan dan menerbitkan Keputusan No.
1320 tanpa konsultasi terlebih dulu jelas sangat
tidak selaras dengan Konvensi.
Komite juga menegaskan, dengan
diberlakukannya keputusan secara cepat jangan
sampai merusak konsultasi efektif, bahkan jika
perlu masyarakat adat diberi waktu secara cukup
bahkan mengikutsertakan proses pembuatan
keputusan mereka dengan cara yang sejalan
dengan tradisi budaya dan sosial. Walaupun
Komite tidak menyatakan bahwa tradisi ini
adalah satu-satunya yang dapat berfungsi
sebagai dasar untuk konsultasi sesuai dengan
Konvensi, namun Komite tidak menganggap
bahwa cara-cara ini tidak masuk dalam
pertimbangan. Komite justru menegaskan, hal
tersebut dianggap memenuhi syarat-syarat
mendasar tentang konsultasi dan partisipasi.
(Governing Body, 282nd Session, November
2001, Representation under article 24 of the
ILO Constitution, Colombia, GB.282/14/3)
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5.3.

PENERAPAN PRAKTIS: KONSULTASI
DAN PARTISIPASI

5.3.1. Prosedur-prosedur konsultasi
Norwegia: Prosedur konsultasi
Pada Mei 2005, pemerintah Norwegia dan
parlemen Sámi menyepakati prosedur untuk
konsultasi, yang selanjutnya disetujui di
kabinet. Prosedur konsultasi dianggap sebagai
pedoman normatif bagi Norwegia meratifikasi
Konvensi ILO 169 pada tahun 1990.
Kesepakatan itu mengakui bahwa masyarakat
Sámi, sebagai masyarakat adat, berhak untuk
diajak berkonsultasi dalam hal-hal yang
secara langsung berdampak pada mereka.
Kesepakatan itu bertujuan:
1.

Negara berkewajiban memberi
sumbangan nyata untuk berkonsultasi
dengan masyarakat adat menurut hukum
internasional.

2.

Adanya kesepakatan antara pemerintah
dan parlemen Sámi tentang langkahlangkah legislatif atau administratif
yang dapat berdampak langsung pada
kepentingan masyarakat Sámi.

3.

Memfasilitasi pengembangan perspektif
kemitraan antara pemerintah dan parlemen
Sámi yang mampu memperkuat budaya
dan masyarakat Sámi.

4.

Mengembangkan pemahaman bersama
tentang kondisi dan kebutuhan
pembangunan masyarakat Sámi.

Kesepakatan itu menetapkan bahwa prosedur
ini berlaku bagi pemerintah dan para menteri,
direktorat dan badan-badan negara lainnya
termasuk kegiatan yang dapat berdampak
langsung pada kepentingan masyarakat Sámi,
termasuk peraturan perundang-undangan,
keputusan khusus, pedoman, langkah-langkah
dan keputusan. Kewajiban untuk berkonsultasi
dengan parlemen Sámi meliputi semua bentuk
material dan non-material menyangkut budaya,
musik, teater, sastra, seni, media, bahasa,
agama, warisan budaya, hak atas non-materi
serta pengetahuan tradisional, nama tempat,
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kesehatan dan kesejahteraan sosial, sarana
penitipan anak, pendidikan, penelitian, hak
milik atas tanah, hak pakai atas tanah, hal-hal
yang menyangkut administrasi pertanahan serta
persaingan pemanfaatan tanah, pengembangan
usaha, peternakan rusa kutub, perikanan,
pertanian, eksplorasi dan ekstraksi mineral,
tenaga angin, listrik tenaga air, pembangunan
berkelanjutan, pelestarian warisan budaya,
keragaman hayati dan pelestarian alam yang
menyangkut masyarakat Sámi.
Hal-hal yang bersifat umum dan dianggap
berdampak pada masyarakat umum, pada
prinsipnya, tidak memerlukan konsultasi. Secara
geografis, prosedur konsultasi ini berlaku untuk
daerah-daerah tradisional masyarakat Sámi.
Dalam menanggapi masing-masing
ketentuan dalam kesepakatan itu, pemerintah
memberitahu aparatnya bahwa:
Konsultasi harus berjalan dengan itikad
baik, dengan tujuan untuk mencapai
kesepakatan atas langkah-langkah yang
diusulkan. Ini berarti bahwa proses
konsultasi dengan parlemen Sámi tidak
lebih dari suatu proses publik biasa. Badan-
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badan yang berkepentingan diminta
mempertimbangkan berbagai usulan
(proses dengar pendapat), yang secara
tulus ingin dicapai oleh para pihak. Ini juga
berarti bahwa para pejabat pemerintah
berkewajiban untuk mengusahakan
konsultasi dengan parlemen Sámi dan
menempuh semua upaya yang diperlukan
untuk mencapai kesepakatan walaupun
pemerintah melihat kecilnya kemungkinan
untuk mencapai kesepakatan itu. Namun
demikian, prosedur yang disepakati untuk
konsultasi tidak mensyaratkan bahwa
kesepakatan atau persetujuan atas langkahlangkah yang diusulkan selalu harus dicapai.
Syarat terpenting, prosedur konsultasi yang
diperlukan ditetapkan agar parlemen Sámi
dapat berupaya untuk memengaruhi proses
dan hasil akhir. Dengan demikian, suatu
pertemuan informasi yang sederhana biasanya
tidak akan mewajibkan pemerintah untuk
berkonsultasi dengan masyarakat adat sesuai
dengan Konvensi ILO 169.
Tanggapan itu memberi penjelasan lebih jauh
tentang kriteria kewajiban konsultasi, bahwa
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Pemenuhan kewajiban konsultasi
mensyaratkan kedua pihak diberi informasi
tentang kedudukan dan penilaian tentang
lawan bicaranya. Negara juga harus
memastikan bahwa semua kepentingan dan
pandangan dikomunikasikan dan dimengerti
oleh parlemen Sámi, dan pihak negara
pun memahami kedudukan Parlemen Sámi.
Parlemen Sámi sebaliknya bertanggungjawab
untuk mengomunikasikan pandangannya
tentang hal-hal yang dikonsultasikan itu. Bila
kedua pihak tidak mencapai kesepakatan,
mereka diminta untuk berkompromi agar
memperkecil kesenjangan diantarakeduanya.
Bila perlu, ketentuan dapat dibuat untuk
konsultasi lebih lanjut.
John Henriksen: Key Principles in
Implementing ILO Convention No. 169, ILO,
2008, Prosedyrer for konsultasjoner mellom
statlige myndigheter og Sametinget, 2005
Moroko: Pembentukan IRCAM
Pada 17 Oktober 2001, suatu badan penasihat
bernama Institute Kerajaan untuk Budaya
Amazigh (IRCAM) didirikan di Moroko dengan
mandat untuk memberi masukan atau nasihat
atas langkah-langkah yang dirancang untuk
melestarikan dan mengembangkan bahasa
serta budaya Amazigh dalam semua bentuk
dan ekspresinya. Badan ini juga bertujuan untuk
mendukung kegiatan lembaga-lembaga lain
yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan
untuk memperkenalkan pengajaran bahasa
Amazigh dalam sistem pendidikan dan untuk
menjamin kehadirannya di tengah kehidupan
sosial dan budaya negeri serta dalam media baik
di tingkat nasional, wilayah dan lokal.
Amazigh adalah masyarakat adat yang mewakili
lebih 60 persen penduduk Moroko. Dengan
asumsi bahwa budaya mereka menjadi bagian
integral dari identitas dan mewakili strata
yang tidak dapat dibantah, Raja Mohamed VI
memutuskan untuk mendirikan lembaga yang
mampu mengangkat warisan budaya masyarakat
Amazigh. Konsultasi tentang berbagai masalah
dilaksanakan dengan berbagai asosiasi dan
pakar dari masyarakat Amazigh di Moroko untuk
memperoleh kesepakatan yang luas tentang
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keanggotaan Lembaga Kerajaan, sesuai Pasal 6
(konsultasi dan partisipasi) Konvensi ILO 169.
Lembaga ini bertugas untuk melakukan
dialog dengan masyarakat Amazigh, melalui
pendekatan terbuka untuk melakukan konsultasi
dan partisipasi dalam pengembangan berbagai
kebijakan dan langkah-langkah yang dapat
melestarikan warisan budaya dan bahasa
Amazigh. Langkah ini lalu berkembang menjadi
refleksi nasional tentang suara dan cara
yang diperlukan untuk melestarikan identitas
masyarakat Amazigh serta dalam perencanaan
langkah-langkah yang bertujuan untuk
menghidupkan kembali kehidupan seni budaya
masyarakat Amazigh.
Penilaian atas kerja yang dilaksanakan oleh
IRCAM tersebut adalah, Konvensi ILO 169 di
mana ketentuan-ketentuannya dapat menjadi
instrumen untuk konsolidasi dan kohesi budaya.
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan pasal
6 (konsultasi dan partisipasi), pasal 27 dan 28
(pendidikan) telah terwujud melalui lembaga ini,
yang menjadi bagian penting dari masyarakat
Amazigh Moroko dalam merefleksi dirinya.
Tamaynut association: The policy to address
the Amazigh case in Morocco in light of ILO
Convention No. 169, ILO, 2008

5.3.2. Pembentukan badan-badan konsultasi
Bolivia: Organisasi masyarakat dan petani
serta interaksinya dengan pemerintah
Secara geografis, Bolivia terbagi dalam
dua wilayah utama: dataran tinggi yang
berpenduduk padat (terdiri dari masyarakat
adat petani) dan dataran rendah yang terdiri
dari penduduk yang lebih beragam tetapi
dengan masyarakat adat yang sedikit jumlah
penduduknya (yang secara tradisional
hidup dari bercocok tanam, berburu dan
mengumpulkan hasil hutan).
Sejak revolusi 1952, istilah “petani” menjadi
konsep yang melingkupi semua penduduk
di dataran tinggi, termasuk masyarakat adat.
Sejak itu, sebagian besar dari masyarakat adat
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di dataran tinggi bergabung dengan sejumlah
serikat petani yang memperjuangkan kebutuhan
mereka dari perspektif berbasis kelas dan
bukan berdasarkan etnik. Organisasi payung
utama dari serikat-serikat ini adalah Unique
Confederation of Trade Unions of Peasant
Workers (CSUTCB), yang dibentuk pada 1979.
Pada tahun 1980-an, masyarakat adat di dataran
rendah mulai bergerak melalui organisasi
tersebut dan mengklaim hak kolektifnya
berdasarkan identitas mereka sebagai
masyarakat. Organisasi payung utama dari
masyarakat adat di dataran rendah adalah
Confederation of Indigenous Peoples of Bolovia
(CIDOB), didirikan pada 1982. Saat ini CIDOB
memayungi 34 masyarakat.
Pada 1997, National Council of Markas and
Ayllus10 of Qollasuyo (CONAMAQ) didirikan dan
menolak serikat sebagai bentuk organisasi yang
memadai. Mereka bertujuan menghidupkan
kembali Markas dan Ayllus tradisional.
Bersamaan dengan itu, serikat-serikat mulai
mengedepankan aspek-aspek kultural dari
marjinalisasi masyarakat adat petani dan
berangsur-angsur menggabungkan klaim
berbasis kelas untuk memperoleh hak-hak
kolektif berdasarkan etnik dan budaya.
Proses ini mencapai titik kulminasi pada 2005
dengan kemenangan Presiden Evo Morales,
yang dikenal sebagai presiden pertama
dari penduduk asli. Namun demikian, partai
politiknya, Movement Towards Socialism (MAS),
tidak secara spesifik merupakan organisasi
masyarakat adat melainkan gerakan kaum tani,
yang menggabungkan ideologi sosialisme
dengan unsur-unsur budaya etnik.
CONAMAQ, CIDOB dan CSUTCB bersamasama menjadi perwakilan resmi hampir semua
masyarakat adat, masyarakat dataran tinggi dan
dataran rendah di Bolivia, termasuk masyarakat
adat petani. Dalam konteks perwakilan
konstituen, yang menghasilkan adopsi
Konstitusi Bolivia baru pada Januari 2009,
ketiga organisasi ini menyepakati suatu “Pakta
Kesatuan”, yang berupaya untuk menjabarkan
10
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Markas dan Ayllus adalah organisasi tradisional lembaga
pemerintahan masyarakat Quechua dan Ayamara di dataran
tinggi.

usulan pendirian negara multikebangsaan.
Ketiga organisasi itu juga berpartisipasi dalam
berbagai mekanisme konsultasi di berbagai
tingkat, meliputi:
Dewan Pendidikan Masyarakat Adat
(CEPOS). Dewan ini terbatas pada suatu
batas daerah dan meliputi etnik dewandewan masyarakat yang paling besar
jumlahnya (Ayamara, Quechua, Guarani)
serta dewan wilayah Amazon yang
multietnik. Dewan-dewan ini turut serta
dalam perumusan kebijakan pendidikan
dan memantau pelaksanaannya secara
memadai.
Dewan Nasional untuk Desentralisasi
(CONADES), yang merupakan badan
konsultatif antara pemerintah, legislatif,
departemen, pemerintah kota, masyarakat
madani, serta lembaga-lembaga riset
akademik. CONAMAQ, CIDOB dan
CSUTCB sama-sama menjadi peserta
CONADES.
Dewan Nasional untuk Dialog, yang
didirikan 2008 oleh badan-badan PBB di
Bolivia. Badan ini terdiri dari badan-badan
PBB, CIDOB, CONAMAQ, dan CSUTCB,
yang bertujuan membentuk mekanisme
konsultasi dan partisipasi, sejalan dengan
apa yang ditentukan dalam Konvensi ILO
169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat
Case cited in: Ramiro Molinas Barrios; Los
Derechos de los Pueblos Indígenas en un
Proceso de Cambio de la Naturaleza de la
Nación y del Estado, ILO, 2009
Australia: Pendirian Badan Nasional
Perwakilan Masyarakat Adat
Pada 2008, Komisaris Urusan Aborigin dan
Penduduk Pulau-pulau Selat Torres, Tom
Calma, menerbitkan sebuah kertas kerja.
Dalam kertas kerja diusulkan untuk mendirikan
badan nasional baru Perwakilan Masyarakat
Adat Australia. Kertas kerja ini mengidentifikasi
berbagai masalah yang perlu dipertimbangkan
dalam pembentukan badan perwakilan baru,
tetapi tidak mengusulkan bentuk badan itu,
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karena keputusan itu harus diambil melalui
konsultasi dengan masyarakat-masyarakat
adat Australia. Pertimbangan umum yang
disampaikan Calma, meliputi antara lain:

sejumlah masalah, termasuk apakah badan
ini berkedudukan di dalam atau di luar
pemerintah dan apakah memiliki struktur
keterwakilan yang kuat.

Prinsip-prinsip dasar Badan Nasional
Perwakilan Masyarakat Adat:

Perumusan dan kritik kebijakan.
Dukungan pada prinsip-prinsip
persetujuan bebas, terlebih dulu dan
terinformasikan memerlukan pendekatan
baru, lebih terbuka dan kolaboratif
pada pengembangan kebijakan oleh
departemen pemerintah, di mana
konsultasi dilaksanakan untuk mencapai
persetujuan, bukan sekadar memberi
masukan.

