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Namun demikian, ada banyak kasus di mana 
konstitusi negara mengatur bahwa negara 
sendirilah yang memiliki mineral dan sumber 
daya. Pasal 15 ayat (2) mengakui adanya 
keadaan seperti ini dan sekaligus juga 
mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak 
terkait dengan konsultasi, partisipasi dalam 
hal manfaat atas eksploitasi sumber daya serta 
ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh 
eksploitasi tersebut.

Konvensi ILO 169

Pasal 15 ayat (1):

1.  Hak-hak masyarakat atas sumber daya 
alam yang berhubungan dengan tanah 
mereka harus secara khusus dilindungi. 
Hak-hak ini meliputi hak untuk turut-
serta dalam pemakaian, pengelolaan 
dan pelestarian sumber daya alam.

8.1. HAK-HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM, 
KONSULTASI, MANFAAT DAN GANTI RUGI

Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas 
sumber daya alam tidak mungkin dilepaskan dari 
hak-hak atas lahan dan wilayah (lihat Pasal 7). 
Oleh karena itu, Konvensi No. 169 menetapkan 
prinsip dasar bahwa masyarakat adat memiliki 
hak atas sumber daya alam terkait dengan lahan 
mereka, termasuk juga berpartisipasi dalam 
penggunaan, pengelolaan dan pelestarian 
sumber-sumber daya alam.

Konvensi ini menjelaskan bahwa masyarakat 
adat memiliki hak atas sumber-sumber daya 
alam di wilayah mereka, termasuk hak untuk 
berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, 
perlindungan dan pelestarian sumber-sumber 
daya alam. Sebagai satu prinsip dasar, sumber-
sumber daya ini terdiri atas dua macam: 
terbarukan dan tidak terbarukan seperti kayu, 
ikan, air, pasir dan mineral.

Konvensi ILO 169

Pasal 15 ayat (2):

2.  Dalam sejumlah kasus di mana negara 
mempertahankan kepemilikan atas 
mineral, sumber daya di bawah 
tanah atau hak-hak atas sumber daya 
lain yang berkaitan dengan tanah, 
pemerintah perlu menetapkan atau 
mempertahankan prosedur agar 
pemerintah wajib berkonsultasi dengan 
masyarakat ini. Tujuannya adalah 
untuk memastikan apakah dan sampai 
sejauh mana kepentingan mereka akan 
dikurangi, sebelum melaksanakan 
atau mengizinkan program-program 
eksplorasi atau eksploitasi sumber daya 
yang berkaitan dengan tanah mereka. 
Masyarakat yang bersangkutan juga 
harus dimungkinkan ikut serta menikmati 
hasil aktivitas tersebut, termasuk 
menerima imbalan yang wajar atas 
kerugian yang dapat mereka hadapi 
sebagai akibat dari kegiatan itu.

Ada banyak contoh di mana eksplorasi 
atau eksploitasi mineral atau sumber daya 
bawah tanah pada lahan masyarakat adat 
menimbulkan konfl ik. Dalam situasi seperti ini, 
Pasal 15 ayat (2) Konvensi No. 169 berusaha 
untuk mendamaikan berbagai kepentingan 
dengan cara mengakui sejumlah hak kepada 
masyarakat adat. Harus juga diperhatikan 
secara khusus tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati 
pemerintah yang bersangkutan dan bukan pada 
perusahaan-peruasahaan atau badan-badan 
swasta yang diberi lisensi untuk melakukan 
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eksplorasi atau eksploitasi. Berikut adalah hak-
hak masyarakat adat tersebut:

Hak diajak berkonsultasi sebelum sumber 
daya alam dieksplorasi atau dieksploitasi

Selama konsultasi, masyarakat adat 
harus mampu menyatakan kepedulian 
dan perhatiannya. Misalnya, mereka bisa 
menyampaikan alasan mengapa sumber daya 
itu sebaiknya tidak digali atau mengapa daerah-
daerah tertentu sebaiknya dikecualikan karena 
masalah lingkungan, dampak yang ditimbulkan 
terhadap tempat-tempat keramat, polusi, 
masalah kesehatan, hilangnya dasar subsistensi 
ekonomi, dan lain sebagainya. Karena aktivitas 
eksplorasi dan eksploitasi seringkali berjangka 
panjang—di mana perusahaan-perusahaan 
diberikan konsesi berjangka waktu 30-50 
tahun—penting untuk ditegaskan bahwa 
kewajiban untuk berkonsultasi tidak hanya 
berlaku pada saat mengambil keputusan untuk 
mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber 
daya tetapi juga muncul di tingkat umum, di 
sepanjang proses berlangsung karena hal itu 
memengaruhi masyarakat adat.1 Dalam hal ini, 
Pasal 15 sebaiknya dibaca dalam hubungannya 
dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Konvensi, yang 
memerlukan konsultasi dan partisipasi 
masyarakat adat dalam perumusan, pelaksanaan 
dan evaluasi rencana pembangunan yang 
memengaruhi mereka (lihat juga Pasal 5 tentang 
konsultasi dan partisipasi).

Hak untuk mengantisipasi dampak eksplorasi 
dan eksploitasi

Pasal 15 ayat (2) menyatakan masyarakat 
adat seharusnya diajak berkonsultasi, untuk 
mengantisipasi apakah kepentingan mereka 
akan terimbas oleh eksplorasi atau eksploitasi 
sumber daya alam. Pasal ini sebaiknya dibaca 
dalam hubungannya dengan Pasal 6 dan Pasal 
7 Konvensi.  Pasal ini menjelaskan dampak 
sosial, spiritual, budaya dan lingkungan yang 
ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan 
terhadap masyarakat adat sebaiknya dikaji 

bersama-sama dengan mereka, dan hasil-
hasilnya dianggap sebagai kriteria dasar untuk 
pelaksanaan sejumlah aktivitas ini. Selain 
itu, Pasal 7 ayat (4) menyatakan, pemerintah 
bersama-sama masyarakat adat sebaiknya 
melakukan berbagai upaya untuk melindungi 
dan melestarikan lingkungan di wilayah 
mereka. Sejumlah lembaga dan instansi 
pun telah menawarkan beberapa pedoman 
terkait dengan pengkajian dampak-dampak 
tersebut dan mengatur antara lain hal-hal lain 
seperti kebutuhan untuk membangun dan 
mengintegrasikan pengetahuan masyarakat 
adat, memastikan partisipasi mereka di seluruh 
proses, mengintegrasikan masalah gender dan 
memastikan peningkatan kemampuan sebagai 
bagian yang integral.

Hak atas manfaat terkait keuntungan yang 
diperoleh dari eksploitasi dan penggunaan 
sumber daya alam, juga diatur. Masyarakat 
adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 
pembagian manfaat yang dihasilkan dari 
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam 
di lahan mereka. Pembagiaan manfaat ini 
bisa beragam bentuknya, termasuk perjanjian 
khusus dengan masing-masing masyarakat; 
perjanjian yang dirundingkan di antara negara; 
dan pengelolaan sendiri atau redistribusi 
ulang pajak dan penghasilan untuk tujuan 
pembangunan khusus masyarakat adat.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi karena 
kerusakan yang disebabkan oleh eksplorasi 
atau eksploitasi sumber daya alam

Sayangnya, eksplorasi atau eksploitasi bisa 
menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan, kesehatan, lembaga sosial dan 
mata pencarian masyarakat adat. Dalam kasus-
kasus seperti ini, Pasal 15 ayat (2) secara khusus 
menegaskan bahwa masyarakat adat harus 
menerima ganti rugi yang adil.

1 Lihat GB.282/14/2, kasus disiapkan dalam Pasal 8 ayat (2)

Ketentuan-ketentuan Konvensi No. 
169 ditegaskan dalam Deklarasi PBB 
tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang 
menyatakan: 
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8.2. TANGGAPAN BADAN-BADAN PENGAWAS  
 ILO: SUMBER DAYA ALAM

Badan-badan pengawas ILO telah meneliti 
sejumlah besar kasus, termasuk menduga 
minimnya konsultasi dengan masyarakat adat 
dalam konteks eksplorasi atau eksploitasi 
sumber daya alam. Kasus berikut ini bisa 
memberi gambaran tentang beberapa 
tantangan yang dihadapi oleh banyak negara 
dalam melaksanakan hak-hak masyarakat adat.

Ekuador: Konsultasi terkait dengan 
eksploitasi sumber daya alam

Pada 1998, Pemerintah Ekuador 
menandatangani perjanjian dengan sebuah 
perusahaan untuk eksploitasi minyak di 
sebuah wilayah—yang merupakan 70 persen 
dari wilayah seluas 150.000 hektar—milik 
Independent Federation of Shuar People 
(FIPSE), suatu asosiasi yang mewakili kurang 
lebih 5.000 penduduk.

Penggugat menyatakan, walaupun pemerintah 
memiliki hak kekayaan atas minyak yang 
tidak terpisahkan dan perusahaan minyak 
bertindak atas nama pemerintah, namun 

Pasal 32:

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menentukan dan mengembangkan 
prioritas dan strategi pembangunan 
yang menggunakan tanah-tanah atau 
wilayah mereka dan sumber daya 
lainnya.

2. Negara akan berunding dan bekerja sama 
secara tulus dengan masyarakat adat 
melalui institusi-institusi perwakilan 
mereka sendiri supaya dapat mencapai 
persetujuan yang bebas tanpa paksaan 
sebelum menyetujui proyek apa pun 
yang berpengaruh atas tanah-tanah atau 
wilayah mereka dan sumber daya yang 
lainnya—terutama yang berhubungan 
dengan pembangunan, pemanfaatan 
atau eksploitasi atas mineral, air, dan 
sumber daya lainnya.

3. Negara memastikan mekanisme yang 
efektif untuk ganti rugi yang adil dan 
pantas atas aktivitas apa pun, dan 
langkah-langkah yang tepat akan 
diambil untuk mengurangi pengaruh 
kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, 
sosial dan budaya atau spiritual.
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anggota FIPSE tidak diberitahu jika perjanjian 
untuk penambangan hidrokarbon di bawah 
permukaan lahan wilayah sebelumnya telah 
ditandatangani. Mereka tidak pernah sekalipun 
diajak berkonsultasi menyangkut hal ini.

Pada 1998, sidang luar biasa FIPSE memutuskan 
untuk tidak mengizinkan perundingan apa pun 
antara perorangan atau masyarakat dengan 
perusahaan. Ditegaskan pula, setiap upaya 
yang dilakukan oleh perusahaan akan dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap integritas 
penduduk Shuar dan organisasi-organisasinya. 
Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran 
terbuka terhadap hak-hak mereka sebagaimana 
diakui  dalam Undang-Undang Dasar Ekuador 
dan Konvensi ILO 169. Penggugat menuduh, 
pernyataan publik yang dikeluarkan FIPSE ini 
tidak dihormati, karena perusahaan berusaha 
memecah belah organisasi-organisasi setempat, 
membentuk komite–komite fi ktif untuk 
mengoordinir kegiatan mereka dan mengecilkan 
arti organisasi-organisasi masyarakat adat di 
mata publik. Juga dituduhkan, pemerintah 
telah melanggar Konvensi No. 169 dengan 
menandatangani dokumen yang disepakati di 
antara pejabat Arco dan beberapa anggota 
FIPSE yang menyetujui kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi di kawasan Shuar setelah 
dikeluarkannya pernyataan publik oleh sidang 
FIPSE.

Sebagai jawaban, pemerintah menyatakan 
konsultasi yang disyaratkan berdasarkan 
Konvensi No. 169 tidak berlaku, karena 
perjanjian dengan perusahaan minyak 
ditandatangani pada 27 April 1998 dan 
Konvensi baru diratifi kasi oleh Ekuador pada 
15 Mei 1998. Oleh karena itu, pemerintah 
menyatakan ketentuan-ketentuan dalam 
Konvensi tidak berlaku atas peristiwa-peristiwa 
yang disebutkan karena prinsip hukum tidak 
berlaku surut. Pemerintah mencatat bahwa 
konstitusi dan undang-undang tentang 
hidrokarbon mencerminkan kepedulian negara 
untuk menjaga hak-hak masyarakat adat. Di 
samping itu kontribusi ekonomis serta manfaat-
manfaat lain telah diatur untuk mengganti 
rugi kerusakan lingkungan yang dilakukan 
perusahaan-perusahaan minyak.

Pemerintah juga menyampaikan pandangannya 
jika proyek eksplorasi dan eksploitasi 
hidrokarbon adalah motor pertumbuhan 
ekonomi dan karena melayani kepentingan 
pembangunan nasional. Pemerintah 
menyatakan kepedulian mereka kepada fakta 
bahwa kawasan Amazon di negara tersebut 
memiliki jumlah masyarakat adat yang paling 
tinggi dan potensi hidrokarbon terbesar—
satu sumber daya yang merupakan bagian 
dari warisan pemerintah. Pemerintah juga 
menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian kerja 
sama yang ditandatangani oleh Arco dan 
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tiga asosiasi FIPSE tetap tidak berlaku karena 
asosiasi-asosiasi lain yang bernaung di bawah 
FIPSE menolaknya.

Sebagai jawaban, Komite Triparti ILO mencatat 
bahwa undang-undang nasional di banyak 
negara menetapkan hak-hak atas sumber daya 
bawah tanah merupakan bagian dari warisan 
pemerintah. Konvensi mengakui prinsip hukum 
ini tetapi juga menetapkan adanya kewajiban 
ketika mengelola berbagai sumber daya 
tersebut. Kewajiban negara adalah berkonsultasi 
dengan masyarakat adat yang mungkin terkena 
imbasnya sebelum mengizinkan kegiatan 
eksplorasi dan ekspoitasi sumber daya 
bawah tanah  yang terletak di dalam kawasan 
masyarakat adat.

Meskipun Komite menegaskan ketentuan-
ketentuan Konvensi tidak bisa diterapkan secara 
surut tetapi sebagian fakta yang disebutkan di 
dalam gugatan itu menyangkut kegiatan yang 
telah terjadi sejak Konvensi tersebut berlaku di 
Ekuador pada 15 Mei 1998. Walaupun demikian, 
saat diambil keputusan untuk menandatangani 
perjanjian pembagian antara perusahaan 
dengan pemerintah, Konvensi No. 169 belum 
diratifi kasi. Komite pun berpendapat, situasi 
yang ditimbulkan dari penandatanganan 
perjanjian itu masih berlaku. Selain itu, 
ada kewajiban untuk berkonsultasi dengan 
penduduk  sehubungan dengan penerapan 
ketentuan-ketentuan Konvensi.

Komite mencatat semangat untuk berkonsultasi 
dan berpartisipasi merupakan landasan utama 
Konvensi No. 169 yang dijadikan dasar semua 
ketentuan. 

Komite juga menekankan adanya berbagai 
kesulitan dalam penyelesaian perselisihan yang 
terkait dengan hak-hak atas lahan, termasuk 
hak yang berhubungan dengan eksplorasi 
dan eksploitasi produk-produk bawah tanah.  
Hal tersulit adalah ketika membedakan 
kepentingan dan sudut pandang seperti 
kepentingan ekonomi dan pembangunan yang 
direpresentasikan oleh cadangan hidrokarbon 
dan kepentingan budaya, spiritual, sosial dan 
ekonomi masyarakat adat yang tinggal di 
kawasan di mana cadangan-cadangan tersebut 
berada.
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Komite mempertimbangkan bahwa konsep 
untuk berkonsultasi dengan masyarakat 
adat yang mungkin terimbas oleh eksplorasi 
dan ekspoitasi sumber daya alam termasuk 
melalukan dialog yang jujur di antara kedua 
pihak yang ditandai dengan komunikasi dan 
pemahaman, saling menghormati, itikad baik, 
dan keinginan yang tulus untuk mencapai 
kesamaan persepsi. Rapat informasi yang 
sederhana tidak bisa dianggap sebagai telah 
mematuhi ketentuan Konvensi. Selain itu, Pasal 
6 mensyaratkan bahwa konsultasi seharusnya 
dilakukan sebelumnya, yang menyiratkan 
bahwa masyarakat yang terimbas seharusnya 
berpartisipasi sedini mungkin di dalam proses 
tersebut termasuk persiapan kajian dampak 
lingkungan. Walaupun dalam kasus ini, proyek 
tidak ditetapkan sebelum Konvensi mulai 
diberlakukan di Ekuador, ketika Konvensi 
berlaku, maka kewajiban untuk melakukan 
konsultasi terkait dengan setiap kegiatan yang 
berimbas kepada penerapan Konvensi juga ikut 
berlaku.

Menurut pandangan Komite, walaupun Pasal 
6 tidak mensyaratkan konsensus telah dicapai 
dalam proses konsultasi sebelumnya, namun 
Pasal 6 ini mengatur bahwa masyarakat yang 
terlibat seharusya memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi secara luas di semua tingkatan 
baik dalam perumusan, pelaksanaan dan 
evaluasi atas upaya-upaya dan program yang 
bisa memengaruhi mereka secara langsung, 
sejak tanggal Konvensi tersebut mulai berlaku di 
negara itu.

Terkait keberlanjutan berbagai aktivitas yang 
diizinkan menurut perjanjian pembagian, Komite 
menganggap pemerintah berkewajiban untuk 
berkonsultasi dengan masyarakat adat sejak 
mulai berlakunya Konvensi itu. Tujuannya adalah 
menjamin masyarakat berpartisipasi dalam 
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya 
mereka sendiri.

Selain itu, Komite menggarisbawahi bahwa 
prinsip keterwakilan adalah komponen penting 
dari kewajiban untuk berkonsultasi. Dicatat 
pula dalam situasi tertentu mungkin sulit untuk 
menentukan siapa yang mewakili masyarakat. 
Namun begitu jika proses konsultasi yang 
pantas tidak dikembangkan dengan lembaga 

dan oganisasi masyarakat adat 
yang jelas-jelas merupakan wakil 
masayarakat yang terimbas, 
maka konsultasi yang dilakukan 
tidak akan memenuhi ketentuan 
Konvensi.

Dalam kasus khusus, Komite 
menganggap tidak hanya konsultasi 
memadai yang tidak dilakukan dengan 
oganisasi masyarakat yang bersangkutan 
[...] tetapi juga konsultasi khusus tanpa melihat 
pernyataan publik yang dibuat FIPSE yang 
menegaskan tidak mengizinkan perundingan 
apa pun antara anggota perorangan [...] dengan 
perusahaan. Komite menyebutkan Pasal 6 
ayat (1)(c) menyatakan pemerintah seharusnya 
mendirikan sarana untuk pengembangan 
lembaga-lembaga dan prakarsa-prakarsa 
masyarakat secara utuh. Bahkan dalam kasus-
kasus tertentu harus menyediakan sumber daya 
yang dibutuhkan untuk keperluan ini. Dalam 
kasus seperti ini, Komite menganggap setiap 
konsultasi yang dilakukan terkait dengan Blok 
24 seharusnya mempertimbangkan pernyataan 
yang dikeluarkan oleh FIPSE.

Governing Body, 282nd Session, November 
2001, Representation under article 24 of the 
ILO Constitution, Ecuador, GB.282/14/2

8.3. PENERAPAN PRAKTIS: SUMBER DAYA  
 ALAM

Kongo: Konsultasi dan partisipasi 
pengelolaan hutan 

Dalam kerangka kerja sertifi kasi Unite 
Forestiere d’Amenagement (UFA) Kabo (Kongo 
Utara), Congolaise Industrielle du Bois (CIB) 
memprakarsai proses konsultasi partisipasi 
dengan masyarakat adat Mbendzele dan 
Bangombe di kawasan itu tentang penentuan 
lokasi dan survei wilayah pembalakan tahunan 
(AAC).

Berdasarkan prinsip itu, hutan adalah 
lingkungan alamiah milik masyarakat adat 
setengah-nomadik, dan komunitas ini 
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lembaga di tingkat desa. Lembaga ini diberi 
mandat untuk mengelola dan mengatur 
pemanfaatan sumber daya margasatwa yang 
berada di lahan-lahan desa. Desa-desa itu 
selanjutnya diarahkan untuk membentuk 
organisasi resmi (AA) untuk bertindak sebagai 
lembaga yang memiliki kemampuan menangani 
masalah-masalah yang terkait dengan sumber 
daya margasatwa.

Fungsi rancangan undang-undang itu, 

1.  Mengatur pendelegasian kekuasaan 
dari pemerintah pusat ke tingkat desa, 
dan kewenangan ini menjadikan usaha 
berburu dituntut untuk berunding dengan 
masyarakat terkait akses ke sumber daya 
margasatwa.

2.  Memungkinkan adanya keterlibatan 
masyarakat adat dalam pengelolaan 
sumber daya margasatwa di daerah 
mereka.

memasukkan anggota masyarakat 
adat Kabo ke dalam tim-tim kerja 
untuk membantu mendefi nisikan 
dan mengidentifi kasi situs-situs 
dan daerah-daerah lain di hutan 
yang dianggap keramat atau 

merupakan sumber daya yang 
perlu dilestarikan. Secara ekonomis 

mereka diperlukan untuk membantu 
masyarakat ini bertahan hidup.

Hal ini menyebabkan partisipasi aktif dari 
penduduk dalam pelestarian lingkungan dan 
situs-situs keramat atau budaya. Dengan 
menggunakan sistem pelacak GPS, anggota 
masyarakat, sebagai orang yang sangat 
mengenal lingkungan itu, memberikan kontribusi 
besar kepada perlindungan sumber daya nabati 
dan hewani dalam ritual keramat dan tradisi-
tradisi budaya mereka.

Selain itu, pendekatan partisipatif ini membantu 
mencegah konfl ik dan memperkuat keterlibatan 
masyarakat Mbendzele dan Bangombe dalam 
hal-hal yang mereka anggap sebagai prioritas. 
Ini juga memberikan akses ke lapangan kerja, 
dan menambah penghasilan bagi orang-orang 
yang bekerja di dalam tim.

Pendekatan pengelolaan hutan secara 
partisipatif yang dilakukan CIB bekerja sama 
dengan masyarakat adat memperlihatkan 
bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi 
ILO 169 bisa diberlakukan dalam rekonsiliasi 
kepentingan ekonomi negara, aspirasi budaya 
serta keagamaan masyarakat adat.

Case described in: La consultation et la 
participation des populations autochtones 
«pygmées» à l’identifi cation et la protection 
de leurs usages des ressources forestières 
et fauniques dans l’aménagement forestier: 
expérience de l’UFA Kabo de la CIB Nord du 
Congo, ILO 2008

Tanzania: Mengelola margasatwa

Pada Maret 2009, sebuah rancangan undang-
undang disahkan oleh parlemen Tanzania. 
Undang-undang ini mengatur pendelegasian 
kekuasaan dari Departemen Margasatwa (badan 
pemerintah) di tingkat nasional ke lembaga-
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3.  Menjelaskan dan mendefi nisikan mandat-
mandat (yang sebelumnya tumpang 
tindih) pemangku kepentingan dalam 
pengelolaan sumber daya margasatwa 
demi kepentingan masyarakat adat.

4.  Memberikan bagian kepada masyarakat 
atas manfaat dari sumber daya di daerah-
daerah mereka sendiri.

Masih perlu ditunggu bagaimana rancangan 
undang-undang itu akan dilaksanakan. 

Tanzania Natural Resources Forum: http://
www.tnrf.org. Case prepared by Naomi Kipuri

Taiwan: Hukum dasar masyarakat adat

Sekitar 1,7 persen dari seluruh penduduk, 
masyarakat adat Taiwan memiliki hak yang 
dengan jelas dinyatakan dalam Hukum Dasar 
Masyarakat Adat yang diundangkan pada 5 
Februari 2005. Pasal 21 undang-undang ini 
menegaskan pemerintah atau pihak swasta 
seharusnya berkonsultasi dengan masyarakat 
adat dan saling berbagi manfaat atas hasil 
pengembangan lahan, pemanfaatan sumber 
daya, pelestarian ekologi dan riset-riset 
akademis yang dilakukan dengan masyarakat 
adat yang bersangkutan.

http://www.apc.gov.tw

Venezuela: Undang-undang tentang 
penduduk masyarakat adat

Konstitusi Republik Venezuela menyatakan 
pada Pasal 210, eksploitasi sumber daya alam 
di lahan-lahan masyarakat adat harus tunduk 
terlebih dahulu kepada konsultasi dengan 
masyarakat adat dan harus dilakukan tanpa 
merusak keutuhan budaya, sosial dan ekonomi 
masyarakat adat yang bersangkutan. Prosedur 
konsultasi diatur dalam Undang-Undang tentang 
Masyarakat Adat yang selain mensyaratkan 
adanya satu kesepakatan di antara para pihak, 
juga mengatur tentang penilaian terhadap 
dampak sosial, budaya dan lingkungan yang 
timbul dari kegiatan eksploitasi terhadap 
masyarakat adat, ganti rugi atas kerusakan yang 
disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ini dan 

pembagian manfaat–yang bersifat ekonomi dan 
sosial–dari eksploitasi sumber daya alam.

http://www.asembleanacional.gov.ve

Filipina: Undang-undang tentang hak 
masyarakat adat

Pasal 57 Undang-Undang tentang Hak 
Masyarakat Adat menetapkan, para pihak 
selain masyarakat adat bisa melakukan aktivitas 
penggalian di daerah-daerah nenek-moyang 
masyarakat adat dengan syarat terdapat 
satu perjanjian resmi dan tertulis yang harus 
ditandatangani ICCs/IPs (Komunitas Budaya 
Masyarakat Adat/Masyarakat Adat). Dengan 
kata lain, komunitas tersebut telah setuju dan 
mengizinkan aktivitas operasi semacam itu. 
Pasal 7 undang-undang tersebut juga mengakui 
hak-hak masyarakat adat terhadap manfaat 
dan pembagian keuntungan dari alokasi 
dan pemanfaatan sumber daya alam yang 
ditemukan di daerah-daerah nenek-moyang 
mereka.

Namun demikian, pemberlakuan ketentuan itu 
memunculkan satu masalah tersendiri. Mantan 
Special Rapporteur PBB mengenai masalah-
masalah masyarakat adat, Rudolfo Stavenhagen, 
mencatat pengamanan umum yang mengacu 
kepada izin bebas, dan terinformasikan, serta 
persyaratan tentang dampak lingkungan 
dan kajian penilaian sebelum melaksanakan 
proyek-proyek pembangunan, diakui sebagai 
sesuatu yang prinsipil, namun pada praktiknya 
kepedulian masyarakat adat umumnya 
tidak diperhatikan secara benar dan ... 
kepentingan ekonomi serta politik yang kuat 
lebih dipentingkan ketimbang hak-hak sah 
mereka. Ia lebih jauh menekankan, daerah-
daerah masyarakat adat seringkali tunduk 
pada aktivitas militer yang kerap melakukan 
penyisiran untuk membersihkan jalan demi 
proyek pembangunan, termasuk penambangan, 
pembalakan, atau perkebunan berskala besar di 
lahan-lahan adat.

http://www.ncip.gov.ph; R. Stavenhagen, 
Report of the mission to the Philippines, UN 
Doc. E/CN.4/2003/90/Add.3, 5 March 2003
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Kanada: Perjanjian Nunavut

Masyarakat adat di Kanada yang meliputi First 
Nations (Indian), Metis dan Inuit, berjumlah 
sekitar 4,4 persen dari total keseluruhan 
penduduk. Konstitusi nasional tahun 1982 
mengakui hak masyarakat Aborigin juga 
hak atas kesepakatan. Pada 1995, Kanada 
juga mengumumkan Inherent Right Policy 
berdasarkan pengakuan umum atas hak 
masyarakat adat untuk menentukan nasib 
sendiri. Terhadap latar belakang ini, beberapa 
perjanjian telah dinegosiasikan antara 
masyarakat adat dengan pemerintah-pemerintah 
provinsi federal, termasuk Nunavut Land Claims 
Agreement yang bersama dengan Undang-
Undang Nunavut secara tegas menyatakan 
salah satu tujuan perundingan yang dilakukan 
oleh masyarakat adat Inuit dan Pemerintah 
Kanada adalah memberikan kepastian 
dan kejelasan tentang hak-hak Inuit untuk 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan 
terkait dengan penggunaan, pengelolaan, 
dan pelestarian lahan, air dan sumber daya 
alam. Pasal 27 perjanjian menjelaskan,  
sebelum dilaksanakannya aktivitas eksplorasi 
sumber daya minyak dan sumber daya lain 
di daerah pemukiman Nunavut, pemerintah 
dan pemrakarsa harus berksonsultasi dengan 
Designed Inuit Organization (DIO/masyarakat 
Inuit yang ditunjuk).

The Nunavut Act: http://laws.justice.gc.ca/en/
result; The Nunavut agreement: http://www.
nucj.ca; R. Stavenhagen, Report of the mission 

to Canada, UN Doc. E/CN.4/2005/88/Add.3, 
December 2004

Bolivia: Undang-undang tentang Hidrokarbon 
dan peraturan pelaksanaannya

Pada tahun 2005, Undang-Undang tentang 
Hidrokarbon No. 3058 disahkan. Undang-
undang ini mengatur cadangan hidrokarbon, 
yang dalam keadaan bagaimanapun, adalah 
milik negara.

Pasal 57 undang-undang tersebut juga 
mengatur alokasi Direct Hydrocarbon Tax 
(IDH). Empat persen IDH akan mengalir ke 
departemen produksi, dua persen departemen 
non-produksi dan, terakhir, undang-undang 
itu menyatakan bahwa cabang eksekutif 
akan mengalokasikan perimbangan pajak 
kepada masyarakat adat, di antara sekian 
banyak penerima manfaat. Negosiasi lanjutan 
menetapkan lima persen IDH akan dialokasikan 
untuk dana pembangunan masyarakat adat.

Undang-undang ini menetapkan hak untuk 
berkonsultasi dan berpartisipasi bagi 
masyarakat adat dan kaum petani, serta hak 
masyarakat adat untuk diajak berkonsultasi 
tentang setiap rencana yang menyangkut 
kegiatan operasi hidrokarbon. Pasal 114 
menyebutkan, berdasarkan Pasal 4 ,5, 6, 15 dan 
18 Konvensi ILO No.169, akan ada konsultasi 
terlebih dahulu, secara terbuka, dan tepat 
waktu di antara kaum tani dan masyarakat 
adat, tanpa melihat jenis organisasi mereka, 
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tentang rencana menyangkut kegiatan operasi 
hidrokarbon, sebagaimana diatur di dalam 
undang-undang yang berlaku saat ini.

Pasal 115 mengatur, sesuai dengan Pasal 6 
dan 15 Konvensi ILO No.169, konsultasi harus 
dilakukan dengan itikad baik berdasarkan 
prinsip-prinsip ketulusan, transparansi, dan 
kesempatan. Konsultasi dilakukan oleh para 
pejabat pemerintah Bolivia menggunakan 
prosedur-prosedur yang sesuai dan sejalan 
dengan situasi dan ciri setiap kelompok 
masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk 
menentukan sejauh mana mereka terkena 
imbas, untuk mencapai kesepakatan dan 
untuk mendapatkan izin dari masyarakat adat. 
Konsultasi ini bersifat wajib, dan keputusan-
keputusan yang dihasilkan pun akan dibuat 
dalam dua kesempatan:

a) Sebelum tender, otorisasi, pemberian 
kontrak, pengumuman dan persetujuan 
atas upaya-upaya yang terkait dengan 
hidrokarbon, pekerjaan atau proyek.

b) sebelum persetujuan mengenai kajian 
penilaian dampak lingkungan [..].

Bab II undang-undang mengatur tentang 
kompensasi dan ganti rugi. Ketika kegiatan 
operasi hidrokarbon di wilayah adat 
menimbulkan dampak negatif, masyarakat 
adat akan diberi ganti rugi secara fi nansial oleh 
pemilik perusahaan tersebut (Pasal 119).

Pasal 120 yang mengatur ganti rugi 
menyebutkan:

Ganti rugi harus memperhitungkan kerusakan 
yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan 
atas kegiatan produksi tradisional dan/atau 
eksploitasi sumber daya alam yang mungkin 
dikembangkan oleh petani dan masyarakat adat 
di daerah-daerah yang terkena dampak.

Penting untuk dicatat, pasal-pasal dari Undang-
Undang tentang Hidrokarbon yang baru ini 
melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya 
yang berada di luar jangkauan ketentuan-
ketentuan hukum lain. Organisasi-organisasi 
adat di negara itu, khususnya Confederation of 
Indigenous People of Bolivia (CIDOB) bekerja 
aktif untuk mengupayakan agar bab-bab ini 
dimasukkan ke dalam undang-undang baru itu.

Thailand: Undang-undang dasar masyarakat

Masyarakat adat di Thailand meliputi komunitas 
nelayan (Chao Lae), para pemburu yang tinggal 
di bagian selatan serta beragam masyarakat 
di dataran tinggi yang tinggal di bagian utara 
dan barat laut negara ini. Namun hanya ada 
sembilan suku gunung yang resmi diakui, yaitu 
Hmong, Karen, Lisu, Mien, Akha, Lahu, Lua, Thi 
dan Khamu.

Pasal 12 Undang-Undang Dasar Thailand secara 
tegas diperuntukkan bagi hak-hak masyarakat. 
Pada Pasal 66, ditetapkan orang yang 
berkumpul sebagai sebuah masyarakat, baik 
sebagai masyarakat lokal atau masyarakat lokal 
tradisional memiliki hak untuk ... berpartisipasi 
dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan 
eksploitasi sumber daya alam, keanekaragaman 
lingkungan dan biologi dengan cara yang 
seimbang dan berkesinambungan. Namun 
demikian, mantan Special Rapporteur PBB 
mengenai masalah-masalah masyarakat adat, 
Rudolfo Stavenhagen, memperingatkan, 
walaupun ada pengakuan atas pengelolaaan 
sumber daya alam adat oleh masyarakat 
setempat, namun instrumen hukum yang 
digunakan dalam beberapa tahun terakhir, 
seperti Land Act, the National Reserve Forests 
Act atau the National Parks Act, telah mengakui 
kepastian dan pola penggunaan lahan 
masyarakat adat. Penegakkan undang-undang 
telah mengakibatkan tersingkirnya banyak 
masyarakat adat, yang dianggap sebagai 
pendatang haram di lahan mereka sendiri 
serta sejumlah perselisihan yang tak kunjung 
terselesaikan di lahan-lahan negara (taman-
taman nasional) dan lahan-lahan masyarakat. 
Korupsi yang dilakukan oleh para penegak 
hukum terkait dengan industri kehutanan makin 
memperparah keadaan.

The Peoples Constitution: http://www.asianlii.
org/th/ legis/const/2007/; R. Stavenhagen, 
General considerations on the situation of 
human rights and fundamental freedoms 
of indigenous peoples in Asia, UN Doc. 
E/C.19/2007/CRP.11, 15 May 2007, para.10; 
IWGIA, The Indigenous World 2008, p.303 ff
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9.1. HAK UNTUK BERKEMBANG

Hak untuk maju merupakan hak mendasar bagi 
manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia 
dan pengembangan sumber daya manusia 
sudah menjadi pembahasan utama dalam 
sidang-sidang PBB selama lebih dari setengah 
abad, tetapi baru dijadikan suatu ketegasan 
pada 1986 melalui adopsi Deklarasi PBB tentang 
Hak untuk Maju.

Selama ini masyarakat adat seringkali menjadi 
korban pengembangan dari para penerima 
bantuan. Walaupun pembangunan prasarana, 
eksploitasi minyak bumi, perkayuan dan 
pertambangan telah memberi sumbangan pada 
pertumbuhan ekonomi untuk sektor-sektor 
tertentu dari masyarakat, tapi bagi masyarakat 
adat kondisi tersebut seringkali justru bersifat 
merusak. Tanah mereka diambil, hutan hilang, 
dan sungai-sungai pun tercemar. Akibatnya 
mereka kehilangan sumber nafkah, dan 
celakanya seringkali mereka tidak mendapatkan 
imbalan atau akses ke sumber nafkah 
alternatif. Kemiskinan masyarakat adat menjadi 
cerminan umum posisi marjinal mereka dalam 
masyarakat secara umum. Ini juga menunjukkan 
mereka juga termarjinalisasi dalam partisipasi 
pembentukan strategi pengembangan akses 
ke sumber-sumber daya yang bertujuan untuk 
mengurangi kemiskinan.

Perlu dipahami, masyarakat adat adalah 
masyarakat khusus yang memiliki sejarah, 
wilayah, strategi sumber nafkah, nilai-nilai 
dan keyakinan sendiri dan dengan demikian 
memiliki pemikiran khusus tentang kemiskinan 
juga kesejahteraan. Mukadimah Deklarasi PBB 
tentang Hak-hak Masyarakat Adat mengakui 
bahwa masyarakat adat telah mengalami 
ketidakadilan sejarah sebagai akibat dari, 
antara lain, kolonisasi dan perampasan 
tanah, atas wilayah dan sumber daya mereka 
sehingga menjadikan mereka tidak dapat 
memenuhi hak untuk maju sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. 
Bila persepsi dan aspirasi masyarakat adat 
tidak ditampung dalam strategi dan program 
pengembangan, ada risiko semua ini akan 
gagal atau bahkan memperburuk keadaan 
dengan, misalnya, menutup kesempatan 
masyarakat adat pada akses ke sumber daya 
penentu, melemahkan struktur pemerintahan 

1 World Bank: Implementation of Opertional Directive 4.20 on 
Indigeneous Peoples, 2003.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat menyatakan:

1.  Hak untuk berkembang merupakan 
hak asasi manusia yang tidak dapat 
dicabut, dan setiap orang atau 
masyarakat berhak untuk berpartisipasi, 
menyumbang  serta menikmati 
pengembangan ekonomi, sosial, budaya 
dan politik, sehingga dengan demikian 
semua hak asasi manusia dan kebebasan 
mendasar dapat dipenuhi.

2.  Hak untuk berkembang termasuk 
pencapaian atas hak-hak masyarakat 
untuk menentukan nasib sendiri, diatur 
dalam Kesepakatan Internasional 
Hak-hak Asasi Manusia. Hak-hak ini 
juga meliputi kedaulatan penuh atas 
kekayaan alam dan sumber daya 
mereka. 

Pengurangan kemiskinan, boleh dibilang, 
merupakan tujuan utama semua bangsa, dan 
menjadi strategi pengembangan internasional 
yang juga didukung oleh donor dan pemberi 
pinjaman bilateral dan multilateral. Pengurangan 
kemiskinan pun menjadi perhatian khusus 
bagi masyarakat adat karena mereka diwakili 
secara tidak seimbang di antara masyarakat 
miskin. Bank Dunia memperkirakan, masyarakat 
adat merupakan lima persen dari penduduk 
dunia—dan 15 persen dari mereka hidup dalam 
kemiskinan.1
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tradisional atau menyebabkan hilangnya bahasa 
asli. Pemerintah harus memastikan masyarakat 
adat terlibat dalam konsultasi dan berpartisipasi 
dalam proses pembangunan nasional di semua 
tingkatan. Tanpa masyarakat adat di dalamnya, 
pengembangan yang berorientasi untuk 
menghapuskan kemiskinan dan berkelanjutan 
mustahil untuk bisa diwujudkan. 

Menjawab keadaan ini, Konvensi No. 
169 melakukan pendekatan berbasis hak  
pengembangan, berdasarkan penghormatan 
atas hak-hak masyarakat adat untuk menentukan 
prioritas mereka sendiri dan menggarisbawahi 
arti penting dari konsep-konsep konsultasi dan 
partisipasi.

Sebagai rangkuman, hak-hak masyarakat adat 
dalam konteks pengembangan adalah:

  Hak mengembangkan ekonomi, sosial 
dan budaya, mengembangkan lembaga 
dan gagasan mereka sendiri. Pemerintah 
harus memfasilitasi langkah ini dengan 
menyediakan sumber daya yang 
diperlukan.

  Hak untuk dikonsultasi dan berpartisipasi 
dalam semua langkah rencana dan 
program pengembangan baik di tingkat 
lokal, wilayah atau nasional. Tradisi, nilai-
nilai budaya dan kebutuhan masyarakat 
adat harus diperhitungkan dalam 
perumusan kebijakan, program dan proyek, 

bukan hanya ketika melaksanakan proyek 
di tingkat desa, melainkan juga saat 
merumuskan kebijakan pengembangan 
menyeluruh di suatu negara.

Konvensi ILO 169

Pasal 7:

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

2.  Peningkatan taraf hidup, pekerjaan serta tingkat 
kesehatan, pendidikan, dengan keikutsertaan 
dan kerja sama harus menjadi suatu prioritas 
untuk mengembangkan aspek ekonomi secara 
menyeluruh dari daerah tempat tinggal mereka. 
Proyek-proyek khusus yang direncanakan 
untuk mengembangkan daerah juga harus 
dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 
meningkatkan pembangunan.

3.  Pemerintah harus menjamin adanya studi yang 
melibatkan masyarakat yang bersangkutan untuk 
menilai dampak sosial, kerohanian, budaya dan 
lingkungan dari aktivitas pengembangan yang 
direncanakan. Hasil studi ini harus dianggap 
sebagai kriteria mendasar dalam pelaksanaan 
aktivitas ini.

  Hak atas studi penilaian dampak. 
Sebelum suatu kegiatan 
pengembangan dimulai, perlu 
dilaksanakan studi untuk menilai 
dampak sosial, budaya, spiritual dan 
lingkungan dari kegiatan itu.

  Hak untuk memperoleh manfaat. 
Semua proyek dan program 
pengembangan seharusnya 
memperbaiki keadaan sosial-
ekonomi masyarakat adat. Aktivitas 
itu tidak boleh mengancam 
kesejahteraan masyarakat adat.

  Hak atas tanah, wilayah, dan sumber 
daya. Hak masyarakat adat atas 
kepemilikan, penguasaan dan 
penggunaan tanah, wilayah dan 
sumber daya masyarakat adat harus 
diakui dan dilindungi secara hukum. 
Ini merupakan kriteria mendasar agar 
masyarakat adat bisa maju sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan 
mereka sendiri.
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Masyarakat adat dalam agenda pembangunan 
internasional

Baik pemerintah maupun badan-badan 
pembangunan internasional bertanggungjawab 
untuk menyertakan masyarakat adat dalam 
proses pembangunan. Dalam 15-20 tahun 
terakhir, badan-badan seperti Bank Dunia, 
Bank Pembangunan Asia, United Nations 
Development Program (UNDP), Komisi Eropa 
dan sejumlah donor bilateral (misalnya Denmark, 
Norwegia dan Spanyol) telah mengadopsi 
sejumlah kebijakan untuk menyertakan 
masyarakat adat dalam program-program 

pembangunan. Berbagai kebijakan dan strategi 
ini mencerminkan niat baik dan meningkatnya 
pemahaman atas hak-hak masyarakat adat. 
Boleh dibilang, mereka telah membantu 
menempatkan masyarakat adat dalam agenda 
pembangunan internasional

Namun demikian, masih ada berbagai 
tantangan dalam pelaksanaan strategi 
pembangunan ini. Seringkali tidak ada 
mekanisme tetap untuk menjamin partisipasi 
masyarakat adat, tidak ada statistik atau 
data khusus yang tersedia tentang kondisi 
masyarakat adat, staf pemerintah dan lembaga 
pembangunan yang tidak banyak mengetahui 
tentang semua hak, kebutuhan dan prioritas 
masyarakat adat. Untuk organisasi masyarakat 
adat, masih terdapat tantangan untuk 
mendorong partisipasi lebih jauh dalam proses 
pembangunan—terutama karena selama ini 
masih terpusat di tingkat nasional melalui 
Agenda Efektivitas Bantuan.

