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  Kata Pengantar

Gerakan perempuan telah menawarkan cara lain dalam melihat cata-
tan peristiwa sebagai “herstory” daripada “history”. Hal ini jelas-jelas 
merupakan usaha untuk meralat catatan sejarah serta merefleksikan 
sudut pandang, perjuangan dan sumbangan kaum perempuan yang 
tidak ternilai harganya. Hal ini juga bertujuan untuk mengangkat su-
ara peremuan dan membuat mereka lebih terlihat, bukan hanya di 
masa lalu tetapi juga pada masa sekarang ini. Saat ini “Her Story” se-
makin menyita perhatian sebagai bagian dari usaha untuk mencapai 
kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh banyak perempuan.

Suara perempuan adat dan “her stories” sebagai bagian integral dari 
gerakan perempuan dan masyarakat adat masih tetap samar. Hal ini 
mencerminkan kondisi keseluruhan perempuan adat sebagai pihak 
yang relatif lebih terpinggirkan, terdiskriminasi dan yang paling lemah 
di segala tingkatan. Buku ini juga mengilustrasikan kebutuhan mende-
sak untuk memperkuat lembaga-lembaga dan organisasi perempuan 
adat, seperti halnya kepemimpinan dan partisipasi mereka dalam se-
mua hal yang berkaitan dengan diri mereka sebagai perempuan dan 
sebagai masyarakat adat.

Buku ini, sebagai kompilasi dari “her stories” perempuan adat, meru-
pakan cerminan kondisi dan perjuangan akar rumput para peremp-
uan adat. Dalam buku ini terdapat cerita dari Katima, Jannie, Endena 
dan 13 perempuan adat lainnya. Mereka ada di hati dan pikiran ban-
yak perempuan dan masyarakat adat karena penderitaan, perjuan-
gan, pengorbanan, komitmen, dedikasi dan capaian-capaian mereka 
dalam memperjuangkan harga diri perempuan dan masyarakat adat. 

Buku ini merupakan volume ke-3 dari cerita para perempuan adat yang 
diterbitkan oleh AIPP untuk memperkuat suara dan perjuangan-per-
juangan perempuan adat di Asia. Tahun ini kami berfokus pada perem-
puan adat sebagai pembela hak terhadap tanah, sejalan dengan Global 
Call to Action on Indigenous and Community Land Rights (kampa-
nye #landrightsnow). Kami berharap kiranya buku ini dapat mening-
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katkan perhatian terhadap kondisi memprihatinkan para perempuan 
yang berada di garis depan dalam membela hak-hak masyarakat adat 
terhadap tanah dan pengakuan terhadap sumbangan dan peran mere-
ka dalam melindungi Bumi Pertiwi. Suara dan cerita para tokoh per-
empuan yang dimuat dalam buku ini harus didengar dan disampaikan 
kembali. Mereka menggaungkan keadaan yang sesungguhnya dan apa 
yang mereka lakukan adalah cerminan yang dapat menjadi inspirasi 
bersama tentang apa yang dapat kita lakukan dalam memperjuangkan 
hak-hak perempuan adat. Aspirasi yang mereka bagikan tentang kes-
etaraan dan harga diri sebagai manusia, memerlukan dukungan penuh 
dari setiap orang. Akhirnya, dunia akan benar-benar merdeka hanya 
ketika kesetaraan tercipta antara perempuan serta masyarakat adat 
dengan masyarakat pada umumnya, dan keberagaman budaya dihor-
mati dan dimajukan.