Legitimasi serta kredibilitas pemerintah dan
masyarakat adat.
Pertanggungjawaban dua arah, baik kepada
pemerintah dan masyarakat adat.
Transparansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan, termasuk mekanisme untuk
menetapkan keanggotaan atau pemilihan;
serta proses pengelolaan keuangan.
Perwakilan yang beragam dari masyarakat
adat (menjamin partisipasi berbagai
kelompok masyarakat adat, pemilik
tradisional, pemuda dan perempuan).
Struktur yang konsisten dan terikat kuat
antara badan nasional dan badan-badan
puncak masyarakat adat, organisasi
penyelenggaraan layanan serta mekanisme
keterwakilan lainnya.
Kebebasan dan kecakapan advokasi,
termasuk analisisnya.
Peran dan fungsi Badan Nasional Perwakilan
Masyarakat Adat, yang meliputi:
Penyelenggaraan Program Pemerintah.
Misalnya menentukan prioritas untuk
anggaran federal, menyumbang
proses perencanaan, atau memantau
penyelenggaraan layanan pemerintah.
Advokasi. Efektivitasnya tergantung pada
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Sumbangan pada reformasi hukum.
Badan ini dapat mengusahakan reformasi
hukum yang dapat terlibat dalam
koordinasi dan dukungan serta bekerja
sama dengan organisasi hukum dan
gerakan masyarakat adat.
Kajian dan evaluasi. Bila dilengkapi
dengan kewenangan penyidikan dan
struktur kewilayahan yang kuat, badan
ini bisa menerima laporan tentang
pelaksanaan oleh pemerintah, dan
dapat pula melaksanakan advokasi dan
perumusan kebijakan.
Lembaga kliring. Badan ini dapat
berfungsi sebagai wadah pertukaran
informasi antara organisasi perwakilan
masyarakat adat dan badan penyelenggara
layanan.
Peran internasional. Badan ini dapat
memegang peran koordinasi menyeluruh
atas hubungan internasional untuk
memastikan partisipasi strategis dan tepat
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sasaran, yang dilengkapi dengan programprogram peningkatan kemampuan.

memiliki komponen-komponen pada
tingkat-tingkat yang berbeda.

Penelitian. Badan ini juga dapat
membentuk bagian koordinasi penelitian
dan dapat menugaskan tenaga ahli dan
penelitian berbasis masyarakat adat
serta berkoordinasi dengan pusat-pusat
penelitian yang ada.

Campuran proses untuk mengikat
berbagai sektor masyarakat adat (seperti
forum-forum di berbagai tingkat atau
proses keanggotaan untuk individu dan
organisasi).

Fasilitasi dan mediasi. Badan ini dapat
mendukung pelatihan mediasi dan
kemungkinan memberikan akreditasi
kepada para profesional dan organisasi
untuk mediasi antara organisasi masyarakat
adat dan kepentingan non-masyarakat adat.
Struktur Badan Nasional Perwakilan
Masyarakat Adat:
Dua masalah utama yang juga harus
dipertimbangkan adalah bagaimana para
pemimpin nasional bisa tetap terhubung
dengan masyarakat adat yang lebih luas
basisnya di tingkat lokal dan wilayah, melalui
tingkatan teritori wilayah dan nasional, serta
bagaimana bentuk struktur nasional tersebut.
Beberapa opsi untuk mengikat di tingkat wilayah
dan nasional meliputi:
Mekanisme formal, di mana badan nasional

82

Proses informal, di mana masyarakat adat
dapat berbicara pada kongres wilayah
atau melalui proses lain yang mampu
menyatukan semua orang dengan para
pakar atau membahas spesifikasi masalah.
Beberapa opsi untuk struktur nasional meliputi:
Struktur nasional dapat terdiri dari
delegasi-delegasi yang dipilih di tingkat
wilayah dan teritori dari badan ini, atau
dapat didasarkan pada model pemilihan
langsung di tingkat nasional.
Dapat berupa organisasi berbasis
keanggotaan di mana masyarakat,
organisasi atau individu dapat menjadi
anggotanya.
Dapat melibatkan badan pengurus pusat
masyarakat adat, per wilayah atau badan
masyarakat adat berbasis teritori dan/atau
organisasi-organisasi pelaksana layanan
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masyarakat adat serta aktivitasnya.
Dapat mengalokasikan kedudukan pada
pengurus nasional atau eksekutif para wakil
untuk sektor-sektor masyarakat adat.
Dapat melalui proses pemilihan
berdasarkan jasa yang diselenggarakan oleh
sesame majelis masyarakat adat
Gabungan dari berbagai metode ini.
Pertimbangan dapat juga diberikan pada:
Bagaimana badan nasional dapat menjaga
keseimbangan jender serta menjamin
partisipasi dan keterwakilan setara untuk
wanita dan pemuda.
Apakah perlu ada proses untuk
memungkinkan partisipasi berbasis
luas dari masyarakat adat dalam proses
pembuatan keputusan nasional. Seperti
melalui penyelenggaraan kongres kebijakan
tahunan yang terbuka bagi semua
masyarakat adat.
Hubungan antara Badan Nasional Perwakilan
Masyarakat Adat, pemerintah federal dan
parlemen:
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Badan Nasional dapat dibentuk sebagai
aparat pemerintah atau sebagai organisasi
non-pemerintah. Apa pun bentuknya,
hubungan erat dengan pemerintah
penting artinya untuk kedua fungsi badan
nasional yang diusulkan di sini yakni
memberikan nasihat kebijakan kepada
pemerintah dan kajian kinerja pelaksanaan
oleh pemerintah. Ada serangkaian opsi
bagaimana badan perwakilan dapat
melaksanakan fungsinya.
Badan ini dapat memiliki keanggotaan
ex-officio dari satgas kementerian serta
kelompok sekretaris tentang masalahmasalah masyarakat adat. Sehingga
dengan demikian badan memiliki
kewenangan atas keputusan-keputusan
penting tentang masalah masyarakat adat
pada tingkat pemerintah federal. Sebagai
alternatif, badan ini dapat berfungsi
sebagai penasihat.
Badan ini juga dapat diundang untuk
turut serta dalam pembahasan di Council
of Australian Government (COAG), serta
berbagai komite dari COAG.
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Badan dapat berperan dalam sistem komite
parlemen.
Sebagai alternatif, suatu komite masyarakat
adat khusus, dengan wakil-wakilnya yang
dipilih secara demokratis, dan parlemen,
dapat ditetapkan. Ini dapat secara efektif
berkembang menjadi majelis masyarakat
adat di parlemen.
Sumber daya Badan Nasional Perwakilan
Masyarakat Adat:
Hal yang kritis adalah memutuskan bagaimana
badan nasional akan didanai secara tetap. Dana
pemerintah dapat digunakan, tetapi cara ini
dapat mengurangi kebebasan organisasi itu.
Badan dapat juga didanai melalui bantuan atau
penggalangan dana. Pilihan selanjutnya adalah
pembentukan dana abadi masyarakat adat yang
dapat didanai melalui hibah dari pemerintah
atau melalui alokasi persentase dari pajak
pertambangan yang diterima tiap tahun dalam
jangka waktu tetap.
Summary of Aboriginal and Torres Strait
Islander Social Justice Commissioner:
Building a sustainable National Indigenous
Representative Body – Issues for
consideration, 2008; dokumen yang
berhubungan dengan pendirian badan
perwakilan nasional tersedia di situs jaringan
Abroginal Aboriginal and Torres Strait Islander
Social Justice Commissioner: http://www.
hreoc.gov.au/social_justice/repbody/index.
html
Norwegia, Swedia dan Finlandia: Parlemen
Sámi
Masyarakat Sámi adalah penduduk asli Sápmi,
yang mendiami bagian paling utara Eropa,
meliputi bagian-bagian utara Norwegia, Swedia
dan Finlandia, bahkan sekarang hingga ke
Jazirah Kola di Rusia. Diperkirakan penduduk
Sámi saat ini berjumlah 60.000-70.000 orang,
sebagian besar berada di wilayah Norwegia.

Sámi. Tujuannya adalah agar memungkinkan
adanya konsultasi masyarakat Sámi tentang
hal-hal yang menyangkut mereka. Mandat
dan regulasi badan ini dapat berubah secara
signifikan dari satu negara ke negara lainnya.
Perlu dicatat bahwa kewajiban negosiasi yang
ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang
Parlemen Sámi Finlandia, menunjukkan
perbedaan berarti antara undang-undang ini
dan undang-undang lain yang sama dasarnya
di Norwegia dan Swedia. Pemerintah Finlandia
pada kenyataannya wajib bernegosiasi dengan
Parlemen Sámi dalam semua langkah-langkah
penting yang berdampak jauh ke depan yang
dapat langsung dan secara spesifik berdampak
pada masyarakat Sámi sebagai masyarakat
adat. Berlainan dengan hal ini, pemerintah
Norwegia semata-mata diminta memberi
kesempatan kepada parlemen Sámi untuk
menyatakan pandangan sementara mereka
atas peraturan perundang-undangan Swedia
dan tidak berbicara secara khusus dalam
hubungan ini. Dalam praktiknya, terdapat
fakta bahwa parlemen, walaupun dikonsultasi,
seringkali hanya memunyai pengaruh kecil pada
keputusan akhir, karena pandangan mereka
tidak diberi bobot memadai. Dalam hal ini,
perlu dicatat bahwa prosedur konsultasi yang
diadopsi Norwegia telah berkontribusi pada
penguatan peran Parlemen Sámi Norwegia,
yang secara berturut-turut dilibatkan dalam
proses konsultasi tentang undang-undang
baru tentang mineral, undang-undang sumber
daya kelautan, dan undang-undang keragaman
hayati.
S. Errico, B. A. Hocking, “Reparations
for Indigenous Peoples in Europe: the
Case of the Sámi People”, in Lenzerini F.
(ed.), Reparations for Indigenous Peoples.
International and Comparative Perspectives
(Oxford, 2008), p. 379; IWGIA, The Indigenous
World 2008, p. 27; UN Human Rights
Committee, Concluding Observations on
Norway, UN Doc CCPR/C/NOR/CO/5, 25 April
2006

Parlemen Sámi merupakan badan perwakilan
penasihat yang dibentuk di Norwegia, Swedia
dan Finlandia, masing-masing pada tahun 1987,
1992 dan 1995 atas mandat Undang-Undang
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Filipina: Badan Konsultasi Masyarakat Adat
Pasal 50 Undang-Undang tentang Hak-hak
Masyarakat Adat untuk pendirian badan
konsultasi terdiri dari para tokoh masyarakat,
para tetua dan wakil-wakil dari sektor
perempuan dan pemuda dari berbagai
masyarakat adat. Mereka inilah yang akan
memberi nasihat kepada Komisi Nasional
Masyarakat Adat (NCIP) tentang hal-hal yang
menyangkut masalah, aspirasi dan kepentingan
masyarakat adat. Pada 2003, NCIP mengadopsi
Pedoman untuk Konstitusi dan Operasionalisasi
Badan Konsultasi. Pedoman ini mengakui
konstitusi Badan Konsultasi di tingkat nasional,
wilayah dan provinsi serta semua tingkat
masyarakat untuk melaksanakan konsultasi lebih
terfokus (Pasal 12). Badan Konsultasi antara lain
disebut sebagai tempat pembahasan masalahmasalah dan berbagai keprihatinan masyarakat
adat dan lembaga unuk menyampaikan masukan
atau membuat rekomendasi tentang berbagai
kebijakan untuk diadopsi oleh Komisi. Badan ini
dibentuk pada 2006.
NCIP Administrative Order No. 1, Series of
2003, 17 October 2003; Stavenhagen, Report
on the Mission to Philippines, UN Doc. E/
CN.4/2003/90/Add.3, 5 Maret 2003
Dewan Penasihat Masyarakat Adat
Masyarakat Andes
Masyarakat Andes dibentuk untuk meningkatkan
kerja sama perdagangan dan integrasi semua
anggotanya, yakni Bolivia, Kolombia, Ekuador
dan Peru. Pada 20 September 2007, Dewan
Andes tentang Masalah Luar Negeri–sebuah
badan masyarakat Andes yang dibentuk oleh
para Menteri Luar Negeri Bolivia, Kolombia,
Ekuador dan Peru– membentuk Dewan
Penasihat Masyarakat Adat Penduduk Andes.
Dewan ini dirancang menjadi badan konsultasi,
yang memberi nasihat tentang aspek-aspek
politik, budaya, sosial dan ekonomi dari
integrasi sub-regional, karena masalah ini sangat
berdampak pada masyarakat adat. Badan
terdiri dari satu delegasi masyarakat adat dari
tiap negara, yang dipilih di antara organisasi
masyarakat adat yang paling tinggi tingkatannya
menurut prosedur yang akan ditetapkan di
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tingkat nasional. Tidak jelas nilai apa yang
diberikan dalam pendapat nasihat yang
diberikan oleh dewan dan bagaimana nasihat
itu dapat memengaruhi pelaksanaan serta
keputusan akhir yang dibuat oleh masyarakat
adat Ades tentang hal-hal yang berdampak
pada mereka.
http://www.comunidadandina.org/normativa/
dec/d674.htm
India: Dewan Penasihat Masyarakat Adat
Konstitusi India memberi mandat kepada
presiden untuk menyatakan daerah mana pun
dari Daerah Terdaftar agar dimasukkan ke
dalam Daftar Kelima dan Keenam Pasal (244)
(i). Daftar Kelima berlaku untuk negara-negara
bagian selain negara-negara bagian Timur Laut
Assam, Mehhalaya, Tipura dan Mizoram, yang
diperintah oleh Daftar Keenam.11
Daftar Kelima menentukan pembentukan
Dewan Penasihat Masyarakat Adat di tiap
negara bagian yang memiliki Daerah Terdaftar.
Dewan-dewan ini harus terdiri dari sekitar 20
anggota, tigaperempat darinya harus berasal
dari wakil-wakil Masyarakat Adat Terdaftar yang
dipilih dalam Dewan Perwakilan Negara Bagian.
Mandatnya adalah memberi nasihat kepada
gubernur, atas permintaannya, tentang hal-hal
yang menyangkut kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat adat di negara bagian. Selain itu,
ditentukan bahwa, di antara masalah-masalah
lain, peraturan tentang pemindahan hak atas
tanah di antara Masyarakat Australia Terdaftar
dan penyediaan tanah kepada para anggota
Masyarakat Adat Terdaftar tidak dapat dilakukan
tanpa adanya konsultasi dengan Dewan
Penasihat Masyarakat Adat.
The Consitution of India: http://india.gov.in/
govt/constitutions_india.php

11
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Nagaland, Manipur , Sikkim dan Arunachal Pradesh juga
tidak dkmasukan dari Daftar Kelima karena mereka diatur
menurut ketentuan khusus dalam Konstitusi.