Hak-hak masyarakat adat dalam kerangka 
Efektivitas bantuan

Pada tahun 2005, lebih 100 negara dan badan 
mengadopsi Deklarasi Paris tentang Efektivitas 
Bantuan. Deklarasi Paris ini dibentuk untuk 
menjamin lima prinsip utama kerja sama 
pengembangan internasional: kepemilikan, 
kesejajaran, harmonisasi, pengelolaan 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat

Pasal 23:

Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menentukan dan mengembangkan prioritas 
dan strategi untuk melaksanakan hak-hak 
mereka atas pembangunan. Terutama, 
masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat 
secara aktif dalam pembangunan dan 
menentukanprogram kesehatan, perumahan 
dan program ekonomi serta kemasyarakatan 
yang memengaruhi mereka, dan sejauh 
mungkin mengelola program-program 
tersebut melalui lembaga-lembaga mereka 
sendiri.
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hasil dan saling bertanggungjawab. Prinsip-
prinsip ini diyakini mampu mengurangi biaya 
transaksi, fragmentasi, ketidakefektifan dan 
tiadanya upaya pembangunan. Namun 
demikian, hasil penelitian ILO  menunjukkan, 

pendekatan itu memiliki sejumlah risiko yang 
bisa mengesampingkan masyarakat adat 
bila pengamanan khusus tidak diberlakukan. 
Sebagai rangkuman risiko yang berhubungan 
dengan kelima prinsip utama adalah:

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT DALAM PRINSIP-PRINSIP DEKLARASI PARIS

Prinsip Implikasi umum Risiko khusus yang dialami 
masyarakat adat

Kepemilikan: Negara-
negara berkembang 
melaksanakan 
kepemimpinan yang 
kuat dan efektif atas 
kebijakan dan rencana 
pembangunan mereka

Pembangunan menjadi lebih berpusat 
pada negara walaupun masyarakat 
madani juga harus memainkan peran. 
Mutu kebijakan dan rencana tergantung 
pada penatalaksanaan (termasuk 
korupsi) dan keadaan kapasitas di 
negara tertentu.

Persyaratan donor sebagai instrumen 
yang direformasi, dipertanyakan. 
Sebagai ganti, donor dapat 
memusatkan perhatian pada dialog 
kebijakan dalam mendukung 
perubahan di negara-negara mitra.

Sejalan dengan pendekatan yang 
dikendalikan negara, donor perlu 
mendelegasikan kewenangannya 
kepada staf di tingkat negara.

Banyak masyarakat adat, terutama di Afrika 
dan Asia, hanya memiliki partisipasi lemah 
dalam struktur pemerintah dan dalam proses 
pembuatan keputusan nasional sehingga 
berisiko tidak diperhitungkan dalam berbagai 
kebijakan dan rencana.

Donor mungkin ragu-ragu untuk terlibat dalam 
dialog tentang masalah-masalah masyarakat 
adat.

Sebagian besar badan pengembangan 
menghadapi kesulitan dalam memastikan 
kemampuan untuk menangani masalah-
masalah masyarakat adat dalam struktur yang 
didesentralisasi.
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Prinsip Implikasi umum Risiko khusus yang dialami 
masyarakat adat

Kesejajaran: Donor 
mendasari dukungan 
mereka pada kebijakan, 
strategi, sedangkan 
sistem pelaksanaannya 
dikembangkan sendiri 
oleh negara.

Harmonisasi: Donor 
mengoordinir 
kegiatannya dan 
meminimalkan biaya 
pemberian bantuan.

Pengelolaan hasil: 
Negara-negara 
berkembang dan donor 
berorientasi untuk 
mencapai hasil yang 
dikehendaki, dengan 
menggunakan informasi 
untuk meningkatkan 
pembuatan keputusan.

Saling 
bertanggungjawab: 
Donor dan 
negara-negara 
berkembang saling 
bertanggungjawab atas 
pengembangan dalam 
mengelola bantuan 
secara lebih baik  
untuk mencapai hasil 
pembangunan.

Donor tidak lagi menentukan strategi 
masing-masing negara melainkan 
menggunakan kerangka perencanaan, 
anggaran dan pemantauan negara-
negara itu sendiri, termasuk pengaturan 
dan prosedur untuk manajemen 
keuangan publik. Donor harus 
membantu membenahi kelemahan 
kemampuan lembaga-lembaga negara 
mitra.

Donor akan menetapkan aturan umum 
di tingkat negara untuk perencanaan, 
pendanaan, pencairan dana, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan serta 
pembagian informasi.
Sebagai ganti intervensi individual, 
donor akan bertujuan menyediakan 
dukungan dana atau dukungan pada 
Pendekatan Berskala Sektor (SWAps).

Kebijakan nasional perlu diterjemahkan 
menjadi program operasional 
berorientasi hasil yang diprioritaskan, 
dan hal ini tercermin dalam Kerangka 
Pembelanjaan Jangka Menengah 
(MTEF) juga anggaran tahunan. Ini 
memerlukan penguatan keterkaitan 
antara perencanaan dan penganggaran. 
Donor harus mengandalkan sistem ini. 

Diakui bahwa keberhasilan  pelaksanaan  
atas Deklarasi Paris memerlukan 
dukungan politik tingkat tinggi dan 
tindakan terkoordinasi terus-menerus di 
tingkat global, wilayah dan negara.

Kepatuhan untuk memenuhi 
komitmen akan dipantau secara umum 
terhadap 12 indikator efektivitas 
bantuan, dikembangkan sebagai cara 
untuk melacak dan menggalakkan 
pembangunan terhadap komitmen 
kemitraan yang lebih luas lingkupnya.

Baik donor maupun negara 
berkembang harus meningkatkan 
pertanggungjawaban mereka pada 
warga negara dan parlemen.

Ketiadaan partisipasi masyarakat adat dalam 
pembuatan keputusan  tidak mencerminkan 
adanya kebutuhan dan prioritas dalam 
kebijakan, strategi dan program nasional.  

Mereka juga tidak memperoleh manfaat 
dari upaya pengurangan kemiskinan. Bila 
negara-negara mitra ragu, donor tidak akan 
menemukan cara untuk mematuhi kebijakan 
kelembagaan mereka sendiri dalam mendukung 
masyarakat adat.

Tidak adanya strategi menyeluruh tentang 
dukungan pada masyarakat adat (dalam 
konteks komitmen yang ditentukan dalam 
Deklarasi Roma dan Paris) dapat berakhir 
dengan pelemahan nilai kebijakan donor 
individual1) tentang dukungan pada masyarakat 
adat.

Sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki 
kemampuan kelembagaan atau pengaruh 
politik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan 
prioritas mereka tercermin dalam MTEF atau 
anggaran.

Di kebanyakan negara, data memadai tentang 
masyarakat adat tidak tersedia dan biro-
biro statistik nasional juga tidak memunyai 
kemampuan untuk menyediakan data terpisah 

Agenda yang ditetapkan dalam Deklarasi Roma 
dan Paris berfokus pada efektivitas bukannya 
mutu dan relevansi kegiatan. Akibatnya 
tidak ada dari 12 indikator pemantauan 
yang berkaitan dengan tata kelola, hak asasi 
manusia, partisipasi, mutu atau penyertaan 
dalam pengembangan. Dengan kata lain, 
arsitektur bantuan yang direformasi dengan 
sendirinya tidak memberi pengamanan untuk 
memastikan bahwa efektivitas program tersebut 
tidak membahayakan pendekatan berbasis-hak.

Di banyak negara, marjinalisasi atas akses 
ke pendidikan dan informasi menyingkirkan 
masyarakat adat dari partisipasi dalam 
pemantauan dan membuat pemerintah 
bertanggungjawab.
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9.2. PENERAPAN PRAKTIS: PENGEMBANGAN

Denmark: Strategi dukungan Denmark kepada 
masyarakat adat

Strategi dukungan Denmark kepada masyarakat 
adat dirumuskan tahun 1994 oleh Danish 
Agency for International Cooperation (Danida). 
Danida mengundang satu tim pakar untuk 
mempelajari pelaksanaan strategi dan memberi 
rekomendasi untuk penyempurnaannya. Hasil 
penilaian tim pengkaji menyebutkan strategi 
beragam segi itu telah memungkinkan Denmark 
untuk memusatkan perhatian pada bidang-
bidang yang sangat penting untuk masyarakat 
adat dalam sejumlah tingkatan. Antara lain 
promosi internasional hak-hak masyarakat adat, 
mendukung masyarakat adat melalui kerja sama 
multilateral dan bilateral, kerja sama dengan 
berbagai LSM serta IPO dan masalah-masalah 
ekonomi dan perdagangan.

Tim pengkaji lebih jauh menyatakan, adanya 
strategi Denmark yang koheren dan menyeluruh 
telah membuahkan hasil di banyak tingkat, mulai 

dari tingkat  lokal, di mana LSM-LSM yang 
didanai oleh Denmark mendukung peningkatan 
kemampuan organisasi masyarakat adat sampai 
ke tingkat internasional. Dari sinilah Denmark 
memegang peran utama dalam berbagai 
proses di PBB tentang masyarakat adat.

Bersamaan dengan hasil kajian yang memuji 
keseluruhan kebijakan, hasil kajian itu juga 
menunjuk fakta diperlukan lebih banyak upaya 
untuk memperkuat koordinasi dan koherensi 
dalam pelaksanaan. Untuk memperkuat 
dampak operasional, tim pengkaji secara 
khusus menyampaikan rekomendasi sebagai 
berikut:

  Beragamnya masalah masyarakat adat 
dan keadaan di mana mereka tinggal 
perlu dicerminkan di semua tingkat kerja 
sama Denmark. Misalnya, penerapan 
dan penegakkan instrumen hukum yang 
berbeda antara satu negara dan negara 
lainnya. Demikian pula kemampuan dan 
kekuatan masyarakat adat.
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  Kemampuan untuk menangani masalah-
masalah masyarakat adat harus 
dikemukakan kepada kementerian-
kementerian dan kedutaan-kedutaan 
terkait, dengan menugaskan staf 
yang memiliki pengetahuan tentang 
identifi kasi masyarakat adat, hak-hak 
mereka,  metodologi yang diperoleh, dan 
sebagainya.

  Dialog terdesentralisasi perlu diadakan 
untuk menyertakan masyarakat adat 
di negara-negara program2 dalam 
pemantauan tetap, tindak lanjut dan 
pertukaran informasi tentang strategi 
Denmark.

  Strategi Denmark harus secara sistematis 
disebarluaskan kepada para mitra 
masyarakat adat, dan dilaksanakan dalam 
bahasa yang dimengerti oleh masyarakat 
adat.

  Pertukaran informasi harus melipui teknik-
teknik operatif untuk bidang-bidang 
khusus, tergantung pada pengalaman 
konkret misalnya, dalam bidang-bidang 
pendidikan bilingual dan manajemen 
sumber daya.

  Penelitian tentang berbagai masalah 
harus dikembangkan, dengan mengaitkan 
masyarakat adat dan kalangan akademik 
untuk memberikan pengetahuan baru 
tentang masalah-masalah khusus, dan 
mengaitkan masalah-masalah ini dengan 
berbagai proses pemberdayaan masyarakat 
adat.

  Pemberdayaan kelembagaan masyarakat 
adat perlu diprioritaskan, karena tidak 
adanya lembaga dari kalangan masyarakat 
adat yang terlibat sepenuhnya dalam 
proses pembangunan.

Strategi yang disempurnakan untuk dukungan 
Denmark kepada masyarakat adat diadopsi 
tahun 2004, berdasarkan temuan-temuan dalam 
kajian dan proses konsultasi dengan wakil-wakil 

2 Kerja sama bilateral memusatkan perhatian kepada negara-
negara program yang meliputi: Bangladesh, Benin, Bhutan, 
Bolivia, Burkina Laso, Mesir, Ghana, kenya, Mali, Mozambik, 
Nepal, Nikaragua, Tanzania, Uganda, Vietnam dan Zambia.
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masyarakat adat dan LSM. Strategi itu tetap 
melaksanakan pendekatan berbasis hak yang 
menegaskan dukungan pada penentuan nasib 
sendiri sebagai prinsip dasar untuk menentukan 
hak-hak masyarakat adat dalam konteks nasional 
dan internasional. Tujuan secara keseluruhnya 
adalah:

  Memperkuat hak masyarakat adat untuk 
mengendalikan jalur pembangunan dan 
menentukan keadaan ekonomi, sosial, 
politik dan budaya mereka sendiri.

Selain memadukan semua perhatian pada 
masyarakat adat di semua tingkat politik, strategi 
ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerja 
sama luar negeri Denmark serta mengangkat 
masalah-masalah masyarakat adat melalui 
dialog kebijakan dengan negara-negara mitra. 
Ini semua sejalan dengan perjanjian-perjanjian 
internasional, termasuk Konvensi ILO 169 yang 
diratifi kasi oleh Denmark.

Kelima unsur utama strategi ini adalah:

1.  Penguatan hak-hak masyarakat adat 
melalui proses-proses internasional. Selain 
itu juga melalui promosi penghargaan 
atas hak-hak masyarakat adat melalui 
dialog politik berdasarkan deklarasi dan 

kesepakatan internasional dan dukungan 
pada partisipasi masyarakat adat dalam 
forum internasional.

2.  Penyertaan kepentingan masyarakat 
adat dalam kerja sama pembangunan 
bilateral. Dialog yang lebih mendalam 
tentang masalah-masalah masyarakat 
adat dengan negara-negara yang bekerja 
sama dengan Denmark serta penyertaan 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat 
dalam dukungan program sektor, juga 
menjadi fokus strategi.

3.  Penyertaan kepentingan masyarakat 
adat dalam kerja sama pembangunan 
multilateral. Caranya bisa melalui dialog 
dengan lembaga-lembaga multilateral 
yang terkait dengan pengembangan 
kebijakan serta pertukaran pengalaman 
dan penelitian bidang-bidang kerja sama 
dan kepentingan bersama.

4.  Kerja sama dengan organisasi dan LSM 
masyarakat adat. Penting pula untuk 
memberikan dukungan keuangan kepada 
organisasi-organisasi masyarakat adat dan 
LSM terkait. Dukungan pada kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kondisi 
dan hak-hak masyarakat adat juga harus 
diberikan. 
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5.  Perhatian pada masyarakat adat 
dalam masalah perekonomian dan 
yang berkaitan dengan perdagangan. 
Pendekatan inovatif ini untuk mengatasi 
masalah-madalah perekonomian dan 
yang berkaitan dengan perdagangan 
oleh masyarakat adat, termasuk masalah-
masalah yang berkaitan dengan 
perlindungan pengetahuan masyarakat 
adat.

Berdasarkan strategi ini, Kementerian Luar 
Negeri Denmark pun memberikan dukungan 
kepada masyarakat adat, termasuk melalui 
dukungan program sektor berskala besar 
kepada Bangladesh, Bolivia, Nepal dan 
Nikaragua.

Strategy for Danish Support to Indigenous 
Peoples, Ministry of Foreign Affairs, 2004. For 
more information, see: http://www.um.dk and 
http://www.amg.um.dk/en

Bangladesh: Kertas Kerja Strategi Nasional 
Pengurangan Kemiskinan (PRSP-I dan PRSP-II)

Pada tahun 2005, melalui lobi intensif oleh para 
aktivis masyarakat adat dan kerja sama dari 
para konsultan dan pejabat senior, berbagai 
konsultasi ekstensif dilakukan dengan para 

pemimpin masyarakat adat dari daerah dataran 
dan Chitaggong Hill Tracts (CHT) tentang Kertas 
Kerja Startegi Nasional tahun 2005 (PRSP-I). 
Banyak rekomendasi dari para pemimpin 
ini yang diterima dan PRSP-I menunjukkan 
pendekatan penuh penghargaan atas hak-
hak dan kesejahteraan masyarakat adat. 
Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada 
masyarakat adat adalah “etnik minoritas”, 
yang jauh lebih dapat diterima bagi penduduk 
daripada menggunakan istilah “suku” atau 
“upajati”. Dokumen ini mengakui sejarah dan 
ketersingkiran serta pengalaman diskriminasi 
masyarakat adat, dan antara lain dinyatakan:

“Selama bertahun-tahun masyarakat etnik 
minoritas mengalami ketersingkiran sosial, 
politik dan ekonomi, tanpa pengakuan, rasa 
tidak aman, kehilangan identitas budaya dan 
tekanan sosial yang mendalam. Seringkali 
berbagai masalah dan tindakan atas mereka 
tidak dibahas dalam masyarakat ini atau 
organisasi-organisasi yang mewakili mereka. 
Dengan demikian, mereka hidup dengan 
ancaman kehilangan hak sosial-ekonominya. 
Relokasi masal masyarakat minoritas non-
etnik ke daerah-daerah masyarakat minoritas 
etnik juga menimbulkan perampasan tanah, 
yang berkembang hingga ke ketersingkiran 
masyarakat etnik minoritas.”
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PRSP-I merujuk “pada tidak memadainya 
keterwakilan (etnik minoritas) di berbagai 
tingkat pemerintahan dan proses kebijakan” 
yang, pada gilirannya, menghambat peluang 
mereka menyuarakan aspirasi dalam pembuatan 
kebijakan yang mempengaruhi kehidupan 
mereka. Selain itu, PRSP-I mengakui kurangnya 
peluang bagi etnik minoritas dalam pendidikan 
(kecuali di daerah-daerah terpencil) serta 
dalam mengakses informasi. Langkah-langkah 
yang direkomendasikan, antara lain, adalah 
pelaksanaan sepenuhnya CHT Peace Accord 
Tahun 1997; resolusi masalah berbasis lahan dan 
hutan di dataran; pencegahan “perampasan 
tanah” dan “pengusiran”; peningkatan akses ke 
pendidikan, termasuk bahasa ibu dari kelompok 
etnik minoritas; penyediaan lapangan kerja; 
serta pembentukan badan penasihat khusus 
mengenai masalah-masalah yang menyangkut 
masyarakat etnik minoritas. 

Kendati PRSP-I merupakan sebuah kemajuan 
yang berarti dalam kebijakan pemerintah, PRSP-
II (terbit tahun 2008) lebih memberi arti penting 
pada upaya pemerintah untuk menanggulangi 
permasalahan dan pengurangan kemiskinan 
masyarakat adat. Istilah “penduduk pribumi” 
dan “masyarakat adat” tetap digunakan, namun 
PRSP-II berisi visi yang mengakui pelestarian 
“identitas sosial dan budaya” dari masyarakat 
adat, dan perlunya memastikan pelaksanaan 
“hak-hak sosial, politik dan ekonomi” serta 
“keamanan dan hak asasi mendasar” masyarakat 

adat. Selain menegaskan kembali pentingnya 
melaksanakan CHT Peace Accord, PRSP-II 
memaparkan mengenai ratifi kasi Konvensi ILO 
169 dan pelaksanaan ketentuan Deklarasi PBB 
tentang Hak-hak Masyarakat Adat. PRSP-II ini 
pun mencakup hak atas tanah, partisipasi dalam 
program pengembangan, pengembangan 
dan pemberdayaan sumberdaya manusia, 
pelestarian bahasa ibu dan akses anak-anak 
terhadap pendidikan, akses terhadap listrik 
sertapengarusutamaan masalah masyarakat 
adat dalam kebijakan nasional. Di bagian yang 
membahas mengenai tantangan, dokumen ini 
mengakui tidak adanya sensus dan data statistik 
lainnya tentang masyarakat adat.

Proses konsultasi dalam kasus PRSP-II terbilang 
kurang inklusif dibandingkan dengan PRSP-I. 
Kendati demikian, perbedaan yang paling 
utama adalah ketentuan-ketentuan dalam 
PRSP-II berpijak pada dua lembaga pemerintah, 
yaitu Kementerian Urusan CHT dan Divisi 
Khusus Urusan Dataran. Kegiatan kedua 
lembaga itu diupayakan menjadi bagian dari 
program-program pemerintah saat ini maupun 
di masa mendatang, termasuk ke dalam 
kementerian lini utama. Hal ini dimaksudkan 
untuk lebih memperkuat alokasi anggaran.

Raja Devasish Roy: The ILO Convention on 
Indigenous and tribal Populations, 1957 and 
the Laws of Bangladesh: A Comparative 
Review; Forthcoming Publication
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Kenya: Kerangka perencanaan masyarakat 
adat

Kenya serta sejumlah negara Afrika lainnya 
seperti Kamerun, RR Kongo dan Republik Afrika 
Tengah mengembangkan Indigenous People’s 
Planning Framework (IPPF) bekerja sama dengan 
Bank Dunia tahun 2006. IPPF dirancang dalam 
kerangka Strategi Pengurangan Kemiskinan 
nasional, dan menyatakan bahwa:

“Aspirasi masyarakat adat diperhitungkan 
dalam semua proyek yang didanai Bank 
Dunia”. Ini meliputi “hidup damai dengan 
sesama, memperoleh akses memadai 
terhadap tanah untuk melaksanakan kegiatan 
pertanian dan berternak, atau memiliki akses 
atas hutan untuk mengumpulkan madu guna 
dipakai sendiri dan dijual, melaksanakan 
kegiatan budaya, memiliki akses yang 
merata ke prasarana layanan sosial dan 
teknik; memastikan bahwa masyarakat adat 
memperoleh jaminan sosial dan ekonomi 
yang wajar secara budaya dan setara secara 
gender dan antargenerasi, dan diwakili 
secara adil dalam lembaga-lembaga yang 
membuat keputusan yang mempengaruhi 
kehidpan mereka di tingkat lokal, wilayah dan 
nasional. Pedoman IPPF dimaksudkan untuk 
menangkis dampak buruk dari intervensi 
proyek masyarakat adat dengan memastikan 
adanya konsultasi terbuka yang dilakukan dan 
diinformasikan terlebih dulu; untuk menangkis 
atau meminimalkan serta mengurangi dampak 
negatif terjadi; serta memberi kompensasi atas 
dampak negatif tersebut.”

IPPF dikembangkan menyusul pemberlakukan 
Kebijakan Operasional No. 4.10 Bank Dunia, 
yang mewajibkan diambilnya langkah-langkah 
spesifi k jika investasi Bank dan Fasilitas 
Lingkungan Global mempengaruhi kepentingan 
dan hak masyarakat adat, termasuk tanah dan 
sumber daya alam. IPPF di Kenya baru akan 
dilaksanakan dan hanya dibatasi pada proyek-
proyek yang didanai Bank Dunia, serta tidak 
mencakup program-program dari donor-donor 
lain.

Kasus disusun oleh Naomi Kipuri

Selandia Baru: Mengganti kepahitan sejarah 
dengan pembangunan untuk masa depan

Selandia Baru berhasil mencapai kesepakatan 
terbesar atas keresahan yang berkembang 
sejak abad ke-19 akibat penyitaan tanah dan 
hutan ketika bangsa Eropa datang bermukim. 
Kesepakatan ini dicapai dengan adanya 
pengakuan dari Parlemen pada September 
2008. Kesepakatan ini mengalihkan sekitar 10% 
dari hutan yang dikelola secara intensif di North 
Island Tengah (CNI) Collective, yang mewakili 
lebih 100.000 orang Maori. Maori mulai 
menyampaikan keresahannya sejak 1970-an dan 
kesepakatan ini, yang meliputi lisensi sewa yang 
dihitung sejak 1989, bernilai sekitar 450 juta 
dolar.

Bila kesepakatan ini terlaksana, CNI Collective 
akan menjadi pemilik tanah tunggal terbesar 
di Selandia Baru dalam sektor kehutanan dan 
menjadi salah satu investor terbesar dalam 
bidang ini. Orang Maori adalah salah satu 
dari warga negara termiskin, dengan tingkat 
pendidikan dan penghasilan rendah serta 
perumahan berstandar rendah, dan tingkat 
pengangguran tertinggi.

CNI Collective akan mendirikan struktur 
perusahaan dan manajemen kehutanan 
untuk mengelola lahan secara kolektif serta 
memastikan manfaat ekonominya dan 
memaksimalkan kelangsungannya. Salah 
satu opsi dari Collective adalah memusatkan 
perhatian pada investasi sebagai upaya 
meningkatkan kontribusi Selandia Baru kepada 
industri kehutanan global. Hutan tanaman 
gaya Selandia Baru banyak dipelajari. Selain 
karena keunggulan mutunya, juga akreditasi 
dari Forest Stewardship Council (FSC/Badan 
Akreditasi Pemeliharaan Hutan) yang mengakui 
hutan-hutan di negara tersebut dikelola dengan 
lestari.

George Asher, Lead Negotiator, Central 
North Island Iwi Collective: Indigenous tribes 
transform historic grievances into a bright 
future, 2008; http://www.cniforest.co.nz.
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Masyarakat adat merupakan penduduk dunia 
yang paling miskin, paling terpinggirkan 
dan kurang beruntung. Salah satu faktor 
terbesar yang menyebabkan masyarakat adat 
dalam keadaan demikian adalah karena tidak 
mendapatkan pendidikan yang bermutu.

1 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_
ID=30859&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Berjuta-juta anak masyarakat adat di seluruh 
dunia tidak dapat menikmati hak mereka dalam 
pendidikan.1

Masalah-masalah yang menghadang anak-
anak masyarakat adat dalam pendidikan

Akses yang tidak merata ke pendidikan

Di Guatemala, masyarakat adat sudah 
mencapai seperdua pendidikan mayarakat-
non adat; di Meksiko, orang dewasa pada 
masyarakat adat baru memperoleh sekolah 
rata-rata tiga tahun dibanding enam tahun 
untuk masyarakat-non adat; dan di Peru, 
orang dewasa pada masyarakat adat sekolah 
rata-rata enam tahun sementara masyarakat 
non-adat rata-rata sembilan tahun. Selain 
itu, sekolah-sekolah masyarakat adat 
cenderung memiliki tenaga pengajar kurang 
berpengalaman dan kurang pendidikan, 
sementara pendidikan dua bahasa 
dilaksanakan kurang baik. Salah satu faktor 
terbesar yang menyebabkan masyarakat adat 
mendapat posisi yang kurang menguntungkan 
di Amerika Latin adalah tidak adanya 
pendidikan yang bermutu.2

Tekanan pada masyarakat adat

Negara-negara Nordik secara historis 
memberlakukan kebijakan yang menekan 

budaya masyarakat adat Sami, terutama 
melalui sistem pendidikan. Pada abad ke-19, 
dalam upaya mendukung agenda nasionalis, 
Norwegia membuat orang Sami sebagai orang 
Norwegia. Bahasa Sami secara efektif pun 
dilarang di sekolah-sekolah Norwegia sampai 
akhir 1960-an.3

Anak-anak masyarakat adat dan pekerja 
anak

Hasil penelitian ILO mengungkapkan, 
anak-anak masyarakat adat secara tidak 
proporsional terpaksa menjadi pekerja anak 
yang membahayakan kesehatan, keselamatan 
dan moral mereka. Selain itu anak-anak juga 
terlibat dalam jenis perburuhan anak yang 
paling buruk, seperti perbudakan, kerja 
paksa, perdagangan anak, konfl ik bersenjata, 
prostitusi, pornografi  dan kegiatan terlarang 
seperti penjualan narkoba. Menghapuskan 
pekerja anak di masyarakat adat memerlukan 
pendekatan berbasis hak di mana aksesibilitas 
dan mutu pendidikan menjadi unsur penentu. 

(Lihat: Guidelines for Combating Child 
Labour among Indigenous and Tribal 
Peoples, ILO 2007)

2 Williams, Sandra (2007) Indigenous Education Latin 
America, tersedia di http://poverty.suite101.com/article.cfm/
indigenous_education_latin_america.

3 John Henriksen: Key Principles in Implementing ILO 
Convention No. 169, ILO, 2008.
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Masalah bagi masyarakat adat dalam pendidikan 
bukan semata karena pendidikan yang kurang 
bermutu atau tidak adanya pendidikan formal, 
tetapi juga karena isi dan tujuan dari pendidikan 
yang disediakan bagi mereka. Ada banyak 
contoh di mana pendidikan menjadi unsur 
inti dalam kebijakan negara dengan tujuan 
untuk mengasimilasi masyarakat adat ke 
dalam paradigma masyarakat umum sehingga  
menghapus budaya, bahasa dan prinsip hidup 
mereka.

Dalam pendidikan terdapat sejumlah bidang 
untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan 
Konvensi, yakni:

  Aspek individu dan kolektif atas pendidikan.

  Mutu pendidikan masyarakat adat.

  Menghapus diskriminasi dan prasangka 
melalui pendidikan.

10.1.  ASPEK INDIVIDU DAN KOLEKTIF ATAS  
 PENDIDIKAN

Hukum hak asasi manusia internasional 
mengakui hak pendidikan sebagai hak asasi 
manusia yang mendasar bagi setiap orang. 
Pendidikan memungkinkan tiap orang mencapai 
pengembangan kepribadian, kemampuan serta 
memungkinkan untuk berpartisipasi secara 
efektif dalam masyarakat. Hak setiap orang 
untuk memperoleh pendidikan ini ditentukan 
dalam International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights dan Convention 
on the Rights of the Child. Undang-undang 
hak asasi manusia internasional mengakui hak 
seseorang atas pendidikan—dan kerap kali 
pendidikan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya—
sehingga tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat adat. Selain kebutuhan 
dan hak setiap orang atas pendidikan, 

masyarakat adat memunyai kebutuhan dan hak 
atas pendidikan kolektif berdasarkan sejarah, 
budaya, nilai-nilai, bahasa, pengetahuan, 
strategi mata pencarian dan cara belajar mereka 
yang khas, termasuk keinginan menurunkan 
semua ini kepada generasi penerus mereka.

Komite Hak Anak, yakni pada Komentar 
No. 11 (2009) menyatakan dualisme aspek 
individu dan kolektif atas hak pendidikan 
sebagai berikut:

Pendidikan anak-anak masyarakat adat 
turut menyumbang, baik pengembangan 
individu dan masyarakat, maupun partisipasi 
mereka dalam masyarakat secara lebih luas. 
Pendidikan bermutu memungkinkan anak-
anak masyarakat adat untuk melakukan 
kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan 
menikmati hasil-hasilnya secara perorangan 
maupun berkelompok. Selain itu, pendidikan 
memperkuat kemampuan anak-anak untuk 
menggunakan hak-hak sipilnya agar dapat 
memengaruhi proses-proses kebijakan 
politik. Dengan demikian, pelaksanaan hak 
atas pendidikan anak-anak masyarakat adat 
menjadi langkah penting untuk mencapai 
pemberdayaan individual dan penentuan nasib 
sendiri masyarakat adat.4

4 CRC/C/QC/11.
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Dengan demikian, dalam menjabarkan 
hak-hak masyarakat adat atas pendidikan, 
penting artinya untuk memperhitungkan dua 
kategori hak: (1) hak individu atas pendidikan, 
menegaskan kembali bahwa setiap orang 
memiliki hak yang sama atas pendidikan, dan 
(2) hak kolektif masyarakat adat atas pendidikan 
yang tidak memperhitungkan kebutuhan khusus 
mereka. Konvensi ILO 169 mencerminkan kedua 
prinsip yang saling melengkapi dari hak-hak 
individu dan kolektif dalam Pasal 26 dan 27:

Pasal 26 dan 27 mencerminkan falsafah 
mendasar Konvensi No. 169, yakni 
meningkatkan dan melindungi hak masyarakat 
adat untuk secara bersamaan melestarikan 
dan mengembangkan budaya, cara hidup, 
tradisi dan kebiasaan mereka, serta agar tetap 
eksis sebagai bagian dari masyarakat nasional 
dengan identitas, budaya, stuktur, dan tradisi 
mereka (lihat juga bagian 3.2 dan 3.3 tentang 
kesetaraan dan langkah-langkah khusus). 
Selanjutnya, Pasal 27 menentukan prinsip-
prinsip berikut:

Program pendidikan untuk masyarakat adat 
harus disusun dan dilaksanakan atas kerja 
sama dengan mereka untuk memenuhi 
kebutuhan khusus mereka

Ini artinya, masyarakat adat berhak untuk 
berpartisipasi penuh dalam pengembangan 
dan pelaksanaan program pendidikan untuk 
memastikan bahwa program pendidikan 
secara efektif mampu memenuhi kebutuhan 
khusus mereka dan bahwa semua nilai, 
budaya, pengetahuan dan bahasa mereka 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
program-program tersebut. Ketentuan itu juga 
menekankan program-program pendidikan 
harus mencerminkan aspirasi ke depan 
masyarakat adat sepanjang menyangkut segi-
segi sosial, ekonomi dan budaya. Ini adalah 
cerminan suatu penerimaan bahwa pendidikan 
menjadi cara penting untuk memastikan bahwa 
masyarakat adat dapat berkembang sesuai 
dengan prioritas dan aspirasi mereka.

Tanggung jawab pelaksanaan program-
program pendidikan harus secara progresif 
dialihkan kepada masyarakat adat sendiri

Selain itu, Pasal 27 ayat (3) menegaskan 
masyarakat adat berhak untuk mendirikan 
lembaga dan sarana pendidikan mereka sendiri, 
dan mewajibkan negara untuk memberikan 
sumber daya untuk maksud ini. Namun ada 
kriterianya yakni lembaga-lembaga ini harus 
memenuhi standar nasional minimum untuk 
pendidikan. Dalam arti praktis, kedua ketentuan 
ini mengakui bahwa masyarakat adat berhak 

Konvensi ILO 169, menentukan bahwa:

Pasal 26
Perlu ditempuh langkah-langkah untuk 
menjamin anggota masyarakat yang 
bersangkutan memunyai kesempatan untuk 
mendapatkan pendidikan di semua tingkat, 
sekurang-kurangnya setara dengan anggota 
masyarakat lainnya.

Pasal 27
1.  Program-program pendidikan dan 

layanan untuk masyarakat yang 
bersangkutan harus dikembangkan dan 
dilaksanakan melalui kerja sama untuk 
memenuhi kebutuhan khusus, termasuk 
harus meliputi sejarah, pengetahuan dan 
teknologi, sistem nilai dan aspirasi sosial, 
ekonomi dan budaya mereka.

2.  Instansi pemerintah yang berkepentingan 
harus memastikan pelatihan kepada 
anggota masyarakat ini dan melibatkan 
mereka dalam perumusan dan 
pelaksanaan program pendidikan. 
Tujuannya agar secara berangsur-angsur 
bisa mengalihkan tanggung jawab 
penyelenggaran program-program ini 
kepada masyarakat yang bersangkutan.

3.  Selain itu, pemerintah harus mengakui 
masyarakat ini untuk mendirikan 
lembaga pendidikan mereka sendiri serta 
sarananya. Tentunya harus memenuhi 
ketentuan bahwa lembaga-lembaga 
ini sesuai dengan standar minimum 
yang ditetapkan oleh instansi yang 
berkepentingan melalui konsultasi 
dengan masyarakat yang bersangkutan. 
Sumber daya yang memadai juga perlu 
disediakan untuk mewujudkan maksud ini.
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memiliki otonomi pendidikan sampai tingkat 
tertentu—dan dalam pelaksanaan program dan 
jasa pendidikan, dijalankan melalui pendirian 
lembaga pendidikan mereka sendiri.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat

Pasal 14:

1.  Masyarakat adat memiliki hak 
untuk membentuk dan mengontrol 
sistem pendidikan dan institusi yang 
menyediakan pendidikan dalam bahasa 
mereka sendiri, dalam suatu cara 
pengajaran dan pembelajaran yang cocok 
dengan budaya mereka. 

2.  Warga masyarakat adat termasuk anak-
anak memiliki hak atas pendidikan yang 
diselenggarakan oleh negara dalam 
semua tingkatan dan bentuk, tanpa 
diskriminasi.

3.  Negara, bersama dengan masyarakat adat 
akan mengambil langkah-langkah yang 

efektif, agar warga adat terutama anak-
anak, termasuk warga yang tinggal di luar 
komunitas mereka, memiliki akses atas 
pendidikan dalam budaya mereka sendiri 
dan disediakan dalam bahasa mereka 
sendiri.

Pasal 14 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat menegaskan kembali masyarakat adat 
berhak untuk mendirikan dan mengendalikan 
sistem dan lembaga pendidikan mereka 
sendiri. Ini perlu diartikan dalam Pasal 3 dan 4 
Deklarasi, yang menegaskan kembali bahwa 
masyarakat adat berhak atas penentuan 
nasib sendiri, dan dalam memberlakukan 
hak-hak mereka untuk dalam penentuan 
nasib sendiri, mereka berhak atas otonomi 
dan pemerintahan sendiri dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan masalah internal 
dan lokal mereka. Sangat wajar untuk 
melihat pendidikan sebagai sesuatu yang 



X. PENDIDIKAN 153

Selain itu, untuk mengatasi diskriminasi dan 
marjinalisasi, masyarakat adat perlu menguasai 
pengetahuan dan secara setara berpartisipasi 
dalam ruang lingkup masyarakat nasional, 
termasuk mengetahui hak-hak dan menguasai 
bahasa nasional.

Untuk menjawab situasi ini, Konvensi No. 169 
berisi sejumlah pasal yang khusus berhubungan 
dengan isi dan mutu pendidikan masyarakat 
adat.

berkaitan dengan “masalah internal dan 
lokal” masyarakat adat–hingga memberi 
hak kepada masyarakat adat atas otonomi 
pendidikan. Bila masyarakat adat ingin 
memberlakukan otonomi, peran utama 
negara dalam hubungan dengan masyarakat 
adat adalah memastikan sistem dan lembaga 
pendidikan mereka memenuhi standar 
minimum nasional untuk pendidikan. Namun 
diperlukan penilaian yang dijalankan atas 
kerja sama dan dengan partisipasi penuh 
dari masyarakat adat. Lebih dari itu, negara 
berkewajiban memberi sumber daya 
keuangan yang memadai untuk pendirian 
dan penyelenggaraan lembaga itu.5

5 John Henriksen: Key Principles in Implementing ILO 
Convention No. 169, ILO, 2008.

10.2.  MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT

Pendidikan dapat menjadi cara untuk mengatasi 
dua keprihatihan paling mendasar masyarakat 
adat: penghormatan atas keragaman budaya 
dan bahasa mereka.

Masyarakat adat merupakan mayoritas terbesar 
di dunia yang memiliki keragaman budaya dan 
bahasa. Keragaman budaya dan bahasa ini 
merupakan perangkat-perangkat yang unik dan 
kompleks dari pengetahuan, pekerjaaan dan 
kebiasaan yang dipertahankan untuk seterusnya 
dikembangkan melalui perjalanan panjang 
sejarah interaksi dengan lingkungan alam dan 
masyarakat lain dan ditularkan ke generasi 
berikutnya. Keterkaitan antara bahasa, budaya 
dan lingkungan menunjukkan bahwa keragaman 
hayati, budaya dan bahasa adalah unik tetapi 
memanifestasikan  keterkaitan erat keragaman 
budaya dalam kehidupan. Dengan demikian, 
budaya masyarakat adat menjadi faktor penentu 
untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

UNESCO menaksir lebih 50 persen dari 
sekitar 6.700 bahasa yang digunakan 
sekarang sedang mendekati kepunahan:

  96 persen bahasa dunia dipakai oleh 4 
persen penduduk dunia.

  Satu bahasa hilang setiap dua minggu.

  80 persen dari bahasa-bahasa Afrika 
tidak memiliki ortografi .

(http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?pg=00136.  Lihat: http://www.unesco.
org/education/efa)

Konvensi ILO 169 

Pasal 28:

1.  Anak-anak dari masyarakat yang 
bersangkutan harus diajarkan membaca 
dan menulis dalam bahasa asli mereka 
atau dalam bahasa yang paling umum 
digunakan oleh kelompok di mana 
mereka menjadi anggotanya. Bila ini 
sulit dilaksanakan, instansi pemerintah 
yang berkepentingan harus melakukan 
konsultasi dengan masyarakat untuk 
menetapkan langkah yang sesuai untuk 
mencapai tujuan tersebut.

2.  Langkah-langkah yang memadai 
perlu ditempuh untuk menjamin agar 
masyarakat diberi kesempatan untuk 
mencapai kemampuan berbahasa 
nasional atau salah satu dari bahasa 
resmi negara.  

3.  Perlu ditempuh langkah-langkah untuk 
melestarikan dan mengembangkan serta 
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Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan 
kebutuhan masyarakat adat atas pendidikan 
interkultural dan multibahasa, yang didasarkan 
pada penghargaan atas keragaman budaya dan 
bahasa serta menggalakkan pendidikan sebagai 
instrumen untuk pemajuan demokrasi, toleransi, 
dan hak asasi manusia. Beberapa prinsip utama 
dari pendidikan interkultural dan multibahasa itu 
sejalan dengan Konvensi No. 169, yakni:

Penyatuan pengetahuan, sejarah, nilai dan 
asperasi masyarakat adat ke dalam kurikulum

Pengembangan kurikulum yang beragam, 
layak secara budaya dan relevan secara lokal 
yang mampu membentuk kualifi kasi dan 
yang menyertakan pertimbangan kebutuhan 
anak laki-laki dan perempuan adalah kunci 
untuk memastikan penghargaan pada budaya 
masyarakat adat serta pelestarian, penularan 
dan pengembangan pengetahuan mereka. Di 
beberapa negara, di mana masyarakat adat 
merupakan penduduk minoritas, pendidikan 
masyarakat adat menjadi komponen kecil 
dari sektor pendidikan umum, sementara 
di lain negara, pendidikan masyarakat adat 
menjadi prioritas utama dari sektor pendidikan 
umum. Di beberapa negara, masyarakat adat 
mengembangkan sendiri kurikulum mereka yang 
relevan secara lokal untuk menjawab masalah 
ketersingkiran. Sementara di negara-negara lain 
kurikulum sudah menjadi bagian dari kebijakan 
dan strategi pendidikan nasional. Untuk 
mencapai kemampuan teknis yang diperlukan, 
pengembangan kebijakan dan strategi untuk 
pelatihan, perekrutan dan pengembangan guru-

guru masyarakat adat—termasuk akses pelajar 
masyarakat adat ke pendidikan menengah 
dan tinggi—menjadi titik awal yang perlu 
dikembangkan. 

Di beberapa negara, ketentuan tentang 
beasiswa atau fasilitas khusus lainnya 
diperlukan untuk meningkatkan akses pelajar 
dan terutama perempuan masyarakat adat 
ke pendidikan. Selain itu rancangan sekolah 
seringkali ditentukan sesuai dengan norma-
norma dan preferensi arus utama nilai-nilai 
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat. 
Karenanya program-program yang mendukung 
pengembangan prasarana pendidikan 
harus menerjemahkan rancangan kurikulum 
pendidikan dalam berbagai konteks budaya.

Akses ke pengetahuan umum dan 
keterampilan

Pendidikan interkultural berarti proses saling 
belajar. Apalagi ini berhubungan dengan 
sekolah dan kurikulum dengan berbagai 
tantangan keragaman budaya, yang 
menggunakan pendidikan sebagai alat untuk 
memajukan partisipasi semua kelompok dalam 
membentuk masyarakat nasional. Dalam hal 
ini, masyarakat harus adat memiliki akses ke 
pendidikan yang mencakup keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk dapat 
sepenuhnya berpartisipasi dan menyumbang 
ke masyarakat yang lebih luas. Ini bahkan 
lebih penting dalam konteks urbanisasi dan 
globalisasi ekonomi, di mana makin banyak 
masyarakat adat bersaing untuk memperoleh 
pekerjaan di pasar tenaga kerja.