Joan Carling
Sekretaris Jenderal

Asia Indigenous Peoples Pact
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  Pendahuluan

Masyarakat adat di Asia yang diperkirakan berjumlah lebih dari 260 
juta orang, secara khusus menderita sebagai akibat dari berbagai ben-
tuk diskriminasi dan penindasan berdasarkan etnis, ras, lokasi dan 
status ekonomi mereka; membuat mereka menjadi bagian dari yang 
paling miskin diantara yang miskin, yang paling tidak berdaya se-
cara politik, dan terdiskriminasi secara sosial-budaya. Disamping itu, 
perempuan adat yang diperkirakan berjumlah sekitar 50% dari total 
populasi masyarakat adat merupakan sektor yang bahkan lebih rentan 
terdiskriminasi dan terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin dan etnis 
mereka.  

Dimensi penindasan berdasarkan gender dan eksploitasi terhadap 
perempuan adat mempunyai fitur yang berbeda-beda dalam hukum, 
kebiasaan dan kepercayaan yang diterapkan dalam masyarakat adat. 
Penerapan hukum adat umumnya masih lebih dominan dibandingkan 
dengan system hukum nasional dalam banyak komunitas masyarakat 
adat di Asia. Penerapan adat-istiadat terhadap perempuan di banyak 
komunitas mempunyai aspek negatif dan positif dalam kaitannya den-
gan hak-hak perempuan dan dalam mengatur kehidupan sehari-hari 
mereka.
 
Hukum adat pada umumnya bertentangan dengan kekerasan ter-
hadap perempuan karena mengakui integritas fisik perempuan se-
bagai yang dapat mengandung anak. Di sisi lain, hukum adat tidak 
melihat perempuan setara dengan laki-laki dalam hampir semua 
aspek, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Sistem pemer-
intahan tradisional hanya bagi laki-laki, dan pada umumnya, peker-
jaan pertanian yang berat ditinggalkan kepada perempuan. Sistem 
dan mentalitas patriarkhal tradisional masih tetap merupakan hal 
yang lazim ketika berbicara tentang hubungan antara perempuan 
dan laki-laki dalam banyak komunitas masyarakat adat.

Pada tahun 2013, AIPP menerbitkan “HerStory tentang Pember-
dayaan, Kepemimpinan dan Keadilan,” sebagai bagian dari proyek 
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Pemberdayaan Perempuan Adat dalam Lembada Adat. Tahun 2014, 
Kami dengan bangga menerbitkan buku ke-2 yang berisikan kumpu-
lan cerita perempuan adat di Asia sebagai pembawa perubahan. Saat 
ini, sekali lagi pada tahun 2016, kami menerbitkan HerStory 3, dengan 
dukungan dari NORAD.  
 
Cerita-cerita dalam buku ini dapat dikumpulkan berkat dedikasi rekan-
rekan kami dari komunitas masyarakat adat di India Timur Laut, Dara-
tan India, Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Nepal, Kamboja 
dan Filipina. Sebagian besar dari cerita dalam buku ini awalnya diceri-
takan dalam Bahasa lokal yang kemudian diterjemahkan kedalam Ba-
hasa nasional untuk kembali diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Guna 
melindungi integritas cerita dan menghormati para penulisnya, sebagian 
besar teks secara langsung diterjemahkan dengan sedikit editan teknis. 
Cerita-cerita dalam buku ini telah melalui banyak telinga sebelum diter-
bitkan melalui publikasi ini dan kami berterima kasih kepada para per-
empuan yang berpartisipasi, serta untuk keberanian dan komitmen 
dalam membagikan cerita mereka.  

Buku ini merupakan cerminan dari kerja keras setiap orang yang terli-
bat dalam gerakan perempuan adat di Asia. Besar harapan kami bahwa 
kumpulan cerita ini dapat digunakan untuk memberdayakan dan me-
majukan solidaritas semua perempuan adat.