Guatemala: Komisi Bersama tentang hak-hak
Masyarakat Adat atas Tanah
Masyarakat adat berjumlah seperdua dari
penduduk Guatemala. Pengakuan hakhak mereka didasarkan atas Kesepakatan
tentang Identitas dan Hak-hak Masyarakat
Adat yang ditandatangani tahun 1995
setelah lebih 30 tahun konflik bersenjata di
dalam negeri. Kesepakatan ini menentukan
pembentukan Komisi Bipartit tentang Hak-hak
Masyarakat Adat atas Tanah, yang diberi tugas
melaksanakan studi, menyusun dan mengajukan
usulan tentang langkah-langkah memadai untuk
mengatasi masalah tanah masyarakat adat.
Anggota komisi ini terdiri dari pemerintah dan
masyarakat adat. Salah satu pencapaian Komisi
ini adalah terbentuknya Dana Tanah (Fundo de
Terras) tahun 1999. Dana Tanah diberi mandat
untuk mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan nasional tentang akses atas tanah,
termasuk melalui perwujudan program untuk
mengatur tentang hak atas tanah. Badan
pelaksananya terdiri dari wakil-wakil pemerintah
serta wakil-wakil organisasi masyarakat adat
serta para wakil organisasi petani. Namun
demikian, fungsi dari dana dan pencapaiannya
yang menyangkut masyarakat adat, masih
dianggap kontrovesial.
http://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ
Guatemala: Leyes y Regulaciones en Materia
Indígena (1944-2001), Tomo II, OIT, Costa
Rica, 2002; Land Fund: http://www.fontierras.
gob.gt; Lihat juga R. Stavenhagen, Report
of the mission to Guatemala, UN Doc. E/
CN.4/2003/90/Add.2, 24 Februari 2003

5.3.3. Partisipasi badan-badan eksekutif
Negara memastikan partisipasi masyarakat adat
dalam pembuatan keputusan dengan berbagai
cara. Ada negara yang telah memberlakukan
sistem kuota untuk menjamin partisipasi
jumlah tertentu dari wakil-wakil masyarakat
adat dalam dewan perwakilan nasional. Untuk
tujuan yang sama, beberapa negara juga sudah
menyempurnakan dan menciptakan distrik-
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distrik elektoral untuk memfasilitasi partisipasi
masyarakat adat dalam badan-badan pemilihan.
Dalam beberapa hal, undang-undang elektoral
dan peraturan yang berkaitan dengan masalah
tersebut sudah ditinjau kembali dengan maksud
untuk memberi masyarakat adat saluran
langsung untuk partisipasi dalam pemilihan
publik yang meminta struktur partai-partai
politik.
Selandia Baru: Partisipasi masyarakat Maori
dalam badan elektif
Masalah historis, kemauan politik dan
perjuangan masyarakat Maori telah
menghasilkan keterwakilan berarti masyarakat
Maori dalam parlemen Selandia Baru. Kursi
masyarakat Maori telah dijamin selama
140 tahun dan jumlah mereka bervariasi
tergantung pada jumlah masyarakat Maori
yang mendaftarkan diri untuk pemilihan
Maori. Sistem Keterwakilan Proporsional
Anggota Campuran (MMP) memungkinkan
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para calon menjadi anggota parlemen, baik
melalui 69 elektorat (yang meliputi tujuh
elektorat Maori) atau melalui daftar partai
yang sudah ditentukan. Para pemilih Maori
memutuskan tujuh anggota parlemen Maori
atau pendaftaran umum. Jaminan kursi untuk
masyarakat Maori menegaskan posisi unik
masyarakat Maori di masyarakat Selandia Baru,
memberi mandat atas siapa yang mewakili
mereka di parlemen dan memasukkan jumlah
keterwakilan secara adil. Pilihan pendaftaran
masyarakat Maori dalam pemilihan mampu
mencegah marjinalisasi dan mendorong partaipartai politik untuk menyertakan pandangan
masyarakat Maori dalam perhitungan dalam
merancang kebijakan mereka.
Selandia Baru memberlakukan sistem
MMP tahun 1933. Sejak itu, persentase
masyarakat Maori dalam parlemen meningkat
menjadi 17,3% (yang berarti 21 dari 121
anggota parlemen dari masyarakat Maori),
dimana jumlah itu sedikit di atas persentase
masyarakat Maori di Selandia Baru (15,1%).
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MMP memungkinkan pemilihan beberapa
anggota parlemen dari Maori yang sebenarnya
sudah terpilih, tetapi juga telah membuka
peluang pada Partai Maori yang didirikan pada
2004 untuk masuk di parlemen. Partai-partai
menempatkan calon dari Maori pada urutan
tertinggi daftar calon mereka. Hal ini untuk
menjamin dukungan pemilih dari masyarakat
Maori. Untuk sekadar dicatat, 25 persen
dari daftar calon anggota parlemen partai
adalah dari masyarakat Maori. Selain itu, sejak
diberlakukannya MMP, kepesertaan dalam
pemilihan meningkat tajam, demikian juga
keterlibatan masyarakat Maori dalam politik
nasional. Langkah-langkah yang ditempuh akhirakhir ini juga memberi manfaat bagi masyarakat
Maori, termasuk dana tambahan dalam tahun
anggaran 2007 mampu menaikkan keterwakilan
masyarakat Maori secara nyata dalam kancah
politik.
Partai Masyarakat Maori telah menempuh
langkah-langkah positif untuk masyarakatnya,
termasuk peninjauan kembali kegiatan
perusahaan milik negara Landcorp di tanah yang
mejadi hak masyarakat Maori. Masyarakat sudah
berulang-kali menentang–walaupun kurang
berhasil–pengadopsian RUU pembatasan untuk
Maori.
Gabungan antara kursi Maori yang dijamin
dan wakil-wakil MPP merupakan contoh
partisipasi masyarakat adat dalam badan pilihan
rakyat—setidaknya sama seperti bagian lain dari
penduduk.
Keterwakilan masyarakat Maori dalam parlemen
belum tergambar dalam tingkat pemerintah
local. Hal ini sangat tergambar hanya kurang
dari 5 persen anggota dewan perwakilan
rakyat lokal adalah dari masyarakat Maori.
Plenty Regional Councul (Maori Constituency
Empowering) Act 2001 dan Undang-Undang
Pemerintah Lokal menentukan pemerintah
lokal untuk memilih apakah akan menetapkan
konstituen dari masyarakat Maori, kendati
hanya sedikit dewan lokal memilih untuk
melakukannya. Tidak adanya keterikatan
masyarakat Maori dengan politik lokal masih
menjadi hambatan penting untuk keterwakilan
yang adil bagi masyarakat Maori dalam
pemerintah lokal. Untungnya, konsultasi dengan
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masyarakat Maori dalam keputusan-keputusan
yang menyangkut kepentingan masyarakat
Maori di tingkat lokal sudah semakin meningkat.
Dr. Alexandra Xanthaki: Good Practices of
Indigenous Political Participation: Maori
Participation in New Zealand Elective Bodies,
ILO, 2008
Nepal: Partisipasi dalam proses reformasi
konstitusi
Pada April 2008, Nepal menyelenggarakan
pemilihan Constituent Assembly (CA) dan
akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan
ini merupakan hasil proses perdamaian yang
mengakhiri konflik bersenjata selama 10 tahun
di dalam negeri. Pemilihan ditunda tiga kali
karena semua partai politik dan kelompokkelompok penduduk menolaknya. Mereka
menekanan untuk menyelenggarakan bentuk
pemilihan yang dapat menghasilkan dewan
perwakilan yang mewakili penduduk negeri
yang beragam. Akhirnya, negara menetapkan
sistem pemilihan di mana masing-masing warga
negara memilih dua kali: satu kali pemilihan
terbuka untuk calon perorangan dan satu kali
pemilihan proporsional untuk partai politik.
Pilihan atas daftar proporsional kemudian
dibagikan masing-masing partai berdasarkan
daftar yang telah disusun lebih dulu, sehingga
masyarakat pun dapat diwakili sesuai susunan
etnik secara proporsional. Dengan cara ini,
120 calon dari masyarakat adat dipilih melalui
pemilihan proporsional, yang secara kasar
mewakili proporsi menurut masyarakat adat
dari seluruh penduduk negeri. Selain itu, ada
82 calon dari masyarakat adat dipilih langsung
melalui pemilihan terbuka dan 16 calon
diangkat secara terpisah. Kini CA memiliki 218
anggota masyarakat adat dari seluruh anggota
CA yang berjumlah 601 orang—dan sejauh ini
merupakan proporsi tertinggi dari anggota yang
berasal dari masyarakat adat di Nepal.
Walaupun terdapat kemajuan dalam pemberian
kursi kepada calon-calon dari masyarakat adat
dalam CA, banyak aktivis masyarakat adat
berpendapat bahwa konsultasi dan partisipasi
masyarakat adat yang berarti belum dicapai.
Kritik ini mencakup berbagai hal. Karena
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banyak anggota CA dari masyarakat adat
kurang berpendidikan yang terlibat dalam
perpolitikan nasional, maka dikhawatirkan
terdapat keterbatasan kemampuan dalam
memperjuangkan hal-hal yang dipercayakan
para pemilih mereka. Di dalam partai, para
politisi masyarakat adat hanya dimasukkan ke
badan-badan pembuat keputusan, walaupun
jumlah mereka sangat besar dalam CA.
Sebagian aktivis telah menentang cara pemilihan
calon. Mereka argumentasi bahwa partai-partai
politik hanya menguasai proses, bukannya
memberi peluang kepada masyarakat adat untuk
memilih wakil-wakil mereka.
Masalah kepesertaan masyarakat adat dalam
proses CA bukan hanya keterwakilan, melainkan
juga mekanisme untuk konsultasi. Dalam
kunjungannya ke Nepal November 2008, Prof.
James Anaya, UN Special Raporteur tentang
hak asasi dan mendasar dari masyarakat adat,
mengangkat masalah konsultasi dalam proses
CA dengan pemerintah. Ia menekankan
perlunya pengembangan mekanisme tambahan
dalam proses pembuatan konstitusi untuk
berkonsutasi langsung dengan masyarakat
adat, melalui wakil-wakil pilihan mereka sendiri
dan sesuai dengan cara pembuatan keputusan
mereka, sebagaimana disyaratkan oleh
standar internasional di mana Nepal juga turut
berkomitmen.
Masalah partisipasi masyarakat adat dalam
proses CA kini telah diangkat ke pengadilan
Nepal. Sedikitnya 20 organisasi masyarakat
adat sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah
Agung. Mereka menuding proses CA melanggar
hak-hak konsultasi dan partisipasi yang
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diatur dalam Konstitusi Sementara Nepal,
Konvensi No. 169, ICERD, dan Deklarasi PBB
tentang Masyarakat Adat. Pada 1 Maret,
Mahkamah Agung menerbitkan perintah
kepada pemerintah tentang masalah ini, dan
perkaranya masih berjalan terus.
Lama, Mukta S: Nepal, IWGIA Year Book
2009 Copenhagen, Denmark (Forthcoming);
OHCHR Press Release, “UN expert urges
action on Nepal’s commitment to indigenous
peoples rights”, 02/12/08
Kenya: Perwakilan dalam badan-badan
pemilihan
Kepemimpinan tradisional tidak secara resmi
diakui di Kenya. Cuma terdapat 210 konstituen
parlemen di negeri ini, yang batas-batasnya
ditentukan oleh komisi pemilihan Kenya tanpa
mempertimbangkan perlunya memastikan
keterwakilan seluruh masyarakat di tingkat
nasional. Pemilihan anggota dewan nasional
dan dewan daerah didasarkan pada hak pilih
universal dan wakil-wakil dari kaum minoritas
di daerah tertentu. Tanpa adanya ketentuan
yang jelas dan langkah-langkah khusus yang
mengatur keterwakilan, masyarakat adat dan
golongan minoritas tetap tidak diperhitungkan.
Keadaan ini sudah diakui oleh pengadilan
tinggi dalam kasus Rangal Lemeiguran dan lainlain melawan Kejaksaan Agung dan lain-lain
(Kasus Ilchamus). Masyarakat Ilchamus meminta
putusan oleh Pengadilan Tinggi bahwa
perubahan statistik calon Ilchamus yang dipilih
sebagai anggota parlemen dalam konstituensi
sekarang pada kenyataannya sangat minim.
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Sehingga secara efektif tidak memberikan
mereka kesempatan sebagai anggota parlemen,
seperti 40 tahun terakhir ini. Menurut mereka,
kondisi ini bertentangan dengan hak-hak
mendasar mereka, kebebasan berpendapat dan
kebebasan menyuarakan aspirasi sebagaimana
dijamin dalam Pasal 70 konstitusi Kenya. Oleh
karena itu, mereka meminta aturan hukum
tentang pemilihan disusun secara komprehensif
sehingga dapat memenuhi dan mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi mereka. Diharapkan
pula, langkah tersebut mampu mengangkat
salah satu dari wakil mereka di parlemen untuk
menyuarakan masalah-masalah yang mereka
alami.
Dalam suatu keputusan penting, Pengadilan
Tinggi menetapkan bahwa kelompok minoritas,
seperti Ilchamus, memunyai hak untuk
berpartisipasi, memengaruhi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik, dan diwakili oleh
mereka yang termasuk dalam konteks sosial,
budaya dan ekonomi. Agar suatu sistem politik
benar-benar demokratis maka sistem tersebut
harus memberi kesempatan kepada kelompok
minoritas untuk menyuarakan kepentingan,
keprihatinan khusus mereka, dan mencari
pemecahannya. Karena itulah perlu dibuat
landasan yang pasti untuk demokrasi melalui
permusyawaratan. Keputusan ini disebutsebut sebagai perubahan positif dalam badan
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peradilan Kenya yang mengakui hak-hak
masyarakat adat.
See: http://www.kenyalaw.org. Case prepared
by Naomi Kipuri)