Pendidikan multibahasa dan melek huruf 
dalam masyarakat adat

Walaupun penerapan multibahasa bisa 
mengantisipasi kepunahan bahasa adat, 
namun secara paradoks hal itu tidak digalakkan 
di antara sebagian besar kelompok bahasa 
utama. Di mana para penuturnya menganggap 
monolingualisme sebagai norma dan bentuk 
yang lebih dikehendaki untuk bahasa umat 
manusia (UNESCO, Atlas of World’s Languages 
in Danger of Disappearing, 2001). Banyak 

mempraktikkan penggunaan bahasa asli 
dari masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 29:

Bertambahnya pengetahuan dan 
keterampilan umum yang dapat membantu 
anak-anak dari masyarakat adat untuk 
ikut serta pada taraf yang sama dalam 
masyarakatnya dan dalam masyarakat 
nasional, harus menjadi tujuan pendidikan 
masyarakat ini.
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negara memiliki peraturan perundang-undangan 
konstitusional dan legislatif tentang hak-hak 
bahasa tetapi ini seringkali tidak dilaksanakan 
dalam konteks pendidikan formal. Dengan 
demikian, yang menjadi tantangan adalah 
menerapkan Konvensi No. 169, Deklarasi 
tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan UNESCO 
Universal Declaration of Cultural Diversity, yang 
justru menawarkan pendidikan multibahasa 
kepada anak-anak masyarakat adat, sehingga 
memungkinkan mereka untuk sepenuhnya 
memajukan keterampilan baik dalam bahasa 
masyarakat adat dan bahasa nasional. Walaupun 
perlu memberikan pendidikan multibahasa 
dalam sektor yang lebih luas, beberapa 6 Lihat Tool Kit: Best Practices for Including Indigenous 

Peoples in Sector Programme Support, DANIDA, 2004.

kelompok yang kecil jumlah anggotanya 
dan kurang maju dalam pendidikan menjadi 
sangat rentan untuk kehilangan bahasa mereka 
dan termarjinalisasi dalam sektor pendidikan 
ini. Kelompok-kelompok ini harus menjadi 
kelompok prioritas sasaran melalui langkah-
langkah khusus. Lebih jauh, untuk menawarkan 
pendidikan multibahasa dan menyumbang 
pelestarian bahasa masyarakat adat, program 
pendidikan sebaiknya menjabarkan abjad, tata 
bahasa, kosakata, dan materi didaktik dalam 
bahasa masyarakat adat.6

Kerangka Pendidikan untuk Semua

Sebagian besar negara-negara di dunia telah 
mengadopsi kerangka Pendidikan untuk 
Semua yang merinci enam sasaran pendidikan 
untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, 
remaja dan dewasa sebelum 2015. Keenam 
sasaran yang juga merupakan bagian dari 
Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), adalah:

Sasaran 1: Memperluas pengembangan dan 
pendidikan kanak-kanak.

Sasaran 2: Memperluas pendidikan dasar 
gratis dan wajib untuk semua.

Sasaran 3: Meningkatkan pembelajaran dan 
keterampilan praktis untuk kaum muda dan 
orang dewasa.

Sasaran 4: Meningkatkan tingkat melek huruf 
orang dewasa sebesar 50 persen.

Sasaran 5: Mencapai paritas gender sebelum 
2005, dan kesetaran gender sebelum 2015.

Sasaran 6: Meningkatkan mutu kegiatan.

Kerangka EFA mengakui perlunya forum 
khusus untuk anak-anak yang paling rawan 
dan kurang beruntung, termasuk anak-anak 
masyarakat adat; perlunya menggunakan 
bahasa sendiri dari para pelajar dan 
memperkenalkan bahasa-bahasa lain yang 
mereka perlukan; dan perlunya kurikulum 
yang relevan dan berguna, berdasarkan 
lingkungan setempat dari pelajar yang 
difokuskan pada pengetahuan yang lebih 
luas dan kompetensi yang dapat mereka 
gunakan dalam kehidupan. Selanjutnya 
diakui bahwa perbaikan mutu pendidikan 
tetap menjadi pendekatan khusus, termasuk 
untuk masyarakat adat karena banyak dari 
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mereka tidak akan dapat menerima pendidikan 
bermutu tanpa langkah-langkah khusus serta 
perhatian untuk mengatasi kebutuhan mereka.

Dengan demikian,  sangat paling penting 
bagi pemerintah, masyarakat adat, para donor 
dan organisasi-organisasi masyarakat madani 
bekerja bersama untuk memastikan bahwa 
pendekatan khusus disusun guna mencapai 
sasaran untuk masyarakat adat dalam konteks 
strategi EFA nasional.

(Lihat: http://www.unesco.org/education/efa)

Komite PBB tentang Hak-hak Anak juga 
mengakui hak anak-anak masyarakat adat 
bukan hanya masalah akses melainkan isinya. 
Komite merekomendasikan bahwa negara, 
dengan partisipasi aktif masyarakat adat, 
mengkaji dan menyempurnakan kurikulum 
sekolah dan buku teks untuk mengembangkan 
minat guna menambah penghargaan anak-
anak atas identitas budaya, sejarah, bahasa dan 
nilai-nilai masyarakat adat.7

Selain itu, Komite juga berpendapat 
bahwa anak-anak masyarakat adat berhak 
untuk diajari bahasa yang paling umum 
digunakan oleh kelompok di mana mereka 
menjadi anggotanya, serta bahasa nasional 
dari negara di mana mereka menjadi 
penduduknya. Rekomendasi ini menyiratkan 
Pasal 28 ayat (1) Konvensi No. 169 dan 
membuatnya berlaku untuk semua negara. 
Komite pun merekomendasikan agar negara 
menempuh langkah-langkah efektif untuk 
meningkatkan jumlah guru dari masyarakat 
adat, dan mengalokasikan dana materi 
dan sumber daya manusia yang cukup 
untuk melaksanakan program pendidikan 
masyarakat adat dan kebijakan secara 
efektif.8

7 UN Committee on the Rights of the Child, 
Recommendations on the Rights of Indigenous Children, 3 
October 2003 (Day of General Discussion on the Rights of 
Indigenous Children).

8 John Henriksen: Key Principles in Implementing ILO 
Convention No. 169, ILO, 2008.

10.3  MENGURANGI DISKRIMINASI DAN   
 PRASANGKA MELALUI PENDIDIKAN

Kendati Konvensi No. 169 tidak secara khusus 
menyentuh sektor pendidikan tradisional, 
namun tetap mengatur ketentuan untuk 
menggunakan cara-cara komunikasi dan 
peningkatan kesadaran sebagai langkah untuk 
memberdayakan dan mengatasi diskriminasi dan 
prasangka.

Konvensi ILO 169 

Pasal 30:

1.  Pemerintah harus menempuh langkah-
langkah yang sesuai dengan adat 
istiadat dan budaya dari masyarakat 
yang bersangkutan, agar mereka dapat 
mengetahui semua hak dan kewajiban, 
terutama yang terkait dengan 
hubungan perburuhan, peluang 
ekonomi, pendidikan dan kesehatan, 
serta hak-hak lain dari Konvensi ini.
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Peningkatan kesadaran dan pelatihan menjadi 
cara yang menentukan dalam memperkuat 
kemampuan kelembagaan dari masyarakat 
adat untuk mengembangkan masyarakat 
mereka sendiri, berpartisipasi dan berkontribusi 
kepada masyarakat nasional yang lebih luas. 
Ini sangat penting karena sebagian besar 
lembaga masyarakat adat sudah dilemahkan 
atau dikurangi kemampuannya. Mereka 
berada pada posisi yang tidak menguntungkan 
terutama dalam hal untuk meningkatkan dan 
melaksanakan hak-hak mereka.

Sebaliknya, peningkatan kesadaran, pelatihan 
dan pendidikan dapat berkontribusi positif  
untuk mengatasi prasangka terhadap budaya 
dan bahasa masyarakat adat. Tentunya hal ini 
sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat akan 
penyediaan pendidikan interkultural kepada 
semua sektor masyarakat dan tidak dilihat secara 
eksklusif sebagai prioritas masyarakat adat. 
Di samping itu, komunikasi dan pendidikan 
interkultural memiliki potensi untuk mencegah 
dan mengurangi konfl ik dalam masyarakat 
interkultural.

10.4.  PENERAPAN PRAKTIS: HAK ATAS   
 PENDIDIKAN

Kamerun: Pendidikan non-formal

Studi tentang pendidikan non-formal 
masyarakat Baka di Kota Mbang, Kamerun 
menunjukkan pentingnya modulasi dan adatasi 
sistem pengajaran kepada keunikan masyarakat 
adat. Hasil studi itu juga menunjukkan, selain 
meningkatkan akses anak-anak Baka ke sistem 
pendidikan, pembelajaran dengan adatasi 
juga berhasil menyumbangkan pengamanan 
kebiasan budaya kuno masyarakat adat. 
Cara ini mampu meningkatkan keterlibatan 
masyarakat adat dalam penyelenggaraan dan 
pilihan program-program pendidikan, dengan 
memperkuat penggunaan dua bahasa dan 
mengurangi cara-cara diskriminatif.

Karena masyarakat Baka, Kamerun, mengalami 
diskriminasi dalam akses ke pendidikan, dan 
menimbang gaya hidup mereka yang nomadik: 
pencari ikan, pengumpul hasil ikan, maka 
suatu gagasan yang disebut ORA (Act/Amati, 
Refl eksikan, Bertindak), diberlakukan. ORA 
dikembangkan dalam semangat konsultasi 
dan partisipasi masyarakat, juga dengan 
mempertimbangkan ekologi dan lingkungan 
para pelajar. Sehingga dengan demikian 

2.  Bila perlu, langkah-langkah ini harus 
dilakukan dengan terjemahan tertulis 
dan melalui  komunikasi dalam bahasa 
masyarakat ini.

Pasal 31:

Langkah-langkah dalam bidang pendidikan 
harus ditempuh semua bagian masyarakat, 
terutama bagi mereka yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat yang 
bersangkutan. Tujuannya, untuk mengurangi 
prasangka negatif. Untuk mencapai maksud 
ini, perlu dijamin bahwa buku tentang 
sejarah atau bahan pendidikan lainnya 
memberi gambaran yang jujur, cermat dan 
informatif tentang kehidupan masyarakat 
yang bersangkutan.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat berisi ketentuan yang sama

Pasal 15: 

1.  Masyarakat adat memunyai hak atas 
martabat dan keragaman budaya, 
tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi 
mereka yang secara jelas tercermin 
dalam semua bentuk pendidikan dan 
informasi publik.

2.  Negara akan mengambil langkah-
langkah yang efektif dalam konsultasi 
dengan masyarakat adat yang 
bersangkutan, untuk melawan prasangka 
dan menghapus diskriminasi juga untuk 
memajukan toleransi, saling pengertian 
dan hubungan yang baik antara 
masyarakat adat dengan semua unsur 
masyarakat yang lain.
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membuat pendekatan menjadi inovatif karena 
masyarakat adat menjadi faktor utama.

Metode pengajaran yang diadatasi dari 
masyarakat adat di Kamerun ini merupakan 
hasil gagasan pemerintah pada 1995 untuk 
melaksanakan kerangka konseptual pendidikan 
dasar non-formal.

Pengalaman pendidikan non-formal yang 
dilaksanakan di Kota Mbang (Kamerun 
Tenggara) jelas menunjukkan bahwa 
dengan mempertimbangkan kekhususan 
budaya, terutama bahasa masyarakat adat, 
mampu mendukung penyatuan masyarakat, 
menghilangkan prasangka diskriminatif dan 
meningkatkan dialog antar-etnik. Peran utama 
orangtua dan nilai-nilai positif dari leluhur harus 
disoroti, mengingat perempuan adalah penerus 
pengetahuan. Melalui ibu dan kaum perempuan 
inilah nilai-nilai positif ditularkan kepada 
generasi berikut.

Hasil studi menekankan pada interaksi antara 
lingkungan dan konten pendidikan. Hal ini 
didasarkan pada pengetahuan tentang hutan 
(yang menjadi lingkungan alam para pelajar), 
pendidikan non-formal untuk mengatasi 
tantangan mengajar anak-anak masyarakat 
adat di masyarakat Baka, guna memperkuat 
personalitas dan aspirasi mereka.

Menetapkan kerangka hukum sesuai dengan 
Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang 
Hak-hak Masyarakat Adat, dapat menjadi suatu 
cara yang ampuh untuk mengonsolidasikan 
hasil-hasil pengalaman ini.

Venant Messe: Best practices of the 
implementation of ILO Convention No. 169 
in education matters. Case of the education 
of Baka children in the rural town of Mbang 
(Cameroon), ILO 2008

Greenland: Bahasa, pendidikan dan 
pemerintahan sendiri

Bahasa Kalaallisut adalah bahasa asli Greenland. 
Selama bertahun-tahun bahasa ini bersaing 
dengan bahasa Denmark, bahasa para kolonis, 
dan seperti banyak bahasa asli lainnya, sedang 
mendekati pepunahan.

Sekarang, Kalaallisut telah menjadi bahasa 
yang hidup dan digunakan oleh 80 persen dari 
56.700 orang yang tinggal di Greenland. Bahasa 
ini pun digunakan di parlemen, media, sekolah 
dan pendidikan tinggi dan berhasil berjalan 
berdampingan dengan bahasa Denmark dalam 
masyarakat modern. Proses ke arah pelestarian 
budaya dan bahasa Inuit berkaitan erat dengan 
pengembangan pemerintahan sendiri di 
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Greenland. Secara tradisional, pendidikan terjadi 
di dalam keluarga. Ibu menjadi guru yang paling 
penting. Dialah yang membesarkan generasi 
dalam masyarakat yang bertahan hidup sebagai 
pemburu. Pendidikan di sekolah dimulai dengan 
kolonialisme. Salah satu tujuan kolonisasi 
Denmark adalah “meng-Kristenkan” Inuit. Para 
pemuka agama sangat menghendaki agar 
penduduk membaca Al-Kitab. Sekolah umum 
dimulai tahun 1905, sedangkan Undang-Undang 
tentang Gereja dan Sekolah menjadi kerangka di 
mana seluruh penduduk di Greenland, termasuk 
mereka yang hidup di desa-desa terpencil, harus 
diberi pendidikan dasar. Kurikulumnya meliputi 
agama, Greenlandic, dan matematika. Guru 
agama yang terdidik selain ditugaskan mengajar 
juga harus menyelenggarakan tugas-tugas 
gereja.

Pada tahun 1925, Undang-Undang 
Pemerintahan memberlakukan pendidikan wajib 
untuk anak-anak usia 7 sampai 14 tahun dan 
merintis pengajaran bahasa, budaya dan sejarah 
Denmark. Bahasa Denmark menjadi bahasa 
pengantar di sekolah, dan sejak saat itulah 
pendidikan menjadi makin dipengaruhi oleh 
norma-norma dan tradisi Denmark.

Selama Perang Dunia II, Greenland terputus 
sepenuhya dari Denmark dan dengan demikian 
memperoleh pengalaman untuk mengurus 
masalah sendiri mereka. Setelah perang, 
orang Greenland mulai menuntut lebih banyak 
pengaruh dan kesamaan status.

Pada tahun 1953, parlemen Denmark 
mengubah Konstitusi dengan menjadikan 
Greenland sebagai bagian dari Wilayah 
Denmark, dan memberi orang Greenland 
status hukum yang sama seperti warga negara 
Denmark. Dua kursi di parlemen Denmark 
disediakan untuk wakil-wakil Greenland—
sebagaimana halnya yang ada sekarang. 
Suatu referendum yang diselenggarakan di 
Denmark, tetapi tidak di Greenland, kemudian 
menyetujui amandemen konstitusi. Langkah 
ini menjadi tahap awal dekolonisasi bertahap 
atas Greenland. Status baru Greenland juga 
menghasilkan investasi penting dalam sektor-
sektor pendidikan, kesehatan dan prasarana. 
Agar orang Greenland menikmati investasi 
ini, suatu kebijakan baru diberlakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan konsentrasi 
penduduk di kota-kota. Semua ini menghasilkan 
perubahan besar, kendati tidak selalu diterima 
dalam kehidupan orang Inuit.
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Walaupun kebijakan pembangunan Denmark 
yang diberlakukan sejak 1953 sampai akhir 
1970-an membawa manfaat dalam beberapa 
hal, namun kebijakan itu mengandung beberapa 
kelemahan. Misalnya, dalam kurun waktu 
1951–1960, jumlah murid di sekolah negeri 
meningkat sebesar 70 persen dan meningkat 
dua kali lagi dalam kurun waktu 1960–1967. 
Sayangnya belum cukup banyak tenaga guru 
Greenland yang dididik, sementara para guru 
bangsa Denmark datang dari negerinya. Guru 
bangsa Denmark yang tinggi persentasinya, dan 
cenderung memilih pulang ke negerinya setelah 
beberapa tahun, menimbulkan kesulitan dalam 
keberlanjutan pendidikan.

Pada tahun 1979, Pemerintahan Greenland 
dibentuk. Greenland pun mendapatkan 
pemerintahan semi-otonom dengan pemimpin 
bangsa Inuit. Undang-Undang Pemerintahan 
Sendiri itu mengubah kebijakan dalam bahasa 
dan pendidikan. Undang-undang itu juga 
menetapkan Bahasa Greenlandic (Greenland) 
sebagai bahasa utama walaupun bahasa 
Denmark tetap harus diajarkan dengan saksama. 
Kedua bahasa digunakan dalam pemerintahan.

Undang-undang baru tentang sekolah tahun 
1980, memiliki tujuan untuk memperkuat 
kedudukan bahasa Greenlandic (bahasa 
Greenland) dengan menjadikannya sebagai 
bahasa pengantar pendidikan. Sementara 
bahasa Denmark diajarkan sejak kelas 4 sebagai 
bahasa asing pertama. Isi mata pelajaran 
sekolah disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat Denmark. Namun, tujuan ini juga 
harus disesuaikan dengan ketersediaan guru 
bangsa Greenland dan bahan pelajarannya.  
Maklum seringkali ada guru bangsa yang 
mau mengajar tetapi terpaksa mengorbankan 
pemakaian bahasa Greenlandik. Oleh karena 
itu, selama tahun 1980-an, diupayakan untuk 
meningkatkan jumlah guru bahasa Greenlandik 
dan meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan bertahap dalam pengajaran 
di sekolah-sekolah negeri memunculkan 
kebutuhan perlu dibukanya sekolah tinggi 
di Greenland. Pendidikan dewasa dua tahun 
dalam bahasa Denmark, tetapi dengan muatan 
budaya Greenland diberlakukan. Kemudian, 
dibuka pelatihan lanjutan guru sekolah 
menengah/tinggi di Pantai Barat.



X. PENDIDIKAN 161

Pada tahun 1997, penyelenggaraan sekolah 
didesentralisasi, walaupun tanggung jawab 
seluruh kebijakan legislatif masih terpusat. 
Dewan kota diberi tanggung jawab menentukan 
sasaran pemerintahan dan pendidikan untuk 
sekolah-sekolah mereka, yang disesuaikan 
dengan keadaan setempat.

Sejak 2007, terdapat 24 sekolah di kota dan 62 
sekolah di pedesaan dengan pelajar berjumlah 
10.088. Tercatat terdapat 909 guru, termasuk 
kepala sekolah serta guru-guru yang dididik 
sebagai guru taman kanak-kanak, tetapi 
kemudian diberi pendidikan tambahan menjadi 
guru sekolah negeri. Setidaknya 74 persen dari 
guru itu dan 81 persen dari 73 kepala sekolah 
adalah penutur bahasa Greenlandik.

Greenland memiliki tiga sekolah menengah 
dengan 850 siswa dan 85 guru. Sebagian besar 
dari siswanya adalah mampu berbicara dua 
bahasa, dengan Greenlanfi k sebagai bahasa ibu 
mereka.

Di sekolah menengah, pengajaran dilaksanakan 
dalam bahasa Denmark dengan kurikulum 
Denmark. Tapi ada beberapa mata pelajaran 
yang bersifat khas Greenlandik seperti “berburu 
dan menangkap ikan” diajarkan dalam bahasa 
Kalaallisut. Alasannya, hal ini bisa menyiapkan 
siswa untuk mampu meneruskan sistem 
pendidikan tinggi Denmark.

Bahasa Greenland dan kebijakan pendidikan 
tunduk pada ketentuan Konvensi No. 
169 tentang pendidikan dan komunikasi 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26-29, 
31 dan 32. Beberapa unsur utama dan hasil-
hasilnya adalah:

  Anak-anak Greenland memiliki akses yang 
sama ke pendidikan.

  Orang Greenland mengembangkan dan 
melaksanakan program pendidikannya 
sendiri.

  Anak-anak diajarkan membaca dan menulis 
dalam bahasa Greenland serta bahasa 
Denmark.

  Anak-anak menerima pengetahuan umum 
dan keterampilan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan setara dalam masyarakat 
lokal dan nasional.

  Buku-buku teks memberi informasi 
dan banyak memperhitungkan sejarah 
Greenland seperti pengetahuan dan 
keterampilan (muatan) lokal, dan sistem 
nilai masyarakat adat.

  Budaya Kalaallisut dilestarikan dan 
dikembangkan.

Sejumlah kemajuan akhirnya berhasil dicapai 
setelah melalui suatu proses yang didukung 
oleh sejumlah faktor:

  Dampak terbatas dari budaya Denmark 
selama hampir 300 tahun kolonisasi, serta 
jarak geografi s dan iklim yang membatasi 
jumlah orang Denmark.

  Pengakuan para pemukim Denmark 
tentang pentingnya mendokumentasikan 
bahasa dan mengembangkan naskah 
Greenlandic, pendirian sekolah dan 
perguruan tinggi kependidikan.

  Pelaksanaan kebijakan yang sejak semula 
melibatkan proses pembuatan keputusan 
gaya Kalaallit baik di tingkat lokal sampai 
di badan perwakilan distrik.

  Perbedaan mendasar antara Greenland 
dan Denmark dalam segi bahasa, mata 
pencarian dan budaya yang mencegah 
asimilasi dalam bentuk apa pun.

  Kuatnya kedekatan Kalaallisut sejak awal 
dari sistem pendidikan dan kemudian 
dalam media (media cetak dan radio) serta 
alat komunikasi lainnya.

  Kenyataan adanya pendidikan dasar wajib 
dan bebas pada tahap dini.

Henriette Rasmussen: Oqaatsip Kimia: The 
Power of the Word, ILO, 2008
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Peru: Pendidikan guru

Program Pendidikan Guru Multibahasa 
di Wilayah Amazon Peru (FORMABIAP) 
diberlakukan pada 1988, bertujuan untuk 
menjawab kebutuhan pendidikan bagi anak 
perempuan dan laki-laki masyarakat adat dari 
Wilayah Amazon; untuk mendidik generasi baru 
yang memberlakukan hak-hak individu dan 
kolektif; serta untuk mempertahankan secara 
berkesinambungan mengelola wilayah mereka 
sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan 
penentuan nasib sendiri. Program ini dikelola 
bersama antara organisasi Masyarakat Adat 
Asosiasi Inter-etnik untuk Pengembangan Hutan 
Peru (AIDESEP) dan Kementerian Pendidikan.

Misi FORMABIAP:

  Meningkatkan kemampuan para pemangku 
sosial untuk merancang, melaksanakan dan 
memimpin usulan inovatif, sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

 Menggalakkan pertukaran pengetahuan, 
kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat adat 
dengan pengetahuan, kebiasaan dan nilai-
nilai dari budaya lain berdasarkan perspektif 
interkultural, untuk kesinambungan wilayah 
Amazon.

Pendidikan guru sekolah dasar masyarakat 
adat memakan waktu lima tahun, dengan 
menggabungkan siklus sekolah formal di Pusat 
Pendidikan Guru dengan pendidikan yang 
dilaksanakan di lingkungan pelajar masyarakat 
adat. Di Pusat Pendidikan, para mahasiswa 
menggunakan instrumen-instrumen teoritis 
dan metodologis untuk membekali diri sebagai 
pendidik multibahasa dan interkultural. 
Selama proses pendidikan dilaksanakan di 
masyarakat, mereka menggunakan kembali 
dan memperdalam pengetahuannya tentang 
masyarakat melalui penelitian dan berbagai 
kegiatan, selain juga mengintegrasikan diri 
dalam kehidupan pendidikan masyarakat, 
melaksanakan kegiatan pedagogik. Hal ini terus 
meningkat selama bertahun-tahun sejak mereka 
menjalani pendidikan.

Siklus-siklus pendidikan formal bertujuan untuk:

  Mengembangkan sikap dan kemampuan 
bakal guru sehingga memungkinkan 
mereka merancang usulan pendidikan 
sesuai dengan kenyataan sosial, ekologikal, 
kultural dan bahasa masyarakat mereka, 
dengan menyatukan sumbangan kurikulum 
modern secara refl eksif dan kritis.

Siklus pendidikan yang dilaksanakan di 
masyarakat bertujuan untuk:

  Memfasilitasi mahasiswa untuk 
mendapatkan kembali pengetahuan dan 
kebiasaan masyarakat adat yang tidak 
mereka lakukan selama tahun-tahun 
pendidikan.

  Mengumpulkan unsur-unsur penting untuk 
sistematisasi pengetahuan masyarakat 
adat.

  Membakukan kurikulum sekolah dasar 
yang diusulkan termasuk materi pendidikan 
yang dijabarkan selama masa praktik ajar 
mereka.

  Mempertahankan dan mengembangkan 
keterkaitan permanen dengan masyarakat 
untuk memastikan bahwa para guru 
profesional di kemudian hari berkomitmen 
pada pekerjaan dan untuk masyarakat.

Melalui model ini, 189 guru dari masyarakat 
adat yang berasal dari 15 masyarakat Amazon 
berhasil menyelesaikan pendidikannya. Mereka 
berasal dari: Achuar, Awajun, Ashaninka, 
Nomatsiguenga, Bóóraá, Kandozi, Shawi, 
Kukama-Kukamiria, Wampis, Uitoto, Shipibo, 
Chapara, Shiwilu, Tikuna y Kichwa.

Sejak 2005, FORMABIAP juga telah  
mengembangkan pogram untuk mendidik 
guru taman kanak-kanak. Para siswanya adalah 
ibu-ibu dari masyarakat adat yang dididik 
dengan strategi di mana jadwal pelajarannya 
dilaksanakan di salah satu rumah masyarakat, 
digabungkan dengan siklus dan praktik, dan 
dikembangkan di masyarakat para siswa 
sendiri. Program ini bertujuan mendidik guru 
yang berakar pada budaya dan bahasa mereka 
untuk menghidupkan kembali dan menerapkan 
pengetahuan tentang pendidikan budaya dan 
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perspektif gender dengan menyasar para ibu 
dan anak-anak di bawah lima tahun. Pendidikan 
pada tingkat ini pada dasarnya dilaksanakan 
dalam keluarga dan masyarakat dengan cara 
non-formal.

http://www.formabiap.org

Aljazair: Dampak positif pengajaran bahasa 
Amazighe dalam sistem pendidikan

Setelah pemboikotan sekolah di wilayah Kabylie 
pada 1995, Aljazair memberlakukan undang-
undang yang menetapkan pengajaran bahasa 
Amazighe di sekolah dasar. Kini, Tamazight pun 
diajarkan kepada pelajar dari masyarakat adat di 
berbagai tingkat di wilayah berbahasa Berber, 
walaupun sering terjadi kesulitan. Langkah ini, 
walaupun bersifat parsial, telah membuahkan 
dampak positif seperti menggairahkan kreativitas 
anak-anak masyarakat adat yang menemukan 
kembali bahasa mereka. Mereka pun mulai 
mencari aspek ilmiahnya bahwa Aljazair sedang 
mengalami, terutama dalam produksi sastra 
dan seni, yang dengan sendirinya menjadi cara 
terbaik untuk melestarikan budaya dengan 
tradisi yang sebagian besar bersifat lisan.

Dampak positif lainnya dari keputusan ini adalah 
banyak munculnya pekerjaan terbuka di sektor 

pendidikan tiap tahun, hingga pada gilirannya 
mampu memberikan pencakupan yang makin 
meluas dari pengajaran bahasa di semua 
tingkat. Langkah ini telah memicu kembali 
diminatinya budaya dan peradaban Amazighe, 
terutama di tingkat perguruan tinggi. 
Jurusan bahasa dan budaya Amazighe yang 
baru dibuka beberapa tahun lalu, sekarang 
memunyai ratusan mahasiswa. Setiap tahun 
mereka mendaftarkan diri.

Case prepared by Belkacem Boukherouf

Norwegia: Hak masyarakat Sami atas 
pendidikan

Undang-Undang Pendidikan Tahun 1999 telah 
memperkuat hak anak-anak masyarakat Sami 
untuk belajar dan diajarkan bahasa Sami. 
Undang-undang itu menetapkan semua pelajar 
sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat 
pertama di daerah-daerah yang ditentukan 
sebagai daerah Sami berhak untuk belajar 
dan diajarkan bahasa Sami. Di luar wilayah 
Sami, setiap kelompok 10 pelajar, tanpa 
membedakan latar belakangnya, mereka 
berhak untuk belajar bahasa Sami. Mereka 
tetap memunyai hak ini setidaknya ada enam 
pelajar dalam satu kelompok. Sesuai dengan 
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Undang-Undang Pendidikan, para pelajar 
masyarakat Sami di sekolah menengah atas pun 
berhak untuk belajar bahasa Sami.

Bantuan khusus dari negara diberikan 
kepada tempat penitipan anak yang sudah 
mengadopsi statuta yang berorientasi pada 
bahasa dan budaya Norwegia. Bantuan ini 
bertujuan untuk menutup biaya tambahan 
dalam menyelenggarakan tempat penitipan 
anak masyarakat Sami. Dengan cara ini 
bisa dipastikan bahwa anak-anak Sami 
di tempat penitipan memiliki peluang 
untuk mengembangkan dan memperkuat 
keterampilan berbahasa juga mengembangkan 
budaya Sami. Bantuan khusus untuk tempat 
penitipan anak diserahkan kepada parlemen 
Sami pada 1 Januari 2001. Menurut pemerintah, 
ini sesuai dengan upaya memperkuat hak-hak 
masyarakat Sami untuk menentukan nasib-
sendiri.9

Karena isi pendidikan berhubungan dengan 
daerah-daerah yang ditetapkan sebagai distrik 
Sami dan menurut kriteria spesifi k di mana pun 
di Norwegia, pengajaran pun dilaksanakan 
sesuai dengan kurikulum Sami. Untuk para 
pelajar Sami, selain pengajaran ini bertujuan 
meningkatkan rasa aman sesuai dengan bahasa 
sendiri, juga untuk mengembangkan bahasa 
dan jati diri Sami, serta melengkapi pelajar Sami 
untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 
sehingga memungkinkan mereka memperoleh 
pendidikan di semua tingkat. Dukungan negara 
diberikan untuk pengembangan buku teks 
yang ditulis dalam bahasa Sami. Universitas 
Sami memunyai tangung jawab khusus untuk 
mendidik guru-guru masyarakat Sami. Namun 
demikian, masih ada beberapa tantangan 
khusus dalam pelaksanaan kurikulum Sami di 
sekolah Sami di Norwegia.10 Hasil penelitian 
baru menyatakan bahwa kultur sekolah perlu 
diubah, untuk memastikan bahwa sekolah 
dilengkapi secara lebih baik untuk mengatasi 
kebutuhan khusus anak-anak masyarakat Sami.

John Henriksen: Key Principles in 
Implementing ILO Convention No. 169, ILO, 
2008

Argentina: Pendidikan dan kampanye 
peningkatan kesadaran kepada masyarakat 
adat Neuquén

Argentina merupakan republik federasi, di mana 
kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat 
dan provinsi. Provinsi-provinsi itu memunyai 
hak memerintah sendiri sampai batas tertentu. 
Masing-masing provinsi memberlakukan 
konstitusi sendiri sesuai dengan prinsip, 
deklarasi dan jaminan dari konstitusi nasional. 
Pada tahun 2000, Argentina meratifi kasi 
Konvensi No. 169. Setelah itu, masyarakat adat 
Provinsi Mapuche dan Neuquén mengajukan 
perubahan Konstitusi Provinsi Neuquén, karena 
konstitusi sebelumnya dianggap mengabaikan 
hak individu dan kolektif mereka. Diharapkan 
konstitusi baru itu bisa membuat mereka 
menikmati hak-hak yang terkandung dalam 
Konvensi No. 169 dan konstitusi nasional.

Perubahan atas konstitusi provinsi dicapai 
melalui sejumlah kegiatan yang terkoordinir. 
Misalnya, para pemimpin masyarakat Mapuche 
hadir dalam negosiasi dan interaksi secara 
konstruktif dengan Komisi Perubahan Konstitusi. 
Hasilnya, sangat efektif. Mereka berhasil 
memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh 
yang membantu melobi dan mengusahakan 
dukungan lebih luas. Satu unsur penting 
dalam hubungan ini adalah pendidikan dan 
peningkatan kemampuan para pemimpin 
Mapuche tentang hak-hak masyarakat adat, 
dengan fokus pada Konvensi No. 169. 
Para pemimpin menggunakan mekanisme 
pembagian informasi yang efektif untuk 
selanjutnya menyebarluaskan isi pendidikan 
kepada masyarakat adat. Berdasarkan 
pengetahuan yang baru diperoleh, masyarakat 
Mapuche dengan keras menyuarakan tuntutan 
mereka. Misalnya membagikan brosur serta, 
siaran pers,  menyelenggarakan kampanye 
lewat tulisan, dan demonstrasi.

Pada 2006, Konstitusi Neuquén diamandemen. 
Konstitusi baru ini mengakui keberadaan 
masyarakat adat, keunikan budaya serta 
etnik mereka. Konstitusi itu memberi kepada 
masyarakat adat hak kolektif atas tanah ulayat, 
pembagian tanah tambahan yang sesuai, dan 
jaminan atas partisipasi dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan sifat mereka. Konstitusi itu 

9 CRC/C/129/Add.1 6 Oktober 2004, ayat 589.

10 http://www.eurolang.net/index.php?option=com_
content&task=view&id= 3081&Itemid=1&lang=sv.
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juga mengakui keberagaman budaya, kekayaan 
bahasa dan memberi pendidikan multibahasa 
dan multikultural. Hak-hak ini sudah diakui 
dalam konstitusi nasional. Tetapi karena sistem 
pendidikan Argentina didesentralisasi dan baru 
pada tahun 2006 diamandemen, maka Provinsi 
Neuquén belum menyertakan hak ini dalam 
konstitusinya.

Kasus ini membuktikan dengan adanya 
peraturan perundang-undangan nasional yang 
menguntungkan, disertai dengan pendidikan 
khusus pada masyarakat adat di semua tingkat 
tentang hak-hak mereka, dapat meningkatkan 
efektivitas pemberlakuan instrumen hukum 
internasional seperti Konvensi No. 169. 
Beberapa tantangan untuk melaksanakan 
pendidikan multibahasa dan interkultural di 
Neuquén adalah:

  Memastikan partisipasi aktif masyarakat 
adat dalam merancang dan melaksanakan 
sistem pendidikan.

  Menyertakan metode belajar mengajar 
tradisional masyarakat adat, yang meliputi 
keluarga dan masyarakat, sekaligus 
menciptakan perimbangan yang sesuai 
dengan budaya pada umumnya.

  Mengonsepkan sistem pendidikan bilingual 
dan interkultural, yang berfokus untuk 
memperkaya bukan hanya masyarakat adat, 
melainkan juga seluruh penduduk.

Constitution of Argentina: http://www.
argentina.gov.ar/argentina/portal/
documentos/constitucion_ingles.pdf; 
Constitution of Neuquén Province: http://www. 
jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/
constituciones/constitucion_nqn/cnqn_aindice.
htm;  Centro de Políticas Publicas para el 
Socialismo (CEPPAS) and Grupo de Apoyo 
Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT): Del 
derecho consagrado a la práctica cotidiana: La 
contribución del Convenio 169 de la OIT en el 
fortalecimiento de las comunidades Mapuche 
de la Patagonia, ILO, 2008
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11.1. KESETARAAN DAN MEMADAINYA   
 LAYANAN

Kesehatan didefi nisikan oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) sebagai “suatu 
kesejahteraan penuh secara lahiriah, batiniah 
dan sosial dan bukan sekedar tanpa penyakit 
atau ketidaksempurnaan.1 Defi nisi ini 
mencerminkan suatu pemahaman holistik 
tentang kesehatan yang juga sesuai dengan 
konsep tradisional masyarakat adat tentang 
kesehatan yang meliputi aspek-aspek lahiriah, 
batiniah dan rohaniah serta hubungan antara 
individu, masyarakat, lingkungan dan masyarakat 
umum.

Dalam pengertian ini, tujuan utama dari 
kesehatan berada di luar dampak langsung 
dari sektor kesehatan dan meliputi faktor-
faktor seperti tanah, pelestarian lingkungan 
dan integritas. Dengan demikian, penyingkiran 
tanah warisan leluhur, pembangunan yang 
direncanakan dengan buruk dan kebijakan 
pemukiman-kembali, tekanan pada lembaga-
lembaga tradisional, kebiasaan dan gaya 
hidup adalah sebagian dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan masyarakat adat. 
Akibatnya, banyak masyarakat adat, misalnya, 
melakukan tindak kekerasan, bunuh diri dan 
penyalahgunaan narkoba.

1 Constitution of the World Health Organisation; www.searo.
who.int/LinkFiles/About_SEARO_const.pdf

Dampak negatif dari kolonisasi.

Banyak masyarakat adat mengalami 
dampak negatif pada kesehatan dan kondisi 
umum mereka. Misalnya, ketika masyarakat 
Onge dari Pulau Andaman Kecil, yang 
merupakan pemburu dan pengumpul 
hasil hutan, dipindahkan oleh Pemerintah 
India pada 1976, terjadi penurunan drastis 
dalam jumlah penduduk serta peningkatan 
angka kematian bayi dua kali lipat dalam 
kurun waktu tujuh tahun antara 1978 dan 
1985. Selain itu, ditemukan banyak wanita 
menjadi steril. Satu faktor penentu adalah 
kekurangan gizi karena mengecilnya ruang 
hunian dan menurunnya ketersediaan 
sumber makanan.1) Hasil sensus tahun 1991 
di India mendata jumlah masyarakat Onge 
sebanyak 999 orang, turun dari 672 orang 
pada 1885.2)

2 Venkatesan, D. 1990. Ecocide or Genocide? The Onge in 
the Andaman Islands. Cultural Survival Quarterly 14(4).
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Data statistik tentang status kesehatan 
masyarakat adat, terutama di Afrika dan Asia, 
tidak selalu tersedia. Kendati demikian, menurut 
WHO, status kesehatan masyarakat adat di 
negara-negara miskin dan maju jauh lebih 
rendah dari jumlah keseluruhan penduduk,3 
dan data yang ada memperlihatkan perbedaan 
besar antara status kesehatan masyarakat adat 
dibandingkan dengan kelompok penduduk 
lainnya.

Sistem kesehatan tradisional sudah 
dikembangkan secara turun-temurun untuk 
memenuhi kebutuhan khusus masyarakat adat 
sesuai dengan lingkungan hidup mereka. 
Di semua wilayah di dunia, terdapat sistem 
pengobatan tradisional dan penanganan 
biomedis, dan dalam taksiran WHO, sekurang-
kurangnya 80% penduduk di negara-negara 
berkembang mengandalkan pada sistem 
pengobatan tradisional sebagai sumber 
pengobatan utama mereka.4

Sebagian besar masyarakat adat pun memiliki 
sistem tradisional dalam pemberian jaminan 
sosial kepada para anggotanya, termasuk 
mekanisme pembagian kekayaan, pembagian 
sumber daya makanan dan pemberian bantuan 
bila terjadi musibah. Sedikit sekali informasi 
yang ada tentang arti penting sistem tersebut, 
tetapi dapat diasumsikan bahwa sistem ini 

memainkan peran utama, misalnya, dalam 
hubungannya dengan pembagian kiriman 
dari anggota masyarakat adat yang sudah 
bermigrasi dan bekerja di luar lingkungan 
masyarakat mereka. Di seluruh belahan dunia, 
pengobatan tradisional dan sistem jaminan 
sosial berangsur-angsur melemah akibat tidak 
adanya pengakuan, disintegrasi lingkungan 
dan gangguan sosial. Selain itu, pengobatan 
tradisional dan sistem jaminan sosial mengalami 
kesulitan dalam menjawab berbagai tantangan 
baru yang timbul dari perubahan dalam, 
misalnya, datangnya penyakit baru, nilai dan 
peran sosial yang berkaitan dengan gender dan 
umur.

Masyarakat adat acapkali dimarjinalisasi dalam 
hal kesehatan masyarakat dan sistem jaminan 
sosial, dan dalam banyak hal, layanan yang 
diberikan tidak memadai atau tidak sesuai 
dengan masyarakat adat. Misalnya, pekerja 
kesehatan umum bersikap diskriminatif 
terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat 
adat dan kerapkali segan ditempatkan di 
daerah-daerah terpencil; adanya halangan 
bahasa; tidak memadainya prasarana 
yangmengakibatkan mahalnya layanan 
kesehatan.

Hak memperoleh layanan kesehatan dasar 
adalah hak mendasar untuk kehidupan dan 

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs326/en/ 
index.html.

4 The Health of Indigenous Peoples - WHO/SDE/HSD/99.1.
5 NFHS, 1998-99, seperti dikutip dalam Planning 

Commission, 2005, Tabel 2.11

Kematian bayi 84,2 67,6 24,5
Kematian saat dilahirkan 53,3 43,4 22,8
Kematian anak-anak 46,3 29,3 58,0
Kematian balita 126,6 94,9 33,4
Pemeriksaan ANC 56,5 65,4 13,6
% Kelahiran di rumah sakit 17,1 33,6 49,1
% Wanita penderita anemia 64,9 51,8 25,2
% Anak-anak kurang gizi (Berat Badan dibanding Umur) 55,9 47,0 18,7
Imunisasi lengkap 26,4 42,0 37,1

Status Masyarakat Adat Terdaftar Dibandingkan dengan Penduduk Negara Lainnya 
dalam Indikator Kesehatan Utama (1998-99), India5

INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT 
TERDAFTAR

SEMUA PERBEDAAN 
DALAM %



 

XI. KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL 169

negara wajib memberikan layanan kesehatan 
yang memadai kepada semua warga negara. 
Konvensi No. 169 menyatakan dalam Pasal-
pasal 24 dan 25 bahwa masyarakat adat harus 
memiliki akses yang sama ke pola jaminan sosial, 
dengan memperhitungkan keadaan khusus 

dan cara-cara tradisional masyarakat tersebut. 
Pemerintah harus mampu memberikan  sumber 
daya yang memadai agar layanan kesehatan 
dapat dirancang dan dikendalikan masyarakat 
adat sendiri.

Konvensi ILO 169 

Pasal 24

Program jaminan sosial harus diberikan 
secara bertahap untuk masyarakat yang 
bersangkutan, dan diterapkan tanpa 
diskriminasi.

Pasal 25

1.  Pemerintah harus menjamin bahwa 
layanan kesehatan yang memadai 
disediakan untuk masyarakat yang 
bersangkutan, atau memberi sumber daya 
kepada mereka untuk memungkinkan 
dirancang dan diselenggarakannya 
layanan tersebut di bawah tanggung 
jawab dan pengawasan mereka, sehingga 
masyarakat adat dapat merasakan standar 
tertinggi kesehatan jasmaniah dan 
rohaniah.