VII





BAB 1:
Perempuan Adat Membela Hak-Hak Kolektif Mereka 
Terhadap Tanah (BAGIAN 1)

 1. Tep Tim, Preah Vihear, Kamboja 
 2. Yebet Binti Saman, Mengkapur, Malaysia 
 3. Sambolaxhmi Debbarma, Tripura, India Timur Laut
 4. Katima Leeja, Chiang Dao, Thailand
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 Nama: Tep Tim
 Suku: Kui
 Preah Vihear, Kamboja 

Tep Tim merupakan salah satu pemimpin masyarakat adat yang berpengaruh 
dan dihormati di Kamboja karena Ia merupakan orang yang menginisiasi dan 
mendirikan beberapa organisasi masyarakat adat seperti IRAM, OPKC dan 
CIYA. Sumbangannya terhadap gerakan masyarakat adat diakui oleh kalan-
gan masyarakat luas. Tep Tim yang pada saat ini berusia 61 tahun merupa-

kan salah satu sumber inspirasi 
kepada generasi muda terlebih 
lagi karena Ia masih terus aktif 
dalam kerja advokasi hak-hak 
masyarakat adat. 

Namun perjalanan hidupnya tidak 
selalu mudah. Tep Tim menghada-
pi banyak tantangan, pernah ber-
korban, merasa kehilangan hingga 
mengalami berbagai tragedi dalam 

hidupnya. Ia mengatakan bahwa pola pikir patriarkhal dalam masyarakat kita 
berarti anak-anak perempuan adalah milik “orang lain” dan tidak berhak un-
tuk memilih dan mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Meskipun 
dengan keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya, Tep Tim harus pu-
tus sekolah setelah kelas 5 kemudian menikah pada saat Ia berumur 15 tahun. 
Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa pada saat itu dan masih 
terus ada dalam beberapa komunitas adat di Kamboja sampai saat ini. Tem 
Tim melahirkan anak pertamanya ketika Ia baru berumur 16 tahun  

Tidak lama setelah Tep Tim menikah, ayahnya yang bekerja sebagai seorang 
polisi tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke-
padanya. Sebagai putri sulung, Tep Tim beserta suami harus mengurusi ibu 
dan semua saudaranya yang lain (dua saudara laki-laki dan dua saudara per-
empuan). Hal ini menambah tanggungjawab kepada Tep Tim dan suaminya. 

Ketika berumur 33 tahun, Ia telah menjadi Ibu dari tujuh orang anak dan 
tinggal di daerah terpencil dimana mereka hidup bertani. Ketika anak ke-7 
Tep Tim baru berumur 10 hari, pihak militer datang ke rumah Beliau untuk 
menahan suami dan pamannya. Mereka dituduh memberikan perlindungan 
terhadap kelompok revolusioner. Penduduk desa mencoba memprotes kasus 
tersebut namun mereka juga diancam akan dibunuh. Suami Tep Tim baru 

 Tep Tim (kiri) dalam pertemuan 
komunitas di Kamboja
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berusia 45 tahun dimana pamannya berusia 50 tahun. Keduanya dianiaya 
kemudian dibunuh oleh pihak militer. 

Kematian suami Tep Tim merupakan tragedi terbesar setelah Ia kehilan-
gan ayahnya. Tep Tim kehilangan dua orang yang sangat penting dalam 
hidupnya. Mendiang suaminya merupakan kepala keluarga yang selalu 
mengurusi semua hal. Tep Tim dulu hanya bertugas menjaga anak-anak 
mereka serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun tiba-tiba Tep 
Timlah yang harus menjadi kepala keluarga dengan tanggungjawab yang 
tidak sedikit. Tep Tim seringkali merasa putus asa. Namun ketika Beliau 
melihat wajah tidak bersalah anak-anaknya, Tep Tim merasa jika Ia me-
nyerah, maka anak-anaknya akan kehilangan segalanya. Tep Tim berpikir, 
setidaknya Ia harus kuat dan hidup untuk anak-anaknya meskipun itu bu-
kan hal yang mudah.