5.3.4. Partisipasi dalam pemerintahan daerah
Mengenai partisipasi di tingkat daerah,
masalah yang diupayakan penyelesaiannya
adalah desentralisasi negara-negara
bagian dan penyerahan kekuasaan kepada
pemerintah wilayah dan lokal. Dalam beberapa
hal, prosesnya sudah disertai dengan
pengakuan atas ruang lingkup otonomi yang
menguntungkan masyarakat adat. Dalam
hubungan lain, masyarakat adat diakui sebagai
bagian wilayah dalam struktur organisasi
pemerintahan. Dalam konteks ini, negara
dapat mengakui organisasi sosial dan politik
masyarakat adat.
Panama: Satuan wilayah khusus
Pasal 5 Magna Charta Panama menyatakan
bahwa pembagian politik dapat ditetapkan
dengan undang-undang, dan dilaksanakan
oleh pemerintah khusus. Dalam hal ini, Panama
memiliki lima satuan wilayah khusus yang
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memiliki otonomi pemerintahan melalui dewan
umum, tradisional, wilayah dan lokal. Semua
ini dijalankan menurut tradisi dan adat istiadat
mereka. Mereka juga membuat keputusan
sendiri dalam kerangka yang ditentukan oleh
konstitusi dan peraturan perundang-undangan
negara. Untuk negara bagian, ketentuan ini
mengakui sifat unik dari masyarakat adat,
tidak seperti masyarakat nasional. Karenanya
masyarakat adat dapat menyesuaikan dengan
kepentingan tertentu dari negara tentang
kedaulatan, keamanan dan penggunaan sumber
daya untuk memperoleh tanah adat mereka
sendiri. Masyarakat adat bisa membuat sebagian
besar keputusan dalam masalah-masalah
budaya, ekonomi dan politik yang menyangkut
masyarakatnya dengan tetap memperhatikan
semua hak masyarakat adat dipenuhi.
Kuna Yala Comarca, memiliki wilayah seluas
5.500 km2—mencakup tanah dan garis
pantai—dan terletak di Panama timur laut.
Comarca diperintah oleh Kuna General Council
(CGK) (Onmaked Summakaled), yang menjadi
kekuasaan tertinggi. Lembaga ini terdiri atas
dewan daerah dari 49 masyarakat adat, masingmasing diwakili oleh suatu Saila. Daerah ini
diperintah oleh para ketua (Caciques) yang
dipilih oleh CGK. Lembaga ini bersidang selama
empat hari tiap enam bulan. Selain dari 49 Saila
yang mewakili masyarakat, kepesertaan dalam
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dewan-dewan ini adalah wajib untuk wakil-wakil
parlemen nasional, gubernur, wakil-wakil empat
distrik dan para pemimpin wilayah dari tiap
lembaga yang didirikan di Comarca. Selain itu,
tiap masyarakat diwajibkan untuk menyertakan
seorang perempuan dalam delegasinya.
Meskipun partisipasi perempuan telah
disetujui oleh Sailas dalam sidang CGK, namun
kesepakatan ini masih belum dilaksanakan—
justru sebagian besar oleh masyarakat adat
sendiri.
Dewan Budaya Kuna (Onmaked Namakaled)
yang dibentuk tahun 1971, dijalankan
oleh Sailas Dummagan dari tradisi Kuna,
bertanggungjawab menegakkan dan
menyerbarluaskan budaya Kuna dan tidak
boleh melibatkannya dalam kehidupan politik.
Walaupun Dewan Budaya Kuna dan CGK
berada di atas semua organisasi Kuna, serta
lembaga pemerintah dan swasta, tetapi
dewan bertindak melalui konsultasi dan
koordinasi dengan mereka. Lembaga yang
berniat mengadakan negosiasi, melaksanakan
kesepakatan atau proyek di Wilayah Kuna Yala
harus melakukan hal yang sama berdasarkan
aturan hukum yang telah ditetapkan.
http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/pan/
sp_pan-int-text-const.pdf. Case prepared by
Myrna Cunningham
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6.1. ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT
Banyak masyarakat adat memiliki adat istiadat
dan kebiasaan sendiri yang berasal dari hukum
adat mereka. Hal ini sudah berlangsung
bertahun-tahun dan sangt membantu mereka
menjaga kehidupan yang rukun. Seringkali,
untuk memberlakukan adat istiadat dan
kebiasaan ini, masyarakat adat memiliki struktur
lembaga sendiri, seperti badan peradilan dan
administrasi. Badan-badan ini memiliki tata tertib
sendiri dan memastikan bahwa hukum adat
ditaati. Mereka yang tidak mentaatinya seringkali
dihukum, dan berbagai pelanggaran seringkali
dikenai hukuman khusus.
Pelaksanaan yang efektif atas hak-hak
masyarakat adat yang diakui secara
internasional–termasuk hak atas tanah dan
sumber daya, serta hak-hak budaya, sosial dan
ekonomi–mensyaratkan semua adat istiadat dan
hukum adat serta sistem hukum masyarakat adat
diakui—terutama yang berhubungan dengan
hak-hak kolektif yang sangat penting bagi
masyarakat adat.
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Konvensi No. 169 mengakui hak masyarakat
adat atas adat istiadat dan hukum adat mereka.
Ketentuan itu menyatakan bahwa dalam
menerapkan hukum nasional, adat istiadat dan
hukum adat ini harus diperhitungkan.
Konvensi ILO 169, Pasal 8
1.

Dalam memberlakukan peraturan
perundang-undangan pada masyarakat
yang bersangkutan, harus ada
kepedulian atas adat istiadat atau
hukum adat mereka.

2.

Masyarakat berhak untuk
mempertahankan adat istiadat dan
lembaga mereka. Semua ini harus tidak
bertentangan dengan hak-hak mendasar
yang ditentukan dalam sistem hukum
nasional serta hak asasi manusia yang
diakui secara internasional. Prosedurprosedurnya pun harus ditetapkan untuk
mengatasi perselisihan yang dapat
timbul dalam penerapan prinsip ini.
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Menurut Pasal 8 ayat (2) Konvensi, hanya adat
istiadat dan institusi yang tidak selaras dengan
hak-hak mendasar yang ditetapkan dalam sistem
hukum nasional yang dikecualikan dari prinsipprinsip yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1).
Ketentuan ini menetapkan kriteria pengecualian
yakni (a) adat istiadat tidak selaras dengan baik,
(b) peraturan perundang-undangan nasional
maupun ketentuan internasional hak-hak asasi
manusia. Dengan demikian, ketentuan hukum
nasional yang tidak selaras dengan hak-hak
yang diakui dalam hukum internasional hakhak asasi manusia tidak dapat digunakan
sebagai alasan untuk membenarkan penolakan
atas adat istiadat masyarakat adat dalam
pemberlakuan peraturan perundang-undangan
nasional. Sebaliknya, adat istiadat masyarakat
adat tidak dapat dibenarkan bila melanggar
hak-hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini,
misalnya, mutilasi alat kelamin perempuan,1
yang dilakukan oleh beberapa masyarakat adat
sebagai tradisi, atau upacara menguburkan anak
cacat dan ibu diluar pernikahan dalam keadaan
hidup, sebagaimana ditentukan dalam normanorma budaya.2
Pasal 34 Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat menegaskan prinsipprinsip yang terkandung dalam Pasal 8 ayat
(2) Konvensi. Ditegaskan bahwa hukum
internasional hak-hak asasi manusia menetapkan
standar untuk menentukan adat istiadat yang
tidak dapat diterima; hukum internasional
hak-hak asasi manusia menetapkan standar
minimum yang universal untuk hak-hak asasi
manusia dan kebebasan–yang berakar dari
martabat lahiriah umat manusia. Pasal 34
Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat
berhak untuk meningkatkan, mengembangkan
dan mempertahankan struktur lembaga mereka
serta adat istiadat, spiritualitas, tradisi, tata
cara, kebiasaan yang khas dan sistem hukum
atau adat istiadat, sesuai dengan standar
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1

Sekarang diberlakukan oleh beberapa masyarakat adat,
misalnya di Kenya dan Tanzania

2

(a) Hugo Marques (2008) The Indian Child who was Buried
Alive http://www.lifesitenews.com/ldn/2008/feb/08022604.
html; (b) O’Brien, Elisabeth (2007) Anthropology Professor
says Tribal Killings of Disabled Babies should be Respected
http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jul/07070403.html

hak-hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 35
Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat
berhak untuk menetapkan tanggung jawab
perorangan dari masyarakatnya. Ketentuan ini
berkaitan erat dengan masalah hukum adat,
karena hukum adalah sumber penting untuk
menggambarkan hak dan tanggung jawab
masing-masing anggota masyarakat dalam
masyarakat adat (Henriksen 2008).
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat
Pasal 34
Masyarakat adat memunyai hak
untuk memajukan, membangun dan
mempertahankan stuktur-struktur
kelembagaan dan kebiasaan-kebiasaan
yang khas, spiritualitas, tradisi, prosedur
dan praktik di mana mereka berada, sistemsistem peradilan atau kebiasaan-kebiasaan,
sesuai dengan standar-standar hak asasi
manusia yang diakui secara internasional.
Pasal 35
Masyarakat adat memunyai hak untuk
menentukan tanggung jawab tiap individu
terhadap komunitas mereka.

Pengakuan konstitusional atas kebiasaan dan
sistem hukum menjadi langkah penting untuk
mengembangkan negara hukum, yang secara
efektif menampung hukum adat dan kebiasaan
masyarakat adat serta memungkinkan mereka
untuk berlaku sama dalam sistem hukum
nasional. Diakuinya adat istiadat dan hukum
adat oleh pemerintah dalam memutuskan
kebijakan dan dalam pemberlakuan peraturan
perundang-undangan sangat bergantung pada
dua faktor utama:
1.

Sejauh mana tingkat penerimaan pluralisme
hukum di dalam sistem hukum nasional.

2.

Masalah yang oleh adat istiadat dan hukum
adat diusahakan layak untuk diterapkan.
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Hal umum yang berlaku, adat istiadat dan
hukum adat masyarakat adat lebih diterima
karena hal ini diterapkan dalam hubungan
dengan orang per orang di dalam masyarakat
adat. Ini berlaku untuk hukum yang berlaku
atas perorangan dan berbagai adat istiadat
keagamaan, budaya dan sosial serta ritual
di dalam masyarakat. Berbeda dengan hal
ini, aspek kolektif yang dianggap sebagai
“ancaman” bagi sistem hukum nasional bukan
sekadar tambahan atau sumbangan berharga
bagi pengembangan pluralisme hukum– yang
menjadi prasyarat multikulturalisme. Adat
istiadat dan hukum adat masyarakat adat perlu
diperhitungkan dalam hal-hal yang berdampak
pada kepentingan ekonomi negara atau pihak
ketiga, terutama bila menyangkut hak-hak adat
atas tanah, wilayah dan sumber daya (Roy, 2004;
hal. 305-312).

penduduk atau sektor-sektor tertentu dari
masyarakat bangsa.

6.2. PELANGGARAN DAN SISTEM HUKUM
Konvensi No. 169 menetapkan bahwa metode
penghukuman tradisional masyarakat adat
harus dihargai dan juga diperhitungkan dalam
penyelenggaraan hukum umum.
Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, negara
berkewajiban untuk menghargai metode
tradisional masyarakat adat untuk menghukum
pelaku tindak pidana dan pelanggaran lainnya,
asal metode tersebut selaras dengan sistem
hukum nasional dan hukum internasional serta
hak-hak asasi manusia. Dengan demikian,
metode penghukuman oleh masyarakat adat

Kendati demikian, tingkat penerimaan
pluralisme hukum, melalui penerimaan oleh
negara dan penerapan adat istiadat dan hukum
adat masyarakat adat tampaknya selektif dan
pragmatis, dan lebih banyak ditentukan oleh
kepentingan ekonomi dari sebagian besar
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Konvensi ILO 169
Pasal 9
1.

2.

Selaras dengan sistem hukum nasional
dan hak asasi manusia yang diakui
secara internasional, metode yang biasa
dipakai oleh masyarakat yang mengatur
tentang pelanggaran yang dilakukan
anggota masyarakat adat harus dihargai.

masyarakat adat, cara-cara masyarakat adat
yang bersangkutan harus dipertimbangkan
oleh pemerintah dan pengadilan yang
menanganinya (Pasal 9 ayat (2)); Henriksen
2008).
Para anggota masyarakat adat seringkali
terlalu banyak “diwakili” oleh narapidana
dan mereka yang meninggal dalam
penjara. Di Australia, antara 1980 dan 1997,
sekurang-kurangnya 220 anggota masyarakat
Aborigin meninggal dalam penjara.
Walaupun masyarakat Aborigin mewakili
1,4 persen dari penduduk dewasa, namun
mereka yang meninggal dalam penjara
mencapai 25 pesen, misalnya, karena kondisi
penjara yang buruk, masalah kesehatan
dan bunuh diri. Ini menunjukkan perlunya
upaya oleh para hakim, pengadilan dan
pejabat pemerintah untuk mencari alternatif
cara penghukuman bila berurusan dengan
pelanggar hukum dari masyarakat adat.3

Adat istiadat yang berhubungan dengan
masalah hukum masyarakat ini harus
dipertimbangkan oleh pemerintah dan
pengadilan.

Pasal 10
1.

Dalam memberlakukan hukuman yang
ditetapkan dalam hukum umum atas
anggota masyarakat ini, pertimbangan
harus diberikan atas tata perekonomian,
sosial dan budaya mereka.

2.

Harus ada pilihan bentuk hukuman lain
selain pemenjaraan.

yang melanggar hak-hak asasi manusia tidak
sah menurut ketentuan itu. Kriteria lain dalam
Pasal 9 ayat (1), keselarasan dengan sistem
hukum nasional tidak terbatas pada masalah
kesesuaian hukum substantif, karena bisa jadi
itu tidak selaras dengan sistem administrasi
hukum di negara yang bersangkutan. Banyak
masyarakat adat masih melaksanakan metode
tradisional untuk menangani pelanggaran kecil
yang dilakukan oleh anggotanya, tanpa campur
tangan negara. Sementara pelanggaran yang
lebih berat ditangani menurut proses hukum
nasional. Namun demikian, dalam kasus-kasus
di mana proses diberlakukan untuk menangani
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
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6.3.

AKSES KE KEADILAN

Posisi masyarakat adat yang termarjinalisasi
seringkali dicerminkan pada akses mereka
yang terbatas untuk mendapatkan keadilan.
Mereka tidak hanya rentan terhadap risiko
menjadi korban korupsi, eksploitasi seksual
dan ekonomi, pelanggaran atas hak mendasar
buruh, kekerasan, melainkan juga memiliki
keterbatasan untuk mendapatkan keadilan.
Dalam banyak hal, masyarakat adat tidak
mengetahui sistem hukum nasional dan tidak
memunyai latar belakang pendidikan atau
3

Konvensi ILO 169, Manual ILO, 2003.
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kemampuan ekonomi untuk menjamin akses
mereka ke pengadilan. Seringkali, mereka
tidak dapat berbicara atau membaca bahasa
resmi yang digunakan dalam proses hukum,
dan mereka kerap bingung saat berhadapan
dengan pengadilan, tanya-jawab atau sidang
pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, Pasal
12 Konvensi menyatakan bahwa masyarakat
adat harus memiliki akses untuk menggunakan
sistem hukum yang dapat menjamin berlakunya
hak yang dijaminkan kepada mereka, harus
didampingi penerjemah di pengadilan maupun
pada proses hukum lainnya. Ini untuk menjamin
bahwa mereka dapat mengerti apa yang sedang
dihadapi dan mereka pun dapat dimengerti.
Konvensi ILO 169
Pasal 12
Masyarakat yang bersangkutan harus
dilindungi terhadap penyalahgunaan hakhak mereka, baik menyangkut orang per
orang atau melalui badan-badan perwakilan
mereka. Perlu ditempuh langkah-langkah
untuk menjamin bahwa para anggota
masyarakat ini dapat mengerti dan dibuat
mengerti tentang proses hukum, bila perlu
melalui pemberian penerjemah atau dengan
cara lain yang efektif.