2.  Layanan kesehatan harus, sampai sejauh 
memungkinkan, berbasis-masyarakat. 

Layanan ini harus direncanakan dan 
diselenggarakan bersama dengan 
masyarakat yang bersangkutan dan 
memperhitungkan keadaan ekonomi, 
geografi s, sosial dan budaya mereka 
serta melestarikan upaya pencegahan, 
cara pengobatan dan obat-obatan 
tradisional mereka.

3.  Sistem pemeliharaan kesehatan harus 
mengutamakan pelatihan dan pemberian 
lapangan kerja kepada anggota 
masyarakat yang bersangkutan, dan 
mengutamakan pemeliharaan kesehatan 
utama seraya membina hubungan erat 
dengan bentuk-bentuk layanan kesehatan 
lainnya.

4.  Penyediaan layanan kesehatan harus 
melalui koordinasi dengan kegiatan 
sosial, ekonomi dan budaya lainnya di 
negara tersebut. 
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Beberapa dampak operasional hak-hak 
masyarakat adat atas jaminan sosial dan layanan 
kesehatan adalah:

  Pengembangan mekanisme untuk 
partisipasi pada tingkat pembuatan 
keputusan (kebijakan, program kesehatan 
dan jaminan sosial).

  Alokasi sumber daya tertentu untuk 
mengatasi besarnya kesenjangan antara 
masyarakat adat dan kelompok penduduk 
lainnya.

  Fokus pada peningkatan kemampuan, 
pelatihan pekerja kesehatan masyarakat 
adat dan penguatan lembaga masyarakat 
adat untuk memastikan kepemilikan lokal 
lembaga-lembaga kesehatan tersebut 
dan menerapkan pendekatan yang sesuai 
dengan budaya setempat.

  Pengakuan atas hak kekayaan intelektual 
masyarakat adat atas pengetahuan dan 
pengobatan tradisional.

  Pengumpulan informasi mengenai 
masyarakat adat secara teratur dan 
sistematis untuk memantau keadaan 
mereka dan dampak dari berbagai 
kebijakan dan program yang ada.

  Perumusan agenda penelitian dengan 
mengidentifi kasi prioritas, misalnya, 
kebiasaan dan sistem pengobatan 
tradisional, kesehatan jiwa, penyalahgunaan 
narkoba, keterkaitan antara kehilangan 
tanah dan kesehatan yang buruk serta 
dampak kesehatan dari kebijakan makro.

  Pengembangan pendekatan khusus untuk 
membantu perempuan dan anak-anak 
masyarakat adat mengingat banyaknya 
permasalahan serius yang timbul akibat 
keadaan kesehatan yang buruk.6

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat

Pasal 21 (1) 

Masyarakat adat memiliki hak, tanpa 
diskriminasi, untuk meningkatkan kondisi 
ekonomi dan sosial mereka, termasuk, di 
antaranya, di bidang pendidikan, pekerjaan, 
pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, 
kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.

Pasal 23

Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menentukan dan mengembangkan 

prioritas-prioritas dan strategi-strategi 
untuk melaksanakan hak-hak mereka atas 
pembangunan. Masyarakat adat, khususnya, 
memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam 
pengembangan dan penentuan program-
program kesehatan, perumahan, ekonomi 
dan kemasyarakatan yang mempengaruhi 
kehidupan mereka, dan secara aktif terlibat 
dalam pengelolaan program-program 
tersebut melalui lembaga-lembaga mereka 
sendiri.

6 Tool Kit: Best Practices for Including indigenous peoples in 
sector programme support, Danida, 2004.

7 Report of the World Conference Against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 
Durban, 2001.

Konferensi Dunia PBB mengenai Anti 
Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia 
dam Intoleransi yang Berkaitan, 2001 
dalam Program Aksinya mendesak negara-
negara untuk mengadopsi kebijakan dan 
rencana beorientasi-aksi guna memastikan 
kesamarataan terutama dalam akses 
ke layanan sosial seperti perumahan, 
pendidikan dasar dan layanan kesehatan.7

11.2.  PENERAPAN PRAKTIS: KESEHATAN DAN  
 JAMINAN SOSIAL

Nikaragua: Desentralisasi sistem kesehatan

Undang-undang kesehatan menyatakan bahwa 
Departemen Kesehatan (MINSA) adalah 
badan pemerintah untuk sektor kesehatan di 
Nikaragua; namun, sesuai dengan pedoman 
2008-2015 tentang Rencana Pembangunan 
Manusia, MINSA melaksanakan kegiatannya 
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sesuai dengan proses desentralisasi. Sebagian 
dari proses itu, pada November 2008, MINSA 
menandatangani Kerjasama Kerangka tentang 
Koordinasi Regionalisasi Layanan Kesehatan 
di Daerah-daerah Otonomi dari Pantai 
Karibia Nikaragua. Perjanjian ini menentukan 
pelembagaan dan pelaksanaan regionalisasi 
layanan kesehatan, dengan mendelegasikan 
kepada dewan-dewan daerah dan pemerintah-
pemerintah daerah otonomi. RAAN dan 
RAAS yurisdiksi dan tanggung jawab untuk 
organisasi otonom, pemberian petunjuk, 
pengelolaan dan penyelenggaraan layanan, 
serta pengelolaan sumber daya manusia baik 
fi sik maupun keuangan. Inti dari perjanjian ini 
adalah bahwa integrasi, pengembangan dan 
penguatan pengobatan tradisional dan alamiah 
akan diarahkan secara regional, sehingga 
meningkatkan kelengkapan dan integrasi 
layanan serta peran antara agenda pengobatan 
tradisional dan pengobatan barat.

Case prepared by Myrna Cunningham

Tanzania: Penyetokan-ulang melalui sistem 
jaminan sosial tradisional.

Proyek ERETO yang didukung Pemerintah 
Denmark di Tanzania menangani kaum 
penggembala masyarakat adat Maasai di Daerah 
Suaka Ngorongoro (NCA). Proyek ini bertujuan 
meningkatkan akses terhadap sumber air untuk 
penduduk dan ternak, menyediakan layanan 
kedokteran hewan dan memberikan bantuan 
pada rumah tangga pengembala miskin. ERETO 
melakukan pembangunan langsung sesuai 
dengan konsep Maasai dengan menerapkan 
pengukuran kemiskinan dan mekanisme jaminan 
sosial dan pembagian kembali kekayaan 
berbasis-klan, yang digunakan sebagai 
mekanisme utama penyetokan-kembali. Sebagai 
kepala rumah tangga, perempuan memainkan 
peran utama dalam penyetokan-kembali, 
yang sejauh ini memberi manfaat pada 3.400 
rumah tangga. Keadaan ini telah mengurangi 
marjinalisasi dan mengembalikan rumah tangga-
rumah tangga ini ke kegiatan pengembalaan, 
yang bagi mereka lebih dari sekedar sistem 
ekonomi melainkan sebagai warisan spiritual dan 
penentu jati diri.

Danida: Tool Kit: Best Practices for Including 
Indigenous Peoples in Sector Programme 
Support, 2004

Nepal: Penciptaan program jaminan sosial 
dan tindakan nyata

Ada kesepakatan politik yang luas bahwa 
kepincangan yang ada antara masyarakat 
adat dan kelompok masyarakat dominan di 
Nepal perlu diatasi. Masyarakat adat di Nepal 
umumnya memiliki kekayaan, pendidikan, 
kesehatan dan pengaruh politik yang lebih 
rendah dibandingkan dengan rata-rata 
nasional. Kendati demikian, kondisi masyarakat 
adat di Nepal terbilang beragam. Sejumlah 
masyarakat adat, seperti masyarakat Thakali 
dan Newar misalnya berada di atas rata-rata 
nasional, namun kelompok masyarakat adat 
lain, seperti Chepang dan Raute, sangat 
termarjinalisasi. Untuk menangani keragaman 
ini dan menyasar dukungan kepada masyarakat 
yang paling membutuhkan, organisasi 
payung masyarakat adat, Nepal Federation of 
Indigenous Nationalities (NEFFIN), membagi 
masyarakat adat ke dalam lima kategori, dari 
yang paling beruntung hingga ke paling tidak 
beruntung. Pemerintah dan donor pun sejak 
itu mengikuti pembagian kategorisasi tersebut. 
Kementerian Pembangunan Lokal, misalnya, 
mulai memberikan bantuan tunai kepada 
anggota masyarakat dari kelompok masyarakat 
adat yang paling termarjinalisasi dan kurang 
beruntung.

Sejumlah organisasi masyarakat adat 
menyerukan tindakan nyata berbasis-etnik agar 
dapat bermanfaat bagi semua masyarakat adat. 
Namun, ini sulit dilakukan mengingat adanya 
perbedaan sosial-ekonomi di antara masyarakat 
adat. Meski kelima kategori tersebut berguna 
dalam membedakan kondisi masyarakat adat, 
sistem penentuan kategorisasi itu tidak didasari 
pada kriteria obyektif atau hasil pengumpulan 
data yang dilakukan berulang-kali. Karenanya, 
saat ini ada suara-suara yang menyerukan 
sistem yang lebih dinamis, di mana kategorisasi 
didasarkan pada satu set kriteria sosial-ekonomi 
yang ditinjaukembali secara teratur. Dengan 
demikian, masyarakat adat yang kurang 
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beruntung dikelompokan berdasarkan tingkat 
kekurangberuntungan mereka, bukan atas 
dasar status mereka sebagai masyarakat adat. 
Pembahasan ini masih berjalan dalam proses 
penyusunan konstitusi, dan kebijakan yang 
bersifat menyeluruh belum terbentuk. 

(Programme to Promote ILO Convention No. 
169, project reports Nepal, 2008-9; Bennett, 
Lynn and Parajuli, Dilip (2007). Nepal Inclusion 
Index: Methodology, First Round Findings and 
Implications for Action. Draft paper)

Amerika Serikat: Program pencegahan bunuh 
diri

Aksi bunuh diri mencapai hampir satu dari 
lima kematian penduduk asli Amerika dan 
remaja penduduk asli Alaska (15-19 tahun), 
suatu proporsi kematian yang sangat tinggi 
dibandingkan dengan masyarakat adat lainnya 
di Amerika Serikat. Kondisi ini sebenarnya sudah 
berada dalam pengamatan selama tiga dekade.

Program pencegahan bunuh diri yang sesuai 
dengan budaya dan tradisi setempat telah 
terbukti sangat berhasil dan diterima dengan 
baik oleh penduduk asli Amerika dan Alaska. 
Program pencegahan tersebut sangat berhasil 
karena program itu menyertakan pesan-
pesan positif tentang warisan budaya yang 
meningkatkan rasa bangga dan penguasaan 
di antara penduduk asli Amerika dan Alaska, 
serta memfokuskan pada faktor protektif dalam 
konteks yang sesuai secara budaya. Program itu 
juga mengajarkan metode mengatasi masalah 
yang berkenaan dengan budaya seperti cara-
cara tradisional mencari dukungan sosial.

http://indigenousissuestoday.blogspot.
com/2008/02/suicide-native-american-and-
alaskan.html

Brasil: Enawene Nawe

Enawene Nawe adalah sebuah masyarakat adat 
kecil di Amazon yang tinggal di hutan Mato 
Grosso, Brasil. Mereka pertama kali ditemui 
pada tahun 1974, sebanyak 97 orang. Saat ini 
jumlah mereka sudah berkembang menjadi 500 
orang.

Masyarakat Enawene Nawe menolak 
mendekat ke kota dan rumah sakit, mengingat 
masalah kesehatan dan kondisi mereka mulai 
berhubungan dengan pihak luar. Mereka pun 
enggan mengandalkan pihak luar untuk layanan 
kesehatan. Karenanya, selain ahli pengobatan 
herbal, dukun dan pemusik, anggota 
masyarakat pun menerima pendidikan tentang 
layanan kesehatan dan pengobatan cara barat. 
Mereka disebut “Baraitalixi” atau “pembuat 
obat herbal kecil”. Pendidikan dilaksanakan di 
rumah panjang dengan menggunakan bahasa 
asli dan dihadiri seluruh anggota masyarakat. 
Baraitalixi, didukung pekerja kesehatan 
profesional melalui hubungan radio, memberi 
layanan kesehatan dan mengobati hingga 80 
kasus dalam satu bulan.

Ruang perawatan khusus juga dibuat untuk 
masyarakat adat di rumah sakit setempat 
dengan menjadikan pengait sebagai tempat 
tidur dan sebuah ruangan disediakan untuk 
sanak keluarga yang menjaga pasien. Petugas 
rumah sakit juga diberi pelatihan dasar tentang 
masyarakat Enawene Nawe guna memudahkan 
komunikasi.

Case prepared by Choncuirinmayo 
Luithui.‘Healthcare and the Enawene Nawe’ 
in: How Imposed Development Destroy the 
Health of Tribal peoples; Survival International 
Publication, 2007)

Australia

Ada ketimpangan besar dalam status kesehatan 
antara masyarakat Aborigin dan Pulau Selat 
Torres dan masyarakat umum Australia lainnya. 
Ada perbedaan satu tahun dalam harapan 
hidup antara masyarakat adat dan masyarakat 
umum Australia lainnya. Selain itu, masyarakat 
adat memiliki angka kematian yang lebih tinggi, 
lebih dini terkena penyakit, dan memiliki lebih 
banyak masalah terkait dengan stres yang 
mempengaruhi kesejahteraan sosial dan rohani.

Pada Juli 2003, para menteri kesehatan 
Australia sepakat untuk membentuk National 
Strategic Framework for Aboriginal and 
Torres Strait Islander Health (NSFATSIH) 
yang bertujuan “untuk memastikan bahwa 
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masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres 
menikmati hidup yang sehat sama dengan 
masyarakat umum lainnya.

Bertolak dari kesepakatan ini, pada Desember 
2007, Dewan Pemerintah Australia (COAG) 
menegaskan komitmennya untuk menjalin 
kerjasama dengan masyarakat adat guna 
menghapuskan kesenjangan, dengan mengakui 
diperlukannya langkah-langkah khusus untuk 
meningkatkan akses masyarakat adat pada 
layanan kesehatan dan mengakui pentingnya 
keterlibatan aktif masyarakat ini dalam 
perancangan, pelaksanaan dan pengendalian 
layanan ini.

COAG menyatakan komitmen untuk:

  menghapuskan kesenjangan harapan hidup 
dalam satu generasi (pada 2030).

  mengurangi hingga separuh kesenjangan 
dalam angka kematian anak-anak 
masyarakat adat sebelum 2018.

  mengurangi hingga separuh kesenjangan 
dalam melek huruf dan kemampuan 
berhitung sebelum tahun 2018.

Selain itu, COAG juga menyepakati untuk:

  menyediakan akses atas pendidikan pra 
sekolah kepada semua anak usia empat 
tahun yang tinggal di masyarakat adat 
terpencil sebelum 2013.

  mengurangi hingga separuh kesenjangan 
dalam angka pencapaian kelas 12 atau 
setara sebelum 2020.

  mengurangi hingga separuh kesenjangan 
dalam memperoleh pekerjaan sebelum 
2018.

Pemerintah Australia, selanjutnya, membentuk 
Dewan Pemerataan Kesehatan Masyarakat Adat 
Nasional pada Juli 2008 untuk melaporkan 
perkembangan dan hasil pemantauan tujuan 
dan target terkait dengan kesehatan.

Di New South Wales sudah dikembangkan 
sebuah kebijakan khusus untuk mengatasi 
tingginya kebutuhan yang terkait dengan 
kesehatan jiwa dan kesejahteraan masyarakat 
Aborigin serta relatif rendahnya pemanfaatan 
jasa spesialis kesehatan jiwa. Kebijakan 

Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan Aborigin 
2006-2010 menetapkan strategi dan tindakan 
untuk:

  Meningkatkan kemitraan kerja seperti jasa 
kesehatan jiwa wilayah dan jasa kesehatan 
yang dikendalikan masyarakat Aborigin 
(ACCHSs).

  Menyempurnakan kepemimpinan 
kesehatan jiwa untuk memastikan tanggap 
layanan bagi masyarakat Aborigin, 
keluarga mereka dan para pelaksana 
dalam bidang kedaruratan dan kegawatan, 
intervensi dan pencegahan dini, serta 
layanan rehabilitasi dan pemulihan.

  Mengembangkan program-program 
kesehatan jiwa khusus untuk masyarakat 
Aborigin dari semua umur yang memiliki 
atau berisiko terkena sakit jiwa.

  Meningkatkan keahlian dan pengetahuan 
melalui serangkaian kegiatan evaluasi data.

  Memperkuat para pekerja kesehatan jiwa 
Aborigin, baik kedudukan mereka dalam 
kelembagaan seperti Jasa Kesehatan 
Daerah dan ACCHSs maupun kompetensi 
melalui pengembangan pelatihan dan 
keterampilan.

Council of Australian Governments’ Meeting, 
Melbourne 20 December, 2007: http://www.
coag.gov.au/coag_meeting_outcomes/2007-
12-20/;Aboriginal and Torres Strait Islander 
Health Performance Framework, 2008 
Report; http://www.health.gov.au;http://www.
health.gov.au/internet/ministers/publishing.
nsf/Content/mr-yr08-nr-nr104.htm;New 
South Wale Aboriginal Mental Health and 
Well Being Policy 2006-2010: http://www.
health.nsw.gov. au/policies/pd/2007/
pdf/PD2007_059.pdf.Case prepared by: 
Chonchuirinmayo Luithui

India

Masyarakat adat di India (dikenal sebagai 
masyarakat terdaftar) tertinggal dari penduduk 
negeri lainnya dalam segi indikator kesehatan 
utama (Lihat tabel dalam seksi 11.1). Angka 
kematian anak bagi masyarakat terdaftar, 
misalnya, 58% lebih tinggi ketimbang 
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masyarakat India lainnya. 
Layanan kesehatan menjadi 
masalah besar di daerah-
daerah terpencil dan 
terisolasi di mana sebagian 
besar masyarakat adat India 
tinggal, dan ketiadaan 
ketahanan pangan, sanitasi 
dan air minum sehat, serta 
buruknya gizi dan tingginya 
tingkat kemiskinan semakin 
memperburuk keadaan ini.

Sebagian besar masyarakat 
adat di India sangat 
tergantung pada hutan 
dan sumber daya alam 
sebagai sumber nafkah dan 
subsistensi mereka. Kendati 
demikian, melalui berbagai 
proses modernisasi dan 
pembangunan, keterampilan 
dan sumber daya alam 
yang digunakan dalam 
pengobatan tradisional 
semakin cepat menghilang.

Tidak ada kebijakan khusus 
tentang layanan kesehatan 
bagi masyarakat adat di 
India. Namun, kondisi 
kesehatan masyarakat 
terdaftar tertuang dalam 
Rencana Lima Tahun ke-11 
(2007-2012) dan strategi 
pelaksanaan menyeluruh 
ditetapkan dalam Rancangan 
Kebijakan Masyarakat Adat 
Nasional, 2006.

Rencana Lima Tahun ke-11 
menerapkan pendekatan yang “mengupayakan 
suatu perubahan paradigma menyangkut 
pemberdayaan menyeluruh masyarakat 
adat”. Rencana itu meningkatkan upaya untuk 
menyediakan sarana layanan kesehatan dasar 
yang terjangkau dan bertanggungjawab 
kepada masyarakat terdaftar dan menjembatani 
kesenjangan yang menganga dalam layanan 
kesehatan pedesaan. Kajian berkala akan 
dilakukan atas sistem dan fungsi lembaga 
pemberian layanan kesehatan guna 

mengoptimalkan ketiga bidang layanan 
kesehatan masyarakat adat: (i) prasarana 
kesehatan; (ii) tenaga kerja; dan (iii) sarana, 
seperti obat-obatan dan peralatan.

Rancangan Kebijakan Masyarakat Adat 
Nasional (2006) menyarankan strategi rinci 
dan bersasaran, yang bertujuan mengatasi 
masalah khusus yang dihadapi masyarakat 
adat dalam hal kesehatan dan pengobatan. Ini 
meliputi peningkatan akses terhadap layanan 
kesehatan modern dengan mengembangkan 
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8 Penting untuk dicatat pula bahwa Kebijakan Kesehatan 
Nasional 2002 mengakui perlunya langkah-langkah khusus 
dan pola tersendiri, yang dirancang sesuai kebutuhan untuk 
masyarakat adat, di antara masyarakat rawan lainnya, dan 
menekankan perlunya memperkuat sistem pengobatan 
alternatif.

sistem dan lembaga baru; sintesis atas sistem 
pengobatan India seperti Ayurveda dan Siddha 
dengan sistem pengobatan masyarakat adat 
dan modern; desentralisasi staf kesehatan 
ke tingkat desa dan distrik; dan metode 
yang menmperhitungkan kondisi dan daerah 
setempat untuk penyediaan air minum bersih.

Kebijakan ini masih berbentuk rancangan tetapi 
memberikan gambaran yang mengarah pada 
pencapaian dengan memaparkan diperlukannya 
sebuah strategi yang menggabungkan 
pengobatan dengan sistem alopatik arusutama.8 
Pendekatan yang terfokus pada layanan memiliki 
potensi untuk membuat layanan kesehatan 
di lingkungan masyarakat adat dapat lebih 
tercapai, selain juga memberikan kesempatan 

yang luas pada masyarakat adat untuk 
menyumbangkan pengetahuan tradisional 
mereka.

Social Justice, Eleventh Five Year Plan 
Planning Commission, Government tribal.nic.
in/fi nalContent.pdf
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Perhatian ILO pada masyarakat adat dimulai 
sejak 1920, khususnya saat mereka menjadi 
buruh yang tereksploitasi (lihat bagian 14.1). 
Perhatian ini kemudian mengarah, antara 
lain, pada pengadopsian Konvensi ILO 
tentang Kerja Paksa (No. 29) Tahun 1930. 
Berbagai hasil penelitian hingga tahun 1950-
an menunjukkan bahwa masyarakat adat 
memerlukan perlindungan dalam banyak hal 
mengingat mereka kerap menjadi korban 
eksploitasi kerja yang berlebihan, termasuk 
diskriminasi, kerja paksa serta pekerja anak. 
Menyadari perlunya mengatasi kondisi ini 
secara holistik dan menyeluruh, Konvensi ILO 
No. 107 diadopsi tahun 1957. Konvensi ini 
memiliki bagian khusus mengenai syarat-syarat 
hubungan kerja dan diadopsi dengan maksud 
untuk “meningkatkan kondisi kehidupan 
dan kerja masyarakat adat dengan tindakan 
yang bersifat menyeluruh guna menghapus 
hambatan yang hingga saat ini mencegah 
mereka memperoleh kemajuan sepenuhnya 
dari masyarakat nasional” (Mukadimah, 
Konvensi ILO No. 107).

Karena relevansinya terhadap hak-hak kerja 
bagi masyarakat adat, Konvensi No. 169 dan 
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat juga meliputi ketentuan-ketentuan khusus 
tentang hubungan kerja dan hak pekerja.

12.1.  PENGHARGAAN ATAS PEKERJAAN   
 TRANSISIONAL MASYARAKAT ADAT

Anggota masyarakat adat umumnya 
mengembangkan strategi pencarian nafkah 
dan jenis pekerjaan yang sangat khusus, yang 
disesuaikan dengan keadaan dari wilayah 
tradisional mereka, dan dengan demikian, 
sangat tergantung pada akses terhadap lahan, 
kearifan lokal dan sumber daya. Pekerjaan 
tradisional meliputi kerajinan tangan, industri 
pedesaan dan berbasis-masyarakat serta 
kegiatan seperti berburu, mencari ikan, 
menjerat, menyadap dan berladang berpindah. 
Masyarakat adat pun kerap dikenal dari bentuk 
pekerjaan tradisional mereka, seperti gembala, 
peladang berpindah, dan pemburu atau 
pengumpul.

Dalam banyak hal, tidak adanya penghargaan 
pada hak-hak dan budaya masyarakat adat 
berkembang menjadi diskriminasi terhadap 
sumber nafkah tradisional mereka. Ini misalnya 
terlihat di sejumlah wilayah Asia Tenggara, 
di mana “ladang berpindah” dilarang oleh 
undang-undang dan sejumlah wilayah Afrika, 
di mana hak penggembala atas tanah dan 
penggembalaannya dilarang.1 Konvensi No. 
169 menegaskan bahwa pekerjaan tradisional 
seperti di atas perlu diakui dan diperkuat.

Konvensi ILO 169:

Pasal 23

1.  Industri kerajinan, pedesaan 
dan berbasis-masyarakat, serta 
perekonomian subsistensi dan 
kegiatan tradisional masyarakat yang 
bersangkutan, seperti berburu, mencari 
ikan, menjerat dan mengumpulkan 
sumber daya alam, harus diakui sebagai 
faktor-faktor penting dalam pembinaan 
budaya serta kemandirian ekonomi dan 
pembangunan mereka. Pemerintah 
harus, dengan keikutsertaan masyarakat 
ini, dan bila sesuai, memastikan bahwa 
kegiatan ini diperkuat dan ditingkatkan.

2.  Atas permintaan dari masyarakat 
yang bersangkutan, bantuan teknis 
dan keuangan yang sesuai harus 
disediakan di mana perlu, dengan 
memperhitungkan teknologi tradisional 
dan ciri budaya masyarakat ini, 
serta pentingnya pembangunan 
berkelanjutan dan merata.

1 Informasi lebih lanjut tentang pekerjaan tradisional 
masyarakat adat dan berbagai kesulitan dan tantangan 
yang dihadapi mereka, lihat Traditional Occupations of 
Indigenous and Tribal Peoples, ILO, Jenewa, 2000.

12.2.  PENGHARGAAN ATAS HAK-HAK   
 PEKERJA

Sejalan bertambahnya tekanan atas tanah 
dan sumber daya masyarakat adat, strategi 
pencarian nafkah tradisional pun semakin 
tidak terlindungi apalagi mengingat investasi 
dan kesempatan kerja bagi masyarakat adat 
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semakin berkurang. Masyarakat adat pun 
terpaksa mencari penghasilan alternatif, dan 
akibatnya beberapa atau sebagian besar 
anggota masyarakat adat harus tinggal di luar 
lingkungan tradisional mereka, di mana mereka 
harus bersaing untuk kesempatan kerja dan 
peluang usaha.

Bahkan bila memilih tetap tinggal di lingkungan 
tradisional, mereka dapat menerima kegiatan 
ekonomi baru tersebut sebagai pekerjaan 
utama, sekunder atau tertier. Misalnya, peladang 
berpindah dapat melakukan pekerjaan mencari 
ikan atau menjadi buruh harian selama musim 
kemarau setelah masa panen berakhir dan saat 
menunggu masa penanaman berikut.2

Data dan angka statistik tentang keadaan 
khusus masyarakat dalam hubungannya dengan 
pekerjaan yang dapat diandalkan umumnya 
tidak tersedia. Namun, data-data yang tersedia 
memperlihatkan adanya indikasi bahwa 
masyarakat adat mengalami diskriminasi dan 
tidak terwakili secara proporsional sehingga 
rentan menjadi korban kerja paksa dan 
perburuhan anak. Beberapa hambatan dan 
kekurangan yang mereka hadapi di pasar kerja 
nasional dan internasional adalah:

  Banyak pekerja masyarakat adat tidak 
mampu bersaing karena pengetahuan 
dan keterampilan yang mereka miliki tidak 
dinilai sebagaimana mestinya, dan mereka 
memiliki akses terbatas pada pendidikan 
formal dan pelatihan keterampilan.

  Pekerja masyarakat adat seringkali 
disertakan dalam pasar kerja dengan cara-
cara yang tidak mengakui hak-hak kerja 
mendasar mereka.

  Pekerja masyarakat adat umumnya 
dibayar lebih rendah dari pekerja lainnya 
dan pendapatan yang mereka terima 
dibandingkan dengan lamanya pendidikan 
yan mereka tempuh lebih rendah dari 
rekan mereka yang non-masyarakat adat. 
Kesenjangan ini semakin meningkat sejalan 
dengan makin tinginya pendidikan.

2 Raja Devasish Roy, “Occupations and Economy in 
Transition: A Case Study of the Chittagong Hill Tracts”, in 
Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples, 
ILO, Jenewa, 2000, pp. 73-122.
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Eksploitasi tenaga kerja dan diskriminasi 
menimbulkan dampak berbeda atas laki-laki 
dan perempuan masyarakat adat. Gender 
acapkali menjadi alasan tambahan terjadinya 
diskriminasi terhadap kaum perempuan 
masyarakat adat. Umumnya kaum perempuan 
masyarakat adat:

  Memperoleh akses yang lebih rendah 
dalam pendidikan dan pelatihan di semua 
tingkatan.

  Lebih sering terkena pengangguran dan 
setengah-penangguran.

  Lebih sering terlibat dalam pekerjaan 
tanpa upah.

  Dibayar lebih rendah untuk pekerjaan 
yang sama.

  Memiliki akses yang lebih sempit ke 
barang dan pengakuan pendidikan formal 
yang diperlukan untuk mengembangkan 
pekerjaan mereka atau memperoleh akses 
ke kesempatan kerja.

3 Eliminating Discrimination against Indigenous and Tribal 
Peoples in Employment and Occupation – a Guide to ILO 
Convention No. 111, ILO 2007.

  Memiliki akses yang lebih sempit pada 
kedudukan administratif dan pimpinan.

  Mengalami kondisi kerja terburuk, 
misalnya menyangkut jam kerja dan 
keselamatan dan kesehatan kerja.

  Sangat mudah mengalami pelecehan dan 
perdagangan manusia, karena mereka 
kerapkali terpaksa mencari pekerjaan 
yang jauh dari masyarakat mereka.

  Dibatasi oleh pemberlakuan budaya 
yang diskriminatif, yang, misalnya, 
menghambat pendidikan perempuan-
anak atau mencegah atau membuat 
perempuan tidak menerima warisan 
tanah atau berpartisipasi dalam proses 
pembuatan keputusan.3
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Konvensi ILO 169:

Pasal 20

1. Pemerintah harus, dalam kerangka 
peraturan perundang-undangan nasional, 
dan kerja sama dengan masyarakat yang 
bersangkutan, menempuh langkah-
langkah khusus untuk memastikan 
perlindungan yang efektif dalam 
penerimaan tenaga kerja dan kondisi 
hubungan kerja dengan para pekerja 
dari masyarakat ini, sampai sejauh mana 
mereka tidak dilindungi dengan efektif 
oleh undang-undang yang berlaku bagi 
pekerja pada umumnya.

2. Pemerintah harus sedapat mungkin 
mencegah diskriminasi antara pekerja dari 
masyarakat adat ini dan pekerja lainnya, 
terutama dalam hal:

(a) penerimaan sebagai pekerja, 
termasuk pekerjaan yang 
membutuhkan keterampilan, serta 
langkah-langkah untuk promosi dan 
peningkatan kemampuan.

(b) imbalan yang sama untuk pekerjaan 
yang sama nilainya.

(c) jaminan kesehatan dan sosial, 
keselamatan dan kesehatan 
kerja, semua jaminan kerja, serta 
kenikmatan lain yang berkaitan 
dengan hubungan kerja dan 
perumahan.

(d) hak berserikat dan kebebasan 
mengikuti kegiatan serikat pekerja, 
dan hak untuk mengadakan perjanjian 
kerja bersama dengan pemberi kerja 
atau organisasi pemberi kerja.

3. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi 
upaya untuk memastikan:

(a) bahwa pekerja dari masyarakat yang 
bersangkutan, termasuk pekerja 

musiman, tidak tetap dan migran 
dalam pertanian dan lapangan 
kerja lain, serta mereka yang 
dipekerjakan oleh kontraktor tenaga 
kerja, memperoleh perlindungan 
yang ditentukan dalam undang-
undang negara dan praktik 
pelaksanaan kepada pekerja lain 
yang sama jenisnya dan dalam sektor 
yang sama, dan bahwa mereka 
mengetahui sepenuhnya tentang 
hak-hak mereka sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
tentang ketenagakerjaan dan saluran 
yang dapat mereka gunakan untuk 
memperolehnya.

(b)  bahwa pekerja dari masyarakat ini 
tidak diminta melakukan pekerjaan 
yang berbahaya terhadap kesehatan 
mereka, terutama melalui pemaparan 
pada pestisida atau zat beracun 
lainnya.

(c) bahwa pekerja dari masyarakat ini 
tidak terkena sistem penerimaan 
yang memaksa, termasuk 
perburuhan yang mengikat dan 
bentuk lain dari pemaksaan utang. 

(d) bahwa pekerja dari masyarakat ini 
memperoleh kesempatan yang 
sama dan perlakuan yang sama 
dalam pekerjaan baik untuk laki-
laki maupun perempuan, serta 
perlindungan dari pelecehan seks.

4. Perhatian khusus perlu diberikan 
kepada pembentukan pengawas 
ketenagakerjaan di daerah-daerah di 
mana pekerja dari masyarakat yang 
bersangkutan melakukan pekerjaan 
dengan upah harian, untuk memastikan 
dilaksanakannya ketentuan mengenai hal 
tersebut seperti yang tertuang di dalam 
Konvensi.
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Untuk mengatasi keadaan ini, Konvensi ILO 169 
berisi sejumlah ketentuan yang melindungi hak-
hak pekerja masyarakat adat.

Konvensi menekankan perlunya mengadopsi 
langkah-langkah khusus untuk melindungi 
pekerja masyarakat adat di saat mereka tidak 
memperoleh perlindungan yang sesuai dengan 
standar perburuhan nasional yang berlaku. 
Tujuannya untuk mencegah diskriminasi dan 
memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan 
cara yang sama seperti pekerja lainnya.

Selain itu, Konvensi menentukan syarat-syarat 
berikut:

  Pekerja masyarakat adat tidak boleh 
didiskriminasi bila mereka mencari atau 
melamar pekerjaan, yang meliputi segala 
sesuatu mulai dari pekerjaan kasar sampai 
pekerjaan berkedudukan lebih tinggi. Laki-
laki dan perempuan harus memiliki peluang 
yang sama.

  Mereka tidak boleh dibayar lebih rendah 
dari pekerja lainnya yang melakukan 
pekerjaan yang sama nilainya, dan ini tidak 
boleh dibatasi pada jenis pekerjaan dengan 
upah rendah.

  Mereka tidak boleh bekerja dalam keadaan 
tereksploitasi. Ini terutama penting bagi 
pekerja musiman, tidak tetap atau migran, 
misalnya, pekerja perkebunan selama masa 
panen.

  Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan 
setara dan, khususnya, perempuan harus 
dilindungi terhadap pelecehan seks.

  Mereka berhak membentuk atau menjadi 
anggota serikat dan berpartisipasi dalam 
kegiatan serikat pekerja.

  Mereka harus menerima informasi tentang 
hak-hak pekerja dan cara-cara untuk 
meminta bantuan.

  Mereka tidak boleh bekerja dalam kondisi 
yang menimbulkan dampak buruk pada 
kesehatan tanpa diberi informasi tentang 
pencegahan yang diperlukan.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak 
Masyarakat Adat berisi ketentuan yang 
sama tentang hak-hak pekerja:

Pasal 17

1. Masyarakat adat dan warga 
masyarakat adat memiliki hak untuk 
menikmati secara penuh semua hak 
yang ditetapkan di dalam peraturan 
ketenagakerjaan internasional dan 
perundangan ketenagakerjaan nasional.

2. Negara-negara, dalam konsultasi dan 
kerja sama dengan masyarakat adat, 
akan mengambil upaya-upaya khusus 
untuk melindungi anak-anak masyarakat 
adat dari eksploitasi ekonomi dan 
dari setiap bentuk pekerjaan yang 
menghambat atau mengganggu 
pendidikan anak, atau membahayakan 
perkembangan dan kesehatan anak 
secara fi sik, mental, spiritual, moral 
atau sosial, dengan mengingat akan 
kerentanan mereka dan pentingnya 
pendidikan untuk lebih menguatkan 
mereka.

3. Anggota masyarakat adat memunyai 
hak untuk tidak diperlakukan dalam 
kondisi-kondisi yang diskriminatif dalam 
bidang ketenagakerjaan, termasuk di 
dalamnya pekerjaan atau pengupahan.
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Masyarakat adat dan standar ketenagakerjaan 
mendasar

Selain Konvensi No. 169, pekerja masyarakat 
adat memperoleh perlindungan di bawah badan 
yang lebih luas dari standar ketenagakerjaan 
internasional. Secara khusus, ke-delapan 
Konvensi mendasar ILO mengatur masalah 
kerja paksa, diskriminasi, perburuhan anak, 
dan kebebasan berserikat. Konvensi-Konvensi 
mendasar itu adalah:

  Konvensi Kesetaraan Upah, 1951 (No. 100)

  Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan), 1958 (No. 111)

  Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)

  Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak, 1999 (No. 182)

  Kovensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

  Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 
(No. 105)

  Konvensi Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan atas Hak Berorganisasi, 1948 
(No. 87)

  Konvensi Hak untuk Melakukan 
Perundingan Bersama, 1949 (No.98)

Konvensi-konvensi ini sudah diratifi kasi oleh 
hampir semua negara anggota ILO. Seperti 
ditegaskan kembali oleh Deklarasi ILO 1998 
tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar 
di Tempat Kerja, negara-negara yang tidak 
meratifi kasinya juga berkewajiban untuk 
menghormati, meningkatkan dan mewujudkan 
hak-hak dan prinsip-prinsip yang ditetapkan 
dalam konvensi-konvensi mendasar tersebut, 
termasuk untuk masyarakat adat.

Kerja paksa

Kerja paksa terjadi bila orang tunduk pada 
tekanan psikologis atau fi sik untuk melakukan 
pekerjaan, yang sebenarnya bukan menjadi 
pilihan bebas mereka. Kerja paksa meliputi 
keadaan seperti perbudakan, cara-cara yang 
sama dengan perbudakan, pengikatan utang 
(ijon), atau pekerja tani. Hasil penelitian ILO 
menunjukkan bahwa masyarakat adat dalam 
banyak hal sangat berisiko menjadi pekerja 
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paksa, karena adanya diskriminasi sejak masa 
lalu.

Di Amerika Latin, seperti beberapa abad lalu, 
korban utama kerja paksa adalah masyarakat 
adat. Di Asia Selatan, pekerja pertanian paling 
banyak berasal dari Dalits dan Adivasis. Para ibu 
dan remaja putri dari masyarakat pegunungan 
daerah Mekong di Asia Tenggara dikenal sangat 
rentan untuk dijual atau dijadikan pekerja seks. 
Di Asia Tengah, kerja paksa tampaknya menjadi 
keprihatinan khusus bagi masyarakat Baka, 
Batwa dan masyarakat lain yang disebut orang 
“Pygmy”.

Konvensi ILO tentang Kerja Paksa No. 29, sejak 
1930 mewajibkan negara-negara anggota ILO 
untuk menghapus semua bentuk kerja paksa 
atau kerja wajib dalam waktu sesingkat mungkin. 
Pada 1957, Konvensi No. 29 diikuti dengan 
Konvensi Penghapusan Kerja Paksa No. 105. 
Konvensi ini menentukan tujuan khusus di mana 
kerja paksa tidak dapat diberlakukan. Dengan 
demikian, kerja paksa tidak dapat diberlakukan 
untuk pembangunan ekonomi atau sebagai 
cara dalam pendidikan politik, diskriminasi, 
pendisiplinan pekerja, atau hukuman karena ikut 
serta dalam pemogokan.4

Pekerja anak dalam masyarakat adat

Perlu untuk membedakan antara pekerjaan anak 
yang wajar dan pekerja anak. Menggunakan 
anak-anak untuk perbudakan dan kerja paksa; 
membuat anak sebagai obyek pejualan anak 
dan rekrutmen paksa untuk konfl ik bersenjata; 
menggunakan anak-anak untuk prostitusi dan 
pornografi  atau dalam kegiatan terlarang seperti 
penjualan narkoba atau sekedar melakukan 
pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, 
keselamatan atau moral mereka merupakan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak. Sebagian besar anak-anak masyarakat 
adat memunyai peran khusus dalam bekerja 
yang mencerminkan gagasan kultural untuk 
pengembangan anak yang dibedakan menurut 

kelompok umur, gender, status sosial dan 
seringkali disertai dengan upacara ritual seperti 
bagi mereka yang memasuki usia dewasa. 
Pekerjaan ringan seperti itu tidak bersifat 
berbahaya tetapi berguna untuk perkembangan 
anak serta membekali mereka dengan 
keterampilan, sikap dan pengalaman agar 
menjadi anggota masyarakat yang berguna 
dan produktif saat dewasa. Hal ini tidak dapat 
disamakan dengan perburuhan anak.

Pekerja anak masyarakat adat tidak hanya 
terdapat di daerah pedesaan, tetapi mulai 
berkembang di daerah perkotaan. Anak-anak 
dari rumah tangga dengan ibu sebagai kepala 
rumah tangga dan anak yatim piatu adalah 
kelompok yang paling rentan. Anak-anak 
masyarakat adat di sektor formal dan informal, 
namun cenderung lebih banyak di sektor 
informal, biasanya bekerja dengan jam kerja 
panjang dan seringkali hanya dibayar dengan 
barang. Presentasi anak-anak masyarakat adat 
yang menjadi pekerja migran di perkebunan 
dan bentuk lain pertanian komersial semakin 
tinggi. Di Guatemala, misalnya, pekerja anak 
biasanya dieksploitasi bekerja di pertanian 
komersial, pabrik kembang api, dan kerajinan 
tangan.

Perburuhan anak membawa dampak berbeda 
pada anak laki laki dan perempuan. Mengingat 
luasnya diskriminasi gender, termasuk dalam 
budaya sejumlah masyarakat adat, anak 
perempuan di daerah pedesaan lebih kecil 
kemungkinannya untuk bersekolah dan banyak 
yang bermigrasi ke daerah perkotaan untuk 
bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ini 
membuat mereka kurang “terlihat” dan lebih 
rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran seks 
dan kekerasan. Sebagian anak-anak masyarakat 
adat bersekolah sambil bekerja, namun 
sebagian besar pekerja anak hanya memunyai 
sedikit waktu atau tidak sama sekali untuk 
bersekolah.

Kendati upaya untuk menghapus pekerja 
anak meningkat, anak-anak masyarakat 
adat belum merasakan manfaatnya sebesar 
yang dirasakan anak-anak non-masyarakat 
adat. Pada kenyataannya, pekerja anak 
dari masyarakat adat hingga saat ini hanya 
memperoleh perhatian yang minim tidak hanya 

4 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Global Report under 
the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work 2005 (“A global alliance 
against forced labour”), ILO 2005.
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dari pemerintah dan lembaga internasional 
bahkan dari masyarakat adat sendiri. Kasus 
ini masih menjadi permasalahan yang tidak 
kasat mata, dan tidak ada data menyeluruh 
tentang besarnya masalah itu atau kondisi 
dan jenis pekerjaan di mana anak-anak 
masyarakat adat dipekerjakan. Namun demikian, 
serangkaian kasus dan contoh dari seluruh dunia 
memperlihatkan bahwa anak-anak masyarakat 
adat secara disproporsional menjadi bagian dari 
tingginya angka perburuhan anak. Selanjutnya, 
hasil studi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa 
anak-anak masyarakat adat sangat berisiko 
memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak. Menghapuskan pekerja anak, 
khususnya di antara anak-anak masyarakat adat, 
memerlukan pendekatan khusus, bedasarkan 
kebutuhan dan hak khusus masyarakat ini.

Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Konvensi 
No. 138 tentang Usia Minimum sebagai 
perangkat utama ILO untuk memmerangi 
pekerja anak.5

Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

Perangkat utama ILO untuk menghapuskan 
diskriminasi adalah Konvensi tentang 
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 
(No. 111). Konvensi No. 111 mendefi nisikan 
diskriminasi sebagai “pengkhususan, penolakan 
atau pilihan diberikan berdasarkan ras, warna 
kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, 
keturunan atau akar sosial, yang mengakibatkan 
penolakan atau pengurangan kesetaraan dalam 
kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan 
jabatan.” “Kesetaraan kesempatan kerja dan 
perlakuan” meliputi dua aspek: (1) perlakuan 
setara berdasarkan dasar yang setara; dan (2) 
kesempatan setara yang menghendaki setiap 
orang diberi cara dan kesempatan yang sama. 
Kesempatan yang sama merujuk bahwa tiap 
orang harus berdiri sama tinggi untuk mengukur 
kesempatan kerja.

5 Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Guidelines for 
Combating Child Labour among Indigenous and Tribal 
Peoples, ILO, 2006.
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Dengan fokus pada akibat bukannya proses, 
adalah relevan apakah diskriminasi itu bersifat 
niat atau tidak, dan Konvensi No. 111 bertujuan 
menghapus diskriminasi langsung maupun 
tak langsung. Diskriminasi langsung menunjuk 
pada ketentuan, kebijakan atau cara yang 
menyingkirkan atau merugikan individu-individu 
tertentu karena mereka termasuk dalam 
kelompok tertentu atau karena mereka memiliki 
ciri tertentu.

Diskriminasi tak langsung seringkali 
tersembunyi, lebih halus dan dengan demikian 
lebih sulit untuk diketahui. Ini terjadi bila cara-
cara biasa (ketentuan, kebijakan atau cara) 
akan menimbulkan dampak terbalik yang tidak 
proporsional atas satu atau lebih kelompok 
tertentu. Bahkan cara yang bertujuan baik dapat 
menjadi diskriminatif.

Ketentuan Konvensi No. 111 sangat berkenaan 
bagi siswa masyarakat adat bila mereka 
menghadapi diskriminasi berdasarkan ras, 
agama atau keturunan atau akar sosial. Seperti 
juga Konvensi No. 169, Konvensi No. 111 
meminta langkah-langkah khusus atau tindakan 
nyata untuk memenuhi kebutuhan khusus 
masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain 
yang mengalami diskriminasi. Langkah-langkah 
demikian dapat, misalnya, berupa bantuan 
khusus pendidikan atau pekerjaan cadangan 
dalam sektor publik.7

12.3. AKSES KE PENDIDILAN KETERAMPILAN

Tanpa akses setara untuk mendapatkan 
pendidikan, semua kemungkinan untuk masuk 
ke dunia kerja atau mendapatkan jabatan 
sekedar menjadi ilusi. Pendidikan merupakan 
salah satu kunci mendapatkan promosi dan 
kesetaraan dalam peluang.

Pusat pendidikan guru Peru FORMABIAP 
(lihat bagian 10.4) telah melatih guru-guru 
bilingual interkultural dalam beberapa tahun, 
dengan memperhitungkan spesifi kasi bahasa 
dan budaya masyarakat adat di wilayah 
Amazon. Kendati demikian, ketentuan 
baru nasional untuk penyaringan calon 
diberlakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan umum di negara itu. Ketentuan 
ini menetapkan persyaratan penerimaan 
yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh 
hampir semua siswa masyarakat adat. 
Sebagian besar siswa ini berasal dari daerah 
terpencil dan diajar satu bahasa yang 
mereka tidak kuasai sepenuhnya. Mereka 
diajar dalam lembaga-lembaga dengan 
prasarana dan bahan pelajaran yang tidak 
memadai oleh guru-guru yang memunyai 
sikap diskriminatif dan tidak mengalami 
pendidikan khusus. Akibat dari kriteria 
penerimaan baru ini, siswa dari masyarakat 
adat secara de facto tersingkir dari 
pendidikan untuk menjadi guru bilingual. 
Menjawab keadaan ini, pada tahun 2008, 
FORMABIAP mendirikan pendidikan khusus 
untuk siswa dari masyarakat adat, yang, 
sebagai langkah khusus, bertujuan membuat 
siswa dari masyarakat adat setara dengan 
siswa non-masyarakat adat, sehingga siswa 
masyarakat adat dapat bersaing dengan 

berdiri sama tinggi. Dengan cara ini pun, 
tidak ada siswa masyarakat adat yang tidak 
lulus tes masuk tahun 2009.6

6 http://www.formabiap.org

7 Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Eliminating 
Discrimination against Indigenous and Tribal Peoples in 
Employment and Occupation – a Guide to ILO Convention 
No. 111, ILO 2007.

Konvensi ILO 169 mengandung ketentuan-
ketentuan khusus tentang pendidikan 
keterampilan:

Pasal 21

Anggota masyarakat yang bersangkutan 
harus diberi kesempatan yang sekurang-
kurangnya sama dengan warga negara lain 
dalam memperoleh pelatihan keterampilan.

Pasal 22

1.  Perlu ditempuh langkah-langkah untuk 
meningkatkan kepesertaan sukarela dari 
anggota masyarakat yang bersangkutan 
dalam program-program pelatihan 
keterampilan umum.
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Konvensi tidak hanya mengatur tentang 
pendidikan keterampilan untuk pemakaian 
umum melainkan juga program-program 
pendidikan khusus yang didasarkan pada 
lingkungan ekonomi, kondisi sosial dan budaya, 
kebutuhan praktis masyarakat adat, karena 
pendidikan tersebut lebih berkemungkinan 
untuk meningkatkan kesetaraan peluang 
mereka. Bila mengembangkan pendidikan, 
penting untuk melakukan konsultasi dengan 
masyarakat adat, dan, di mana sesuai, 
menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan 
program tersebut kepada mereka.

12.4. PENERAPAN PRAKTIS: PEKERJAAN DAN  
 HAK PEKERJA

Nepal: Kamaiyas

Sistem Kamaiyas adalah sistem kerja ijon yang 
banyak diterapkan di daerah-daerah dataran 
rendah bagian barat Nepal sebelum sistem 
ini dihapus pada 2000. Lebih 98% Kamaiyas, 
atau buruh terikat, berasal dari masyarakat 
adat Tharu, dan dampak sistem itu masih terus 

melekat pada mereka dalam bentuk ketiadaan 
akses ke lahan, eksploitasi kerja, tanpa 
pendidikan, dan kemiskinan yang tesebar luas.

Masyarakat Tharus adalah masyarakat adat 
dataran rendah Nepal, yang dikenal sebagai 
masyarakat Tarai. Masyarakat Tarai telah 
melewati transformasi radikal dalam 60 
tahun terakhir; dari rimba sarang malaria dan 
berpenduduk jarang menjadi gudang hasil 
pertanian dan industri di pusat negeri. Sebelum 
tahun 1950-an, wilayah ini hampir sepenuhnya 
didiami oleh masyarakat adat di mana Tharu 
menjadi kelompok terbesar. Sekarang, 
lebih seperdua penduduk Nepal mendiami 
bentangan sempit tanah datar. Gelombang 
pemukiman oleh penduduk perbukitan yang 
lebih tinggi kastanya membuat masyarakat 
Tharus kehilangan tanah warisan leluhur di 
mana mereka jarang memegang hak yang 
sah. Para pemukim baru berpendidikan lebih 
baik dan sering memunyai hubungan politik, 
sehingga mereka dapat memperoleh akses dan 
hak atas tanah. Pada kenyataannya, tanah-tanah 
umumnya dimiliki para menteri dan politisi. 
Dalam beberapa tahun, banyak keluarga Tharu 
terlilit utang kepada pemilik baru lahan dan 
menurun statusnya menjadi buruh ijon. 

Ketika demokrasi multipartai mulai berlaku 
tahun 1990, beberapa lembaga swadaya 
masyarakat mulai menentang sistem kerja ijon, 
melalui pendekatan pembangunan masyarakat, 
termasuk program penyadaran, melek huruf 
dan peningkatan pendapatan bagi masyarkat 
Kamaiyas. Kemajuan ke arah penghapusan kerja 
ijon ini berjalan lamban, namun pada 2000, 
sekelompok masyarakat Kamaiyas melakukan 
aksi mogok dan duduk di depan kantor 
pemerintah setempat, menuntut kebebasan 
dari lilitan utang, pembayaran upah minimum, 
dan pendaftaran lahan hunian mereka. Berbagai 
lembaga swadaya masyarakat dan serikat 
pekerja ikut serta dalam aksi ini yang kemudian 
meluas menjadi gerakan kebebasan dengan 
puncaknya saat pemerintah menerbitkan 
Deklarasi Kebebasan Kamaiya pada 17 Juli 
2000. Lebih dari 25 ribu buruh ijon dan anggota 
keluarga mereka dibebaskan dari ikatan, saat 
pemerintah menyatakan utang-utang mereka 
langsung hapus dan mengancam hukuman 

2. Bila program yang ada untuk pelatihan 
keterampilan umum tidak memenuhi 
kebutuhan khusus masyarakat yang 
bersangkutan, pemerintah harus, dengan 
keikutsertaan masyarakat ini, memastikan 
adanya program dan sarana pelatihan 
khusus.

3. Program pelatihan khusus apa pun harus 
didasarkan pada lingkungan ekonomi, 
keadaan sosial dan budaya dan kebutuhan 
praktis masyarakat yang bersangkutan. 
Studi yang diadakan untuk tujuan ini harus 
dilaksanakan melalui kerja sama dengan 
masyarakat ini, yang perlu ikut serta dalam 
penyusunan organisasi dan pelaksanaan 
program pelatihan tersebut. Di mana 
memungkinkan, masyarakat ini harus 
bersangsur-angsur menerima tanggung 
jawab untuk mengelola organisasi dan 
pelaksanaan program pelatihan khusus 
tersebut.
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penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang 
melakukan praktik kerja ijon. 

Saat mengeluarkan Deklarasi Pembebasan, 
pemerintah pun menyatakan rencana 
rehabilitasi, termasuk pemberian tanah untuk 
Kamaiyas yang dibebaskan. Namun, hingga 
2008 sekitar seperdua dari Kamaiyas yang 
dibebaskan masih belum memiliki tanah. 
Tanah bantuan yang dibagikan pun umumnya 
sangat kecil luasannya sehingga kondisi yang 
mendorong meningkatnya buruh ijon, yaitu 
pengusiran masyarakat Tharus dari tanah leluhur 
mereka, masih menjadi masalah. Kerawanan 
ekonomi yang masih berlangsung terus 
membuat mereka rentan terhadap bentuk lain 
dari eksploitasi kerja dan upah di bawah batas 
minimum. 

Peter Lowe. Kamaiya: Slavery and Freedom 
in Nepal. Kathmandu, MS-Nepal, 2001. 
ILO Katmandu News report. 8th Kamaiya 
Liberation Day observed in Nepal with the 
demand for effective rehabilitation of freed 
Kamaiyas. http://www.iloktm.org.np/read_
more.asp?id=127

Amerika Latin: Pekerja anak dan pendidikan 
keterampilan  

Dari sekitar 40 juta masyarakat adat di Amerika 
Latin, hampir seperdua dari mereka (15 – 18 
tahun) adalah anak dan remaja perempuan 
dan laki-laki. Kemungkinan mereka untuk 
bekerja dua kali lebih besar ketimbang sebaya 
mereka dari non-masyarakat adat. Untuk 
menanggulangi perburuhan anak di antara 
anak-anak masyarakat adat, pengembangan 
pendidikan keterampilan bermutu tinggi, sesuai 
dengan konteks linguistik dan kultural dari 
masyarakat adat, harus disediakan. Di Amerika 
Tengah, gagasan serupa telah diwujudkan 
untuk memberi pendidikan dan pelatihan 
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat adat. Di Nikaragua, Auonomous 
University of the Carribean Coast of West 
Nicaragua (URACCAN) dan Bluefi elds Indian 
and Carribean Univerity (BICU) adalah lembaga 
pendidikan yang didirikan untuk menyediakan 
program khusus kepada masyarakat adat di 
daerah-daerah otonomi.

URACCAN membantu memperkuat otonomi 
daerah dengan proses-proses pelengkap 
untuk pengembangan dan peningkatan 
kemampuan setempat, kesatuan multietnik dan 
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pelatihan terpadu bagi laki-laki dan perempuan 
di daerah ini. Misinya penguatan otonomi 
dengan pelatihan sumber daya manusia di dan 
untuk daerah, dengan membuat ruang untuk 
pengembangan pengetahuan, keterampilan 
dan kompetensi agar dapat melestarikan 
sumber daya alam sekaligus meningkatkan 
kelangsungannya serta meningkatkan 
kemampuan lokal sehingga pemberlakuan 
penuh hak asasi manusia, masyarakat adat 
dan otonomi dapat dicapai. Selain pelajaran 
tingkat universitas formal yang bersifat bilingual, 
dengan budaya yang sesuai dalam hukum 
dan pengobatan tradisional masyarakat adat, 
universitas-universitas ini menawarkan program 
dalam bidang kepemimpinan, kemampuan 
membaca dan menulis dan penyusunan 
organisasi kepada orang dewasa yang telah 
memperoleh pendidikan formal sebelumnya.

http://white.oit.org.pe/ipec; http://www.
Uraccan.edu.ni. Case prepared by: Brenda 
Gonzales Mena

Serikat pekerja dan masyarakat adat 
menghapuskan kerja paksa di wilayah Amazon 
Peru

Masyarakat adat telah berabad-abad menjadi 
korban kerja paksa di Amerika Latin. Wilayah ini 
memiliki korban kerja paksa tertinggi kedua di 
dunia, mencapai lebih 1,2 juta orang menurut 
taksiran ILO. Penelitian lapangan mendalam di 
daerah pedesaan Bolivia, Paraguay dan Peru 
memastikan bahwa masyarakat adat sangat 
rentan terhadap kerja paksa dalam bentuk 
lilitan hutang. Pekerja masyarakat adat direkrut 
oleh para agen kerja yang – dengan manipulasi 
upah dimuka – mengikat mereka dalam utang 
semu yang tidak dapat terlunasi. Kerja panjang 
setiap harinya tidak mampu melunasi utang 
tersebut sehingga semakin menjerat pekerja ke 
dalam perangkap utang yang lebih besar dan 
memerlukan waktu panjang untuk melunasinya. 
Sistem ini melanggengkan kemiskinan, 
bahkan kemiskinan ekstrim, dan menghambat 
pengembangan sumber daya manusia. 

Di Peru, hasil studi yang dilaksanakan pada 
2004 oleh ILO dan Departemen Tenaga Kerja 
dan Pengembangan Kesempatan Kerja Peru 
menegaskan adanya praktik kerja paksa dalam 

konteks penebangan liar di wilayah Amazon 
tropis dengan perkiraan 33.000 korban, 
sebagian besar di antaranya adalah masyarakat 
adat.

Hasil studi menunjukkan dua bentuk utama 
kerja paksa dalam dalam kegiatan penebangan 
kayu di Amazon.

  Bentuk yang paling umum adalah 
bahwa masyarakat adat dikontrak untuk 
menyediakan kayu dari tanah mereka 
sendiri. Masyarakat memperoleh imbalan 
uang, makanan dan barang, yang diberikan 
lebih dulu kepada mereka dengan syarat 
anggota masyarakat adat, yang mengenal 
daerah tersebut akan menyerahkan kayu. 

  Bentuk kedua terjadi ketika pekerja 
masyarakat adat dan pekerja lainnya 
dipekerjakan untuk bekerja di tempat 
penebangan. 

Kedua bentuk itu menggunakan tipuan untuk 
menjerat para pekerja dalam siklus utang 
perhambaan yang seringkali diturunkan kepada 
generasi berikutnya. 

Praktik kerja paksa ini terkait dengan masalah 
yang lebih luas, yaitu diskriminasi kepada 
masyarakat adat di pasar kerja. Mereka 
kerapkali ditempatkan posisi terbawah daftar 
tunggu, dipekerjakan dengan upah rendah, 
hubungan kerja yang tidak permanen dan tanpa 
perlindungan serta tunduk pada diskriminasi 
dalam imbalan.

Pada 2006 dan 2007, kantor ILO di Peru dan 
Building and Wood Workers’ International (BWI) 
menandatangani perjanjian untuk secara khusus 
menanggulangi kerja paksa. Kedua organisasi 
tersebut menerapkan serangkaian kegiatan 
bersama, tentang peningkatan kesadaran, 
penyebaran informasi, dan upaya membentuk 
serikat pekerja di sektor kehutanan.

Hasilnya, serikat pekerja percontohan untuk 
menanggulangi kerja paksa di sektor kehutanan 
di Bolivia dan Peru diluncurkan pada Agustus 
2008, didanai Netherlands Trade Union 
Federation (FNV). Proyek ini dilaksanakan di 
Wilayah Ucayali oleh Federasi Nasional Pekerja 
Perkayuan dan Industri Terkait (FENATIMAP), 
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suatu organisasi yang terdiri dari pekerja-pekerja 
dari beberapa serikat pekerja dan asosiasi yang 
berkaitan dengan sektor kehutanan di wilayah 
Amazon Peru. FENATIMAP sudah bertahun-
tahun mengoordinir kegiatannya bersama 
wakil-wakil masyarakat adat dan memperluas 
hubungannya dengan organisasi-organisasi 
masyarakat adat selama pelaksanaan proyek.

Proyek bertujuan untuk mengurangi pekerja 
yang berada dalam ikatan kerja paksa melalui 
serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran 
dan kemampuan. Kegiatan ini meliputi 
pelatihan kepada para pengurus serikat pekerja 
tentang masalah-masalah seperti kerja paksa, 
hak-hak mendasar pekerja dan masyarakat 
adat, mekanisme hukum untuk menjawab 
pelanggaran hak-hak ini, dan cara-cara 
organisasi untuk menempuh langkah bersama. 
Para pemimpin masyarakat adat berpartisipasi 
dalam pelatihan dan kemudian mengorganisir 
kegiatan pelatihan dan peningkatan-kesadaran 
di tingkat masyarakat dan organisasi, bersama 
dengan FENATIMAP.

Organisasi-organisasi masyarakat adat pun 
mulai membangun hubungan formal dengan 
FENATIMAP agar dapat melaksanakan 
langkah-langkah selanjutnya untuk melindungi 
hak-hak mendasar pekerja dan masyarakat 
adat. Kegiatan peningkatan-kesadaran mulai 
dilaksanakan di beberapa lokasi. Jaringan 
masyarakat adat serta organisasi mereka yang 
berpartisipasi dalam kegiatan ini juga semakin 

meluas. Koordinasi yang terbentuk ternyata 
juga bermanfaat untuk pengumpulan informasi 
tentang kondisi kerja paksa dan penebangan 
liar di wilayah sasaran. Proyek telah memperluas 
penyebaran informasi tentang kerja paksa 
dan hak-hak masyarakat adat ke media-media 
setempat, agar masalah tersebut semakin 
mendapat perhatian dari pemerintah dan 
masyarakat umum.

Proyek ini membuktikan bahwa koordinasi 
antara organisasi-organisasi masyarakat 
adat dan sejumlah serikat pekerja dapat 
memfasilitasi akses masyarakat adat ke 
mekanisme hukum; memberikan jaringan yang 
lebih luas untuk dukungan dan membuka 
kemungkinan baru untuk dialog dalam 
lembaga-lembaga di mana mereka secara 
tradisional belum berpartisipasi. Serikat-
serikat pekerja telah memperoleh pemahaman 
yang lebih baik tentang berbagai realitas dan 
masalah yang dihadapi masyarakat adat, serta 
dapat mengangkat keprihatinan mereka dalam 
berbagai mekanisme dialog sosial di mana 
mereka turut berpartisipasi.

Bedoya and Bedoya: Trabajo forzoso 
extracción de la madera en la Amazonía 
ILO 2005; A Global Alliance Against Forced 
Labour, Report 2005. Case prepared by Sanna 
Saarto, ILO’s to Combat Forced Labour, Peru
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13.1.  MASYARAKAT ADAT YANG DIPISAHKAN  
 OLEH PERBATASAN

Ini berawal dari defi nisi tentang masyarakat 
adat di mana mereka menempati satu negara 
atau daerah sebelum penaklukkan, penjajahan 
atau penetapan batas-batas negara (lihat 
bagian 1.1). Karenanya, banyak masyarakat 
adat yang terpaksa dipecah atau dipisahkan 
oleh batas-batas negara yang terbentang di 
sepanjang wilayah mereka dan berakibat pada 
terganggunya hubungan anggota masyarakat 
adat yang terpisahkan oleh perbatasan. Salah 
satu contohnya adalah kasus masyarakat Sámi 
dan wilayah tradisional Sámi yang terbagi oleh 
batas-batas empat negara (Finlandia, Norwegia, 
Rusia dan Swedia) akibat situasi geopolitik. 
Pada kasus-kasus lainnya batas-batas negara 
secara efektif menghambat masyarakat adat 
dalam memelihara dan mengembangkan kontak 
serta kerja sama dengan masyarakat adat dan 
komunitas lain di sepanjang daerah perbatasan, 
misalnya Chin di Burma dan India.

Untuk memperbaiki situasi ini, Konvensi ILO 169 
memuat pasal khusus tentang kontak dan kerja 
sama di sepanjang daerah perbatasan.

Konvensi ILO 169 

Pasal 32

Pemerintah harus menempuh langkah-
langkah yang sesuai, termasuk melalui 
perjanjian internasional, untuk memfasilitasi 
hubungan dan kerja sama antara penduduk 
asli dan masyarakat adat lintas negara, 
termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi, 
sosial, budaya, kerohanian dan lingkungan 
hidup.

Pemerintah seharusnya melakukan upaya-
upaya yang sesuai, termasuk lewat perjanjian 
internasional, untuk memfasilitasi kontak dan 
kerja sama antara masyarakat adat di sepanjang 
daerah perbatasan, termasuk kegiatan di 
bidang politik sosial, budaya, spiritual dan 
lingkungan.

Ketentuan ini tidak hanya berlaku atas 
masyarakat adat yang secara internal terbagi 
oleh batas-batas negara, namun juga berlaku 
atas masyarakat adat yang tidak terbagi oleh 
batas-batas negara yang mendapatkan manfaat 
dari kerja sama dengan masyarakat adat lain di 
sepanjang daerah perbatasan.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 
Adat memuat satu ketentuan yang serupa:

Pasal 36

1.  Masyarakat adat, khususnya yang 
terbagi oleh batas-batas internasional, 
memunyai hak untuk mempertahankan 
dan membangun kontak, hubungan 
serta kerja sama, termasuk kegiatan-
kegiatan untuk tujuan spiritual, kultural, 
politik, ekonomi dan sosial, dengan 
anggota-anggota dari masyarakat 
adat itu sendiri termasuk kelompok-
kelompok masyarakat lain di sepanjang 
perbatasan.

2.  Negara-negara, berdasarkan konsultasi 
dan kerja sama dengan masyarakat 
adat, akan mengambil langkah-langkah 
yang efektif untuk memfasilitasi dan 
memastikan pelaksanaan hak ini.
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Berdasarkan sifatnya, hak masyarakat adat untuk 
memelihara dan mengembangkan kontak dan 
kerja sama di sepanjang batas-batas negara 
berbeda dengan hak-hak masyarakat adat yang 
lain yang diakui secara internasional, karena 
pelaksanaannya memerlukan upaya poltik, 
administratif dan/atau hukum dari lebih satu 
negara. Karenanya, prasyarat untuk pelaksanaan 
hak ini adalah bahwa negara-negara yang 
bersangkutan memiliki hubungan erat dan 
akrab yang menjadi landasan bagi terbentuknya 
kesepakatan khusus agar pelaksanaan hak ini 
bisa ditetapkan.

13.2.  PELAKSANAAN PRAKTIS: HUBUNGAN  
 DAN KERJA SAMA LINTAS BATAS

Venezuela: Transit bebas masyarakat adat dan 
barang yang melintas batas

Konstitusi Negara “Amazon” Venezuela 
tahun 2002 mengakui hak masyarakat adat 
yang tinggal di daerah-daerah perbatasan 
internasional untuk melakukan transit beserta 
barang-barang mereka melintasi perbatasan 
secara bebas. Seperti dicantumkan dengan jelas 
dalam Konstitusi, alasan menyangkut hak ini 
terletak pada keberadaan masyarakat adat yang 
terbentuk sebelum terjadinya pembentukan 
negara (kebangsaan).

Di tingkat federal, undang-undang organik 
tentang masyarakat adat menyatakan hak-
hak masyarakat adat yang tinggal di daerah-
daerah perbatasan untuk memelihara dan 
mengembangkan hubungan dan kerja sama 
dengan masyarakat adat yang tinggal di 
daerah-daerah perbatasan antarnegara yang 
bertetangga terkait dengan kegiatan sosial, 
budaya, ekonomi, spiritual, lingkungan dan 
ilmiah. Dalam hal ini, undang-undang tersebut 
menetapkan bahwa adalah tugas negara 
untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai 
dengan kondisi serta peran serta masyarakat 
adat dan komunitas yang bersangkutan, 
melalui perjanjian, pakta dan konvensi 
internasional, yang bertujuan memperlancar dan 
mempermudah integrasi, kerja sama, transit, 

pertukaran dan pengembangan ekonomi 
masyarakat adat yang bersangkutan.

Kemungkinan untuk menjalin kontak dan 
kerja sama di sepanjang daerah perbatasan 
ditetapkan sebagai hak khusus bagi masyarakat 
adat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan 
internasional. Ini terkait dengan asumsi 
bahwa secara tradisional masyarakat ini telah 
memelihara hubungan di sepanjang daerah-
daerah perbatasan sejak sebelum ditetapkannya 
batas-batas negara dan daerah mereka saat 
ini. Karenanya, negara memiliki tugas untuk 
membantu kelancaran hubungan ini dan 
memasyarakatkannya dengan cara menerapkan 
upaya-upaya yang tepat, termasuk perjanjian-
perjanjian internasional. Juga dengan jelas 
dinyatakan bahwa masyarakat adat yang 
bersangkutan wajib berpartisipasi dalam 
penyusunan perangkat-perangkat tersebut.

The Constitution of the Amazonas State: 
www.iadb.org//sds/ind/index_ind_e.htm; 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas: www.asembleanacional.gov.ve.

Kolombia: Daerah-daerah integrasi 
perbatasan

Undang-Undang No. 191 Tahun 1995 tentang 
Daerah-daerah Perbatasan disusun untuk 
memperlancar kerja sama dan menghilangkan 
berbagai hambatan yang menghadang interaksi 
alamiah di antara komunitas yang tinggal di 
daerah-daerah perbatasan nasional. Secara 
khusus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 
kerja sama terkait dengan pembangunan 
daerah, perlindungan lingkungan dan 
pengadaan layanan masyarakat. Mengenai 
masalah ini, perundangan ini mengatur dalam 
pasal 5 tentang penetapan “daerah-daerah 
integrasi perbatasan” berdasarkan perjanjian-
perjanjian internasional yang ditandatangani 
negara-negara tetangga. Jika komunitas-
komunitas adat tersebut meninggali daerah-
daerah yang bersangkutan, pengaturan 
tentang hal ini tunduk pada konsultasi yang 
dilakukan terlebih dulu dengan lembaga-
lembaga perwakilan masyarakat adat yang 
bersangkutan. Undang-undang tersebut juga 
mengakui bahwa kerangka perjanjian kerja 
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sama dan integrasi tersebut akan ditandatangani 
pemerintah daerah negara-negara yang saling 
melintas batas. Begitu pula dengan perwakilan 
masyarakat adat negara-negara tetangga dapat 
turut menandatangani perjanjian-perjanjian kerja 
sama tersebut, khususnya yang mencakup hal-
hal di dalam yurisdiksi mereka.

http://www.iadb.org//sds/ind/index_ind_e.htm

Nowegia, Swedia, Finlandia, Rusia: Kerja 
sama dan budi daya rusa kutub lintas batas 
masyarakat Sámi:

Sámi adalah satu contoh klasik dari masyarakat 
yang memiliki identitas, bahasa, budaya, serta 
struktur sosial, tradisi, mata pencaharian, sejarah, 
dan apsirasi yang dipisahkan oleh batas-batas 
negara. Selama berabad-abad, masyarakat Sámi 
sangat tergantung pada situasi geopolitik, rezim 
sosial, hukum dan politik, yang terus- menerus 
berubah. Ketika wilayah tradisional Sámi terbagi 
antara Finlandia, Norwegia, Rusia dan Swedia, 
masyarakat Sámi terpaksa terpecah oleh batas-
batas negara.

Akibat perbedaan-perbedaan sistem politik 
and sosial di antara negara-negara Skandinavia 
dan Rusia, tidak ada pembicaraan politik yang 
serius di tingkat negara mengenai perlunya 
mengurus hak-hak lintas batas bagi masyarakat 
Sámi dalam konteks Rusia-Skandinavia. 
Masyarakat Sámi yang hidup di masa bekas 
negara Uni Soviet (USSR) sangat menderita 
dengan program negara yang melakukan 
pemusatan sarana produksi. Masyarakat 
Sámi terpaksa meninggalkan desa tradisional 
mereka, yang kerapkali diluluhlantakan untuk 
mencegah mereka kembali, dan mereka pun 
ditempatkan di kota-kota besar atau pusat-pusat 
program kolektivisasi negara. Ini menyebabkan 
kehancuran struktur sosial, budaya, dan ekonomi 
tradisonal. Mereka secara efektif terisolir dari 
masyarakat Sámi lainnya yang tinggal di negara-
negara Skandinavia. Setelah Uni Soviet runtuh, 
masyarakat Sámi di Rusia mulai membangun 
kembali kebudayaan mereka dan membina 
kembali kontak dengan masyarakat Sámi yang 
tinggal di negara-negara lain.

Kini, parlemen Sámi yang terpilih bisa kita 
temukan di Irlandia, Norwegia dan Swedia. 
Parlemen Sámi di Irlandia dibentuk pada 
1972, sedangkan parlemen Sámi di Nowegia 
dan Swedia dibentuk pada 1989 dan 1993. 
Kendati parlemen-parlemen ini tidak memiliki 
kekuasaan, fungsi dan tugas yang identik, 
mereka saling berbagi informasi dan kecakapan 
secara bebas dan atas inisiatif mereka sendiri 
mengangkat berbagai persoalan yang 
menjadi perhatian masyarakat Sámi di negara-
negara tersebut. Pada 1998, parlemen Sámi 
meresmikan kerja sama lintas batas mereka 
dengan dibentuknya Dewan Parlementer 
Sámi. Dewan ini terdiri dari 21 anggota, yang 
ditunjuk masing-masing parlemen Sámi, di 
antara para wakil yang diangkat. Masyarakat 
Sámi di Rusia hanya memiliki status sebagai 
pengamat di dalam Dewan tersebut. Empat 
tahun sekali, Parlemen Sámi mengadakan 
konferensi parlementer Sámi untuk membahas 
masalah-masalah pokok yang menjadi 
perhatian masyarakat Sámi secara keseluruhan. 
Konferensi ini mengumpulkan para anggota 
ketiga parlemen Sámi dalam satu sidang pleno 
bersama.

Namun demikian, sejak ditentukannya batas-
batas antara Swedia dan Norwegia, serta 
Finlandia dan Norwegia pada 1751, telah ada 
beberapa pengakuan yang dibuat negara 
tentang hak-hak lintas batas untuk masyarakat 
Sámi di negara-negara ini. Pengakuan atas hak-
hak ini masih terus bergulir dan belum tercapai 
penyelesaian akhir – walaupun prosesnya telah 
berlangsung selama lebih dari 250 tahun.

Rancangan Konvensi Sámi Skandinavia 
(lihat di bawah) juga membahas hak-hak 
menyangkut budi daya rusa kutub di daerah 
perbatasan. Pasal 43 rancangan Konvensi 
menyatakan bahwa hak penduduk Sámi untuk 
menggembalakan rusa-rusa kutub mereka 
di sepanjang daerah perbatasan nasional 
ditentukan berdasarkan kebiasaan. Rancangan 
Konvensi berusaha untuk memastikan otonomi 
Sámi sehubungan dengan pengelolaan padang 
pegembalaan di sepanjang daerah perbatasan 
nasional dan menyatakan bahwa apabila 
perjanjian-perjanjian telah dilangsungkan 
antara desa-desa atau komunitas-komunitas 
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Sámi, maka perjanjian-perjanjian tersebut tetap 
berlaku bagi dan harus dihormati oleh pejabat 
negara. Jika terjadi perselisihan menyangkut 
penafsiran satu perjanjian, satu pihak (desa/
masyarakat Sámi) memunyai peluang membawa 
perselisihan tersebut ke komite arbitrase untuk 
diselesaikan. Susunan komite arbitrase dan 
aturan tentang prosedur harus diputuskan 
bersama oleh ketiga palemen Sámi. Pihak yang 
kurang puas dengan keputusan dewan arbitrase 
berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan 
di negara di mana wilayah penggembalaan 
tersebut terletak.

Bentuk kerja sama dan kontak lintas batas 
masyarakat Sámi sangat beragam, mencakup 
kerja sama antarpemancar radio/TV Sámi 
di Finlandia, Norwegia, Rusia dan Swedia, 
dan beragam bentuk kerja sama budaya, tim 
nasional Pan-Sami dalam olah raga sepakbola, 
serta olah raga musim dingin Skandinavia, dan 
sebagainya.

Kerja sama dan kontak lintas batas masyarakat 
Sámi terutama didanai pemerintah Finlandia, 
Norwegia dan Swedia, berdasarkan rumus 
yang proporsional yang dengannya negara 
yang memiliki masyarakat Sámi terbanyak 
memberikan kontribusi paling besar.1

John Henriksen (2008): The continuous 
process of recognition and implementation 
of the Sámi people’s right to self-
determination, The Cambridge Review of 
International Affairs, Volume 21, Number 1, 
Center of International Studies – University 
of Cambridge) (Kasus ditulis oleh John 
Henriksen: Key Principles in Implementing 
ILO Convention No. 169, ILO, 2008

1 Jumlah masyarakat Sámi diperkirakan sebanyak 80 – 95.000 
orang di negara-negara, masing-masing sebagai berikut: 
Finlandia: 8.000; Norwegia 50-65.000, Swedia 20.000; 
dan Rusia 2000. Angka-angka ini hanya perkiraan karena 
sensus-sensus nasional tidak mencakup komponen khusus 
Sámi.
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Norwegia, Swedia dan Finlandia: Rancangan 
Konvensi Sámi di Skandinavia

Pada 1995, Dewan Sámi (sebuah lembaga 
swadaya masyarakat Pan-Sami) menyerahkan 
usulan menyangkut Rancangan Konvensi Sámi 
kepada Pemerintah Finlandia, Norwegia dan 
Swedia, dan kepada ketiga Parlemen Sámi. 
Satu perjanjian untuk menindaklanjuti usulan 
tersebut dibuat dalam konteks kerja sama politik 
Skandinavia secara keseluruhan, kendati para 
pejabat Rusia tidak diundang untuk ikut serta di 
dalam proses ini akibat situasi politik dan hukum 
yang berbeda di Rusia ketika itu.

Pada 2001, Kelompok Pakar dibentuk melalui 
keputusan bersama antara Pemerintah Finlandia, 
Norwegia dan Swedia. Selanjutnya Kelompok 
Pakar menyerahkan satu usulan tanpa nama 
tentang Konvensi Sámi di Skandinavia kepada 
para pemerintahan dan parlemen Sámi pada 
November 2005.

Ketentuan-ketentuan dalam usulan Konvensi 
tersebut sebagian besar berdasarkan pada 
pengakuan masyarakat Sámi sebagai satu 
kesatuan masyarakat yang memiliki hak 
untuk mengatur diri sendiri. Menurut Pasal 
1, tujuannya adalah untuk menegaskan 
dan memperkuat hak-hak masyarakat Sámi 
yang diperlukan untuk mengamankan dan 
mengembangkan bahasa, budaya, mata 
pencaharian, dan kehidupan sosial mereka, 
dengan seminim mungkin gangguan dari batas-
batas nasional.

Pasal 10 menyatakan bahwa negara-negara 
seharusnya, bekerja sama dengan parlemen-
parlemen Sámi, berusaha untuk melestarikan 
keselarasan antara undang-undang dan 
peraturan-peraturan lainnya yang sangat 
berpengaruh pada kegiatan masyarakat Sámi 
di sepanjang daerah perbatasan nasional. Pasal 
11 mewajibkan negara untuk melaksanakan 
berbagai upaya untuk mempermudah 
masyarakat Sámi melakukan kegiatan ekonomi 
mereka di sepanjang daerah perbatasan 
nasional dan memenuhi kebutuhan budaya 
mereka di sepanjang daerah perbatasan 
ini. Untuk itu, pemerintah wajib berupaya 
menyingkirkan hambatan yang menghadang 
kegiatan ekonomi masyarakat Sámi yang 

berdasarkan pada kewarganegaraan atau 
tempat tinggal mereka atau sebagai hasil dari 
pengembangan daerah masyarakat Sámi di 
sepanjang daerah perbatasan. Negara-negara 
ini juga harus memberikan akses atas kebutuhan 
budaya negara itu kepada perorangan di 
tempat di mana mereka menginap pada suatu 
waktu tertentu.

Pasal 12 menyatakan bahwa negara-negara 
ini juga harus menempuh berbagai langkah 
untuk menyediakan tempat tinggal kepada 
masyarakat Sámi di ketiga negara itu dengan 
kemungkinan bisa mengecap bangku 
pendidikan, layanan kesehatan dan kebutuhan 
sosial di salah satu dari negara tersebut bila hal 
ini dianggap mungkin untuk dilaksanakan.

Pasal 13 memuat ketentuan-ketentuan tentang 
lambang-lambang masyarakat Sámi. Negara-
negara ini harus menghormati hak masyarakat 
Sámi untuk membuat keputusan tentang 
penggunaan bendera Sámi dan lambang-
lambang nasional mereka lainnya. Selain itu, 
negara-negara harus melakukan beragai upaya 
untuk memastikan bahwa lambang-lambang 
Sámi tersebut terlihat dengan jelas dengan 
cara menandai status Sámi sebagai masyarakat 
terpencil di ketiga negara tersebut.

Pasal 20 rancangan Konvensi mengakui bahwa 
parlemen-parlemen Sámi di Finlandia, Norwegia 
dan Swedia memunyai hak untuk membentuk 
organisasi gabungan, dan bahwa negara-negara 
itu, bekerja sama dengan parlemen-parlemen 
Sámi, sebaiknya berusaha untuk mengalihkan 
otoritas publik kepada organisasi-organisasi 
tersebut sesuai kebutuhan.

Pasal 22 memutuskan bahwa negara-
negara itu seharusnya berusaha aktif untuk 
mengidentifi kasi dan mengembangkan daerah 
(daerah Sámi di dalam negara masing masing 
dan batas-batas negara) yang di dalamnya 
masyarakat Sámi bisa mengelola hak-hak khusus 
mereka menurut Konvensi dan undang-undang 
nasional.

Pasal 14 menetapkan bahwa di ketiga negara 
itu harus ada satu parlemen Sámi, sebagai 
badan perwakilan tertinggi masyarakat Sámi di 
negara tersebut. Parlemen-parlemen Sámi harus 
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bertindak atas nama masyarakat Sámi di negara 
yang bersangkutan dan dipilih melalui pemilihan 
umum di antara masyarakat Sámi di negara 
tersebut.

Karena masalah teknis hukum, Sámi tidak 
menjadi satu kesatuan kelompok dalam 
Konvensi. Kelompok Pakar membahas 
kemungkinan untuk mengembangkan satu 
Konvensi yang di dalamnya penduduk Sámi 
menjadi satu kelompok resmi. Namun Kelompok 
Pakar menyimpulkan bahwa apabila masyarakat 
Sámi menjadi satu kesatuan di dalam Konvensi 
akan melepaskan statusnya sebagai satu 
perangkat yang mengikat secara hukum menurut 
hukum internasional. Karenanya, Kelompok 
Pakar memutuskan untuk mengembangkan 
satu Konvensi yang hanya menjadikan negara-
negara sebagai pihak resmi, namun tidak dapat 
diratifi kasi atau diubah tanpa persetujuan dari 
Parlemen Sámi.

Usulan Konvensi Sámi, dan proses 
pengembangan Konvensi tersebut, mencakup 
sisi wacana Skandinavia yang paling progresif 
tentang hak-hak masyarakat Sámi. Namun, tetap 
terlihat apakah negara-negara tersebut akhirnya 
bersedia menerima standar-standar yang 
diusulkan. Masing-masing Parlemen Sámi telah 
mendukung usulan Konvensi itu, sementara 
masing-masing negara masih mengkaji 
isinya. Diharapkan perundingan resmi antara 
Pemerintah dan Parlemen Sámi di Finlandia, 
Norwegia dan Swedia dapat segera dimulai 
dalam waktu dekat.

John Henriksen (2008): The continuous 
process of recognition and implementation of 
the Sámi people’s right to self-determination, 
The Cambridge Review of International Affairs, 
Volume 21, Number 1, Center of International 
Studies – University of Cambridge; 

An English language version of the proposed 
Nordic Sámi Convention is available at: 
http://www.regjeringen.no/Upload/AID/
temadokumenter/sami/sami_samekonv_
engelsk.pdf. Case cited in: John Henriksen: 
Key Principles in Implementing ILO 
Convention No. 169, ILO, 2008

Daerah lingkaran kutub: Dewan Arktik

Diresmikan pada September 1996, Dewan 
Arktik adalah sebuah organisasi yang didirikan 
berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama, 
koordinasi dan integrasi daerah lingkaran 
kutub untuk menyelesaikan masalah tentang 
pembangunan berkelanjutan, termasuk 
perlindungan pemerintah dan kepedulian 
bersama kepada negara-negara Arktik dan 
masyarakat di utara. Delapan negara Arktik 
merupakan anggota Dewan ini: Kanada, 
Denmark/Greenland, Kepulauan Faroe, 
Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia 
dan Amerika Serikat. Enam organisasi 
masyarakat adat memiliki status sebagai peserta 
tetap: The Aleut International Association, 
Arctic Athabaskan Council, Gwich’in Council 
International, Inuit Circumpolar Conference, 
Russian Association of Indigenous Peoples of 
the North (RAIPON) dan Sámi Council. Status 
peserta tetap memungkinkan masyarakat 
adat untuk berperan aktif di dalam pekerjaan 
Dewan.

http://arctic-council.org

Ekuador-Peru: Taman dua-negara El Cóndor

Daerah perbatasan antara Ekuador-Peru di 
kawasan Amazon “Cordillera del Cóndor” 
selama bertahun-tahun merupakan satu daerah 
konfl ik bersenjata kambuhan, sejak garis 
demarkasi perbatasan di antara kedua negara 
itu gagal menentukan batas-batas daerah itu. 
Daerah ini didiami masyarakat adat Shuar dan 
Huambisa, yang saling berkaitan erat dari segi 
budaya dan bahasa. Karenanya, masyarakat 
adat di kedua sisi perbatasan ini sangat 
terpengaruh dan terlibat secara intens di dalam 
konfl ik tersebut.

Gagasan untuk membuat Taman Dua-Negara 
diusulkan oleh masyarakat asli dan organisasi 
lingkungan di kedua negara, tetapi gagasan 
ini dianggap sebagai mimpi di siang bolong. 
Kendati demikian, ketika sebuah Perjanjian 
Perdamaian ditandatangani kedua negara pada 
1995, sebagian usulan tersebut diterima dan 
Taman Dua-Negara ditetapkan di kedua sisi 
perbatasan itu.
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http://www.ambiente.gov.ec/paginas_
espanol/4ecuador/docs/areas/condor.htm

Ekuador-Peru: Federasi Zápara Dua Negara

Pada suatu masa, masyarakat adat Zápara 
merupakan salah satu masyarakat berjumlah 
terbesar di kawasan Amazon. Namun, selama 
abad ke-19 dan 20, masyarakat adat ini 
menurun secara drastis akibat epidemik dan 
eksploitasi karet di kawasan ini, yang sebagian 
besar berdasarkan cara-cara perbudakan dan 
kerja paksa terhadap masyarakat adat. Kawasan 
tradisional Zápara dibagi oleh perbatasan yang 
ditetapkan antara Ekuador dan Peru pada 
1941, yang penduduk terbesarnya berada di 
sisi negara Peru (kira-kira 700 jiwa) dan hanya 
sekitar 150-200 penduduk Zápara yang tinggal 
di sisi Ekuador. Dari keseluruhan penduduk, 
hanya 15 orang di antaranya yang berbahasa 
ibu. Karenanya, bahasa dan budaya Zápara 
dinyatakan sebagai Warisan Budaya Dunia pada 
2001 oleh UNESCO. Sejak saat itu, beberapa 
prakarsa telah dilakukan untuk melindungi da 
mendukung budaya Zápara, termasuk prakarsa 

untuk melestarikan bahasa dan menyediakan 
pendidikan bilingual untuk anak-anak Zápara.

Pada 2003, sekelompok masyarakat Zápara 
Ekuador melakukan perjalanan di sungai-
sungai di sepanjang batas dan mengunjungi 
masyarakat Zápara Peru, yang sudah terpisah 
selama lebih 60 tahun. Hal ini berkembang 
menjadi serangkaian pertemuan dwi-bangsa 
dan pada 2006 dibentuklah Federasi Dua-
Bangsa Masyarakat Zápara dari Ekuador 
dan Peru. Pertemuan Dwi-Bangsa ketiga 
dilaksanakan Maret 2009, dengan tujuan:

  Memperkuat dan mengatur keterikatan 
antara para anggota keluarga;

  Menentukan kebijakan untuk pendidikan 
bilingual dan interkultural;

  Pertukaran hasil kerajinan tangan;

  Menentukan kebijakan-kebijakan organisasi 
untuk menguatkan kembali sejarah dan 
falsafah masyarakat Zápara. 

(http://piatsaw.blogspot.com; http://
www.codenpe.gov.ec; http://www.
elnuevoempresario.com/noticia_6045)
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XIV. KONVENSI NO. 169: 
RATIFIKASI, PELAKSANAAN, 

PENGAWASAN  DAN 
BANTUAN TEKNIS
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14.1.  SEJARAH KETERLIBATAN ILO DENGAN  
 MASYARAKAT ADAT

Pada 1919, setelah berakhirnya Perang Dunia 
I yang mengerikan itu, para pemimpin dunia 
memutuskan untuk membentuk Liga Bangsa-
Bangsa. Mereka berharap secara global cara 
ini dapat mencegah perang dan meningkatkan 
mutu kehidupan. Salah satu langkah yang 
ditempuh untuk memenuhi tujuan ini adalah 
pembentukan Organisasi Perburuhan 
Internasional (ILO), yang tujuan utamanya adalah 
untuk mencapai kedamaian sosial. Dengan kata-
kata “there can be no lasting peace without 
social justice” (tidak akan ada perdamaian abadi 
tanpa keadilan sosial) tujuan ini tercermin jelas 
dalam Anggaran Dasar ILO.

ILO adalah badan pembuat standar yang 
mengadopsi konvensi dan rekomendasi serta 
memberi bantuan kepada pemerintah dan 
pihak-pihak lain untuk melaksanakannya. 
Hingga 2009, ILO sudah mengadopsi 188 
Konvensi tentang banyak hal, seperti kondisi 
kerja, kebijakan hubungan kerja, keselamatan 
dan kesehatan kerja, diskriminasi, kebebasan 
berserikat, pekerja  anak dan kerja paksa.

Mengamati kondisi pekerja di seluruh dunia, 
ILO menyadari masyarakat adat berada dalam 
eksploitasi pekerja yang berlebihan. Sejak 
1920, ILO mulai berusaha mengatasi apa yang 
dinamakan “pekerja pribumi” di koloni-koloni 
penguasa bangsa Eropa. Makin jelas bagi ILO, 
masyarakat dari golongan ini memerlukan 
perlindungan khusus bila mereka tergusur dari 
tanah leluhurnya,  menjadi pekerja musiman, 
migran, pekerja terikat atau pekerja rumah 
tangga. Salah satu hasil pengakuan ini adalah 
adopsi atas Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja 
Paksa pada 1930.

Pada 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
didirikan dan ILO menjadi salah satu badan 
PBB. ILO pun mulai memperluas penelitiannya 
tentang keadaan pekerja masyarakat adat. 
Sepanjang 1950-an, dengan partisipasi badan-
badan lain dalam sistem PBB, ILO menyusun 
Konvensi Masyarakat Adat No. 107. Konvensi 
107 akhirnya diadopsi pada 1957 sebagai 
kesepakatan internasional pertama tentang hak-
hak masyarakat adat.

Dalam perjalanan di tahun-tahun berikutnya, 
Konvensi No. 107 mulai terlihat kelemahannya, 
terutama pada masa depan masyarakat adat 
yang hanya dapat dicapai melalui integrasi 
mereka dengan masyarakat umum dan pihak-
pihak lain harus membuat keputusan untuk 
pengembangan masyarakat adat. Bersamaan 
dengan makin tingginya kesadaran tentang 
masalah ini, organisasi dan partisipasi 
masyarakat adat di tingkat nasional dan 
internasional selama tahun 1960-an dan 
1970-an, mengkritisi kelemahan itu. Pada 
1989, Konvensi No. 107 pun diganti menjadi 
Konvensi No. 169.

Konvensi 107 mencakup sejumlah besar 
masalah, termasuk pekerjaan dan jabatan, 
hak atas tanah dan pendidikan dalam 
bahasa masyarakat adat. Konvensi ini 
pun kemudian dihentikan untuk ratifi kasi 
tetapi masih mengikat ke-18 negara 
yang telah meratifi kasi dan yang belum 
membatalkannnya atau meratifi kasi Konvensi 
No. 169. Negara-negara itu adalah Angola, 
Bangladesh, Belgia, Kuba, Republik 
Dominika, Mesir, El Salvador, Ghana, Guinea 
Bissau, Haiti, India, Irak, Malawi, Pakistan, 
Panama, Portugal, Syria dan Tunisia. Di 
negara-negara ini, Konvensi masih dapat 
dipakai sebagai suatu instrumen untuk 
hak minimum tertentu dari masyarakat 
adat. Namun demikian, Komite Pakar ILO 
tentang aplikasi dan rekomendasi dan 
Badan Pengawas ILO mengundang semua 
negara yang sudah meratifi kasi Konvensi 
o. 107 untuk mempertimbangkan ratifi kasi 
Konvensi.

14.2.  STRUKTUR TRIPARTIT ILO

ILO adalah badan yang unik di antara badan-
badan PBB. ILO tidak hanya terdiri dari 
pemerintah, tapi memunyai konstitusi tripartit 
yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan 
pekerja. Ketiga pihak ini adalah konstituen ILO, 
yang semuanya memunyai peran formal dalam 
pembuatan keputusan. Karena sifatnya yang 
umum, maka masyarakat adat tidak memiliki 
kedudukan formal dalam struktur tripartit ILO.
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Struktur tripartit ILO tercermin di semua 
strukturnya, termasuk Konferensi Perburuhan 
Internasional dan Badan Pengawas ILO.

dengan lembaga apa pun yang ditunjuk 
pemerintah untuk urusan itu. Kerja sama teknik 
ILO (lihat bagian 14.11) juga dapat langsung 
menangani dan mengikutsertakan masyarakat 
adat.

14.3. RATIFIKASI

Program Aksi Dekade Kedua Masyarakat 
Adat Dunia yang diadopsi Sidang Umum PBB 
tahun 2005 menyatakan, pertimbangan perlu 
diberikan oleh negara-negara yang belum 
melakukannya untuk meratifkasi Konvensi 
No. 169 termasuk membuat penguatan 
atas mekanisme pemantauam pelaksanaan 
Konvensi.1

Ratifi kasi adalah tindakan sukarela di 
mana suatu negara menetapkan di tingkat 
internasional persetujuannya untuk terikat pada 
suatu konvensi. Sejak 1989, 20 negara telah 
meratifi kasi Konvensi No. 169. Berikut adalah 
rinciannya:

Konferensi Perburuhan Internasional

Konferensi ini memunyai forum untuk 
berdebat dan membahas tentang masalah-
masalah sosial dan perburuhan. Konferensi 
mengadopsi standar-standar dan mejadi 
badan pembuat kebijakan utama dari 
organisasi. Masing-masing dari 183 negara 
anggota ILO diwakili oleh empat delegasi 
pada konferensi tahunan ILO. Dua delegasi 
adalah dari unsur pemerintah, dan masing-
masing satu delegasi dari organisasi 
pekerja dan organisasi pengusaha. Selama 
pembahasan adopsi Konvensi No. 169, 
sejumlah wakil masyarakat adat ikut serta 
sebagai anggota delegasi pekerja, pemberi 
kerja dan pemerintah.

Badan Pengawas ILO

Program dan anggaran ILO ditetapkan 
oleh Badan Pengawas, dan disetujui oleh 
konferensi. Badan Pengawas juga menyusun 
agenda, memilih Direktur Jenderal ILO, 
pejabat eksekutifnya untuk masa jabatan 
lima tahun, dan mengawasi kegiatan sehari-
hari dari Kantor ILO. Badan Pengawas terdiri 
dari 56 anggota: 28 anggota pemerintah, 
14 anggota pengusaha dan 14 anggota 
pekerja.

Konstituen tripartit ILO juga memiliki akses 
dalam menilai prosedur pengawasan ILO 
terkait dengan konvensi-konvensi yang telah 
diratifi kasi. Namun demikian, masyarakat adat 
telah menemukan cara-cara praktis untuk ikut 
serta dalam badan-badan pengawas ILO, 
melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi 
pekerja (lihat bagian 14.5 dan 14.6).

Karena sifatnya yang khas, mitra utama 
ILO dalam negara-negara anggota adalah 
Kementerian Tenaga Kerja. Namun demikian, 
karena tanggung jawab atas hak-hak masyarakat 
adat seringkali menjadi tanggung jawab suatu 
badan pemerintah lain dari Kementerian Tenaga 
Kerja, ILO dapat bekerja secara  langsung 1 UN doc. A/60/270, 5 Augustus 2005, ayat 56.

Argentina 3/07/2000 
Bolivia  11/12/1991 
Brasil  25/07/2002 
Chile  15/09/2008 
Kolombia  7/08/1991 
Kosta Rika  2/04/1993 
Denmark  22/02/1996 
Dominika  25/06/2002 
Ekuador  15/05/1998 
Fiji  3/03/1998 
Guatemala 5/06/1996 
Honduras  28/03/1995 
Méksiko  5/09/1990 
Nepal  14/09/2007 
Belanda 2/02/1998 
Norwegia 19/06/1990 
Paraguay 10/08/1993 
Peru  2/02/1994 
Spanyol 15/02/2007 
Republik Bolivia-Venezuela 22/05/2002 

NEGARA TANGGAL RATIFIKASI
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Dalam kebanyakan hal, ratifi kasi Konvensi 
No. 169 mengikuti suatu proses dialog antara 
pemerintah, masyarakat adat, anggota parlemen 
dan seringkali sektor-sektor masyarakat yang 
lebih luas. Dialog ini antara lain meliputi unsur-
unsur peningkatan kesadaran, peningkatan 
kemampuan, penelitian, tinjauan hukum dan 
pertukaran pengalaman. Dalam banyak hal, 
ILO, melalui Spesialis Standar Ketenagakerjaan 
Internasional dan program-program kerja sama 
teknik, memberi bantuan dan masukan teknis 
untuk aktivitas tersebut (lihat bagian 14.11).

Konvensi-konvensi ILO, tidak seperti 
kesepakatan internasional lainnya. Konvensi 

ini tidak dapat diratifi kasi dengan syarat. 
Sementara beberapa konvensi lain meluangkan 
negara-negara yang meratifi kasinya untuk 
membatasi atau menyesuaikan kewajibannya 
atas suatu konvensi, misalnya melalui 
pernyataan secara khusus atau yang 
disyaratkan menurut konvensi. Tapi tidak 
demikian untuk konvensi ILO. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintah, masyarakat 
adat, konstituen tradisional ILO (pekerja dan 
pemberi kerja) serta pemangku kepentingan 
lain, untuk mengetahui sepenuhnya tentang 
semua ketentuan dalam konvensi, serta apa 
implikasinya dari ratifi kasi. Selain itu, sangat 
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penting untuk bisa menghasilkan kepemilikan 
dari proses pelaksanaan ratifi kasi, dan dengan 
melibatkan para pemangku utama ini, partisipasi 
mereka dalam pelaksanaan konvensi bisa lebih 
terjamin.

Ratifi kasi Konvensi No. 169 oleh Nepal

Nepal meratifi kasi Konvensi No. 169 pada 
September 2007. Ratifi kasi ini dilakukan 
melalui proses panjang promosi, dialog, 
penelitian, pertukaran informasi, pelatihan dan 
peningkatan kemampuan berbagai pelaksana, 
termasuk wakil-wakil masyarakat adat, partai 
politik, birokrat, organisasi internasional, 
organisasi masyarakat madani, serikat pekerja, 
organisasi pemberi kerja, akademisi dan 
kalangan media. Beberapa lokakarya nasional 
dilakukan untuk memberi kesempatan kepada 
para pemimpin politik nasional dan wakil-
wakil masyarakat adat untuk membahas 
relevansi Konvensi untuk masyarakat Nepal 
yang sangat beragam, kompleks dan tidak 
setara. Pembahasan itu berlangsung selama 
meningkatnya konfl ik bersenjata yang telah 
berlangsung selama 10 tahun, di mana 
masyarakat adat Nepal terlibat tidak secara 
proporsional, baik sebagai pemegang senjata 
maupun sebagai masyarakat sipil yang 
terlibat karena ketersingkiran mereka dalam 
sejarah sosial, politik, ekonomi dan geografi s. 

Dalam konteks politik di negara ini, di mana 
penyingkiran kelompok-kelompok tertentu 
memicu perang saudara yang terinspirasi 
gerakan Maois, maka ILO memfasilitasi 
pertukaran pengalaman dari Guatemala, di 
mana Konvensi diratifi kasi pada 1996 sebagai 
bagian integral dari kesepakatan damai. 
Kesepakatan antara semua pihak, pemerintah 
dan Federasi Masyarakat Adat Nepal (NEFIN) 
pada Agustus 2007 menghasilkan pun 
ratifi kasi. Selanjutnya, ratifi kasi Konvensi No. 
169 memainkan peran penting dalam proses 
perdamaian di Nepal. Konvensi juga menjadi 
prasyarat utama dari gerakan masyarakat 
adat untuk mendukung pemilihan dan proses 
konstituante. Pelaksanaan konvensi memang 
masih terus berlangsung di Nepal, tetapi 
Konvensi itu telah menjadi dasar tuntutan atas 
konsultasi yang berarti dan partisipasi dalam 
pembuatan anggaran dasar. Diharapkan, agar 
prinsip-prinsip Konvensi akan terus memberi 
kerangka menyeluruh untuk mengatasi 
masalah-masalah utama yang menyangkut 
masyarakat adat di struktur terbaru negara 
Nepal.

Tiap negara memiliki prosedur nasional 
untuk meratifi kasi kesepakatan-kesepakatan 
internasional sesuai dengan susunan konstitusi 
negara. Prosedur  ini biasanya digagas oleh 
kementerian yang bertanggungjawab untuk 
masalah yang dicakup oleh konvensi. Bila 
pemerintah telah memutuskan untuk meratifi kasi 
Konvensi No. 169, maka persetujuan parlemen 
atau badan legislatif lain dapat diusahakan. 
Jika persetujuan sudah diperoleh, badan yang 
berwenang untuk melakukannya menurut 
prosedur nasional menandatangani apa yang 
dinamakan instrumen ratifi kasi.

Apabila proses nasional sudah diselesaikan, 
pemerintah mengirim instrumen ratifi kasi 
kepada ILO dan memberitahukan keputusannya 
untuk meratifi kasi serta terikat pada Konvensi. 

Setelah menerima instrumen, ILO mendaftarkan 
ratifi kasi itu dan memberitahu negara-negara 
anggota lainnya. Hanya dengan pendaftaran 
oleh ILO ratifi kasi bisa berlaku di ranah 
internasional.

Satu tahun setelah pendaftaran, Konvensi 
mulai berlaku di negara yang bersangkutan, 
dan ketentuan Konvensi mengikat negara yang 
bersangkutan menurut hukum internasional.

14.4.  PELAKSANAAN DENGAN ITIKAD BAIK

Dalam hukum internasional, kesepakatan yang 
berlaku bagi suatu negara harus dilaksanakan 
dengan itikad baik.1 Selain itu, Anggaran 
Dasar ILO menyatakan para anggota ILO 
harus membuat ketentuan tentang berlakunya 

2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 26.
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ratifi kasi konvensi.2  Ini berarti bahwa pemerintah 
harus menempuh langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-
ketentuan Konvensi dalam undang-undang, 
termasuk dalam pelaksaan melalui adopsi dan 
pemberlakuannya dengan undang-undang, 
peraturan dan kebijakan. Perlu juga menetapkan 
pengaturan administratif, mekanisme juga 
lembaga-lembaga yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa kewajiban negara menurut 
konvensi ditaati.

Status hukum konvensi dalam sistem hukum 
nasional beragam, berbeda antara satu negara 
ke negara lainnya (lihat bagian 14.7). Di 
sebagian besar negara yang sudah meratifi kasi 
konvensi, sejauh ini kesepakatan-kesepakatan 
yang telah diratifi kasi menjadi bagian integral 
dari hukum negara. Dalam sistem ini, ketentuan 
konvensi seringkali berlaku atas hukum yang 
bertentangan. Dalam beberapa hal, konvensi 
dianggap telah memiliki status sama dengan 
konstitusi negara (misalnya di Kolombia), 
sementara di negara lain konvensi berlaku 
melengkapi aturan hukum dam ketentuan 
nasional (misalnya di Nepal dan Kosta Rika).3

Jika konvensi telah diratifi kasi menjadi bagian 
dari hukum nasional, maka masih perlu untuk 
menyusun ketentuan-ketentuan khusus untuk 
pemberlakuan konvensi, misalnya:

  Mengeluarkan peraturan perundang-
undangan tentang ketentuan-ketentuan 
dari konvensi yang tidak ditentukan 
sepenuhnya  pemberlakuannya dalam 
konteks nasional. 

  Membatasi pertentangan antara ketetuan-
ketentuan konvensi dan undang-undang 
serta kebiasaan nasional sebelumnya.

  Mengembangkan dan melaksanakan 
langkah-langkah yang terkoordinasi dan 
sistematik sebagaimana yang ditentukan  
dalam konvensi.

  Menetapkan lembaga-lembaga dan 
mekanisme yang sesuai, terutama yang 
menyangkut konsultasi, partisipasi dan 
persetujuan.

  Memberi informasi dan arahan tentang 
persyaratan konvensi kepada pejabat-
pejabat pemerintah yang berkepentingan 
(lihat juga bagian 3.1 tentang langkah 
sistematik dan terkoordinasi).

3 Article 19(5)(d) of the Constitution of the ILO.

4 Informasi lebih lanjut tentang status konvensi di negara-
negara yang meratifi kasinya lihat Application of Convention 
No. 169 by national and international courts in Latin 
America – A Case book, ILO 2009.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 
Kesepakatan Nepal

Apabila ketentuan kesepakatan ratifi kasi 
dari Kerajaan Nepal sudah dicapai, diterima 
atau disetujui oleh parlemen ternyata 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum yang ada, maka kesepakatan menjadi 
tidak berlaku hingga pertentangan atas 
kesepakatan itu dan ketentuan kesepakatan 
itu berlaku dalam hubungan dengan 
undang-undang Nepal.5

Pasal 7 Konstitusi Kosta Rika

Kesepakatan publik, perjanjian internasional 
yang disetujui oleh dewan perwakilan, 
memiliki kewenangan yang lebih tinggi 
daripada hukum pada saat pemberlakuannya 
atau sejak hari ditentukannya.6

Dalam Pengamatan Umum atas 
Konvensi No. 169 (2008), Komite Pakar 
menggarisbawahi bahwa Konvensi menunjuk 
pada proses yang saling berkaitan yakni 
langkah pemerintah yang terkoordinir 
dan sistematik. [...] Pasal 2 dan 33 
Konvensi, menentukan bahwa pemerintah 
berkewajiban untuk mengembangkan 
partisipasi masyarakat adat, langkah-
langkah terkoordinir dan sistematik untuk 
melindungi hak-hak dan menjamin integritas 
masyarakat ini. Badan-badan dan mekanisme 
lain yang berkenaan perlu dibentuk untuk 
menyelenggarakan program, bekerja sama 
dengan masyarakat adat, yang meliputi 
semua tahap dari perencanaan sampai 
evaluasi langkah-langkah yang diajukan 
dalam Konvensi.”

5 http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,NPL,3a
e6b51724,0.html

6 http://www.constitution.org/cons/costaric.htm
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Di beberapa negara, kesepakatan internasional 
yang diratifi kasi tidak otomatis menjadi bagian 
dari hukum nasional. Dengan demikian, negara 
diminta memberlakukan kewajiban internasional 
melalui peraturan perundang-undangan 
tersendiri. Negara-negara yang telah meratifi kasi 
konvensi, misalnya, Norwegia dan Fiji (lihat 
bagian 14.7 tentang penggunaan Konvensi No. 
169 dalam pengadilan nasional).

14.5. PELAKSANAAN YANG MENYERTAI:   
 PROSES PENGAWASAN TERATUR

Satu bentuk spesifi k dari sistem normatif 
ILO, negara-negara yang meratifi kasi harus 
menyampaikan laporan berkala tentang langkah-
langkah yang ditempuh untuk memberlakukan 
konvensi termasuk atas masalah-masalah yang 
terjadi. Ini menjadi kewajiban dalam Anggaran 
Dasar ILO. Ratifi kasi suatu konvensi ILO dengan 
demikian menjadi awal dari suatu proses dialog 
dan kerja sama antara pemerintah dan ILO. 
Tujuannya adalah untuk bekerja sama agar 
peraturan perundang-undangan nasional dan 
pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan-
ketentuan konvensi.

Satu tahun setelah berlakunya konvensi, 
pemerintah harus mengirim laporan pertamanya 
tentang pelaksanaan Konvensi kepada 
ILO. Jangka waktu selama satu tahun itu 
dimaksudkan untuk memberi waktu kepada 
pemerintah untuk memastikan bahwa hukum 
nasional dan pelaksanaannya dapat menerima 
konvensi. Setelah itu, jangka waktu pelaporan 
yang berlaku untuk Konvensi No. 169 adalah 
tiap lima tahun. Namun demikian, bila situasinya 
memerlukan pengamatan dalam pelaksanaan, 
maka badan pengawas ILO dapat meminta 
laporan di luar ketentuan jangka waktu yang 
berlaku.

Sesuai dengan Anggaran Dasar ILO, pemerintah 
harus mengajukan satu salinan dari laporannya 
kepada organisasi yang paling mewakili pekerja 
dan pemberi kerja agar mereka dapat memberi 
tanggapan tentang laporan itu. Organisasi-
organisasi ini dapat juga mengirim tanggapan 
secara langsung kepada ILO.

Laporan pertama pemerintah setelah konvensi 
berlaku meliputi semua ketentuan konvensi dan 
menjawab tiap pertanyaan yang tertera dalam 
form laporan secara menyeluruh. Pemerintah 
juga diminta melaporkan tentang peraturan 
perundang-undangan, ketentuan pelaksanaan 
yang memberlakukan konvensi serta ruang 
lingkup pemberlakuan konvensi—termasuk 
kelompok  penduduk negara yang dicakup. 
Dalam pengertian ini, laporan pertama dapat 
menjadi garis dasar atas kemajuan.

Laporan-laporan selanjutnya dapat terbatas 
untuk memberi informasi tentang:

  Peraturan perundang-undangan baru atau 
langkah-langkah lain yang memengaruhi 
penerapan konvensi.

  Laporan tentang penerapan praktis 
konvensi (misalnya statistik, hasil 
pemeriksan, keputusan pengadilan atau 
pemerintah) serta tanggapan yang diterima 
dari organisasi pekerja dan organisasi 
pemberi kerja.

  Jawaban atas tanggapan yang sebelumnya 
diterima dari Badan Pengawas ILO.

Badan Pengawas sering meminta laporan 
tambahan selain laporan tetap yang harus 
disampaikan tiap lima tahun. Dengan demikian, 
ada dialog yang berjalan secara regular antara 
pemerintah yang bersangkutan dan badan-
badan pengawas ILO.

Badan-badan ILO yang melaksanakan 
pengawasan tetap atas penerapan konvensi 
yang sudah diratifi kasi adalah Komite Pakar 
untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi 
(CEACR) dan Komite untuk Penerapan Standar 
(CAS) Koferensi Perburuhan Internasional.

Komite Pakar terdiri dari 20 pakar independen, 
yang bertemu tiap tahun di Jenewa pada 
November dan Desember. Mandat Komite ini 
adalah memeriksa laporan yang disampaikan 
oleh negara anggota ILO tentang langkah-
langkah yang ditempuh untuk memberlakukan 
Konvensi ILO yang sudah diratifi kasi. Komite 
juga menilai kesesuaian hukum negara dan 
pelaksanaannya dengan kewajibannya menurut 
konvensi. Dalam tugas ini, Komite sangat 
bergantung pada informasi yang diterima dari 
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organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha 
serta informasi yang ada dari publikasi yang 
terkait dengan laporan-laporan resmi PBB. 

Komite Pakar terlibat dalam dialog tetap dengan 
pemerintah sehingga  sangat berguna dalam 
mengidentifi kasi pelaksanaan dan kesenjangan 
informasi serta bisa mengusulkan langkah-
langkah dan mekanisme untuk penyempurnaan 
pelaksanaan. Setelah pemeriksaan laporan, 
Komite membuat tanggapan kepada pemerintah 
yang bersangkutan untuk mengarahkan dan 
memperkuat pelaksanaan. Saking kompleksnya 
Konvensi No. 169, bisa dibilang ini adalah salah 
satu dari konvensi-konvensi yang paling banyak 
menimbulkan tanggapan luas dari badan-badan 
pengawas ILO di banyak negara. Tanggapan 
Komite Pakar dibuat dalam dua bentuk:

  Pengamatan yaitu tanggapan umum Komite 
Pakar tentang penerapan Konvensi ILO.

  Permintaan langsung yang dikirimkan 
langsung kepada pemerintah yang 
bersangkutan, dan umumnya meminta 
informasi lagi tentang pokok-pokok 
tertentu.

Berdasarkan hasil tiap kasus, CAS mengadopsi 
kesimpulan yang disampaikan kepada negara 
anggota ILO yang bersangkutan.

Masyarakat adat tidak memiliki akses langsung 
ke pengajuan laporan kepada badan-badan 
pengawas ILO. Namun demikian, masyarakat 
adat dapat memastikan bahwa masalah mereka 
diperhatikan dalam pengawasan tetap atas 
Konvensi ILO dalam beberapa cara:

  Mengirim informasi penting langsung ke 
ILO tentang suatu kebijakan, undang-
undang atau keputusan pengadilan baru.

  Mengadakan hubungan dengan 
serikat pekerja, dan melalui serikat itu, 
mengangkat permasalahan tersebut. 
Sebagai akibat dari pola tripartit ILO, 
organisasi-organisasi pengusaha dan 
pekerja setiap saat dapat mengajukan 
laporan tentang penerapan suatu Konvensi 
ILO, tanpa harus memperhitungkan 
laporan tentang konvensi itu telah jatuh 
waktu atau belum. Ini dapat dilakukan oleh 
organisasi pekerja atau pengusaha yang 
berkedudukan di mana pun, tidak harus di 
negara yang bersangkutan.

  Meminta perhatian ILO atas informasi 
resmi terkait dari badan-badan pengawas 
PBB, forum atau badan. Termasuk UN 
Special Rapporteur tentang keadaan hak 
asasi manusia dan kebebasan mendasar 
masyarakat adat dan Forum Tetap PBB 
tentang Masalah-masalah Masyarakat 
Adat.

Sebagaimana kasus di Norwegia, masyarakat 
adat dan negara akhirnya dapat mencari cara-
cara inovatif untuk memberi akses langsung 
kepada masyarakat adat.Pengamatan Komite Pakar dimasukkan 

dalam laporan tahunan kepada Konferensi 
Perburuhan Internasional, pada bulan Juni. 
Laporan ini dibahas oleh Komite untuk 
Penerapan Standar (CAS), yang terdiri dari 
wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan 
pekerja. Tugas utama CAS adalah memeriksa 
penerapan Konvensi yang sudah diratifi kasi 
oleh sejumlah negara berdasarkan hasil 
pengamatan atas tiap-tiap masalah oleh 
Komite Pakar.
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Norwegia: Pengaturan inovasi pelaporan 
menurut Konvensi No. 169

Pada 1993, Pemerintah Norwegia mengajukan 
laporan pertama kepada ILO tentang Konvensi 
No. 169. Parlemen Sámi di Norwegia sangat 
tidak setuju atas bagian-bagian tertentu dari 
laporan pemerintah, terutama bagian tentang 
hak atas tanah dan sumber daya. Parlemen 
Sámi mengajukan tanggapan tertulis kepada 
pemerintah, yang mencerminkan ketidak-
sepakatan substantif antara Pemerintah dan 
Parlemen Sámi tentang status pelaksanaan 
Konvensi No. 169 dan meminta agar 
pandangan Parlemen Sámi dimasukkan 
dalam laporan atau dilampirkan pada laporan 
pemerintah. Namun demikian, Pemerintah 
Norwegia menolak permintaan ini dan 
pandangan Parlemen Sámi tidak diteruskan 
kepada ILO. Para pejabat pemerintah 
memberitahu Parlemen Sámi bahwa 
pemerintah tidak berada pada posisi untuk 
meneruskan laporan Parlemen Sámi kepada 
ILO karena melihatnya terlalu mengkritisi 
pemerintah. 

Masalah ini berkaitan erat dengan perbedaan 
pemaknaan dan pemahaman tentang inti 
dari ketentuan hak atas tanah dari Konvensi: 
Pemerintah dan Parlemen Sámi di Norwegia 
berbeda dalam pemahaman mereka 
tentang isi substantif dari Pasal 14 Konvensi. 
Pemerintah memaknai kewajibannya menurut 
Pasal 14 sebagai terbatas pada memastikan 
hak penuh atas tanah dan hasilnya serta 
sumber daya alam bagi masyarakat Sámi, 
sedangkan Parlemen Sámi meyakininya 
sebagai kewajiban negara untuk mengakui 
dan melindungi hak masyarakat Sámi atas 
kepemilikan dan penggunaan, tanah termasuk 
hak atas hasil-hasilnya. 

Parlemen Sámi menginformasikan ILO tentang 
keadaan ini. Komite Pakar ILO mengangkat 
masalah ini dan menyatakan bahwa laporan 
tersebut tidak mencakup pandangan Parlemen 
Sámi. Peristiwa ini memotivasi Pemerintah 
Norwegia dan Parlemen Sámi untuk mencapai 
kesepakatan, di mana Pemerintah akan 
mengirim laporannya tentang Konvensi No. 
169 kepada Parlemen Sámi untuk memperoleh 
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tanggapan, dan mengirim tanggapan 
Parlemen kepada ILO sebagai bagian dari 
laporan resminya. 

Dalam konteks ini, Komite Pakar menyatakan 
bahwa: “Komite menyambut hangat dialog 
antara Pemerintah dan Parlemen Sámi tentang 
penerapan Konvensi. Komite mencatat 
bahwa hal ini sama dengan pendekatan yang 
disarankan dalam butir VII formulir laporan, 
dan melihat perlunya melanjutkan pertukaran 
informasi dan pandangan ini. Komite 
berpendapat bahwa ini dapat dilaksanakan 
dengan baik dalam konteks pelaporan tetap 
tentang pelaksanaan Konvensi.7

Pada April 2003, Pemerintah mengajukan 
usulan atas Undang-undang Finnmark – 
tentang hak atas tanah dan sumber dayanya 
– kepada Parlemen Nasional Norwegia 
(Storting). Usulan ini mendapat kritik tajam 
dari lembaga Sámi, terutama Parlemen Sámi, 
dan dianggap tidak memenuhi persyaratan 
hukum internasional untuk pengakuan dan 
perlindungan hak-hak masyarakat Sámi, 
dan kewajiban untuk berkonsultasi dengan 
masyarakat Sámi bila menyangkut langkah-
langkah legislatif yang dapat langsung 
mengenai mereka. 

Parlemen Sámi menyusun laporan 
independennya sendiri tentang usulan 
Undang-Undang Finnmark untuk ILO. Sesuai 
dengan kesepakatan sebelumnya antara 
Pemerintah dengan Parlemen Sámi, laporan itu 
secara resmi diserahkan kepada Komite Pakar 
ILO.

Hasil pengamatan Komite Pakar ILO adalah 
Undang-Undang Finnmark – sebagaimana 
diusulkan oleh Pemerintah pada 2003 – 
tidak sesuai dengan kewajiban Norwegia 
menurut Konvensi ILO 169.8 Komite itu 
menyatakan bahwa proses (tanpa konsultasi) 
dan substansinya tidak dapat dilepaskan 
dari persyaratan Konvensi dan dalam konfl ik 
tentang usulan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan ini, Parlemen 
Nasional Norwegia melakukan dialog langsung 
dengan Parlemen Sámi tentang isi Undang-
Undang itu. Proses dialog ini berakhir dengan 

pengadopsian Undang-Undang Finnmark 
yang diamandemen dengan revisi radikal oleh 
parlemen nasional pada Juni 2005 – yang 
diterima penuh oleh Parlemen Sámi.

Hasil pengamatan langsung Komite Pakar 
mengenai hasil proses legislatif dalam dua 
cara:  

(a)  meyakinkan Parlemen Nasional Norwegia 
bahwa pengadopsian peraturan 
perundang-undangan yang berdampak 
langsung pada hak masyarakat Sámi atas 
tanah, tanpa melakukan konsultasi yang 
sesuai dengan Parlemen Sámi, adalah 
pelanggaran atas kewajiban internasional 
Norwegia; (b) hal itu mempengaruhi 
negosiasi substantif antara Parlemen 
nasional dan Parlemen Sámi. 

Contoh ini menunjukkan bahwa 
pengembangan prosedur khusus tentang 
Konvensi No. 169 – yang memungkinkan 
organisasi-organisasi masyarakat adat untuk 
melaporkan langsung tentang pelaksanaan 
Konvensi No. 169 (secara formal atau tidak) 
– besar sumbangannya untuk memperkuat 
mekanisme pengawasan. 

Prosedur yang diadopsi oleh Norwegia 
disambut baik Komite Pakar sebagai 
pengungkapan praktis dari konsultasi yang 
disyaratkan dalam Konvensi No. 169, serta 
butir VIII dari Konvensi yang menyatakan 
bahwa “pemerintah dapat menggunakannya 
untuk berkonsultasi dengan organisasi 
masyarakat adat di negerinya, melalui 
lembaga tradisional mereka bila ada, tentang 
langkah-langkah yang ditempuh untuk 
memberlakukan Konvensi ini, dan dalam 
menyusun laporan atas penerapannya. Bila 
hal tersebut belum tertuang dalam laporan, 
harus dijelaskan apakah konsultasi sudah 
dilakukan, dan apa hasilnya.9

7 Document No. (ilolex) 061995NOR1691.

8 Hasil pengamatan dan rekomendasi dari Komite Pakar ILO 
tentang Penerapan Konvensi dan Recomendasi (CESCR) 
tahun 2003, menanggapi laporan berkala dari Pemerintah 
Norwegia, tentang pelaksanaan Konvensi No. 169 ILO 
CEACR, 2003.

9 Contoh kasus Norwegia yang dikemukakan oleh 
John Hendriksen: Key Principles in Implementing ILO 
Convention No. 169, ILO, 2008.
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14.6.  BERBAGAI KELUHAN TENTANG   
 KETIDAKTAATAN PADA KONVENSI NO.  
 169

Selain pengawasan tetap, ILO memiliki 
“prosedur khusus” untuk menangani laporan 
tentang pelanggaran atas Konvensi ILO. 
Bentuk keluhan yang paling umum digunakan 
dalam sistem ILO disebut “Representasi”, 
seperti tertuang di dalam Anggaran Dasar ILO. 
Representasi yang menuduh ketidaktaatan 
pemerintah pada ketentuan tertentu dari 
Konvensi ILO yang sudah diratifi kasi dapat 
diajukan kepada ILO oleh organisasi pekerja 
atau pengusaha. Laporan ini harus disampaikan 
secara tertulis dan merujuk pada Pasal 24 
Anggaran Dasar ILO serta menyebut ketentuan 
mana dari Konvensi yang telah dilanggar.

Badan Pengawas ILO harus memutuskan apakah 
representasi itu “dapat diterima” – yaitu, 
apakah syarat formal sudah dipenuhi dalam 
pengajuannya. Bila suatu representasi sudah 
dianggap dapat diterima, Badan Pengurus 
akan menunjuk suatu Komite Tripartit (yakni, 
satu wakil pemerintah, satu wakil pengusaha 
dan satu wakil pekerja) untuk memeriksanya. 
Komite Tripartit itu membuat laporan yang 
berisi kesimpulan dan rekomensasi serta 
mengajukannya kepada Badan Pengawas 
untuk diadopsi. Kemudian Komite Pakar akan 
menindaklanjuti rekomendasi itu dalam konteks 
pengawasan tetapnya. Laporan Komite Tripartit 
terdapat di situs jaringan www.ilo.org/ilolex 
(lihat bagian 14.2).

Berbagai representasi diterima sejak 1989 
tentang penerapan Konvensi No. 169 di 
Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Denmark, 
Guatemala, Ekuador dan Peru. 

14.7. KONVENSI DI PENGADILAN NASIONAL 

Bila menangani kasus-kasus yang berhubungan 
dengan hak-hak masyarakat adat, pengadilan 
nasional dapat mengacu pada hukum 
internasional terkait. Bila sistem hukum nasional 
menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan 

internasional yang sudah diratifi kasi memunyai 
kekuatan hukum dan dengan demikian 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari undang-undang negara, Konvensi dapat 
dijadikan referensi di pengadilan yang, 
selanjutnya, dapat langsung mengandalkan 
ketentuan-ketentuan di dalamnya dalam 
putusan pengadilan. Pengadilan dapat 
menggunakan Konvensi bila tidak ada – atau 
untuk melengkapi – norma nasional. Seringkali, 
Konvensi berkedudukan lebih tinggi ketimbang 
hukum pada umumnya. Ini artinya dalam hal-hal 
di mana hukum nasional bertentangan dengan 
Konvensi, maka Konvensi yang berlaku dan 
yang harus digunakan di pengadilan.

Mengikuti prinsip bahwa hukum nasional perlu 
diberlakukan sehubungan dengan kewajiban 
internasional dari negara yang bersangkutan, 
Konvensi juga memainkan peran dalam 
menanggapi hukum nasional. Penggunaan 
Konvensi juga dimungkinkan di negara-negara 
di mana ratifi kasi suatu Konvensi tidak secara 
otomatis membuat ketentuan-ketentuannya 
sebagai bagian dari hukum nasional. Di Negara-
negara yang belum meratifi kasi, pengadilan 
dapat menggunakan Konvensi, misalnya, untuk 
menentukan prinsip-prinsip umum hukum atau 
hukum internasional yang biasa digunakan.

Posisi hukum yang tepat dari Konvensi perlu 
diamati bagi masing-masing negara sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang terkait 
dengan konstitusi nasional atau hukum, 
serta yurisprudensi pengadilan menyangkut 
masalah-masalah terkait. Kotak di bawah hanya 
menyediakan beberapa titik awal umum untuk 
pemeriksaan yang dimaksud. Namun tabel itu 
menunjukkan bahwa di sejumlah besar negara, 
Konvensi menjadi bagian dari hukum nasional 
dan dapat langsung dijadikan referensi di 
depan Pengadilan. 

Argentina: Kesepakatan internasional 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi 
dan kedudukannya lebih tinggi dari hukum 
nasional (Konstitusi Pasal 31 dan 75, ayat 22).

Bolivia: Kesepakatan internasional berkekuatan 
hukum, konvensi-konvensi hak asasi manusia 
memunyai kedudukan yang sama seperti 
Konstitusi (Konstitusi Pasal 257(i) dan 410(ii).
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Brasil: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi dan 
kedudukannya dapat lebih tinggi dari hukum 
nasional (Konstitusi Pasal 5).

Chile: Kesepakatan internasional yang sudah 
diratifi kasi memiliki kekuatan hukum. Konstitusi 
menetapkan bahwa kedaulatan mengakui 
sebagai pembatasan dalam pelaksanaan hak-hak 
asasi yang berasal dari sifat manusia, dan bahwa 
menjadi tugas badan-badan negara untuk 
menghormati dan mempromosikan hak-hak 
tersebut, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi, 
serta kesepakatan internasional yang diratifi kasi 
oleh Chile dan yang sekarang berlaku, seperti 
halnya Konvensi No. 169. 

Kolombia: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi, konvensi 
hak-hak asasi manusia memunyai kedudukan 
yang sama seperti Konstitusi (Konstitusi, Pasal 
53 dan 93, ayat 1).

Kosta Rika: Kesepakatan internasional 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi 
dan kedudukannya lebih tinggi hukum nasional 
(Konstitusi, Pasal 7).

Denmark: Kesepakatan internasional tidak 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi.

Dominika: Kesepakatan internasional tidak 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi.

Ekuador: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi dan 
kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang 
biasa. Kesepakatan tentang hak-hak asasi 
manusia yang mengakui hak yang lebih baik 

daripada kesepakatan yang tertera dalam 
Konstitusi akan berlaku di atas semua bentuk 
hukum lainnya atau undang-undang dari 
pejabat publik (Konstitusi, Pasal 417, 424 dan 
425).

Fiji: Kesepakatan internasional tidak memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi.

Guatemala: Kesepakatan internasional 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi, 
konvensi hak-hak asasi manusia berlaku dalam 
ketentuan dalam negeri (Konstitusi, Pasal 46).

Honduras: Kesepakatan internasional 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi 
dan tingkatannya melebihi hukum nasional 
(Konstitusi, Pasal 16 dan 18).

Méksiko: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi dan 
tingkatannya lebih tinggi dari hukum nasional 
(Konstitusi, Pasal 133).

Nepal: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi dan berlaku 
di atas hukum negara yang bertentangan 
(Undang-Undang Kesepakatan 1990).