Pendekatan operasional untuk meningkatkan
akses ke keadilan
UNDP mendefinisikan “akses ke keadilan”
sebagai: “Kemampuan orang untuk mencari dan
memperoleh pembelaan melalui lembaga formal
atau informal dari peradilan, dan sesuai dengan
standar hak-hak asasi manusia.”
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Dalam mengkaitkan akses ke keadilan
dalam kerangka hak-hak asasi manusia dan
pengembangan yang lebih luas, UNDP
memusatkan perhatiannya pada kemampuan
orang untuk meminta tanggung jawab
dengan dua cara: a) dengan menggunakan
hak-hak asasi manusia untuk menetapkan
lingkup minimum dari tuntutan yang
adil; dan b) dengan menyempurnakan
mekanisme pertanggungjawaban dan proses
yang melindungi mereka ini. Mekanisme
pertanggungjawaban ini meliputi tidak hanya
sistem keadilan formal atau menurut kebiasaan,
melainkan juga sejumlah mekanisme lain,
termasuk media, komisi parlementer, dan
sebagainya. Dengan demikian, akses ke
keadilan dimengerti sebagai suatu proses yang
harus dikontekstualkan pada keadaan khusus
dan memerlukan peningkatan kemampuan dari
semua pelaku. UNDP mengidentifikasi unsurunsur kunci dalam hal ini:
Perlindungan hukum (pengakuan atas hakhak dalam sistem hukum, memberi hak
untuk pembelaan baik melalui mekanisme
formal atau tradisional).
Kesadaran hukum (pengetahuan tentang
kemungkinan mencari pembelaan melalui
sistem peradilan formal atau tradisional).
Bantuan dan konsultasi hukum (akses
ke tenaga ahli yang diperlukan untuk
menggagas dan menempuh prosedur
hukum).
Pemutusan (proses untuk menentukan
bentuk yang paling sesuai untuk
mendapatkan pembelaan dan ganti rugi,
baik diatur dengan undang-undang formal
atau menurut sistem hukum tradisional).
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Pemberlakuan (pelaksanaan perintah,
putusan, dan penyelesaian yang timbul dari
putusan formal atau tradisional).
Pengawasan oleh masyarakat madani
dan parlemen (fungsi pengawasan dan
pemantauan dalam hubungan dengan
sistem keadilan).4

6.4. PENERAPAN PRAKTIS
Amerika Latin: Pengakuan atas hukum adat
Di Amerika Latin, penggabungan hukum
adat ke dalam sistem hukum nasional sudah
berlangsung sejak 1990-an. Langkah ini
bertujuan untuk mengatasi kesenjangan
penyelenggaraan hukum yang kurang efisien
dan memprihatinkan. Tanggapan sejumlah
negara atas tekanan yang kuat dari organisasiorganisasi masyarakat adat sangat efektif
menekan pemerintah untuk memenuhi
persyaratan yang timbul dari ratifikasi Konvensi
ILO 169.
Bolivia, Kolombia, Ekuador, Nikaragua,
Paraguay, Peru dan Venezuela mengakui
pluralisme hukum melalui konstitusi mereka
dengan mengakui sifat multikultural dan
multietnik dari masyarakat mereka.
4
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UNDP Programming for Justice-Access for All. Pedoman
bagi praktisi dalam menerapkan hak-hak asasi manusia, 2005

Donna Lee Van Cott: Legal Pluralism
and Informal Community Justice
Administration in Latin America. http://www.
nd.edu/~cmendoz1/datos/papers/vancott.pdf
Ekuador: Pengakuan atas pluralisme hukum
Pengakuan atas pluralisme hukum sudah
berkembang di Ekuador sejak 1998, tahun di
mana Ekuador meratifikasi Konvensi No. 169.
Konstitusi Nasional 1998 menetapkan bahwa
pemerintah akan memberlakukan fungsi-fungsi
hukum, dengan menerapkan norma-norma dan
tata cara untuk memecahkan berbagai konflik
internal sesuai dengan adat istiadat atau hukum
adat mereka, asalkan adat istiadat dan hukum
adat itu tidak bertentangan dengan konstitusi
dan undang-undang. Hukum akan membuat
fungsi-fungsi tersebut selaras dengan fungsifungsi sistem hukum nasional.
Pengakuan dalam konstitusi menegaskan
kembali sifat heterogen dari budaya-budaya
dan pemberlakuan pluralisme hukum di negara
ini. Ini berarti bahwa di dalam wilayah yang
sama, ada dua atau lebih sistem hukum yang
sama-sama berlaku.
Walaupun terdapat ratifikasi Konvensi No.
169 dan perubahan konstitusional, Ekuador
belum sepenuhnya berkembang menjadi suatu
nagara yang multikultural dan pluralistik. Dalam
praktiknya, sistem hukum masyarakat adat
dikecilkan artinya oleh otoritas hukum, yang
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menganggap sistem masyarakat adat sebagai
“statis”, “ketinggalan zaman” dan “liar”.
Dengan demikian bingkai masyarakat adat
sering dicirikan hanya oleh satu budaya, satu
bahasa dan satu sistem hukum. Sistem hukum
nasional kerap mengabaikan sifat yang luwes
dan dinamis dari sistem masyarakat adat yang
kontemporer, yang cenderung menyesuaikan
dengan hubungan yang terus berubah, baik
para pelakunya maupun perubahan di dalam
masyarakat mereka.
Untuk memperbaiki keadaan ini, Dewan
Pengembangan Kebangsaan dan Penduduk
Ekuador (CODENPE), membuat perjanjian
dengan Kantor Kejaksaan Distrik untuk
menciptakan Kesatuan Keadilan Masyarakat
Adat. Para jaksa masyarakat adat memantau
pengakuan atas penerapan hukum adat
dalam berbagai proses hukum nasional yang
melibatkan masyarakat adat. CODENPE dan
Mahkamah Agung pun mengoordinir berbagai
upaya untuk mengangkat hakim-hakim
masyarakat adat untuk menangani kasus-kasus
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pidana di sejumlah provinsi di mana para jaksa
masyarakat adat bekerja.
Lourdes Tiban: El derecho indígena y su
relación con la justicia ordinaria
http://www.latinoamerica-online.info/2008/
indigeni08_derecho.htm; http://www.
ecuanex.net.ec/constitucion. Case prepared
by Brenda Gonzales Mena
Bangladesh: Pengakuan atas hukum adat
keluarga
Keadaan di Bangladesh merupakan contoh
nyata di mana pengakuan negara atas kerangka
humum masyarakat adat sangat bervariasi
sesuai dengan sifat kasus-kasus yang beragam.
Hukum keluarga dari masyarakat adat
Chittagong Hill Tracts (CHT) di Bangladesh
tentang perkawinan, warisan, dan hal-hal terkait
yang diatur dengan adat istiadat, kebiasaan
dan penerapan dijalankan secara tidak tertulis.
Negara menerima keadaan ini, karena hukum
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adat tentang keluarga dari berbagai masyarakat
adat CHT biasanya tidak bertentangan dengan
undang-undang dan sistem lain. Wilayah ini
memang memiliki sistem pemerintahan sendiri
yang bersifat semi-otonom yang mengakui
hukum dan yurisprudensi adat. Hukum keluarga
bedasarkan adat dari masyarakat-masyarakat
adat di CHT diatur secara substantif oleh
lembaga-lembaga masyarakat adat CHT,
pemimpin desa, kepala kampung dan kepala
suku adat atau raja-raja.
Namun demikian, status hukum adat mereka
yang mengatur tentang tanah dan sumber daya
alam di CHT masih dipertentangkan. Hak atas
tanah dan hutan menurut hukum adat biasanya
akan tetap diterapkan, asal hukum ini tidak
bertentangan dengan undang-undang negara.
Raja Devasish Roy (2004), Challenges for
Juridical Pluralism and Customary Law
of Indigenous Peoples: The Case of the
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh; Defending
Diversity: Case Studies (Ed. Chandra Roy),
the Saami Council, pages 89-158; Kasus
dipersiapkan oleh John Henriksen: Key
Principles in Implementing ILO Convention
No. 169, ILO, 2008
Kenya: Penerimaan selektif atas hukum adat
Ada pengakuan yang terbatas atas hukum adat
di Kenya dan di banyak bekas koloni Inggris.
Hal ini bisa dilihat dari konstitusinya yang
mengakui hukum adat yang berlaku atas adopsi,
perkawinan, perceraian, pemakaman dan
pembagian harta orang yang meninggal dunia.
Hukum adat juga berlaku secara terbatas atas
pengakuan pemimpin lokal, seperti kepala suku,
walaupun struktur yang sejajar telah disusun
untuk menghapus dan memperkecil kekuasaan
penguasa lokal yang ada. Sementara itu, otoritas
dan keabsahan hukum ini mengalami pengikisan
serius melalui aturan hukum masa kolonial
dan tradisi yang mensyaratkan kesesuaian
antara hukum adat, semua hukum tertulis dan
konstitusi. Aturan ini juga membuat hukum adat
hanya dapat diterima sepanjang ketentuanketentuannya tidak mengurangi hukum tertulis.

perempuan yang dianggap umum dan sangat
ditaati oleh banyak masyarakat Afrika, baik
masyarakat adat maupun umum. Praktik
ini menjadi tata cara sosial yang tumbuh di
masyarakat. Gadis-gadis yang belum disunat
dianggap kurang sempurna dan menghadapi
risiko stigmatisasi. Padahal praktik ini
mengakibatkan komplikasi fisik yang serius
dan berlangsung lama serta dianggap sebagai
tindakan kekerasan atas perempuan. Secara
tegas, hal ini tergolong pelanggaran hak asasi
manusia.
Walaupun tidak ada lagi lembaga pemerintahan
yang melaksanakan penyunatan pada gadisgadis di Kenya, dan Undang-Undang No. 8
Tahun 2001 tentang Anak melarang penyunatan
pada anak perempuan, praktik ini masih
dilakukan secara luas di masyarakat Maasai dan
masyarakat-masyarakat lainnya. Ini sebagian
disebabkan oleh langkah-langkah pencegahan
yang tidak memadai dari pemerintah untuk
melindungi gadis-gadis dari tindakan
pemaksaan untuk disunat. Dari perspektif
hukum hak asasi manusia, ini adalah kebiasaan
yang tidak dibenarkan, dan karena itulah negara
berkewajiban untuk memastikan bahwa cara itu
tidak dilakukan lagi—walaupun kenyataannya
fenomena ini dalam beberapa kasus dapat
diartikan sebagai hukum adat.
Bertentangan dengan ini, aturan yang tidak
mendukung seringkali digunakan untuk
membuat hukum adat tidak dapat diterima.
Misalnya, hukum adat Maasai tentang tanah
dan sumber daya yang secara terbatas diakui
atau diperhitungkan.
G. Nasieku Tarayia (2004) Legal Perspectives
of Maasai Culture, Customs and Traditions;
Defending Diversity: Case Studies (Ed.
Chandra Roy), the Saami Council. Case
prepared by Naomi Kipuri and John
Henriksen

Sebagai contoh adalah sunat alat kelamin

100

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169

Finlandia, Norwegia dan Swedia: Pengakuan
atas adat istiadat dan hukum adat masyarakat
Sami
Walaupun pada prinsipnya adat istiadat dan
hukum adat masyarakat Sami dapat diberlakukan
dalam sistem hukum nasional, namun hukum itu
hanya secara terbatas diperhitungkan. Misalnya
dalam pengambilan keputusan atau dalam
pembangunan, termasuk dalam penerapan
peraturan perundang-undangan nasional.
Pasal 9 rancangan Nordic Sami Convention
mengatur masalah adat istiadat Sami:
Nagara harus menunjukkan penghormatan
atas konsep hukum, tradisi dan adat istiadat
masyarakat Sami. Sesuai dengan keputusan
dalam ayat pertama, negara harus menjabarkan
peraturan perundang-undangan dalam bidang
di mana terdapat adat istiadat masyarakat Sami,
secara khusus menyelidiki apakah adat istiadat
tersebut ada, dan mempertimbangkan apakah
adat istiadat ini perlu diberi perlindungan atau
dengan cara lain dicerminkan dalam peraturan
perundang-undangan nasional. Pertimbangan
yang wajar perlu diberikan pada adat istiadat
masyarakat Sami dalam pemberlakuan undangundang.
Case prepared by John Henriksen: Key
Principles in Implementing ILO Convention
No. 169, ILO, 2008
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Namibia: Pengakuan atas otoritas tradisional
Konstitusi Namibia mengakui hukum adat dan
otoritas tradisional sebagai bagian dari sistem
hukum. Undang-Undang Otoritas Tradisional
No. 25 Tahun 2000 menentukan pembentukan
otoritas tradisional yang terdiri dari kepala suku
atau kepala masyarakat tradisional dan dewan
tradisional. Mereka bertanggungjawab untuk
memberlakukan hukum adat dan menyelesaikan
perselisihan. Mekanisme kerjanya, mereka
harus mengajukan permohonan kepada
negara untuk mendapatkan otoritas. Namun
demikian, Komunitas CERD, antara lain,
telah mempertanyakan tidak adanya kriteria
yang jelas untuk mendapatkan pengakuan
atas otoritas tradisional. Di samping itu juga
tidak ada lembaga yang berwenang menilai
penerapan pengakuan atas independensi
pemerintah. Namun demikian, beberapa
LSM melihat bahwa Undang-Undang
Otoritas Tradisional bisa menjadi peluang
bagi masyarakat adat untuk lebih efektif
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan,
walaupun masih ada beberapa tantangan,
termasuk pelatihan wajib dalam keterampilan
administratif dan kepemimpinan agar
pelaksanaan penuh atas Undang-Undang untuk
masyarakat adat dapat berlaku.
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CERD, Concluding Observations: Namibia,
August 2008, UN Doc. No.: CERD/C/NAM/
CO/12 Namibian Constitution, Traditional
Authorities Act; R Kappleca & WIMSA ‘Civil
Rights in Legislation and Practice: A Case
Study from Tsunkwe District West, Namibia’
in Hitchcock and D Vinding (eds) Indigenous
Peoples Rights in Southern Africa (2004) 91.
Case prepared by Naomi Kipuri
Greenland (Denmark): Undang-undang hukum
pidana berdasarkan hukum adat
Undang-Undang Hukum Pidana di Greenland
sebagian didasarkan pada hukum adat dari
bangsa Inuit Greenland. Ini khususnya berlaku
menyangkut sanksi-sanksi atas tindak kriminal.
Adapun tindak kejahatan ringan dikenakan
sanksi menurut hukum pidana Denmark.

Filipina: Lembaga penyelesaian perselisihan
Undang-Undang Hak Masyarakat Adat
mengakui hak masyarakat adat untuk
menggunakan sistem hukum yang umum
diterima di kalangan mereka. Di samping itu
lembaga penyelesaian perselisihan, proses atau
mekanisme pencapaian perdamaian dan hukum
adat serta kebiasaan lainnya dalam komunitas
mereka yang selaras dengan sistem hukum
nasional dan hukum internasional hak-hak asasi
manusia, juga diberlakukan (Pasal 15).
http://www.ncip.gov.ph/mandatedetail.
php?mod=ipra

Pemenjaraan sebagai sanksi hanya berlaku
dalam pelanggaran berat atau bila sanksi
itu dianggap perlu. Sanksi-sanksi biasanya
berbentuk tindakan seperti peringatan, hukuman
denda, hukuman percobaan, dan hukuman
untuk melayani masyarakat. Dengan demikian
tidak ada penjara tertutup di Greenland.
Lembaga pemasyarakatan hanya berlaku di
malam hari. Di siang hari, narapidana dapat
meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk
bekerja, belajar, dan melaksanakan kegiatan
lain, termasuk memancing dan berburu.
Sistem hukum di Greenland juga sangat
berbeda dengan sistem hukum negara-negara
lain. Misalnya, hakim-hakim pengadilan negeri,
juri dan dewan pengacara adalah penduduk
lokal dan bukan ahli hukum profesional.
Hanya bila kasusnya dibawa ke pengadilan
banding Pengadilan Tinggi Greenland, barulah
melibatkan jaksa, hakim dan pengacara
profesional.
Commission on Greenland’s Judicial System,
Report No. 1442/2004; John Henriksen: Key
Principles in Implementing ILO Convention
No. 169, ILO, 2008
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7.1.