Belanda: Kesepakatan internasional langsung 
dapat diterapkan dan kedudukannya sama 
tinggi dengan Konstitusi (Konstitusi, Pasal 94).

Norwegia: Kesepakatan internasional tidak 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi.

Paraguay: Kesepakatan internasional tidak 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi 
dan kedudukannya lebih tinggi dari hukum 
nasional (Konstitusi, Pasal 137, ayat 1 dan 141).
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Peru: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatn hukum setelah diratifi kasi. Kesepakatan 
tentang hak-hak asasi manusia sama tingkatnya 
dengan Konstitusi (Konstitusi, Pasal 3, 35 dan 
fi nal keempat serta ketentuan sementara). 

Spanyol: Kesepakatan internasional memunyai 
kekuatan hukum setelah diratifi kasi dan 
tingkatnya dengan hukum nasional (Konstitusi, 
Pasal 96, ayat 1).

Venezuela: Kesepakatan internasional 
memunyai kekuatan hukum setelah diratifi kasi, 
konvensi hak-hak asasi manusia sama tingkatnya 
dengan Konstitusi (Konstitusi, psl. 22 dan 23).

14.8. MULAI BERLAKUNYA DAN BERLAKU   
 SURUT

Konvensi No. 169 berisi ketentuan yang 
menyatakan bahwa ia mulai berlaku 12 bulan 
setelah didaftarkan dan diratifi kasi. Selama 
belum berlaku, Konvensi tidak berkenaan 
dengan hukum international.

Konvensi ILO 169 

Pasal 38(3) “Konvensi ini mulai berlaku pada 
anggota mana pun dua belas bulan setelah 
tanggal ratifi kasinya sudah didaftarkan.”

Dalam analisis atas penerapan Konvensi, 
Komite Pakar ILO telah menegaskan kembali 
pada beberapa kesempatan bahwa Konvensi 
tidak dapat berlaku surut. Namun demikian, 
pada beberapa kesempatan, Komite juga 
mengatakan bahwa bila akibat dari keputusan 
yang diambil sebelum berlakunya Konvensi 
terus berdampak pada masyarakat adat yang 
bersangkutan, Konvensi dapat berlaku surut.

tanah dalam luasan yang dijanjikan sebagai 
pengganti penggusuran tanah mereka 
karena pembangunan bendungan, dengan 
perintah pada 1972. Komite yang dibentuk 
untuk menganalisis kasus itu mempelajari 
pernyataan pemerintah sehingga “tidak 
dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan 
yang dibuat pada tahun-tahun 1972, 1973 
dan 1974 untuk pembangunan bendungan 
melanggar ketentuan Konvensi No. 169, 
karena Konvensi baru berlaku di Méksiko 
bulan September 1991. Untuk itu, Komite 
berpendapat bahwa ketentuan Konvensi 
tidak dapat berlaku surut, terutama dalam 
hubungan dengan masalah prosedur 
(termasuk jenis-jenis konsultasi yang 
mungkin diperlukan pada waktu keputusan 
ini dibuat bila, secara hipotesis, Konvensi 
sudah berlaku). Namun demikian, dampak 
dari keputusan-keputusan yang dibuat pada 
waktu itu tetap berdampak pada keadaan 
masyarakat adat pada saat ini, baik dalam 
hubungannya dengan tuntutan mereka atas 
tanah dan tidak adanya konsultasi untuk 
menyelesaikan tuntutan itu. Karenanya, 
Komite berpendapat bahwa Konvensi itu 
sekarang berlaku atas akibat keputusan yang 
dibuat sebelum Konvensi mulai berlaku.10

Konvensi No. 169 mulai berlaku di 
Méksiko pada 1991. Pada 1998, diterima 
keluhan yang menuduh antara lain 
bahwa kepada masyarakat yang terkena 
dampak, pemerintah belum memberi 10 Governing Body, Sidang ke-276, November 1999. 

Representasi memurut pasal 24 Anggaran Dasar ILO, 
Méksiko, GB.276/16/3, ayat 36)

14.9. KELUWESAN DALAM PELAKSANAAN

Keragaman masyarakat adat dan keadaan 
umum negara-negara yang telah meratifi kasi 
Konvensi No. 169 sangat luas, misalnya 
sehubungan dengan presentasi penduduk 
masyarakat adat, sifat geofi sik dan 
perkembangan menyeluruh dari negara-
negara yang bersangkutan. Selain itu, Konvensi 
menyatakan perlunya menyusun langkah-
langkah pelaksanaan melalui konsultasi dengan 
masyarakat adat yang bersangkutan dan 
sesuai dengan prioritas pembangunan mereka 
sendiri. Karenanya, tidak mungkin menerapkan 
pendekatan yang sama dalam pelaksanaan 
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Konvensi; prosesnya perlu dirancang dengan 
cermat dan disusun oleh pemerintah dan 
masyarakat adat yang bersangkutan serta 
disesuaikan dengan keadaan tertentu. 

Dasar ILO tidak memberi wewenang khusus 
kepada ILO untuk menafsirkan Konvensi, ia 
harus membatasi hanya pemberian informasi 
yang memungkinkan para konstituen menilai 
lingkup yang sesuai dari suatu ketentuan 
dari Konvensi. Dalam proses ini, ILO 
memperhitungkan unsur-unsur terkait yang 
mungkin timbul dari persiapan ILO serta 
tanggapan-tanggapan dari badan-badan 
pengawasnya. 

14.11. KERJA SAMA TEKNIS DAN LAYANAN 
KEPENASIHATAN 

Bagian Standar Ketenagakerjaan Internasional 
dari Kantor ILO di Jenewa bersama dengan 
para spesialis standar ILO di wilayah bekerja 
untuk memberi pelatihan, penjelasan, nasihat 
dan bantuan tentang berbagai hal tentang 
penerapan konvensi-konvensi ketenagakerjaan 
internasional.

Layanan ini disediakan baik sebagai jawaban 
atas permintaan khusus yang diterima dari 
pemerintah atau organisasi pengusaha atau 
pekerja serta melalui proses kepenasihatan 
rutin dan diskusi informal yang diselenggarakan 
oleh ILO. Hal-hal yang dapat diberikan meliputi 
tanggapan-tanggapan dari badan-badan 
pengawas dan langkah-langkah yang mungkin 
diminta; peraturan perundang—undangan 
baru; dan laporan pemerintah untuk disusun. 
Para konstituen dapat juga mengirim konsep 
peraturan perundang-undangan kepada ILO 
untuk tanggapan dan nasihat.

Bagian Standar Ketenagakerjaan Internasional 
juga memiliki program kerjasama teknis khusus 
tentang masyarakat adat, yang memberi 
bantuan kepada pemerintah, organisasi 
masyarakat adat dan para mitra lainnya: 
Program untuk Mempromosikan Konvensi ILO 
169 (PRO 169), yang bertujuan mengangkat 
hak-hak dan meningkatkan keadaan sosial-
ekonomi masyarakat adat.

PRO 169 berada di Bagian Standar 
Ketenagakerjaan Internasional dan melakukan 
koordinasi lapangan di sejumlah kantor ILO. 

Konvensi ILO 169 dalam Pasal 34 
menentukan perlunya keluwesan dari sifat 
dan lingkup langkah-langkah pelaksanaan:

Pasal 34: Sifat dan lingkup langkah-
langkah yang harus ditempuh untuk 
mewujudkan maksud Konvensi ini harus 
ditentukan dengan cara yang luwes, dengan 
mempertimbangkan kondisi khas dari tiap 
negara.

Pasal 34 tidak membatasi kewajiban negara 
yang meratifi kasi untuk memberlakukan 
ketentuan-ketentuan dari Konvensi. Namun 
demikian, langkah-langkahnya harus 
ditetapkan dengan cara yang luwes, dengan 
memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu.

Penting juga untuk mengingat kembali bahwa 
tidak ada pembatasan atas kewajiban Konvensi 
ILO selain apa yang secara khusus ditentukan 
dalam instrumen yang dimungkinkan (yakni tidak 
ada persyaratan).

14.10. KEMUNGKINAN MENCARI PENJELASAN  
 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN   
 KONVENSI ILO

Terutama tergantung pada pemerintah-
pemerintah yang bersangkutan untuk 
memutuskan apakah undang-undang nasional 
dan prosedur mereka sesuai atau tidak dengan 
standar yang ditetapkan dalam konvensi 
ketenagakerjaan internasional, tunduk – dalam 
hal ratifi kasi – pada prosedur yang ditetapkan 
oleh ILO untuk mempelajari laporan-laporan 
yang berkaitan dengan penerapan Konvensi 
yang sudah diratifi kasi. 

Para konstituen ILO memunyai kemungkinan 
untuk meminta kejelasan tentang arti dari 
ketentuan Konvensi ILO dengan meminta 
pendapat informal dari ILO. Karena Anggaran 
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PRO 169 menangani serangkaian masalah 
internasional, wilayah dan spesifi k-negara. PRO 
169 menggabungkan pendekatan berdasarkan-
kebutuhan yang luwes, sebagai jawaban atas 
kebutuhan dan peluang yang meningkat dengan 
gagasan strategis berjangka-lebih panjang di 
tingkat wilayah dan negara. 

Di Afrika, penelitian menyeluruh atas keadaan 
masyarakat adat dilaksanakan bekerja sama 
dengan African Commission on Human and 
Peoples’ Rights serta kegiatan tingkat negara 
di Kamerun, Kenya dan Namibia sedang 
menangani perubahan kebijakan, peningkatan 
kemampuan pemerintah dan mitra masyarakat 
adat serta pengembangan ekonomi setempat. 

Di Asia, pengutamaan diberikan atas dialog 
dan penyelesaian konfl ik serta perubahan 
kebijakan dan peningkatan kemampuan para 
mitra masyarakat adat dan pemerintah. Pada 
September 2007, sebuah keberhasilan besar 
dicapai setelah Nepal meratifi kasi Konvensi No. 
169 sebagai bagian dari proses perdamaian dan 
reformasi negeri saat itu. 

Di Amerika Latin, PRO 169 makin menjadi 
kebutuhan dan permintaan kerja sama teknis 
yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi 
No. 169, yang diidentifi kasi melalui badan-
badan pengawas ILO.

Informasi lebih jauh tersedia di http://www.ilo.
org/indigenous atau melalui email: pro169.ilo.
org

14.12. SUMBER INFORMASI ILO

Situs ILO tentang masyarakat adat (http://
www.ilo.org/indigenous), berisi serangkaian 
sumber informasi, manual, petunjuk dan 
informasi tentang berbagai program dan 
proyek ILO tentang hak-hak masyarakat 
adat. 

Program untuk Mempromosikan Konvensi ILO 
169 (PRO 169) telah mengembangkan 
pelatihan situs, yang menyediakan 
serangkaian bahan untuk penyelenggaraan 
pelatihan tentang hak-hak masyarakat adat, 

meliputi video, penyajian dengan power 
point, dan bahan latar belakang (http://
www.pro169.org).

ILOLEX (http://www.ilo.org.ilolex) adalah 
pangkalan data trilingual ILO (Spanyol, 
Prancis dan Inggris), yang menyediakan 
informasi tentang ratifi kasi Konvensi-
konvensi ILO serta Rekomendasi, 
tanggapan oleh Komite Pakar, 
Representasi, Keluhan, tafsiran tentang 
Konvensi-konvensi ILO, serta sejumlah 
besar dokumen yang berkaitan. Dalam 
ILOLEX, Anda dapat mencari informasi 
tentang Konvensi tertentu dan/atau negara 
tertentu.

Pangkalan data ILO APPLIS menyediakan 
informasi tentang penerapan Standar 
Ketenagakerjaan Internasional. Buku 
Saku ILO berisi prosedur-prosedur 
yang terkait dengan Konvensi-konvensi 
ketenagakerjaan internasional (edisi yang 
disempurnakan, 2006), menyediakan 
informasi rinci tentang hal-hal seperti 
ratifi kasi dan pengawasam.

Situs tentang Departemen Standar 
Ketenagakerjaan Internasional adalah 
sumber informasi lengkap tentang sistem 
standar ILO dan kegiatan yang berkaitan 
(http:/www.ilo.org/normes). 



XIV. KONVENSI NO. 169: RATIFIKASI, PELAKSANAAN, PENGAWASAN  DAN BANTUAN TEKNIS 215



HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169216

LAMPIRAN



LAMPIRAN 217

LAMPIRAN A: KONVENSI MASYARAKAT ADAT, 
1989 (KONVENSI NO. 169)

Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat 
di Negara-Negara Merdeka (Catatan: Tanggal 
berlakunya Konvensi: 5 September 1991.)

Konvensi: K169

Tempat: Jenewa

Sidang Konferesi yang ke: 76

Tanggal diterima dan ditetapkannya Konvensi ini 
secara resmi: 27 Juni 1989

Diklasifi kasikan dalam pokok bahasan mengenai: 
Masyarakat Hukum Adat

Pokok bahasan: Masyarakat Hukum Adat 

Lihat ratifi kasi-ratifi kasi yang telah dilakukan 
terhadap Konvensi ini

Tampilkan naskah Konvensi ini melalui Internet 
dalam bahasa: Perancis, Spanyol 

Status: Instrumen terbaru. Konvensi ini secara 
resmi diterima dan ditetapkan setelah tahun 
1985 dan saat ini dianggap terbaru.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan 
Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan 
Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, 
dan setelah mengadakan pertemuan dalam 
Sidangnya yang ke-76 pada tanggal 7 Juni 1989, 
dan

Memperhatikan standar-standar internasional 
yang terkandung dalam Konvensi dan 
Rekomendasi Tahun 1957 mengenai Penduduk-
penduduk Pribumi dan Adat, dan

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi 
Universal Hak-Hak Manusia, Perikatan 
Internasional ihwal Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya, Perikatan Internasional 
ihwal Hak-Hak Sipil dan Politik dan banyak 
instrumen internasional mengenai pencegahan 
diskriminasi, dan

Menimbang bahwa perkembangan-
perkembangan yang telah terjadi dalam hukum 

internasional sejak tahun 1957, dan juga 
perkembangan-perkembangan dalam situasi 
masyarakat hukum adat di seluruh wilayah 
dunia, telah menyebabkan standar-standar 
internasional yang baru mengenai pokok 
persoalan ini menjadi patut diterima dan 
ditetapkan dengan suatu pandangan untuk 
menyingkirkan orientasi dari standar-standar 
sebelumnya yang mementingkan pembauran 

Mengenali dan mengakui aspirasi masyarakat 
hukum adat ini untuk melakukan pengendalian 
terhadap institusi-institusi, cara hidup dan 
perkembangan ekonomi mereka sendiri dan 
untuk mempertahankan serta mengembangkan 
jati diri, bahasa dan agama mereka, di 
lingkungan Negara tempat mereka tinggal, dan

Memperhatikan bahwa di banyak bagian 
dunia, masyarakat hukum adat ini tidak dapat 
menikmati hak-hak asasi mereka sederajat 
dengan penduduk lainnya di Negara tempat 
mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, 
nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang 
mereka sering kali telah terkikis, dan

Meminta diberikannya perhatian pada 
sumbangan tersendiri dari masyarakat 
hukum adat bagi keanekaragaman budaya 
dan keselarasan sosial dan ekologi insan 
manusia dan bagi kerja sama dan pemahaman 
internasional, dan 

Memperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan 
berikut telah dibingkai dalam kerja sama 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan 
dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan 
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga Institut 
Suku Indian Antar Amerika, pada tingkat yang 
sepatutnya dan di bidang masing-masing, 
dan bahwa diusulkan untuk melanjutkan kerja 
sama dalam mempromosikan dan menjamin 
diterapkannya ketentuan-ketentuan ini 

Setelah memutuskan untuk secara resmi 
menerima dan menetapkan usulan-usulan 
tertentu yang menyangkut revisi sebagian dari 
Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957 (No. 
107), yang merupakan butir keempat agenda 
sidang, dan
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Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan ini 
harus dituangkan dalam bentuk suatu Konvensi 
internasional yang merevisi Konvensi Masyarakat 
Hukum Adat, 1957;

secara resmi menerima dan menetapkan, pada 
tanggal dua puluh tujuh Juni tahun seribu 
sembilan ratus delapan puluh sembilan ini, 
Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai 
Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun, 1989,

BAGIAN I. KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi

a. masyarakat hukum adat di negara-
negara merdeka yang kondisi 
sosial, budaya dan ekonominya 
membedakan mereka dari unsur-
unsur lain masyarakat nasional, 
dan yang statusnya diatur secara 
keseluruhan maupun sebagian oleh 
adat atau tradisi mereka sendiri atau 
oleh undang-undang atau peraturan-
peraturan khusus;

b. masyarakat hukum adat di negara-
negara merdeka yang dianggap 
sebagai pribumi karena mereka 
adalah keturunan dari penduduk yang 
mendiami negara yang bersangkutan, 
atau berdasarkan wilayah geografi s 
tempat negara yang bersangkutan 
berada, pada waktu penaklukan atau 
penjajahan atau penetapan batas-
batas negara saat ini dan yang, tanpa 
memandang status hukum mereka, 
tetap mempertahankan beberapa 
atau seluruh institusi sosial, ekonomi, 
budaya dan politik mereka sendiri.

2. Penjatidirian terhadap diri sendiri sebagai 
masyarakat hukum adat dianggap sebagai 
kriteria mendasar untuk menetapkan 
kelompok-kelompok yang baginya berlaku 
ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Penggunaan istilah suku dalam Konvensi 
ini tidak boleh kemudian diartikan sebagai 
mempunyai implikasi yang menyangkut 

hak-hak yang dapat dilekatkan pada istilah 
tersebut di bawah hukum internasional.

Pasal 2

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab 
untuk menyusun, dengan partisipasi 
dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, aksi yang terkoordinasi 
dan sistematis untuk melindungi hak-hak 
dari masyarakat hukum adat ini dan untuk 
menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

2. Aksi seperti itu meliputi langkah-langkah 
untuk:

a. memastikan bahwa para anggota dari 
masyarakat hukum adat ini mendapat 
manfaat berdasarkan kesetaraan 
derajat dari hak-hak dan kesempatan-
kesempatan yang diberikan oleh 
undang-undang dan peraturan-
peraturan nasional kepada anggota-
anggota lainnya dari penduduk negara 
tempat mereka tinggal;

b. mengupayakan terwujudnya secara 
penuh hak-hak sosial, ekonomi dan 
budaya dari masyarakat hukum adat 
ini dengan penghormatan terhadap 
identitas sosial dan budaya mereka, 
adat-istiadat dan tradisi mereka, serta 
institusi-institusi mereka;

c. Membantu para anggota dari 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan untuk menghapus 
kesenjangan sosial ekonomi yang 
dapat terjadi antara pribumi dan 
anggota-anggota lain masyarakat 
nasional, dengan cara yang sesuai 
dengan aspirasi dan cara hidup 
mereka.

Pasal 3

1. Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati 
hak-hak mereka sebagai manusia dan 
kebebasan-kebebasan yang bersifat 
mendasar tanpa halangan atau diskriminasi. 
Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku 
tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-
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laki maupun anggota perempuan dari 
masyarakat hukum adat ini.

2. Bentuk paksaan atau ancaman pemaksaan 
tidak boleh digunakan untuk melanggar 
hak-hak sebagai manusia dan kebebasan-
kebebasan yang bersifat mendasar dari 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 
termasuk hak-hak yang terkandung dalam 
Konvensi ini

Pasal 4

1.  Upaya-upaya khusus ditetapkan 
sebagaimana semestinya untuk menjaga 
dan melindungi keselamatan warga, 
institusi, harta benda, tenaga kerja, budaya 
dan lingkungan hidup dari masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan.

2.  Upaya-upaya khusus semacam itu tidak 
boleh bertentangan dengan harapan-
harapan yang dengan bebas dinyatakan 
dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan.

3.  Dinikmatinya hak-hak umum sebagai warga 
negara, tanpa diskriminasi, tidak boleh 
dikorbankan dengan cara apapun oleh 
upaya-upaya khusus semacam itu.

Pasal 5

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan 
Konvensi ini:

(a)  Nilai-nilai dan praktik-praktik sosial, budaya, 
agama, dan spiritual [rohani] masyarakat 
hukum adat ini diakui dan dilindungi, dan 
hakikat dari masalah-masalah yang mereka 
hadapi baik sebagai kelompok maupun 
sebagai individu diperhatikan sebagaimana 
seharusnya 

(b)  Keutuhan dari nilai-nilai, praktik-praktik dan 
institusi-institusi dari masyarakat hukum 
adat ini dihormati;

(c)  Ditetapkan kebijakan-kebijakan yang 
ditujukan untuk mengurangi kesulitan-
kesulitan yang dialami oleh masyarakat 
hukum adat ini dalam menghadapi 
kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan 

pekerjaan, dengan partisipasi dan kerja 
sama dari masyarakat hukum adat yang 
mengalami kondisi-kondisi baru tersebut

Pasal 6

1.  Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan 
Konvensi ini, pemerintah:

(a)  mengkonsultasikannya dengan 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, melalui prosedur-
prosedur sebagaimana seharusnya 
dan terutama melalui institusi-
institusi perwakilan mereka, setiap 
kali sedang dilakukan pertimbangan 
terhadap upaya-upaya legislatif atau 
administratif yang dapat langsung 
berpengaruh terhadap mereka; 

(b)  menetapkan cara-cara yang 
memungkinkan masyarakat hukum 
adat ini untuk dapat secara bebas 
berpartisipasi, sekurang-kurangnya 
pada tingkat yang sama seperti 
sektor-sektor lainnya dalam populasi, 
di seluruh tingkat pengambilan 
keputusan dalam institusi-institusi 
pemilihan umum dan administrasi dan 
badan-badan lain yang bertanggung 
jawab atas kebijakan-kebijakan dan 
program-program yang menyangkut 
kepentingan mereka; 

(c)  menetapkan cara-cara untuk 
mengembangkan sepenuhnya 
institusi-institusi dan inisiatif-inisiatif 
dari masyarakat hukum adat ini 
sendiri, dan dalam hal-hal yang 
semestinya, memberikan sumber-
sumber daya yang perlu untuk maksud 
ini.

2.  Konsultasi-konsultasi yang dilakukan dalam 
penerapan Konvensi ini dilakukan dengan 
itikad baik dan dalam bentuk yang tepat 
dan sesuai dengan keadaan-keadaan yang 
ada, dengan tujuan agar upaya-upaya yang 
diusulkan mendapatkan kesepakatan atau 
izin. 
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Pasal 7

1. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
berhak memutuskan prioritas-prioritas 
mereka sendiri untuk proses pembangunan 
ketika proses tersebut mempengaruhi 
kehidupan, kepercayaan, institusi-institusi 
dan kesejahteraan rohani mereka serta 
tanah-tanah yang mereka diami atau 
apabila tidak mereka diami, mereka 
gunakan, dan untuk menjalankan kendali, 
sedapat mungkin, terhadap pembangunan 
ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. 
Di samping itu, mereka berpartisipasi dalam 
perumusan, implementasi dan evaluasi 
rencana-rencana dan program-program 
pembangunan nasional maupun regional 
yang dapat membuat mereka secara 
langsung terkena dampaknya.

2. Perbaikan kondisi-kondisi kehidupan dan 
pekerjaan serta tingkat-tingkat kesehatan 
dan pendidikan masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan, dengan partisipasi 
dan kerja sama mereka, harus menjadi hal 
yang diprioritaskan dalam rencana-rencana 
pembangunan ekonomi secara keseluruhan 
dari daerah-daerah yang mereka tinggali. 
Proyek-proyek khusus bagi pembangunan 
daerah-daerah yang mereka tinggali itu 
juga harus dirancang sedemikian rupa guna 
mendorong terwujudnya perbaikan yang 
dimaksud.

3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan 
agar, bilamana selayaknya diperlukan, 
dilakukan studi, melalui kerja sama 
dengan masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, untuk menilai dampak sosial, 
rohani, budaya dan lingkungan hidup 
terhadap masyarakat hukum adat tersebut 
sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan 
pembangunan yang direncanakan. 

4. Pemerintah-pemerintah harus mengambil 
upaya-upaya, melalui kerja sama dengan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 
untuk melindungi dan melestarikan 
lingkungan hidup wilayah-wilayah yang 
mereka diami.

Pasal 8

1. Dalam memberlakukan peraturan 
perundang-undangan nasional 
kepada masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, adat-istiadat atau ketentuan-
ketentuan hukum adat mereka harus 
diindahkan sebagaimana seharusnya.

2. Masyarakat hukum adat ini berhak untuk 
tetap mempertahankan adat-istiadat dan 
institusi-institusi mereka sendiri, bilamana 
adat-istiadat dan institusi-institusi tersebut 
tidak sejalan dengan hak-hak mendasar 
yang didefi nisikan oleh sistem hukum 
nasional dan hak-hak manusia yang telah 
diakui secara internasional. Prosedur-
prosedur harus ditetapkan, bilamana perlu, 
untuk memecahkan konfl ik-konfl ik yang 
dapat timbul dalam penerapan prinsip ini.

3. Diberlakukannya ayat 1 dan ayat 2 Pasal 
ini tidak boleh menghalangi para anggota 
dari masyarakat hukum adat ini untuk 
melaksanakan hak-hak yang diberikan 
kepada semua warga negara dan untuk 
menjalankan tugas-tugas yang berpadanan 
dengan hak-hak tersebut. 

Pasal 9

1. Sejauh hal tersebut sejalan dengan sistem 
hukum nasional dan hak-hak manusia yang 
diakui secara internasional, cara-cara adat 
yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan dalam menangani 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
oleh anggota-anggota mereka harus 
dihormati.

2. Adat-istiadat masyarakat hukum adat ini 
yang berkaitan dengan masalah-masalah 
pidana harus dipertimbangkan oleh para 
pihak yang berwenang dan pengadilan 
yang menangani perkara-perkara seperti 
itu.

Pasal 10

1. Dalam menjatuhkan hukuman pidana yang 
ditetapkan oleh hukum positif kepada para 
anggota dari masyarakat hukum adat ini, 



LAMPIRAN 221

ciri-ciri ekonomi, sosial dan budaya mereka 
harus dipertimbangkan.

2. Cara-cara hukuman selain kurungan dalam 
penjara harus diutamakan.

Pasal 11

Perbuatan memaksa para anggota dari 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
untuk memberikan pelayanan pribadi yang 
bersifat wajib dalam bentuk apapun, dengan 
bayaran maupun tidak, harus dilarang dan dapat 
dijatuhi hukuman menurut hukum, kecuali dalam 
kasus-kasus yang sebelumnya telah ditetapkan 
oleh hukum untuk seluruh warga negara.

Pasal 12

Masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
harus dijaga dan dilindungi dari penyalahgunaan 
hak-hak mereka dan harus dapat menempuh 
jalur hukum, baik secara individu maupun 
melalui badan-badan perwakilan mereka, 
demi terlindunginya hak-hak ini secara efektif. 
Upaya-upaya harus diambil untuk memastikan 
bahwa para anggota dari masyarakat hukum 
adat ini dapat memahami dan dipahami dalam 
proses persidangan, bilamana perlu dengan 
menyediakan penerjemahan atau cara-cara lain 
yang efektif.

BAGIAN II. TANAH

Pasal 13

1. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan 
Konvensi di Bagian ini, para pemerintah 
harus menghormati pentingnya kekhususan 
nilai-nilai budaya dan spiritual dari 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
yang menyangkut hubungan mereka 
dengan tanah atau wilayah kekuasaan, 
atau keduanya sebagaimana yang dapat 
diberlakukan, yang mereka diami atau 
apabila tidak, yang mereka gunakan, 
dan terutama, aspek-aspek kolektif dari 
hubungan ini.

2. Pemakaian istilah tanah dalam Pasal 15 dan 
Pasal 16 harus mencakup konsep wilayah 

kekuasaan, yang meliputi keseluruhan 
lingkungan hidup daerah-daerah yang 
didiami atau apabila tidak, digunakan 
oleh masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan.

Pasal 14

1. Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa 
yang dikuasai oleh masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan terhadap tanah-
tanah yang secara tradisional mereka 
tempati harus diakui. Selain itu, dalam 
situasi yang tepat harus diambil upaya-
upaya untuk menjaga dan melindungi 
hak dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan untuk menggunakan tanah-
tanah yang tidak secara eksklusif mereka 
tempati, tetapi yang secara tradisional 
mereka masuki untuk menyambung hidup 
dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
tradisional. Dalam hal ini, perhatian khusus 
harus diberikan pada situasi yang dihadapi 
oleh masyarakat hukum adat pengembara 
dan para peladang berpindah.

2. Para pemerintah harus mengambil 
langkah-langkah sebagaimana yang 
diperlukan untuk mengidentifi kasi tanah-
tanah yang secara tradisi ditempati 
oleh masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, dan untuk menjamin 
perlindungan secara efektif terhadap hak-
hak mereka atas apa yang mereka miliki 
dan apa yang mereka kuasai. 

3. Prosedur-prosedur yang memadai harus 
disusun dalam sistem hukum nasional 
untuk membereskan tuntutan-tuntutan hak 
atas tanah oleh masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan.

Pasal 15

1. Hak-hak dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan atas sumber-sumber daya 
alam yang berkaitan dengan tanah-tanah 
mereka harus secara khusus dijaga dan 
dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk 
hak dari masyarakat hukum adat ini 
untuk berpartisipasi dalam penggunaan, 
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pengelolaan dan konservasi sumber-sumber 
daya ini.  

2. Dalam situasi-situasi di mana Negara 
tetap mempertahankan kepemilikan 
atas sumber-sumber daya mineral atau 
sumber-sumber daya yang terdapat 
di bawah permukaan tanah atau hak-
hak atas sumber-sumber daya lain yang 
menyangkut tanah, para pemerintah 
harus menetapkan atau mempertahankan 
prosedur-prosedur yang mengharuskan 
mereka untuk mengkonsultasikannya 
dengan masyarakat hukum adat ini, guna 
mendapatkan keterangan yang benar 
tentang apakah dan hingga sejauh mana 
kepentingan masyarakat hukum adat ini 
akan dirugikan, sebelum menjalankan 
atau mengizinkan program-program 
apapun untuk mengeksplorasi atau 
mengeksploitasi sumber-sumber daya 
tersebut yang menyangkut tanah-tanah 
mereka. Masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan harus, bilamana mungkin, 
ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan-
kegiatan tersebut, dan harus menerima 
ganti rugi (kompensasi) yang adil atas 
setiap kerusakan atau kerugian yang 
dapat timbul yang harus mereka tanggung 
sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan 
tersebut.

Pasal 16

1. Mengikuti ayat-ayat berikut dari Pasal ini, 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
tidak boleh disingkirkan dari tanah-tanah 
yang mereka tempati.

2. Bilamana pemindahan masyarakat hukum 
adat ini ke tempat lain dianggap perlu 
sebagai suatu langkah pengecualian, 
pemindahan ke tempat lain tersebut 
hanya boleh berlangsung apabila mereka 
dengan kehendak bebas yang mereka miliki 
menyetujuinya setelah mereka memaklumi 
akibat-akibatnya. Bilamana tidak dapat 
diperoleh persetujuan dari mereka, 
pemindahan ke tempat lain tersebut hanya 
boleh berlangsung dengan mengikuti 
prosedur-prosedur semestinya yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan nasional, termasuk dengan cara 
mengumpulkan pendapat umum bilamana 
dipandang tepat atau patut dilakukan, 
sehingga memberikan kesempatan bagi 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
untuk dapat terwakili kepentingannya 
secara efektif.

3. Bilamana mungkin, masyarakat hukum 
adat ini harus mempunyai hak untuk 
pulang ke tanah-tanah tradisional mereka, 
segera setelah tidak ada lagi alasan untuk 
memindahkan mereka ke tempat lain.

4. Ketika kepulangan seperti itu tidak 
mungkin, sebagaimana ditetapkan oleh 
perjanjian atau, dalam hal tidak adanya 
perjanjian seperti itu, melalui prosedur-
prosedur yang tepat, masyarakat hukum 
adat ini harus, dalam semua situasi 
yang mungkin, diberi tanah-tanah yang 
mutunya dan status hukumnya sekurang-
kurangnya sama dengan tanah-tanah yang 
sebelumnya mereka tempati, yang sesuai 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
mereka saat ini dan perkembangan 
di masa yang akan datang. Bilamana 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
menyatakan lebih menyukai atau memilih 
ganti rugi dalam bentuk uang atau barang, 
mereka harus diberi ganti rugi sesuai 
permintaan mereka tersebut di bawah 
jaminan-jaminan yang tepat dan patut.

5. Orang-orang yang dipindahkan ke tempat 
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 
4 di atas harus mendapat ganti rugi 
sepenuhnya atas setiap kehilangan atau 
perasaan terluka yang diakibatkan oleh 
pemindahan ke tempat lain tersebut. 

Pasal 17

1. Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
bagi pengalihan hak-hak atas tanah di 
antara sesama anggota mereka sendiri 
harus dihormati.

2. Konsultasi dengan masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan harus dilakukan 
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setiap kali sedang diberikan pertimbangan 
terhadap kemampuan mereka untuk 
memberikan atau menyerahkan ke dalam 
kekuasaan pihak lain tanah-tanah mereka 
atau kalau tidak, mengalihkan hak-hak 
mereka di luar masyarakat mereka sendiri. 

3. Orang-orang yang tidak termasuk 
masyarakat hukum adat ini harus dicegah 
supaya tidak menarik keuntungan 
secara tidak sepatutnya dari adat-
istiadat masyarakat hukum adat ini atau 
ketidakmengertian atau kurangnya 
pemahaman anggota-anggota mereka 
tentang ketentuan perundang-undangan 
guna memastikan kepemilikan, penguasaan 
atau penggunaan tanah yang merupakan 
milik masyarakat hukum adat ini. 

Pasal 18

Hukuman-hukuman pidana yang memadai harus 
ditetapkan oleh hukum atas penyerobotan, atau 
penggunaan secara tidak sah dari tanah-tanah 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 
dan para pemerintah harus mengambil 
langkah-langkah untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran seperti itu. 

Pasal 19

Program-program pertanahan nasional harus 
memberikan kepastian kepada masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan bahwa mereka 
akan mendapat perlakuan yang sama dengan 
perlakuan yang diberikan kepada sektor-sektor 
lain dari populasi dalam kaitannya dengan: 

a. pemberian wilayah yang lebih banyak bagi 
masyarakat hukum adat ini ketika mereka 
tidak mempunyai daerah yang diperlukan 
yang dapat memberikan apa yang menjadi 
kebutuhan-kebutuhan pokok mereka 
untuk dapat hidup secara wajar, atau yang 
dapat menampung jumlah mereka yang 
kemungkinan bertambah.  

b. pemberian sarana-sarana yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan pembangunan 
tanah-tanah yang sudah berada di dalam 
kekuasaan masyarakat hukum adat ini.

BAGIAN III. PEREKRUTAN DAN SYARAT-
SYARAT KERJA

Pasal 20

1. Para pemerintah harus, dalam kerangka 
peraturan perundang-undangan nasional, 
dan melalui kerja sama dengan masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan, 
menetapkan langkah-langkah khusus 
guna memastikan perlindungan efektif 
sehubungan dengan perekrutan dan 
syarat-syarat kerja bagi para pekerja dari 
masyarakat hukum adat ini, sampai mereka 
tidak secara efektif dilindungi oleh undang-
undang yang berlaku bagi para pekerja 
secara umum.

2. Para pemerintah harus melakukan setiap 
hal yang mungkin dilakukan untuk 
mencegah diskriminasi antara para 
pekerja dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan dan para pekerja lainnya, 
terutama yang menyangkut:

a. penerimaan untuk bekerja, termasuk 
dalam pekerjaan yang memerlukan 
keterampilan, dan juga upaya-upaya 
kenaikan jabatan dan peningkatan 
karir;

b. pengupahan yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya

c. bantuan medis dan sosial, 
keselamatan dan kesehatan kerja, 
semua manfaat jaminan sosial dan 
manfaat-manfaat lain yang berkaitan 
dengan pekerjaan, serta perumahan;

d. hak berserikat dan kebebasan 
untuk melakukan semua kegiatan 
sah serikat pekerja, dan hak untuk 
membuat perjanjian bersama dengan 
pengusaha atau organisasi pengusaha. 

3.  Upaya-upaya yang diambil harus meliputi 
langkah-langkah untuk memastikan:

a. bahwa para pekerja dari masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan, 
termasuk para pekerja musiman, 
lepas, dan migran dalam pekerjaan 
pertanian dan pekerjaan lainnya, dan 
juga mereka yang dipekerjakan oleh 
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kontraktor-kontraktor tenaga kerja 
[perusahaan-perusahaan penyedia 
jasa tenaga kerja], mendapatkan 
perlindungan yang diberikan oleh 
hukum dan praktik nasional kepada 
para pekerja lain dengan pekerjaan 
yang sama atau sejenis di sektor-
sektor yang sama, dan bahwa mereka 
sepenuhnya diberitahu apa yang 
menjadi hak-hak mereka menurut 
undang-undang tenaga kerja dan cara-
cara untuk mendapatkan keadilan atau 
ganti rugi yang tersedia bagi mereka;

b. bahwa para pekerja dari masyarakat 
hukum adat ini tidak ditempatkan 
dalam kondisi-kondisi kerja yang 
berbahaya bagi kesehatan mereka, 
terutama yang membuat mereka 
terkena pestisida atau zat-zat beracun 
lainnya;

c. bahwa para pekerja dari masyarakat 
hukum adat ini tidak dikenai sistem 
perekrutan secara paksa atau dengan 
ancaman pemaksaan, termasuk 
sistem ijon dan bentuk-bentuk lain 
perbudakan melalui jerat atau ikatan 
utang.

d. bahwa para pekerja dari masyarakat 
hukum adat ini mendapatkan 
kesempatan setara dan perlakuan 
setara dalam pekerjaan untuk laki-laki 
maupun perempuan, dan perlindungan 
dari pelecehan seksual.

4.  Perhatian khusus harus diberikan bagi 
pembentukan dinas-dinas pengawasan 
perburuhan yang memadai di bidang-
bidang tempat para pekerja dari 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
bekerja dengan mendapatkan upah, 
guna memastikan dipatuhinya ketentuan-
ketentuan dari Bagian ini dari Konvensi ini.

BAGIAN IV. PELATIHAN KEJURUAN, 
KERAJINAN TANGAN DAN INDUSTRI-
INDUSTRI PEDESAAN

Pasal 21

Para anggota dari masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan harus mendapatkan kesempatan 
yang sekurang-kurangnya sama dengan 
kesempatan yang didapat oleh warga negara 
lain sehubungan dengan upaya-upaya pelatihan 
kejuruan.

Pasal 22

1. Upaya-upaya harus diambil untuk 
meningkatkan partisipasi secara sukarela 
dari para anggota masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan dalam program-
program pelatihan kejuruan yang 
penerapannya bersifat umum.

2. Bilamana program-program yang ada dari 
pelatihan kejuruan yang penerapannya 
bersifat umum tidak memenuhi kebutuhan-
kebutuhan khusus dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan, para pemerintah 
harus, dengan partisipasi dari masyarakat 
hukum adat ini, memastikan tersedianya 
program-program dan fasilitas-fasilitas 
pelatihan khusus.

3. Setiap program pelatihan khusus harus 
didasarkan pada lingkungan ekonomi, 
kondisi sosial, kondisi budaya dan 
kebutuhan praktis dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan. Setiap studi 
yang dilakukan dalam kaitan ini harus 
dijalankan melalui kerja sama dengan 
masyarakat hukum adat ini, yang harus 
diajak berkonsultasi soal penyelenggaraan 
dan pelaksanaan program-program 
tersebut. Bilamana memungkinkan, 
masyarakat hukum adat ini harus secara 
bertahap mengambil alih tanggung jawab 
atas penyelenggaraan dan pelaksanaan 
program-program pelatihan khusus 
tersebut, apabila mereka memutuskan 
demikian. 
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Pasal 23

1. Kerajinan tangan, industri-industri 
berbasis pedesaan dan masyarakat, 
serta perekonomian untuk dapat tetap 
bertahan hidup dan kegiatan-kegiatan 
tradisional dari masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan, seperti berburu, 
menangkap ikan, menangkap binatang 
hutan dengan menggunakan perangkap, 
dan mengumpulkan hasil hutan, harus 
diakui sebagai faktor-faktor penting 
dalam melestarikan kebudayaan mereka 
dan dalam swasembada ekonomi dan 
pembangunan mereka. Para pemerintah 
harus, dengan keikutsertaan dari 
masyarakat hukum adat ini dan bilamana 
dipandang tepat dan patut, memastikan 
supaya kegiatan-kegiatan ini diperkuat dan 
ditingkatkan.  

2. Atas permintaan dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan, bantuan teknis 
dan keuangan yang tepat harus diberikan 
setiap kali hal tersebut mungkin, dengan 
mempertimbangkan teknologi-teknologi 
tradisional dan karakteristik-karakteristik 
budaya masyarakat hukum adat ini, 
dan juga pentingnya pembangunan 
berkelanjutan dan berkeadilan.

BAGIAN V. JAMINAN SOSIAL DAN 
KESEHATAN

Pasal 24

Skema-skema jaminan sosial harus diperluas 
secara bertahap untuk mengikutsertakan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan 
diterapkan tanpa diskriminasi terhadap mereka.

Pasal 25

1. Para pemerintah harus memastikan 
tersedianya pelayanan kesehatan yang 
memadai bagi masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan, atau harus memberikan 
kepada mereka sumber-sumber daya 
yang memungkinkan mereka merancang 
dan memberikan pelayanan-pelayanan 
kesehatan di bawah tanggung jawab 

mereka sendiri dan mengendalikannya 
sehingga mereka dapat menikmati standar 
kesehatan jasmani dan mental yang 
tertinggi yang dapat dicapai.

2. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus, 
sejauh mungkin, berbasis masyarakat. 
Pelayanan kesehatan harus direncanakan 
dan diselenggarakan melalui kerja 
sama dengan masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan dan dengan 
mempertimbangkan kondisi ekonomi, 
geografi s, sosial dan budaya mereka serta 
perawatan pencegahan, praktik-praktik 
penyembuhan dan obat-obatan tradisional.

3. Sistem perawatan kesehatan harus 
memprioritaskan pelatihan dan 
penggunaan tenaga kerja  dari masyarakat 
setempat sebagai pekerja-pekerja 
kesehatan, dan berfokus pada perawatan 
kesehatan primer sambil membina 
hubungan yang kokoh dengan tingkat-
tingkat pelayanan perawatan kesehatan 
lainnya.

4. Penyediaan pelayanan-pelayanan 
kesehatan tersebut harus dikoordinasikan 
dengan upaya-upaya lain di bidang sosial, 
ekonomi dan budaya di negara yang 
bersangkutan.

BAGIAN VI. PENDIDIKAN DAN SARANA 
KOMUNIKASI

Pasal 26

Harus diambil upaya-upaya guna memastikan 
bahwa para anggota dari masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan mempunyai 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 
di semua tingkatan pada tempat berpijak yang 
sekurang-kurangnya sama dengan tempat 
berpijak masyarakat lainnya di negara yang 
bersangkutan.