KONSEP TANAH

Sebagian besar masyarakat adat memiliki
hubungan khusus dengan tanah dan wilayah
yang mereka tempati. Keduanya menjadi tempat
di mana nenek moyang mereka tinggal dan
tempat di mana sejarah, pengetahuan, mata
pencarian dan kepercayaan dikembangkan.
Bagi sebagian besar masyarakat adat wilayah
memiliki makna keramat dan spiritual yang
menjangkau aspek-aspek produktif dan ekonomi
tanah. Menurut Special Rapporteur PBB
Martinez Cobo:
“Penting untuk mengetahui dan memahami
hubungan spiritual antara masyarakat adat
dengan tanahnya sebagai dasar keberadaan
mereka dan dengan keyakinan, kebiasaan, adat
istiadat dan budaya mereka. Bagi masyarakat ini,
tanah tidak semata sebagai penguasaan dan alat
produksi... tanah juga bukan komoditi yang bisa
diperoleh, melainkan unsur material yang bisa
dikelola dengan leluasa.1
Pemusatan konsep tanah dan wilayah
terefleksikan dengan kuat dalam Konvensi No.
169 yang berisi serangkaian ketentuan yang
menjelaskan konsep tanah dan wilayah; hakhak masyarakat adat atas penguasaan dan
kepemilikan; persyaratan untuk mengidentifikasi
tanah; melindungi hak-hak masyarakat adat; dan
menyelesaikan klaim yang terkait dengan tanah.

mereka dengan tanah dan wilayah, atau
yang mereka diami atau gunakan, dan
khususnya aspek kolektif dari hubungan
ini.
2.

Penggunaan istilah tanah dalam Pasal
15 dan 16 meliputi konsep wilayah,
yang mencakup seluruh lingkungan
daerah yang didiami atau digunakan
oleh masyarakat.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 25 Deklarasi
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang
menyatakan bahwa masyarakat adat memunyai
hak untuk menjaga dan memperkuat hubungan
spiritual mereka yang khas dengan tanah,
wilayah perairan, dan laut serta sumber daya
lain yang dimiliki, diduduki dan digunakan
secara turun-temurun untuk meneruskan
tanggungjawab mereka kepada generasi
berikutnya.
Wilayah menjadi basis sebagian besar strategi
perekonomian dan mata pencarian masyarakat
adat, lembaga adat, kelangsungan spiritual
dan identitas budaya yang khas. Dengan
demikian, hilangnya tanah nenek moyang
akan mengancam kehidupan mereka sebagai
masyarakat adat. Oleh karena itu harus
dipahami ketika Konvensi berbicara tentang

Untuk mengawalinya, Konvensi ILO 169,
menentukan bahwa
Pasal 13:
1.

1

Dalam menerapkan ketentuanketentuan yang menjadi bagian
dari Konvensi ini, pemerintah harus
menghargai arti penting dari nilai-nilai
budaya dan rohaniah masyarakat yang
bersangkutan mengenai hubungan

Jose R. Martinez Cobo, Special Rapporteur dari Sub-Komisi
Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas:
Study on the Problem on Discrimination Against Indigenous
Populations, UN Document No.E/CN.4/Sub.2/ 1986/7/
Add.1, alinea 196 dan 197.
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tanah maka konsep itu akan mencakup seluruh
wilayah yang mereka gunakan, termasuk hutan,
sungai, gunung, pantai, permukaan tanah serta
kekayaan yang terkandung di bawah tanah.

7.2.

MELINDUNGI HAK KEPEMILIKAN DAN

PENGUASAAN
Mengingat arti penting tanah dan wilayah
bagi masyarakat adat, Konvensi pun memuat
serangkaian ketentuan untuk melindungi hak
mereka atas kepemilikan dan penguasaan.

Konvensi ILO 169
Pasal 14:
1.

Hak milik dan penguasaan oleh masyarakat atas tanah yang mereka diami secara tradisional
harus diakui. Selain itu, perlu ditempuh langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak
masyarakat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah yang tidak secara tegas mereka
diami, tetapi secara tradisional telah diakses untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup
mereka secara tradisional. Dalam hubungan ini, perhatian khusus juga perlu diberikan pada
masyarakat pengembara dan peladang yang selalu berpindah.

2.

Pemerintah perlu menempuh berbagai langkah untuk mengetahui tanah-tanah tradisional
yang didiami oleh masyarakat yang bersangkutan, dan untuk menjamin perlindungan efektif
atas hak milik dan hak penguasaannya.

3.

Perlu ditetapkan tata cara yang memadai dalam sistem hukum nasional untuk mencari solusi
atas tuntutan tanah oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 17:
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1.

Menjamin adanya prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan atas
terjadinya pengalihan tanah di antara anggota masyarakat.

2.

Mereka yang tidak termasuk dalam masyarakat ini harus dicegah untuk memanfaatkan
kebiasaan atau ketidaktahuan masyarakat adat tentang hukum untuk menjamin pemilikan,
penguasaan atau penggunaan tanah yang menjadi hak mereka.
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Pasal 18:
Sanksi yang memadai perlu ditetapkan dalam undang-undang untuk penyerobotan atau
penggunaan tanah masyarakat yang bersangkutan, dan pemerintah harus menempuh langkahlangkah untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Pasal 19:
Program agraria nasional harus diberlakukan untuk menjamin masyarakat yang bersangkutan
diperlakukan secara sama seperti apa yang diberikan kepada sektor-sektor lain dari penduduk
sehubungan dengan:
(a)

Penyediaan tanah secara lebih banyak kepada masyarakat bila mereka tidak memiliki luas
lahan yang diperlukan untuk penyediaan kebutuhan utama yang wajar, termasuk untuk
mencadangkan kemungkinan pertambahan jumlah anggota.

Juga, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat menyebut tema yang menentukan tentang
tanah dan wilayah:
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
Pasal 26:
1.

Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atau
duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang telah mereka
gunakan atau yang telah didapatkan.

2.

Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan
mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan
tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, termasuk tanah,
wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

3.

Negara memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah, wilayah dan sumber
daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaankebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang
bersangkutan.

Pasal 27:
Negara membentuk dan mengimplementasikan sebuah proses yang adil, independen, tidak
memihak, terbuka dan transparan dalam memberikan pengakuan atas hukum-hukum masyarakat
adat, tradisi, kebiasaan, sistem penguasaan tanah, serta mengakui hak-hak masyarakat adat
atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimilikinya secara
tradisional. Masyarakat adat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.
Berdasarkan pengakuan atas sejarah
ketersingkiran masyarakat adat dari tanah
dan wilayahnya; ketergantungan atas tanah;
dan kerentanan atas hilangnya pengetahuan
tanah Konvensi mengatur berbagai upaya
perlindungan menyangkut hak-hak mereka atas
tanah. Seperti dijelaskan dalam Pasal 14, 17,
18 dan 19, upaya-upaya mencakup unsur-unsur
sebagai berikut:
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Pengakuan atas hak kepemilikan dan
penguasaan tanah yang secara tradisional
telah didiami oleh masyarakat adat, Pasal 14
ayat (1)
Masyarakat adat memunyai hak kepemilikan
dan penguasaan atas tanah yang mereka
tempati secara turun-temurun. Di tanah ini
masyarakat adat tinggal untuk waktu yang
lama, dan ingin mereka wariskan kepada
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generasi berikutnya. Penetapan hak masyarakat
adat atas tanah dengan demikian didasarkan
pada pendudukan dan penggunaan tradisional,
dan bukan pada pengakuan hukum atau
pendafataran resmi kepemilikan oleh negara,
karena pendudukan tradisional memberikan
“hak atas tanah, terlepas dari apakah hak
tesebut diakui atau tidak [oleh negara].2
Pasal 7 ayat (1) Konvensi No. 169 selanjutnya
menjelaskan, masyarakat adat memunyai hak
untuk menentukan prioritas mereka sendiri
menyangkut proses pembangunan karena
hal tersebut sangat memengaruhi kehidupan,
keyakinan, lembaga, proses spiritual dan
tanah yang mereka tempati atau gunakan,
dan untuk melaksanakan penguasaan, sejauh
memungkinkan, atas pembangunan ekonomi,
sosial dan budaya mereka.

mata mencakup daerah-daerah yang
ditempati oleh masyarakat adat, tetapi juga
proses pembangunan yang memengaruhi
kehidupan ... termasuk tanah yang mereka
tempati atau gunakan.3
Dalam beberapa kasus, tanah masyarakat adat
adalah tanah yang hilang atau tanah yang
telah ditempati oleh masyarakat adat dalam
waktu lama namun kemudian seringkali mereka
tersingkir dari tanah yang pernah mereka
tempati. Seperti yang digambarkan badanbadan pengawas ILO: fakta bahwa hak atas

Jadi, seperti ditekankan oleh badan-badan
pengawas ILO, Konvensi tidak semata2
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Komite Pakar, Sidang ke 73, 2002, Observation Peru, 2003,
alinea 7.

3

Governing Body, Sidang ke-282, November 2001,
Representation Under Article 21 dari Anggaran Dasar ILO,
Kolombia, GB 282/11/3
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Pasal 25 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, menyatakan bahwa negara
memberikan pengakuan dan perlindungan kepada tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat
adat. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi
dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan demikian,
identifikasi tanah, wilayah, sumber daya dan lingkup hak yang berkaitan dengan tanah dan
sumber daya tersebut, tidak hanya didasarkan pada konsep hukum dan tradisi yang dihormati
oleh negara–yang seringkali berbenturan langsung dengan konsep hukum dan tradisi masyarakat
adat. Mahkamah Agung Belize berpendapat, Pasal 6 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat mencerminkan prinsip umum hukum internasional tentang hak-hak masyarakat adat atas
tanah dan sumber daya.4

tanah yang berasal dari masa kolonial bukan
merupakan faktor penentu. Karenanya konvensi
dibuat untuk mengakui situasi di mana ada hak
atas tanah yang ditempati secara turun-temurun,
tetapi juga mencakup situasi-situasi lain di mana
masyarakat adat memunyai hak atas tanah yang
mereka tempati atau gunakan menurut syaratsyarat ini.5

4

Mahkamah Agung Belize, Klaim No. 171 tahun 2007 dan
Klaim 172 tahun 2007: Kasus dalam sorotan John Henriksen:
Key Principles in Implementing ILO Convention No. 169,
ILO, 2008

5

Governing Body, 276th Session, November 1999,
Representation under Article 24 of the ILO Constitution,
Mexico, GB.276/16/3, paragraf 37.
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Hak kepemilikan dan penguasaan tanah terdiri
dari aspek perorangan dan kolektif. Konsep
tanah pun meliputi daerah yang ditempati,
digunakan, atau dirawat oleh masyarakat secara
keseluruhan. Tentunya ini mencakup tanah yang
digunakan dan dikuasai secara perorangan,
misalnya rumah atau tempat penampungan.
Dalam banyak kasus, hak individu ditetapkan
dalam wilayah yang dimiliki secara kolektif.
Namun demikian, badan-badan pengawas
tidak menutup mata adanya kasus-kasus di
mana tanah-tanah kolektif diubah menjadi
milik perorangan. Dinyatakan bahwa
pengalaman ILO dengan masyarakat adat telah
menunjukkan bahwa ketika tanah yang dimiliki
secara komunal dibagi dan dialihkan kepada
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perorangan atau pihak ketiga, pelaksanaan hak
oleh masyarakat adat cenderung menjadi lemah
dan umumnya berakhir dengan hilangnya semua
atau sebagian besar tanah, yang menyebabkan
berkurangnya sumber daya yang tersedia bagi
masyarakat adat.6
Hak atas tanah yang secara khusus ditempati
oleh masyarakat adat, Pasal 14 ayat (1)
Tanah juga bisa dibagi bersama di antara
beragam masyarakat atau bahkan beragam
orang, dengan hak-hak pelengkap di dalam
daerah tertentu. Ini umumnya terjadi pada tanah
pengembalaan, perburuan, pemancingan dan
daerah tempat berkumpul serta hutan yang bisa
digunakan oleh para pengembala nomaden,
pemburu, atau penggarap tanah berpindah
secara rotasi atau berdasarkan musim. Di
beberapa kasus lain, masyarakat tertentu
mungkin memunyai hak atas jenis sumber daya
tertentu di dalam kawasan yang dibagi bersama,
karena mereka mengembangkan strategi mata
pencarian tambahan. Demikian pula dengan
hak atas tanah yang bukan khusus ditetapkan
berdasarkan pendudukan tradisional.

Yang terpenting, proses identifikasi dan
perlindungan atas tanah menjadi bagian
dari tindakan pemerintah yang terkoordinir
dan sistematis untuk menjamin rasa hormat
atas integritas masyarakat adat dan untuk
memastikan adanya konsultasi yang memadai,
terkait upaya-upaya yang diusulkan.
Dalam banyak kasus, regulasi tentang
kepemilikan tanah menjadi tugas yang sulit
karena melibatkan beragam pemangku
kepentingan dengan beragam langkah,
termasuk penetapan peraturan perundangundangan, definisi tentang prosedur yang
memadai dan penentuan mekanisme
kelembagaan untuk pelaksanaan dan
penyelesaian atas klaim-klaim yang
bertentangan. Walaupun mengakui penetapan
peraturan kepemilikan tanah merupakan proses
yang sulit dan menyita waktu, namun badan
pengawas ILO telah merekomendasikan bahwa
cara-cara tardisional dapat dilakukan selama
prosesnya berjalan, untuk melindungi hak atas
tanah dari masyarakat adat, seraya menunggu
penyelesaian akhir.7
Penetapan mekanisme untuk menyelesaikan
klaim atas tanah

Identifikasi dan perlindungan daerah-daerah
milik masyarakat adat, Pasal 14 ayat (2)
Untuk melindungi hak masyarakat adat
atas tanah secara aktif, pemerintah harus
menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi
tanah masyarakat adat dan menetapkan
cara-cara untuk melindungi hak-hak mereka
atas kepemilikan dan penguasaan. Prosedurprosedur ini bisa beragam bentuknya. Dalam
beberapa kasus, misalnya, mereka mencakup
garis batas dan pemberian hak sedangkan
dalam kasus lain mereka bisa menyiratkan
pengakuan atas pengaturan penatalaksanaan
sendiri atau otoritas pengelolaan bersama (lihat
contoh penatalaksanaan sendiri di Greenland
dan Undang-Undang Finnmark, bagian 4.2 dan
7.5).
6
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Governing Body, 273rd Session, November 1998,
Representation under Article 24 of the ILO Constitution,
Peru, GB.273/14/4, paragraf. 26. Lihat juga tanggapan yang
berkaitan dengan klaim hak atas tanah dari masyarakat Thule

Hampir tidak dapat dihindari proses pengaturan
kepemilikan dan penguasaan atas tanah akan
menimbulkan klaim yang bertentangan satu
sama lain. Dalam banyak kasus, hal ini timbul
antara masyarakat adat dan masyarakat nonadat atau perorangan, juga dalam beberapa
hal, melibatkan masyarakat adat yang berbeda.
Oleh karena itu, penetapan prosedur yang
sesuai untuk memecahkan klaim atas tanah
mutlak diperlukan, dengan tetap mengacu
pada prinsip-prinsip umum untuk memastikan
konsultasi dan partisipasi masyarakat adat
dalam pembuatan keputusan tentang
penetapan prosedur yang sesuai. Seperti yang
digarisbawahi oleh badan pengawas ILO,
penetapan mekanisme untuk menyelesaikan

7

Governing Body, 299th Session, Juni 2007, Representation
under article 24 of the ILO Constitution, Guatemala,
GB.299/6/1, paragraf 45.
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klaim atas tanah juga menjadi cara untuk
mencegah insiden kekerasan.8

Perlindungan terhadap penyalahgunaan dan
penyerobotan

Dalam hubungan ini, Deklarasi PBB, Pasal
27, mewajibkan negara untuk mengakui dan
memutuskan hak masyarakat adat atas tanah,
wilayah dan sumber daya mereka. Selain itu,
Pasal 26 ayat (3) Deklarasi mewajibkan negara
memberikan pengakuan dan perlindungan
hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya
masyarakat adat, dengan memperhitungkan
adat-istiadat, tradisi dan sistem stasus atas
tanah.

Berdasarkan pengalaman buruk masa lalu, di
mana masyarakat adat dibuat tidak berdaya
atau dipaksa menyerahkan tanah mereka, maka
Konvensi pun menentukan perlindungan dari
pihak lain yang memasuki tanah-tanah ini untuk
mencari keuntungan tanpa izin dari penguasa
yang berwenang, termasuk dari pihak luar yang
melalukan penipuan dengan cara-cara yang
tidak jujur.
Penyediaan tanah yang lebih luas

Pengakuan prosedur adat untuk pemindahan
hak atas tanah dalam masyarakat adat
Konvensi menyatakan, masyarakat adat
memunyai hak untuk memindahkan hak atas
tanah dari satu generasi ke generasi berikutnya
sesuai dengan kebiasaan mereka.
8

Mengingat pertumbuhan penduduk, penurunan
mutu lingkungan, dan sebagainya, banyak
kasus menunjukkan bahwa masyarakat
adat memerlukan tanah tambahan untuk
mempertahankan kelangsungan sumber
nafkahnya.

Governing Body, 289th Session, March 2004, Representation
under article 24 of the ILO Constitution, Mexico,
GB.289/17/3, paragraf 134.
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7.3. PEMINDAHAN
Karena tanah dan wilayah sangat penting bagi
masyarakat adat, jelas bahwa pemindahan
yang tidak dikehendaki atau karena paksaan
memunyai dampak yang sangat buruk. Bukan
hanya atas ekonomi dan strategi pencarian
nafkah melainkan juga atas kemampuan mereka
untuk bertahan sebagai masyarakat dengan
budaya khas, bahasa, lembaga dan keyakinan
yang khas.
Pasal 16 Konvensi No. 169 menetapkan secara
khusus tentang pemindahan masyarakat adat.
Prinsip dasar pertama, yang ditetapkan
dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi
menegaskan bahwa masyarakat adat
tidak boleh dipindahkan dari tanah-tanah
mereka. Ini merupakan prinsip dasar yang
harus diberlakukan dalam keadaan normal.
Namun demikian, dengan mengakui adanya
situasi yang tidak dapat dihindari, Pasal 16
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Konvensi ILO 169, Pasal 16:
1.

Tunduk pada ketentan pasal ini,
masyarakat yang bersangkutan tidak
boleh dipindahkan dari tanah yang
mereka diami.

2.

Di mana relokasi masyarakat ini
dianggap perlu sebagai pengecualian,
relokasi hanya dapat dilaksanakan
dengan persetujuan dari mereka yang
diberikan secara bebas. Bila persetujuan
tidak diperoleh, relokasi hanya dapat
dilakukan dengan mengikuti prosedur
yang sesuai yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan
nasional, termasuk penelitian publik
yang sesuai, serta memberi kesempatan
perwakilan dari masyarakat yang
bersangkutan.
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3.

Bila memungkinkan, masyarakat
ini berhak untuk kembali ke tanah
tradisional mereka, segera sesudah
tanah untuk relokasi tidak ada lagi.

4.

Bila tidak dimungkinkan untuk
kembali, sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian atau tanpa adanya
perjanjian, melalui prosedur yang sesuai,
masyarakat ini harus memperoleh
jaminan status hukum sekurangkurangnya sama dengan tanah yang
mereka diami sebelumnya, sehingga
cukup untuk memenuhi kebutuhan
mereka sekarang dan kemudian hari. Di
mana masyarakat yang bersangkutan
menyatakan pilihan untuk memperoleh
ganti rugi dalam bentuk uang atau
barang, mereka harus diberi ganti rugi
dengan jaminan yang sesuai.

5.

Dengan demikian, masyarakat yang
direlokasi akan mendapatkan ganti rugi
penuh atas kerugian yang mereka alami.
ayat (2) menetapkan bahwa ini hal harus
menjadi langkah pengecualian. Ini dapat,
misalnya, dalam waktu dekat menjadi
kasus untuk masyarakat penggembala
dan masyarakat di pulau-pulau kecil yang
mengalami dampak berat dari perubahan
iklim global.
Untuk menjamin keadaan ini ditangani
dengan cara yang memadai dengan
tetap menghormati hak-hak dan keutuhan
masyarakat adat, Pasal 16 ayat (2)
menentukan bahwa pemindahan hanya
dilakukan dengan sukarela dan dengan
persetujuan setelah mendapatkan sosialisasi
terlebih dulu. Ini berarti masyarakat adat
yang bersangkutan sepenuhnya memahami
maksud dan akibat dari pemindahan dan
mereka menerima serta menyetujuinya.
Jelas bahwa mereka dapat melakukannya
hanya setelah memperoleh informasi yang
jelas dan akurat tentang semua fakta dan
angka-angka yang berkenaan.

bahwa relokasi hanya dapat dilakukan
dengan prosedur yang memadai yang
ditetapkan dalam peraturan perundangundangan nasional dan melalui hak
angket publik di mana masyarakat adat
memiliki kesempatan untuk secara efektif
mengemukakan pandangannya.
Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa
dalam hal di mana relokasi sudah harus
dilakukan, masyarakat adat harus diberi
hak untuk kembali segera sesudah alasan
yang membuat mereka terpaksa pindah
tidak berlaku lagi. Misalnya, dalam situasi
perang atau bencana alam, maka mereka
boleh kembali ke tanahnya setelah
keadaan itu berlalu.
Pasal 16 ayat (4) menentukan, dalam
situasi yang membuat pemindahan tidak
dapat dihindari merupakan keadaan tetap,
masyarakat adat berhak atas tanah yang
setara dalam mutu dan status hukumnya,
seperti tanah yang sebelumnya mereka
tempati. Misalnya, dalam segi potensi
pertanian dan pengakuan atas keabsahan
hak atas tanah itu. Dengan demikian bila
masyarakat adat tidak dapat kembali ke
tanahnya, misalnya, karena tanah itu sudah
terendam maka harus ada rencana untuk
pemukiman kembali dan rehabilitasi. Bila
masyarakat adat menghendaki demikian,
mereka pun dapat menerima bentuk lain
dari pembayaran atas tanahnya yang
hilang.
Terakhir, Pasal 16 ayat (5) menentukan
bahwa masyarakat adat berhak untuk
menerima ganti rugi penuh atas kerugian
yang mungkin disebabkan oleh relokasi.
Misalnya, kehilangan atas rumah atau
properti, dampak yang tidak dikehendaki
atas kesehatan, dan lain sebagainya.

Bila masyarakat adat tidak setuju, dan
pemindahan itu tetap tidak dapat dihindari,
maka Pasal 16 ayat (2) menetapkan
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Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat mengatur ketentuan yang sama
tentang ganti rugi, restitusi dan
kompensasi
Pasal 28:
1.

2.

Masyarakat adat memiliki hak untuk
mendapatkan ganti rugi dengan
mekanisme restitusi, atau jika tidak
memungkinkan, kompensasi yang
layak dan adil, atas tanah, wilayah
dan sumber daya yang mereka miliki
secara tradisional atau sebaliknya tanah,
wilayah dan sumber daya yang dikuasai
atau digunakan, dan yang telah disita,
diambil alih, dikuasai, digunakan atau
dirusak tanpa persetujuan secara bebas
tanpa paksaan terlebih dahulu.
Kecuali melalui persetujuan yang
dilakukan secara bebas oleh kelompok
masyarakat yang bersangkutan,
kompensasi atas tanah, wilayah
dan sumber daya akan dilakukan
berdasarkan pertimbangan terhadap
kualitas, ukuran dan status hukum atau
berdasarkan kompensasi uang atau
ganti rugi yang layak lainnya.

7.4. TANGGAPAN OLEH BADAN PENGAWAS ILO:
HAK ATAS TANAH DAN WILAYAH

Peru: Konversi tanah komunal menjadi milik
perorangan
Pada 1998, diberlakukan undang-undang untuk
daerah pantai di Peru yang memberdayakan
anggota masyarakat untuk membuat keputusan
melepaskan tanah komunal. Undang-undang itu
ditetapkan oleh lembaga pembuat keputusan
dari Perwakilan Umum Masyarakat, yang
menjadi badan pembuat keputusan tertinggi di
masyarakat.
Kesimpulannya, Komite Tripartit yang dibentuk
untuk menganalisis kasus itu menimbang
bahwa bukanlah ILO yang akan menentukan
apakah kepemilikan kolektif adalah cara yang
paling sesuai bagi masyarakat adat dalam
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keadaan tertentu,
walaupun Konvensi
No. 169 mengingatkan
tentang pentingnya
hubungan masyarakat adat
dengan tanah atau wilayah,
dan terutama aspek kolektif
dari hubungan ini. Dari pengalaman yang
diperoleh dalam pemberlakuan Konvensi,
Komite mencatat hilangnya tanah komunal
seringkali merusak keterpaduan dan ketahanan
masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya
Komite mencatat bahwa:
Oleh karena itu, dalam persiapan untuk
Konvensi, banyak delegasi memilih posisi
bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh
perorangan masyarakat adat, dan terutama
tanah-tanah komunal, tidak boleh dicabut.
Dalam satu keputusan tertutup, Komite
memutuskan bahwa Pasal 17 harus tetap
menjadi alasan sehingga masyarakat adat
dapat memutuskan prioritas mereka sendiri
untuk proses pengembangan (Pasal 7) dan
bahwa mereka harus diajak konsultasi melalui
lembaga perwakilan mereka atas langkahlangkah legislatif atau administratif yang
dapat berdampak langsung pada mereka
(Pasal 6).
Dalam catatan akhirnya tentang kasus khusus
itu, Komite mencatat:
Dalam kasus ini, pemerintah telah membuat
keputusan yang lebih menghendaki
kepemilikan perorangan atas tanah dan
dengan cara ini menutup kemungkinan
partisipasi lembaga-lembaga masyarakat
dalam proses pembuatan keputusan, yang
tidak sesuai dengan Konvensi. Komite
mencatat, bentuk kepemilikan lahan oleh
perorangan ini lebih produktif dan pemerintah
pun hanya mengatur kebiasaan yang sudah
berjalan, walaupun ini bisa sesuai atau tidak
sesuai dengan keinginan orang-orang yang
bersangkutan. Komite belum melihat adanya
petunjuk bahwa masyarakat adat di negara itu
sudah diajak konsultasi tentang masalah itu
sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi.
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(Laporan Komite yang dibentuk untuk meneliti
tuduhan tentang ketidakpatuhan pada
Konvensi No. 169, disampaikan tahun 1997.
GB.270/16/4)
Kolombia: Pekerjaan tradisional
Dalam meneliti kasus pemberian lisensi
lingkungan kepada sebuah perusahaan
minyak untuk kegiatan eksplorasi di wilayah
masyarakat adat U’wa tanpa konsultasi lebih
dulu, Komite Pakar ILO mencatat, pemerintah
telah menerapkan kriteria kehadiran tetap
dan berlanjut oleh masyarakat adat dalam
memutuskan apakah proyek akan memengaruhi
masyarakat yang bersangkutan.
Sumur eksplorasi yang direncanakan terletak di
tengah-tengah tanah nenek moyang masyarakat
adat U’wa, sekitar 1,7 km dari batas-batas
cadangan minyak yang diakui sah itu. Komite
menyimpulkan bahwa daerah operasi proyek
sumur eksplorasi itu akan menimbulkan dampak
pada masyarakat di daerah itu, termasuk
masyarakat U’wa.
Komite mengingatkan, konsep hak milik dan
penguasaan atas tanah yang ditempati secara
tradisional oleh masyarakat adat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi No.
169 tidak harus sama seperti kriteria kehadiran
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tetap dan berlanjut yang digunakan oleh
pemerintah. Selanjutnya, Komite mengingatkan
bahwa Konvensi tidak semata-mata mencakup
daerah-daerah yang ditempati oleh masyarakat
adat, melainkan juga proses pengembangannya
karena hal itu berdampak pada kehidupan
mereka... dan tanah-tanah yang mereka tempati
atau gunakan (Pasal 7, ayat 1).
Dengan demikian, Komite menyimpulkan
bahwa kehadiran proyek eksplorasi atau operasi
di dekat tanah yang sudah secara resmi diakui
untuk masyarakat yang bersangkutan jelas
masuk dalam ruang lingkup Konvensi.
(Governing Body, Sidang ke-282,
November 2001, Representasi menurut
Pasal 24 Angggaran Dasar ILO, Kolombia,
GB.282/14/3)

7.5.