Pasal 27

1. Program-program dan pelayanan-
pelayanan pendidikan bagi masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan harus 
dikembangkan serta diterapkan dan 
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dijalankan (diimplementasikan) melalui kerja 
sama dengan mereka guna memenuhi apa 
yang menjadi kebutuhan-kebutuhan khusus 
mereka, dan harus memasukkan sejarah 
mereka, pengetahuan dan teknologi yang 
mereka miliki, sistem nilai yang mereka 
miliki, dan apa yang selanjutnya menjadi 
harapan dan keinginan (aspirasi) mereka di 
bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Pihak berwenang yang berkuasa mengambil 
keputusan harus memastikan pelatihan para 
anggota masyarakat hukum adat ini dan 
keterlibatan mereka dalam perumusan serta 
penerapan dan pelaksanaan (implementasi) 
program-program pendidikan, dengan 
harapan supaya tanggung jawab atas 
penyelenggaraan dan pengelolaan 
program-program ini dapat secara bertahap 
dialihkan kepada masyarakat hukum adat 
tersebut ketika hal tersebut dipandang 
tepat dan patut untuk dilakukan.

3. Di samping itu, para pemerintah harus 
mengakui hak masyarakat hukum adat 
ini untuk membentuk lembaga-lembaga 
dan fasilitas-fasilitas pendidikan mereka 
sendiri, asalkan lembaga-lembaga tersebut 
memenuhi standar-standar minimum yang 
ditetapkan oleh pihak berwenang yang 
berkuasa mengambil keputusan melalui 
konsultasi dengan masyarakat hukum adat 
ini. Sumber-sumber daya yang tepat harus 
disediakan untuk maksud ini.

Pasal 28

1. Anak-anak dari masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan harus, bilamana hal 
tersebut dapat dilakukan, diajari membaca 
dan menulis dalam bahasa pribumi mereka 
sendiri atau dalam bahasa yang paling 
umum digunakan oleh kelompok tempat 
mereka menjadi anggotanya. Bilamana hal 
ini tidak dapat dilakukan, pihak berwenang 
yang berkuasa mengambil keputusan harus 
melakukan konsultasi dengan masyarakat 
hukum adat ini guna menetapkan upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencapai tujuan ini.

2. Upaya-upaya yang memadai harus diambil 
untuk memastikan bahwa masyarakat 
hukum adat ini mempunyai kesempatan 
untuk memperoleh kemampuan berbicara 
secara fasih dalam bahasa nasional atau 
dalam salah satu bahasa resmi negara.

3. Upaya-upaya harus diambil untuk 
melestarikan dan meningkatkan 
pengembangan dan praktik dari bahasa 
pribumi masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan.

Pasal 29

Ditanamkannya pengetahuan umum dan 
keterampilan yang akan membantu anak-anak 
dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
untuk berpartisipasi secara penuh dan pada 
tempat berpijak yang sama di dalam masyarakat 
mereka sendiri dan di dalam masyarakat 
di tingkat nasional harus menjadi sasaran 
pendidikan masyarakat hukum adat ini.

Pasal 30

1. Para pemerintah harus menetapkan 
langkah-langkah yang sesuai dengan tradisi 
dan budaya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, untuk memberitahukan 
kepada mereka apa yang menjadi hak-hak 
dan tugas-tugas [atau kewajiban-kewajiban] 
mereka, terutama yang menyangkut 
perburuhan, kesempatan-kesempatan 
ekonomi, soal-soal pendidikan dan 
kesehatan, kesejahteraan sosial dan hak-
hak mereka yang diturunkan dari Konvensi 
ini.

2. Apabila perlu, ini harus dilakukan melalui 
terjemahan-terjemahan tertulis dan melalui 
penggunaan sarana-sarana komunikasi 
massa dalam bahasa masyarakat hukum 
adat ini.

 

Pasal 31

Upaya-upaya pendidikan harus dilakukan di 
antara semua bagian masyarakat di tingkat 
nasional, dan terutama di antara mereka 
yang berhubungan paling langsung dengan 
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 
dengan tujuan menghapus prasangka-prasangka 
yang mungkin mereka pendam sejak lama 
terhadap masyarakat hukum adat ini. Untuk 
mencapai hal ini, harus dilakukan upaya-upaya 
untuk memastikan bahwa buku-buku pelajaran 
sejarah dan materi-materi pendidikan lainnya 
memberikan gambaran yang adil, tepat dan 
informatif mengenai masyarakat dan budaya 
masyarakat hukum adat ini.

BAGIAN VII. HUBUNGAN DAN KERJA SAMA 
LINTAS BATAS

Pasal 32

Para pemerintah harus mengambil upaya-
upaya yang tepat, termasuk melalui perjanjian 
internasional, untuk memfasilitasi hubungan dan 
kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat lintas 
batas-batas negara, termasuk kegiatan-kegiatan 
di bidang ekonomi, sosial, budaya, spiritual dan 
lingkungan hidup.

BAGIAN VIII. ADMINISTRASI

Pasal 33

1. Pihak berwenang pemerintah yang 
bertanggung jawab atas hal-hal yang 
dicakup dalam Konvensi ini harus 
memastikan adanya instansi-instansi atau 
mekanisme-mekanisme lain yang diperlukan 
untuk menyelenggarakan program-program 
yang berdampak terhadap masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan, dan harus 
memastikan bahwa mereka mempunyai 
sarana yang diperlukan untuk dapat 
menjalankan sebagaimana seharusnya 
fungsi-fungsi yang diserahkan kepada 
mereka untuk dikerjakan.

2. Program-program ini harus mencakup:

a. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan 
dan evaluasi, melalui kerja sama 
dengan masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, terhadap upaya-upaya 
yang ditetapkan dalam Konvensi ini;

b. diusulkannya upaya-upaya legislatif dan 
upaya-upaya lainnya kepada para pihak 

berwenang yang berkuasa mengambil 
keputusan serta pengawasan terhadap 
penerapan dari upaya-upaya yang 
diambil, melalui kerja sama dengan 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan.

BAGIAN IX. KETENTUAN-KETENTUAN 
UMUM

Pasal 34

Hakikat dan ruang lingkup dari upaya-upaya 
yang akan diambil untuk melaksanakan 
Konvensi ini ditetapkan secara luwes, dengan 
memperhatikan kondisi-kondisi yang menjadi 
ciri tiap-tiap negara. 

Pasal 35

Penerapan dari ketentuan-ketentuan Konvensi 
ini tidak boleh merugikan apa yang merupakan 
hak dari dan manfaat bagi masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan menurut Konvensi-
konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi 
lainnya, perjanjian-perjanjian antar negara, 
atau undang-undang nasional, keputusan-
keputusan, adat kebiasaan atau kesepakatan-
kesepakatan.

BAGIAN X. KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 36

Konvensi ini merevisi Konvensi Masyarakat 
Hukum Adat, 1957.

Pasal 37

Ratifi kasi resmi dari Konvensi ini disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan 
Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 38

1. Konvensi ini bersifat mengikat hanya 
bagi negara-negara Anggota Organisasi 
Perburuhan Internasional yang ratifi kasinya 
telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.



HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169228

2. Tanggal berlakunya Konvensi ini dihitung 
dua belas bulan setelah tanggal ratifi kasi 
Konvensi ini oleh dua negara Anggota 
didaftarkan pada Direktur Jenderal 

3. Selanjutnya, tanggal berlakunya Konvensi 
ini bagi masing-masing Anggota dihitung 
dua belas bulan sesudah tanggal ratifi kasi 
Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 39

1. Anggota yang telah meratifi kasi Konvensi 
ini dapat membatalkannya setelah lewat waktu 
10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini 
mulai berlaku, dengan suatu undang-undang 
yang disampaikan kepada Direktur Jenderal 
Kantor Perburuhan Internasional untuk 
didaftarkan.

2. Tiap-tiap Anggota yang telah 
meratifi kasi Konvensi ini dan yang tidak, 
dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun 
waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam 
ayat 1, menggunakan hak pembatalan yang 
dimungkinkan dalam Pasal ini, akan terikat untuk 
kurun waktu sepuluh tahun lagi dan, sesudah 
itu, dapat membatalkan Konvensi ini saat 
berakhirnya tiap-tiap kurun waktu sepuluh tahun 
menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
dalam Pasal ini.

Pasal 40

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan 
Internasional memberitahu segenap 
negara Anggota Organisasi Perburuhan 
Internasional tentang pendaftaran semua 
ratifi kasi dan pembatalan yang disampaikan 
kepadanya oleh negara Anggota 
Organisasi.

2. Pada waktu memberitahu negara 
Anggota Organisasi tentang pendaftaran 
dan ratifi kasi kedua yang disampaikan 
kepadanya, Direktur Jenderal meminta 
negara Anggota Organisasi untuk 
memperhatikan tanggal berlakunya 
Konvensi.

Pasal 41

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan 
Internasional menyampaikan kepada Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 
dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
rincian-rincian lengkap dari semua ratifi kasi 
dan tindakan-tindakan pembatalan yang 
didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan 
dari Pasal-pasal terdahulu. 

Pasal 42

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan 
Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional 
menyampaikan kepada Konferensi Umum 
laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan 
mempelajari keinginan untuk menempatkan 
masalah revisi Konvensi ini, baik seluruhnya 
maupun sebagian, dalam agenda Konferensi. 

Pasal 43

1. Apabila Konferensi menerima dan 
menetapkan suatu Konvensi baru yang 
merevisi Konvensi ini seluruhnya atau 
sebagian, maka, kecuali Konvensi yang 
baru tersebut menetapkan lain-

a. ratifi kasi oleh suatu negara Anggota 
terhadap Konvensi perevisi yang 
baru tersebut akan secara ipso jure 
(menurut jalannya hukum itu sendiri) 
langsung menyebabkan dibatalkannya 
Konvensi ini, sekalipun terdapat 
ketentuan-ketentuan Pasal 39 di atas, 
apabila dan pada waktu Konvensi 
perevisi yang baru tersebut telah 
berlaku;

b. terhitung sejak tanggal berlakunya 
Konvensi perevisi yang baru tersebut, 
Konvensi ini tidak dapat diratifi kasi lagi 
oleh negara Anggota 

2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap 
berlaku dalam bentuk dan isinya yang 
sebenarnya bagi negara-negara Anggota 
yang telah meratifi kasinya tetapi belum 
meratifi kasi Konvensi perevisinya.
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Pasal 44

Bunyi naskah versi bahasa Inggris dan versi 
bahasa Perancis dari Konvensi ini sama-sama 
resmi

LAMPIRAN B: DEKLARASI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK 
MASYARAKAT ADAT

Diadopsi oleh Resolusi Sidang Umum 61/295, 
13 September 2007 

Sidang Umum

Berpedomankan pada tujuan dan prinsip-prinsip 
Piagam PBB, serta keyakinan yang kuat atas 
terpenuhinya kewajiban negara-negara sesuai 
dengan Piagam Deklarasi, maka:

Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar 
dengan masyarakat lain, dengan tetap 
mengakui hak semua orang untuk berbeda, 
untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk 
dihargai karena perbedaan tersebut.

Menegaskan pula bahwa semua kelompok 
masyarakat memberikan kontribusi terhadap 
keberagaman, kekayaan peradaban dan 
kebudayaan, yang merupakan warisan bersama 
umat manusia.

Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, 
kebijakan dan praktik-praktik yang didasarkan 
pada atau yang mendukung superioritas 
kelompok masyarakat atau individu-individu 
atas dasar asal-usul kelompok masyarakat, 
perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik atau 
budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara 
hukum tidak benar, secara moral terkutuk, dan 
secara sosial tidak adil.

Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, 
dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas 
dari segala bentuk diskriminasi, apa pun 

jenisnya.

Memperhatikan bahwa masyarakat adat 
telah mengalami penderitaan dari sejarah 
ketidakadilan sebagai akibat dari, antara 
lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-
tanah, wilayah dan sumber-sumber daya 
mereka, sehingga menghalangi mereka untuk 
menggunakan, terutama, hak mereka atas 
pembangunan sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya.

Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak 
untuk menghormati dan memajukan hak-hak 
yang melekat pada masyarakat adat, yang 
berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial 
dan budaya, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-
sejarah dan fi lsafat-fi lsafat mereka, khususnya 
hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya 
mereka.

Mengakui adanya kebutuhan mendesak 
untuk menghormati dan memajukan hak-
hak masyarakat adat yang ditegaskan dalam 
perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan 
dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan 
negara.

Menyambut baik masyarakat adat untuk 
mengorganisasi diri guna memperbaiki politik, 
ekonomi, sosial dan budaya serta untuk 
menghentikan segala bentuk diskriminasi dan 
tekanan yang terjadi di manapun.

Meyakini bahwa kontrol masyarakat adat 
terhadap pembangunan yang berdampak 
pada mereka dan tanah-tanahnya, wilayah dan 
sumber daya alam, akan memungkinkan mereka 
untuk menjaga dan memperkuat lembaga-
lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi 
mereka, dan untuk memajukan pembangunan 
selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-
kebutuhan mereka.

Mengakui bahwa penghormatan terhadap 
pengetahuan, budaya dan praktik-praktik 
adat tradisional memberikan sumbangan bagi 
pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan 
serta pengelolaan lingkungan secara tepat.

Menekankan kontribusi pengosongan 
militer atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah 
masyarakat adat terhadap perdamaian, 
kemajuan dan perkembangan ekonomi dan 



HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169230

sosial, saling pengertian dan hubungan yang 
bersahabat antar bangsa dan antar kelompok 
masyarakat di dunia.

Mengakui secara khusus hak keluarga-
keluarga dan komunitas-komunitas adat untuk 
mempertahankan tanggung jawab bersama 
bagi pengasuhan, pelatihan, pendidikan dan 
kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan 
hak-hak anak.

Menimbang bahwa hak-hak yang ditegaskan 
dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-
persetujuan dan pengaturan-pengaturan 
konstruktif lain antara negara-negara dan 
masyarakat adat, dalam beberapa keadaan, 
adalah benar-benar persoalan yang menjadi 
perhatian, tanggung jawab dan menjadi peran 
internasional.

Serta menimbang bahwa perjanjian-perjanjian, 
persetujuan-persetujuan dan penetapan-
penetapan konstruktif lain, serta hubungan yang 
mereka wakilkan adalah dasar bagi penguatan 
kerja sama antara masyarakat adat dan negara. 

Mengakui bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya1 dan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 
sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi 
Vienna2, menegaskan makna mendasar betapa 
pentingnya hak menentukan nasib sendiri untuk 
semua kelompok masyarakat, yang atas dasar 
hak ini, mereka bebas menentukan status politik 
mereka dan bebas mengejar pembangunan 
ekonomi, sosial dan budayanya.

Memastikan bahwa tidak ada satu ketentuan 
pun dalam Deklarasi ini yang bisa digunakan 
untuk mengingkari hak-hak kelompok 
masyarakat manapun untuk menentukan nasib 
sendiri, yang dilaksanakan dalam keselarasan 
dengan hukum internasional.

Meyakini bahwa pengakuan atas hak-hak 
masyarakat adat dalam Deklarasi ini akan 
meningkatkan keharmonisan dan hubungan 
kerja sama antara negara dan masyarakat adat, 
yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, 

demokrasi, penghormatan terhadap hak 
asasi manusia, tanpa diskriminasi dan dapat 
dipercaya.

Mendorong negara-negara untuk tunduk dan 
melaksanakan secara efektif semua kewajiban 
yang berlaku terhadap masyarakat adat sesuai 
dengan instrumen-instrumen internasional, 
khususnya yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia, melalui konsultasi dan bekerja sama 
dengan masyarakat adat yang bersangkutan.

Menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-
Bangsa memunyai peran yang penting 
dan berkelanjutan dalam memajukan dan 
melindungi hak-hak masyarakat adat.

Meyakini bahwa Deklarasi ini menjadi suatu 
langkah maju penting dalam rangka pengakuan, 
pemajuan dan perlindungan hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan masyarakat adat dan 
dalam pengembangan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan di 
bidang ini.

Mengakui dan menegaskan kembali bahwa 
warga masyarakat adat diakui, tanpa 
perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia 
yang diakui dalam hukum internasional, 
dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-
hak kolektif yang sangat diperlukan dalam 
kehidupan dan keberadaan mereka serta dalam 
pembangunan yang utuh sebagai kelompok 
masyarakat.

Mengakui bahwa situasi masyarakat adat 
berbeda-beda dari region ke region dan 
dari negara ke negara dan bahwa berbagai 
sejarah khusus nasional dan regional serta latar 
belakang budaya harus menjadi pertimbangan.

Dengan khidmat mengumumkan bahwa 
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat ini sebagai sebuah 
standar capaian yang harus dipatuhi dalam 
semangat kebersamaan dan saling menghargai.

Pasal 1

Masyarakat adat memunyai hak secara penuh 
untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-
sendiri, atas semua hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam 

1 Lihat resolusi 2200 A (XXI), annex

2 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
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Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi 
Universal Hak-Hak Asasi Manusia3 dan hukum 
internasional tentang hak asasi manusia 

Pasal 2

Masyarakat adat dan warganya bebas dan 
sederajat dengan semua kelompok-kelompok 
masyarakat dan warga-warga lainnya, dan 
memunyai hak untuk terbebas dari segala 
bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak 
mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-
usul atau identitas mereka.

Pasal 3

Masayarakat adat memunyai hak untuk me-
nentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak 
tersebut, mereka secara bebas menentukan 
status politik dan secara bebas mengem-
bangkan kemajuan ekonomi, sosial dan bu-
daya 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 fungsi-fungsi 
otonomi mereka.

Pasal 5

Masyarakat adat memunyai hak untuk menjaga 
dan memperkuat ciri-ciri mereka yang 
berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, 
sosial dan institusi-institusi budaya, seraya 
tetap mempertahankan hak mereka untuk 
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya negara.

Pasal 6

Setiap warga masyarakat adat memunyai hak 
atas suatu kebangsaan.

Pasal 7

1.  Setiap warga masyarakat adat memiliki hak 
yang utuh atas kehidupan, keutuhan fi sik 
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 apa pun atau tindakan-
tindakan pelanggaran lainnya, termasuk 
pemindahan anak-anak secara paksa dari 
sebuah kelompok ke kelompok lainnya.

Pasal 8

1.  Masyarakat adat dan warganya memiliki 
hak untuk tidak menjadi target dari 
pemaksaan percampuran budaya atau 
pengrusakan budaya mereka.

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, atau dari 
nilai-nilai kultural atau identitas etnik 
mereka.

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

(c)  Setiap bentuk pemindahan penduduk 
yang memunyai tujuan atau berakibat 
melanggar atau mengurangi hak apa 
pun kepunyaan 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.

3 Resolusi 217 A (III)
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Pasal 9

Masyarakat adat dan warga-warga adat 
memunyai hak untuk menjadi bagian dari suatu 
komunitas atau bangsa, sesuai dengan tradisi-
tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari komunitas 
atau bangsa tersebut. Tidak ada diskriminasi apa 
pun yang boleh timbul akibat dari diberikannya 
hak tersebut.

Pasal 10

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan 
secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. 
Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa 
persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan 
dari masyarakat adat yang bersangkutan dan 
hanya boleh setelah ada kesepakatan atas ganti 
kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika 
memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali 
lagi.

Pasal 11

1.  Masyarakat adat memunyai hak untuk 
mempraktikkan dan memperbarui tradisi-
tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini 
meliputi hak untuk mempertahankan, 
melindungi dan mengembangkan wujud 
kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang 
dan yang akan datang, seperti situs-situs 
arkeologi dan sejarah, artefak, desain, 
upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan 
seni pertunjukan dan kesusasteraan.

2.  Negara akan melakukan pemulihan melalui 
mekanisme yang efektif termasuk restitusi, 
yang dibangun dengan masyarakat adat, 
dengan rasa hormat pada kekayaan 
budaya, intelektual, religi dan spiritual 
mereka, yang telah diambil tanpa 
persetujuan bebas dan sadar dari mereka, 
atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi 
dan adat mereka.

Pasal 12

1.  Masyarakat adat memunyai hak 
untuk mewujudkan, mempraktikkan, 
mengembangkan dan mengajarkan tradisi, 
kebiasaan dan upacara spiritual dan religi 

mereka; hak untuk mempertahankan, 
melindungi, dan memunyai akses dengan 
keleluasaan pribadi terhadap situs-situs 
religi dan kultural mereka; hak penggunaan 
dan kontrol terhadap objek-objek 
seremonial mereka; dan hak repatriasi jasad 
manusia.

2.  Negara akan mencari akses yang 
memungkinkan dan/atau mengembalikan 
objek-objek upacara dan tempat-tempat 
pemakaman kepada mereka melalui 
mekanisme yang transparan dan efektif, 
yang dibangun dalam hubungannya 
dengan apa yang menjadi perhatian 
masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 13

1.  Masyarakat adat memunyai hak 
untuk memperbarui, menggunakan, 
mengembangkan dan mewariskan kepada 
generasi-genarasi yang akan datang 
atas sejarah, bahasa, tradisi lisan, fi lsafat, 
sistem tulisan dan kesusasteraan,  untuk 
menandakan dan menggunakan nama 
mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, 
tempat-tempat dan orang.

2.  Negara akan mengambil upaya-upaya 
efektif untuk memastikan bahwa hak ini 
terlindungi dan juga untuk memastikan 
bahwa mereka dapat mengerti dan 
dimengerti dalam proses politik, hukum 
dan administratif, yang diberlakukan 
melalui ketentuan penafsiran atau cara lain 
yang sesuai.

Pasal 14

1.  Masyarakat adat memiliki hak untuk 
membentuk dan mengontrol sistem 
pendidikan mereka dan institusi-institusi 
yang menyediakan pendidikan dalam 
bahasa mereka sendiri, dalam suatu 
cara yang cocok dengan budaya mereka 
tentang pengajaran dan pembelajaran. 

2.  Warga masyarakat adat, termasuk anak-
anak memiliki hak atas pendidikan yang 
diselenggarakan oleh negara dalam semua 
tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.
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3.  Negara, bersama dengan masyarakat 
adat akan mengambil langkah-langkah 
yang efektif, agar warga masyarakat adat, 
terutama anak-anak, termasuk warga yang 
tinggal di luar komunitas mereka, untuk 
memiliki akses atas pendidikan dalam 
budaya mereka sendiri dan disediakan 
dalam bahasa mereka sendiri.

Pasal 15

1.  Masyarakat adat memunyai hak atas 
martabat dan keragaman budaya, tradisi, 
sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang 
secara jelas tercermin dalam semua bentuk 
pendidikan dan informasi publik.

2.  Negara akan mengambil langkah-langkah 
yang efektif, dalam konsultasi dengan 
masyarakat adat yang bersangkutan, untuk 
melawan prasangka dan menghapus 
diskriminasi serta untuk memajukan 
toleransi, saling pengertian dan hubungan 
yang baik antara masyarakat adat dengan 
semua unsur masyarakat yang lain.

Pasal 16

1.  Masyarakat adat memunyai hak untuk 
membentuk media sendiri dalam bahasa-
bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses 
terhadap semua bentuk media umum tanpa 
diskriminasi.

2.  Negara akan mengambil tindakan-
tindakan yang efektif untuk memastikan 
bahwa media yang dimiliki oleh negara 
sepatutnya mencerminkan keragaman 
budaya masyarakat adat. Negara dengan 
tanpa prasangka memastikan kebebasan 
penuh atas ekspresi dan mendorong media 
yang dimiliki secara perseorangan untuk 
mencerminkan keanekaragaman budaya 
masyarakat adat.

Pasal 17

1. Masyarakat adat dan warga masyarakat 
adat memiliki hak untuk menikmati secara 
penuh semua hak yang ditetapkan di dalam 
peraturan ketenagakerjaan internasional 

dan perundang-undangan ketenagakerjaan 
nasional.

2.  Negara, berdasarkan konsultasi dan kerja 
sama dengan masyarakat adat, akan 
mengambil upaya-upaya khusus untuk 
melindungi anak-anak masyarakat adat 
dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap 
bentuk pekerjaan yang menghambat 
atau mengganggu pendidikan anak, 
atau membahayakan perkembangan 
dan kesehatan anak secara fi sik, mental, 
spiritual, moral dan sosial, dengan 
mengingat akan kerentanan mereka 
dan pentingnya pendidikan untuk lebih 
menguatkan mereka.

3.  Warga masyarakat adat memunyai hak 
untuk tidak diperlakukan dalam kondisi-
kondisi yang diskriminatif dalam bidang 
ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya 
pekerjaan atau pengupahan.

Pasal 18

Masyarakat adat memunyai hak untuk 
berpartisipasi dalam proses pembuatan 
keputusan berkenaan 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 pranata pembuatan 
keputusan yang mereka miliki secara 
tradisional.

Pasal 19

Negara akan berkonsultasi dan bekerjasama 
secara tulus dengan masyarakat adat melalui 
institusi-institusi perwakilan masyarakat adat 
agar mereka bisa secara bebas menentukan 
persetujuan mereka sebelum menerima dan 
melaksanakan undang-undang atau tindakan 
administratif yang mungkin mempengaruhi 
mereka

Pasal 20
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1. Masyarakat adat memunyai hak untuk 
memelihara dan mengembangkan sistem-
sistem atau institusi-institusi politik, 
ekonomi dan sosial mereka, guna menjamin 
hak atas penghidupan yang berkecukupan 
dan atas pembangunan, serta untuk secara 
bebas menggunakan semua tradisi dan 
aktivitas ekonomi lainnya.

2.  Pencerabutan atas penghidupan dan 
pembangunan masyarakat adat harus 
mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil

Pasal 21

1.  Masyarakat adat memiliki hak, tanpa 
diskriminasi atas perbaikan kondisi-kondisi 
ekonomi dan sosial mereka, termasuk di 
antaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, 
pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, 
kebersihan, kesehatan dan keamanan 
sosial.

2.  Negara akan mengambil upaya-upaya 
yang efektif, dan jika perlu mengambil 
langkah-langkah khusus, untuk memastikan 
kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat 
adat. Perhatian utama akan diberikan pada 
hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus 
dari para manula, perempuan, kaum muda, 
anak-anak dan penyandang cacat.

Pasal 22

1.  Perhatian khusus akan diberikan kepada 
hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus 
dari para manula, perempuan, kaum muda, 
anak-anak dan penyandang cacat dalam 
implementasi Deklarasi ini.

2.  Negara akan mengambil langkah-langkah, 
bersama dengan masyarakat adat, untuk 
memastikan bahwa perempuan dan 
anak-anak masyarakat adat menikmati 
perlindungan penuh dan jaminan dalam 
melawan segala bentuk pelanggaran dan 
diskriminasi.

Pasal 23

Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menentukan dan mengembangkan 
prioritas-prioritas dan strategi-strategi 
untuk melaksanakan hak-hak mereka atas 
pembangunan. Terutama, masyarakat adat 
memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam 
pengembangan dan penentuan program-
program kesehatan, perumahan dan program-
program ekonomi serta kemasyarakatan yang 
mempengaruhi mereka, dan sejauh mungkin 
mengelola program-program tersebut melalui 
lembaga-lembaga mereka sendiri.

Pasal 24

1.  Masyarakat adat memiliki hak atas 
pengobatan tradisional mereka dan untuk 
memelihara praktik-praktik pengobatan 
mereka termasuk perlindungan terhadap 
tanaman-tanaman obat, binatang dan 
mineral. Warga masyarakat adat juga 
memiliki hak tanpa diskriminasi atas 
akses pada semua pelayanan sosial dan 
pelayanan kesehatan.

2.  Warga masyarakat adat memiliki hak yang 
sama atas standar tertinggi yang dapat 
dicapai terhadap kesehatan fi sik dan 
mental. Negara akan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk secara 
progresif mencapai realisasi yang penuh 
atas hak ini.

Pasal 25

Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara 
dan memperkuat hubungan spiritual yang khas 
dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai 
serta sumber daya lainnya, yang digunakan 
atau dikuasai secara tradisional, dan untuk 
menjunjung tinggi tanggung jawab mereka 
terhadap generasi-generasi mendatang.

Pasal 26

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

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

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

Pasal 27

Negara akan membentuk dan 
mengimplementasikan, berdasarkan 
hubungannya dengan masyarakat adat yang 
bersangkutan, sebuah proses yang adil, 
independen, tidak memihak, terbuka dan 
transparan dalam memberikan pengakuan 
yang benar atas hukum, tradisi, kebiasaan dan 
sistem penguasaan tanah masyarakat adat, serta 
mengakui dan memutuskan hak-hak masyarakat 
adat atas tanah, wilayah dan sumber daya 
mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki 
secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau 
digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk 
berpartisipasi dalam proses-proses ini.

Pasal 28

1.  Masyarakat adat memiliki hak untuk 
mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-
cara termasuk restitusi atau, jika ini 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 
sukarela atau paksaan dari generasi 
sebelumnya.

2.  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 moneter 
atau ganti rugi yang layak lainnya.

Pasal 29

1.  Masyarakat adat memunyai hak atas 
pemulihan dan perlindungan lingkungan 
hidup dan kapasitas produktif tanah, 
wilayah dan sumber daya alam mereka. 
Negara akan membentuk dan menjalankan 
program-program bantuan untuk 
masyarakat adat seperti konservasi dan 
perlindungan, tanpa diskriminasi. 

2.  Negara akan mengambil langkah-langkah 
yang efektif untuk memastikan bahwa tidak 
ada penyimpangan atau pembuangan 
bahan-bahan berbahaya di atas tanah-
tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat 
tanpa persetujuan dan kesadaran tanpa 
paksaan.

3.  Negara juga akan mengambil langkah-
langkah efektif untuk memastikan, 
manakala diperlukan, bahwa program-
program pemantauan, mempertahankan 
dan pemulihan kesehatan masyarakat 
adat, sebagaimana telah dikembangkan 
dan dilaksanakan oleh masyarakat adat 
yang terkena dampak dari bahan-bahan 
berbahaya itu, benar-benar dilaksanakan.

Pasal 30

1.  Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh 
dilakukan di tanah atau wilayah 
masyarakat adat, kecuali dibenarkan 
oleh sebuah keadaan yang mengancam 
kepentingan umum atau dapat juga 
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dilakukan berdasarkan persetujuan secara 
bebas dengan atau karena diminta oleh 
masyarakat adat yang bersangkutan.

2.  Negara akan melakukan konsultasi yang 
efektif dengan masyarakat adat, mengenai 
prosedur-prosedur yang cocok terutama 
dengan lembaga-lembaga perwakilan 
mereka, sebelum menggunakan tanah-
tanah atau wilayah mereka untuk aktivitas 
militer.

Pasal 31

1.  Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menjaga, mengontrol, melindungi dan 
mengembangkan warisan budaya mereka, 
pengetahuan tradisional dan ekspresi 
budaya tradisional, seperti juga manifestasi 
ilmu pengetahuan mereka, teknologi 
dan budaya, termasuk sumber daya 
manusia dan genetik lainnya, benih, obat-
obatan, permainan tradisional dan seni 
pentas. Mereka juga memiliki hak untuk 
menjaga, mengontrol, melindungi dan 
mengembangkan kekayaan intelektual, 
warisan budaya, pengetahuan tradisional, 
dan ekspresi budaya mereka.

2.  Bersama dengan masyarakat adat, negara 
akan mengambil langkah-langkah yang 
efektif untuk mengakui dan melindungi 
pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pasal 32

1.  Masyarakat adat memiliki hak untuk 
menentukan dan mengembangkan 
prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk 
pembangunan atau penggunaan tanah atau 
wilayah mereka dan sumber daya lainnya.

2.  Negara akan berunding dan bekerjasama 
dalam cara-cara yang tulus dengan 
masyarakat adat melalui institusi-institusi 
perwakilan mereka sendiri agar mereka 
dapat mencapai persetujuan yang bebas 
tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek 
apapun yang berpengaruh atas tanah 
atau wilayah mereka dan sumber daya 
yang lainnya, terutama yang berhubungan 
dengan pembangunan, pemanfaatan atau 

eksploitasi atas mineral, air, dan sumber 
daya mereka yang lainnya.

3.  Negara akan menyediakan mekanisme 
yang efektif untuk ganti rugi yang adil 
dan pantas untuk aktivitas apapun, dan 
langkah-langkah yang tepat akan diambil 
untuk mengurangi pengaruh kerusakan 
lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan 
budaya atau spiritual.

Pasal 33

1.  Masyarakat adat memunyai hak untuk 
menentukan identitas mereka sendiri atau 
keanggotaan menurut kebiasaan dan 
tradisi mereka. Ini tidak akan menghambat 
hak-hak warga dari masyarakat adat untuk 
memperoleh kewarganegaraan negara di 
mana mereka hidup.

2.  Masyarakat adat memunyai hak untuk 
menentukan susunan, dan untuk memilih 
keanggotaan dari, kelembagaan-
kelembagaan mereka sesuai dengan 
prosedur mereka sendiri.

Pasal 34

Masyarakat adat memunyai hak untuk 
memajukan, membangun dan mempertahankan 
stuktur-struktur kelembagaan dan kebiasaan-
kebiasaan mereka yang khas, spiritualitas, 
tradisi-tradisi, prosedur dan praktik-praktik di 
mana mereka berada, sistem-sistem peradilan, 
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-komunitas mereka.

Pasal 36

1.  Masyarakat adat, khususnya yang 
terbagi oleh batas-batas internasional, 
memunyai hak untuk mempertahankan dan 
membangun kontak, hubungan, dan kerja 
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sama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk 
tujuan-tujuan spiritual, kultural, politik, 
ekonomi dan sosial, dengan anggota-
anggotanya sendiri sebagaimana juga 
dengan kelompok-kelompok masyarakat 
lain di sepanjang perbatasan.

2.  Negara, dalam konsultasi dan kerja sama 
dengan masyarakat adat akan mengambil 
langkah-langkah yang efektif untuk 
memfasilitasi pemenuhan dan memastikan 
pelaksanaan hak ini.

Pasal 37

1.  Masyarakat adat memiliki hak atas 
diakuinya, dipatuhinya dan ditegakkannya 
tratktat-traktat, persetujuan-persetujuan 
dan penetapan-penetapan lain yang 
konstruktif yang dibuat dengan negara 
atau yang menggantikannya, agar negara 
menghormati dan mentaati traktat-traktat, 
persetujuan-persetujuan dan penetapan-
penetapan lain yang konstruktif tersebut. 

2.  Tak satu pun dalam Deklarasi ini yang dapat 
diterjemahkan dapat mengurangi atau 
menghapuskan hak-hak masyarakat adat 
yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian, 
persetujuan-persetujuan dan perjanjian-
perjanjian konstruktif lainnya.

Pasal 38

Negara dalam konsultasi dan kerja sama dengan 
masyarakat adat akan mengambil langkah-
langkah yang tepat, termasuk pengakuan 
hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari 
Deklarasi ini.

Pasal 39

Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki 
akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan 
teknis dari negara dan melalui kerja sama 
internasional, untuk menjamin hak-hak yang 
diakui dalam Deklarasi ini.

Pasal 40

Masyarakat adat memiliki hak atas akses untuk 
memperoleh keputusan secara cepat melalui 
prosedur-prosedur yang adil dan disetujui 
secara bersama bagi penyelesaian konfl ik dan 
sengketa dengan negara maupun pihak-pihak 
yang lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif 
untuk semua pelanggaran hak-hak individual 
dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu 
harus mempertimbangkan adat, tradisi, 
peraturan-peraturan dan sistem hukum dari 
masyarakat adat yang bersangkutan dan hak 
asasi manusia internasional.

Pasal 41

Organ-organ dan badan-badan khusus dalam 
sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa juga 
organisasi-organisasi antar pemerintah yang 
lain akan memberikan kontribusi bagi realisasi 
ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, 
melalui kerja sama keuangan dan bantuan 
teknis. Cara dan sarana untuk menjamin 
partisipasi masyarakat adat dalam hal-hal 
yang membawa dampak bagi mereka, akan 
ditetapkan.

Pasal 42

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 ini dan menindaklanjuti 
keefektifan pelaksanaan Deklarasi ini.

Pasal 43

Hak-hak yang diakui di dalam Deklarasi 
ini merupakan standar-standar minimum 
bagi kelangsungan hidup, martabat dan 
kesejahteraan masyarakat adat di dunia.

Pasal 44

Hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam 
Deklarasi ini dijamin secara sama bagi 
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warga masyarakat adat, baik laki-laki maupun 
perempuan.

Pasal 45

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi 
ini yang bisa ditafsirkan untuk mengurangi atau 
meniadakan hak-hak yang sekarang ada, atau 
yang akan ada yang bisa dimiliki atau diperoleh 
masyarakat adat di masa depan.

Pasal 46

1.  Tidak ada satu ketentuan pun dalam 
Deklarasi ini yang bisa ditafsirkan 
menyiratkan adanya hak negara, kelompok 
atau orang untuk terlibat dalam setiap 
kegiatan atau untuk melakukan suatu 
kegiatan yang bertentangan dengan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.  Dalam pelaksanaan hak-hak yang 
dinyatakan dalam Deklarasi ini, hak-hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar harus 

dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang 
terdapat di dalam deklarasi ini harus 
ditujukan hanya untuk pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, 
sesuai dengan kewajiban-kewajiban 
hak-hak asasi manusia internasional. 
Pembatasan-pembatasan apa pun tidak 
boleh diskrimintaif dan semata-mata 
ditujukan hanya untuk menunjang jaminan 
pengakuan, penghargaan hak-hak dan 
kebebasan bagi pihak yang lain, untuk 
menciptakan syarat-syarat yang adil dan 
menunjang bagi suatu masyarakat yang 
demokratis.

3.  Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan 
dalam Deklarasi ini harus diterjemahkan 
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, 
demokrasi, penghormatan terhadap 
hak-hak asasi manusia, persamaan, non-
diskriminasi, serta pemerintahan yang baik.



LAMPIRAN 239

LAMPIRAN C: PEMBACAAN SELANJUTNYA

Literatur tentang hak-hak masyarakat adat 
banyak dan beragam. Beberapa publikasi 
penting yang dijabarkan oleh ILO dan lembaga-
lembaga lain adalah

Anaya, J.: Indigenous Peoples in International 
Law, Oxford University Press, second 
edition, 2004.

Bedoya and Bedoya: Trabajo Forzoso en la 
Extracción de la Madera en la Amazonia 
Peruana, ILO, 2005.

Eliminating Discrimination against Indigenous 
and Tribal Peoples in Employment and 
Occupation: A Guide to ILO Convention 
No. 111, ILO, 2007.

Erni, C. (ed.): The Concept of Indigenous 
Peoples in Asia: A Resource Book, IWGIA 
and AIPP, 2008.

Guidelines for Combating Child Labour among 
Indigenous and Tribal Peoples, ILO IPEC 
and PRO 169, 2006.

Guidelines on Indigenous Peoples Issues, United 
Nations Development Group, 2008.

Handbook on Combating Child Labour Among 
Indigenous and Tribal Peoples, PRO169/
IPEC, ILO, 2006.

ILO Convention on Indigenous and Tribal 
Peoples, 1989(No. 169): A Manual, Project 
to Promote ILO Policy on Indigenous and 
Tribal Peoples, 2000.

Including Indigenous Peoples in Poverty 
Reduction Strategies: A Practice Guide 
Based on Experiences from Cambodia, 
Cameroon and Nepal; Programme to 
Promote ILO Convention No. 169, 2008.

Indigenous Peoples and the Millennium 
Development Goals: Perspectives from 
Communities in Bolivia, Cambodia, 
Cameroon and Nepal, ILO, 2006.

Indigenous Women and the United Nations 
System: Good Practice and Lessons 
Learned; Secretariat of the UN Permanent 
Forum on Indigenous Issues, 2006.

Report of the African Commission’s Working 
Groups of Experts on Indigenous 
Populations/Communities, adopted by the 
ACHPR, at its 28th Session, 2005, ACHPR 
and IWGIA, 2006.

Resource Kit on Indigenous Peoples’ Issues, 
Secretariat of the UN Permanent Forum on 
Indigenous Issues, 2008.

Roy, C. and Kaye, M.: The International Labour 
Organization: A Handbook for Minorities 
and Indigenous Peoples, Minority Rights 
Group, 2002.

Roy, R.D.: The ILO Convention on Indigenous 
and tribal Populations, 1957 and the Laws 
of Bangladesh: A Comparative Review, 
ILO, ForthcomingRoy, R.D.: Challenges for 
Juridical Pluralism and Customary Laws 
of Indigenous Peoples: The Case of the 
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, 2004.

Tauli-Corpuz, V. & Cariño, J. (eds.): Reclaiming 
Balance: Indigenous Peoples, Confl ict 
Resolution and Sustainable Development, 
Tebtebba Foundation, 2004.

The Overview Report of the Research Project 
by the International Labour Organization 
and the African Commission on Human 
and Peoples Rights on the Constitutional 
and Legislative Protection of the Rights 
of Indigenous Peoples in 24 African 
Countries, ACHPR & ILO, 2009.

Tool Kit: Best Practices for Including Indigenous 
Peoples in Sector Programme Support, 
Danida, 2004.

Tomei, M., Indigenous and Tribal Peoples and 
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs): 
an Ethnic Audit of Selected PRSPs, ILO, 
2005.



HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169240

Thomas, V.(ed.), Traditional Occupations of 
Indigenous Tribal Peoples: Emerging 
Trends, Project to Promote ILO Policy on 
Indigenous and Tribal Peoples, 2000.

Studi kasus yang menyumbang pedoman-
pedoman itu: Bigombe L., P. & Loubaky 
M. C.: La consultation et la participation 
des populations autochtones « pygmées» 
à l’identifi cation et la protection de leurs 
usages des ressources forestières et 
fauniques dans l’aménagement forestier: 
expérience de l’UFA Kabo de la CIB Nord 
du Congo, ILO 2008.

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.

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo 
(CEPPAS) & Grupo de Apoyo Jurídico por 
el Acceso a la Tierra (GAJAT): Del derecho 
consagrado a la práctica cotidiana: La 
contribución del Convenio 169 de la OIT 
en el fortalecimiento de las comunidades 
Mapuches de la Patagonia Argentina, ILO, 
2007.

Henriksen, J.: Key Principles in Implementing 
ILO Convention No. 169, ILO, 2008 
Henriksen, J.: The Finnmark Act (Norway), a 
Case Study, ILO, 2008.

Messe, V.: Bonnes pratiques de la mise en 
oeuvre des principes de la convention nº 
169 de l’OIT En matière d’éducation. Le 
cas de l’éducation des enfants baka de la 
commune rurale de Mbang au Cameroun, 
ILO, 2008.

Molinas, R.: Los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en un proceso de cambio de la 
naturaleza de la Nación y del Estado, ILO, 
2009.

Organisation Tamaynut: La politique de 
gestion du dossier Amazigh au Maroc a 
la Lumière de la Convention 169, ILO, 
2008Rasmussen, H.: Oqaatsip Kimia: The 
Power of the Word, ILO, 2008.

Uzawo, K: Challenges in the process of self- 
recognition, ILO, 2008 Xanthaki, A.: 
Good Practices of Indigenous Political 
Participation: Maori Participation in New 
Zealand Elective Bodies, ILO, 2008.



LAMPIRAN 241

LAMPIRAN D: INDEKS KASUS-KASUS NEGARA 
DAN ACUANNYA 

NEGARA BAGIAN:

Algeria  10.4.

Argentina  1.3.; 3.5.; 10.4.; 14.3.;  
 14.6.; 14.7.

Australia  3.6.1.; 3.6.2.; 5.3.2.;  
 6.2.; 11.2.
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Burkina Faso  3.6.1.

Burundi  3.6.1.
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Thailand 8.3.

Uganda 1.4.; 3.6.1.; 7.5.
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