PENERAPAN PRAKTIS: TANAH DAN
WILAYAH

Bolivia: Pemberdayaan melalui hak atas tanah
Wilayah masyarakat Ese Ejja, Tacana dan
Cavineño terletak di bagian utara wilayah
Amazon Bolivia. Daerah itu terpencil, jauh
dari pusat pemerintahan, dan hampir
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tidak ada kehadiran lembaga pemerintah.
Sejarahnya, sumber daya alam di daerah itu
(produk kayu dan non-kayu seperti karet dan
kacang-kacangan) sudah dieksploitasi dengan
berbagai cara oleh pelaku-pelaku dari luar—
tergantung pada kecenderungan di pasar dunia.
Masyarakat adat telah mengalami penyingkiran,
penggusuran, dominasi dan tanpa pengetahuan
atas hak-haknya. Bahkan tragisnya sebagian
besar dari mereka telah menjadi pekerja tanpa
gaji dan terlilit utang. Mereka yang tidak
menjadi korban dari tindakan itu dipaksa pindah
ke daerah yang lebih sulit diakses, sehingga
makin memunculkan fragmentasi sosial dan
konflik antara masyarakat adat. Lebih satu abad
dominasi asing dalam bidang sosial, ekonomi,
budaya dan politik, kian memperlemah
lembaga-lembaga dan kemampuan masyarakat
adat, kendati tidak berkembang pada praktik
eliminasi.
Gerakan dan organisasi masyarakat adat yang
ada pun mengajukan klaim atas tanah pada
1990-an hingga berujung pada perubahan
berarti dalam bidang hukum dan politik. Tahun
1991, Bolivia meratifikasi Konvensi No. 169
yang memicu serangkaian reformasi hukum,
termasuk perubahan konstitusional pada 1994,
yang mengakui dan memperkuat hak-hak
kolektif yang dilembagakan dalam Konvensi.
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Pasal 171 konstitusi yang disempurnakan
memberi masyarakat adat kepemilikan atas
tanah komunal mereka (Communal Lands
of Origin/CLO), dan hak-hak untuk terus
menggunakan sumber daya alam mereka.
Perubahan lainnya adalah Undang-Undang
Reformasi Agraria 1996, yang mengakui hakhak kolektif masyarakat adat atas wilayah
mereka, serta hukum adat dan norma-norma
masyarakat adat tentang distribusi, redistribusi
dan penggunaannya.
Berbagai perubahan ini berlanjut dengan
upaya jangka panjang dan berskala luas untuk
membatasi CLO, yang dalam kurun waktu 10
tahun membuahkan pengakuan hukum atas
lebih 500 masyarakat petani (lihat bagian 1.4)
dan 10 CLO di bagian utara Amazon sehingga
bedampak besar dalam segi politik, hukum,
sosial dan ekonomi masyarakat adat.
Dalam konteks ini, masyarakat Ese Ejja, Tacana
dan Cevineño, melalui Indigenous Organization
of the Bolivian Amazon Region (CIRABO),
mengklaim hak kolektif atas wilayah mereka,
yang diakui secara sah melalui penerbitan hak
atas tanah berturut-turut pada tahun 2001 dan
2005. Luas permukaan seluruh CLO adalah
407.584 hektare dan hak-hak atasnya dipegang
secara kolektif oleh 28 masyarakat yang tinggal
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di wilayah itu, dengan penduduk berjumlah
3.594 jiwa (2000).
Proses untuk mencapai pengakuan secara
hukum atas CLO melibatkan serangkaian upaya,
termasuk peningkatan kesadaran, peningkatan
kemampuan, prosedur hukum dan administratif
dan penentuan batas-batas di lapangan.
Langkah ini juga diwarnai pertentangan dengan
para petinggi lokal, wilayah dan nasional, yang
sebelumnya menguasai daerah-daerah itu.
Lain halnya bagi masyarakat Ese Ejja, Tacana
dan Cevineño, di mana proses pemberian hak
mereka diwarnai aspirasi hubungan baru dalam
aspek sosial, ekonomi dan budaya. Pemberian
hak menjadi titik transisi penting yang
membuktikan perbedaan-perbedaan kualitatif:
“Tanah dimiliki oleh majikan swasta sementara
kami, keluarga masyarakat adat, bekerja
sebagai penyadap karet. Kami tinggal di
sana sampai akhir hayat, kami semua dikuasai
para majikan, karena mereka merasa sebagai
pemilik tanah dan kami hanya menjadi pekerja
mereka.”9
“Mereka tidak mengakui kami sebagai
masyarakat adat, mereka meminta kami
menyerahkan surat-surat sebagai petani tetapi
kami menolaknya. Kami harus menunjukkan
diri sebagai masyarakat adat, dan oleh
karena itu kami bersatu bersama saudarasaudara kami Tacana dan Cavineño, agar
mereka mengakui hak-hak kami. Sekarang,
kami mengelola wilayah dan kami menjadi
pemiliknya. Kami membuat ketentuan tentang
sumber daya alam, dan kami pun melestarikan
budaya kami.10
Masyarakat Ese Ejja, Tacana dan Cevineño
sedang berproses menuju otonomi masyarakat
adat, sebagaimana diakui dalam Konstitusi
Bolivia 2009. Hal ini didasarkan atas
penggunaan dan penguasaan atas wilayah
mereka, dan berhubungan dengan visi terpadu
tentang masa depan mereka, identitas,
kebiasaan budaya, ritual, keyakinan spiritual dan
sistem pemerintahan dan penguasaan wilayah.
9

Testimoni, lokakarya di Masyarakat Tacana, San salvador,
2007.

10

Wawancara dengan pemimpin Ese Ejja Antenor Monje M,
November 2007.
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(Centro de Estudios Jurídicos e Investigación
Social (CEJIS): Impactos sociales,
económicos, culturales y políticos de la
aplicación del Convenio No. 169 de la
OIT, a través del reconocimiento legal del
Territorio Multiétnico II, a favor de los pueblos
indígenas Ese Ejja, Tacana y Cavineño en el
norte amazónico de Bolivia, ILO, 2009)
Norwegia: Finnmark Act
April 2003, Pemerintah Norwegia mengajukan
Finnmark Act tentang hak-hak atas tanah di
Finnmark County kepada Parlemen Nasional.
Peraturan perundang-undangan yang
diajukan itu mendapat kritik keras dan ditolak
oleh Parlemen Sami, berbagai badan serta
organisasi Sami. Dikatakan dalam penolakan,
peraturan perundang-undangan yang
diusulkan itu tidak memenuhi syarat hukum
internasional, termasuk Pasal 14 Konvensi ILO
169. Pemerintah dianggap tidak melakukan
konsultasi yang cukup dengan Parlemen Sami
dalam penyusunan peraturan perundangundangan itu.
Parlemen Nasional juga berhubungan langsung
dengan parlemen Sami tentang substansi
isi Finnmark Act itu, karena ada keraguan
kuat tentang apakah peraturan perundangundangan yang diajukan itu memenuhi standar
internasional.
Pada 2004, Panitia Tetap Hukum dari parlemen
mengadakan dialog dengan Parlemen
Sami. Proses ini menghasilkan kesepakatan
tentang isi Finnmark Act antara parlemen
Nasional dan Parlemen Sami. Selanjutnya,
pada 2005, Pemerintah dan Parlemen Sami
menandatangani kesepakatan tentang prosedur
koordinasi antara pejabat negara dan Parlemen
Sami, dengan tujuan untuk menghindari
keadaan yang sama kemudian hari.
Rangkuman isi Finnmark Act sebagaimana
disepakati antara Parlemen Nasional dan
Parlemen Sami, adalah sebagai berikut:
Finnland Act menyerahkan sekitar 95 persen
dari Finnmark County (sekitar 46.000 meter
persegi) kepada sebuah badan baru bernama
Finnmark Estate. Daerah ini sebelumnya
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dimiliki Norwegia. Undang-undang ini bertujuan
memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam di
Finnmark dengan menjaga kelestarian ekologi
untuk penduduk Finnmark dan terutama sebagai
dasar bagi budaya Sami dan peternakan rusa
kutub. Prinsip dasar dari undang-undang itu
adalah untuk mengakui secara sah bahwa
masyarakat adat Sami, melalui penggunaan
tanah dan sumber daya alam jangka panjang,
termasuk sumber daya air, berhak untuk
menggunakan dan memperoleh kepemilikan
atas wilayah yang bersangkutan.
Komisi dan peradilan dibentuk untuk
mengindentifikasi penggunaan dan kepemilikan
atas tanah dan sumber daya Finnmark,
berdasarkan prinsip kebiasaan yang sudah
berakar sejak dulu kala. Menurut Pasal 3
Finnmark Act, ketentuan ini harus diberlakukan
sesuai dengan Konvensi ILO 169 dan hukum
internasional tentang masyarakat adat dan kaum
minoritas. Dinyatakan dalam Pasal 3 undangundang itu bahwa Konvensi ILO 169 berlaku
bila terjadi pertentangan antara Konvensi dan
ketentuan undang-undang itu.

Uganda: Hak ulayat
Seperti di banyak negara-negara Afrika, hukum
Uganda menetapkan penguasaan atas tanah
pada negara. Benet, suatu masyarakat kecil
yang hidup sebagai pemburu yang mendiami
bagian timur laut negara ini, digusur ketika
hutan kediaman mereka diubah menjadi
daerah yang dilestarikan. Masyarakat Benet
mengadukan nasibnya ke Pengadilan Tinggi.
Mereka menggugat karena tanah ulayat tidak
boleh mereka diami lagi, dan mereka pun
tidak memiliki sumber nafkah lain. Pada 27
Oktober 2005, Pengadilan Tinggi Uganda
memutuskan “Masyarakat Benet [...] sepanjang
sejarah telah mendiami daerah tersebut dan
sudah dinyatakan sebagai daerah suaka atau
taman nasional.” Pengadilan menetapkan
daerah itu perlu diatur kembali dan masyarakat
Benet berhak untuk tinggal di daerah itu dan
melaksanakan kegiatan pertanian termasuk
mengembangkan daerah itu tanpa gangguan.
http://www.actionaid.org/uganda, Uganda
Land Alliance: http://www.ulaug.org

John Henriksen: The Finnmark Act (Norway), a
Case Study. ILO, 2008
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India: Tanah dan wilayah
Konstitusi India tahun 1949 berisi ketentuan
yang melindungi hak-hak masyarakat adat atas
tanah.
Pasal 371A mengatur ketentuan khusus
untuk negara bagian Nagaland, yang
sebagian besar dari penduduknya adalah
masyarakat adat Naga. Menurut pasal itu,
undang-undang lain dari Parlemen India
tidak berlaku atas Negara Bagian Naga bila
menyangkut kepemilikan dan pemindahan
hak atas tanah dan sumber dayanya.
Pasal 371G, seperti Pasal 371A, tidak
membolehkan pemberlakuan undangundang dari Parlemen India dalam halhal tertentu termasuk kepemilikan dan
pemindahan hak atas tanah dan sumber
dayanya di Negara Bagian Mizoram.
Ada 12 daftar dalam Konstitusi India, yang
menggolongkan sifat pemerintahan dan
kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab
berbagai aparat pemerintahan. Daftar kelima
dan keenam mengatur tentang pemerintahan
atas daerah-daerah masyarakat adat.

VII. TANAH DAN WILAYAH

Daftar Kelima mengatur pemerintahan dan
pengembangan daerah-daerah masyarakat
adat termasuk pembentukan Dewan Penasihat
Masyarakat Adat. Dewan ini bertugas memberi
nasihat tentang hal-hal yang berhubungan
dengan kesejahteraan dan masyarakat
adat terdaftar. Ketentuan itu juga memberi
wewenang kepada gubernur negara bagian
untuk membuat peraturan tentang berbagai hal
seperti pemindahan hak atas tanah oleh atau
antara anggota masyarakat adat. Langkah ini
mampu mencegah pengalihan hak atas tanah
kepada orang luar dan melindungi masyarakat
adat dari pelepasan tanah mereka.
Adapun daftar Keenam menentukan bahwa
pemerintahan daerah-daerah masyarakat
adat di Negara Bagian Assam, Meghalaya,
Mizoram dan Tripura bisa menentukan daerahdaerah masyarakat adat sebagai daerahdaerah otonom (di mana terdapat masyarakat
adat lain). Daftar ini selain mempercayakan
Dewan Perwakilan Rakyat Distrik untuk
membuat undang-undang yang menyangkut
semua daerah di dalam wilayah tersebut juga
menegaskan wewenang Dewan Perwakilan
Rakyat untuk membuat undang-undang tentang
daerah yang meliputi alokasi, pendudukan
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atau penggunaan, atau pemisahan atas tanah;
pengelolaan hutan; saluran atau aliran air untuk
pertanian dan peladangan berpindah.11
Pada 2006 undang-undang tentang UndangUndang Masyarakat Adat Terdaftar dan
Perambah Hutan Tradisional Lainnya (Pengakuan
Hak-hak atas Hutan)—sering disingkat UndangUndang Hak atas Hutan—menentukan
daerah resapan air untuk tetap memeberikan
perlindungan masyarakat masyarakat adat atas
tanah mereka.
Undang-Undang ini bertujuan mengubah
ketidakadilan dalam pelestarian hutan,
yang sebelumnya tidak menghitung adanya
masyarakat perambah hutan—yang sebagian
besarnya terdiri dari masyarakat adat. Dalam
peraturan perundang-undangan sebelumnya
tentang hutan, perambah hutan dianggap
sebagai pemukim liar penyerobot lahan.12
Undang-undang sekarang mengakui hak-hak
masyarakat adat serta hak-hak perorangan,
termasuk hak untuk memiliki, tinggal dan
mengolah tanah di hutan serta kepemilikan
atas hasil hutan. Perambah hutan juga diberi
hak untuk melindungi, meremajakan dan
melestarikan hutan rakyat; hak akses ke
keragaman hayati; dan hak masyarakat atas
pengetahuan tradisional. Undang-Undang itu
juga mengakui kepastian hak milik masyarakat
dan mengamankannya melalui proses gagasan
pemerintah di tingkat paling rendah, yakni
Gram Sabha atau Dewan Desa. Bila diperlukan
pemindahan, maka ini hanya dapat dilakukan
setelah ada pemberitahuan lebih dulu dan
mendapatkan persetujuan tertulis dari Gram
Sabha.
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Nikaragua: Masyarakat Awas Tigni
Awas Tigni adalah masyarakat adat Sumo
Mayangna di salah satu Daerah Otonomi Bagian
Utara Karibia Nikaragua. Pada Desember 1993,
pemerintah pusat memberi konsesi kepada
sebuah perusahaan swasta untuk menebangi
hutan di wilayah ini—yang diklaim sebagai hak
ulayat masyarakat Awas Tigni. Kasus ini dikaji
oleh Inter-American Court of Human Rights
pada Agustus 2001. Setelah negosiasi, tahun
2004 dicapai kesepakatan memberi manfaat
ekonomi kepada masyarakat dan mewajibkan
pemerintah untuk melaksanakan suatu proses
yang mengidentifikasi dan memastikan hak
ulayat dari masyarakat adat. Konsesi kedua
yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan lain dinyatakan tidak sah oleh
Mahkamah Agung Nikaragua. Setelah melalui
proses panjang dan rumit, penentuan batas dan
pemberian hak atas tanah kepada Awas Tigni
dilaksanakan pada awal 2009.
Nikaragua menanggapi permintaan pemberian
hak atas tanah dan wilayah kepada masyarakat
adat pantai Karibia Nikaragua dengan
memperlakukan Undang-Undang No. 445
Tahun 2003. Undang-undang ini menetapkan
hak-hak yang ditetapkan dalam kesepakatan
internasional yang ditandatangani oleh
Inggris dan Nikaragua ketika wilayah Moskita
digabungkan dengan Nikaragua pada 1894.
Undang-Undang No. 445 memberlakukan
ketentuan dari kesepakatan-kesepakatan
internasional serta ketentuan konstitusi 1987,
dan menjadi instrumen hukum spesifik yang
mengatur penentuan batas dan hak atas tanah
masyarakat adat.

Undang-undang dan kebijakan yang dibuat
khusus untuk masyarakat adat ini walaupun
dianggap terbatas dalam hal-hal tertentu,
namun dianggap mampu melindungi hak-hak
masyarakat adat atas tanah mereka.

Kesulitan terbesar yang dihadapi dalam
penentuan batas-batas tanah adalah kurangnya
biaya yang disediakan oleh negara. Oleh karena
itu, proses penentuan batas dan pemberian hak
berjalan lambat.

http://tribal.nic.in/actTA06.pdf. Case prepared
by Chonchuirinmayo Luithui

http://www.manfut.org/RAAN/ley445.html.
Case prepared by Myrna Cunningham

11

Sixth Schedule, Ayat 3 (1)

12

Misalnya, Undang-Undang Hutan 1927; Undang-Undang
Suaka Alam 1972; Undang-Undang pelestarian Hutan 1980.P
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Panama: Undang-undang Pertanahan
Banyak dari tanah-tanah yang diduduki
masyarakat adat di Panama, baik dari warisan
leluhur maupun yang diperoleh sekarang,
terletak di luar wilayah masyarakat adat yang
diakui. Dengan berlakunya Undang-Undang
No. 411 Tahun 2008, properti atau tanah
masyarakat adat di luar wilayah (lihat bagian
5.3.4) pun diakui, karena dikhawatirkan mereka
akan diminta pindah sewaktu-waktu. Salah satu
contohnya adalah masyarakat 40 plus EmberáWouman yang tidak diakui atau dilindungi dalam
peraturan perundang-undangan sebelumnya,
sementara mereka sudah membentuk Kongres
Umum Tanah Komunal. Ini adalah kongres
organisasi perwakilan tradisional untuk
masyarakat ini, dan para anggotanya dipilih
secara sah oleh rakyatnya.
Case prepared by Myrna Cunningham
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