Namun tiba-tiba Tep Timlah yang 
harus menjadi kepala keluarga 
dengan tanggungjawab yang tidak 
sedikit. Tep Tim seringkali mer-
asa putus asa. Namun ketika Be-
liau melihat wajah tidak bersalah 
anak-anaknya, Tep Tim merasa 
jika Ia menyerah, maka anak-
anaknya akan kehilangan segalan-
ya. Tep Tim berpikir, setidaknya 
Ia harus kuat dan hidup untuk 
anak-anaknya meskipun itu bu-
kan hal yang mudah.

Sanak saudara suami Tep Tim 
turut membantu kehidupannya, 
namun bantuan mereka tidaklah 
cukup untuk menghidupi semua 
anggota keluarga yang menjadi 
tanggungjawabnya. Bersama 
anak-anaknya yang pada saat itu 
masih sangat kecil, Tep Tim mu-
lai mendagangkan ayam dan jus 
kelapa muda di kota. Karena Tep 
Tim tidak dapat menyelesaikan 
sekolahnya, Beliau ingin semua 
anaknya untuk bersekolah. Tep 
Tim biasanya bekerja keras pada 
siang hari dan seringkali tidak 
bisa tidur karena memikirkan kehidupan dan masa depan anak-anaknya. 

Namun sepertinya tragedi tidak kunjung berakhir. Tiga tahun setelah suami 
Tep Tim dibunuh, saudara laki-lakinya juga ditangkap dan dibunuh oleh 
pihak militer ketika pergi ke hutan untuk berburu dan mengumpulkan ma-
kanan. Pada tahun 2000, anak laki-laki Tep Tim yang baru saja bergabung 
menjadi seorang tentara juga terbunuh dalam ledakan bom. Anaknya baru 
berumur 22 tahun pada saat itu. 

Tahun 2000 setelah anak Tep Tim meninggal, Beliau mulai terlibat dengan 
Buddhism for Progressive Society (BPS). Mereka mengundangnya untuk 
menghadiri pelatihan tentang perdamaian dan advokasi. Pelatihan tersebut 
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merupakan pelatihan pertama Tep Tim dimana saat itu untuk pertama ka-
linya Ia dapat terhubung dengan dunia luar karena sebelumnya Beliau selalu 
terbatas mengurusi urusan rumah tangga saja. Entah bagaimana, aktifitas 
baru Tep Tim membantu Beliau mengurangi kesedihannya. Berawal dari situ, 
Tep Tim memulai kerja-kerja Beliau yang berkaitan dengan perdamaian dan 
advokasi. 

Setelah itu Tep Tim juga terpilih sebagai salah satu anggota kelompok per-
empuan yang mampu membaca dan menulis, dan berkesempatan untuk 
bertemu dengan 24 perempuan lain dari berbagai provinsi. Pelan-pelan, Tep 
Tim mulai mengerti tentang hak asasi manusia dan bagaimana masyarakat 
adat sebagai kaum minoritas menghadapi berbagai tantangan karena iden-
titas mereka yang berbeda, dan bagaimana hak-hak mereka terhadap tanah, 
wilayah dan sumberdaya alam dilanggar atas nama pembangunan yang di-
jamin dalam Konstitusi. Hal ini menyadarkan Tep Tim bahwa Beliau harus 
membantu komunitasnya.

Untuk pertama kalinya Tep Tim terlibat dalam protes terhadap sebuah peru-
sahaan (berafiliasi dengan salah satu tokoh yang berpengaruh) yang mencoba 
menggusur tanah mereka. Beliau mulai mengumpulkan para penduduk desa 
dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus melaku-
kan perlawanan, jika tidak, mereka akan kehilangan tanah leluhur dan hu-
tan mereka. Tep Tim kemudian memimpin penduduk desa dan menyita dua 
mesin milik perusahaan. Beliau diancam pada saat itu karena terlibat dalam 
protes dan penyitaan yang dilakukan komunitas. Untuk pertama kalinya Tep 

Tep Tim meyakini kekuatan 
kolektif komunitas dan Beliau 
belajar bagaimana memberi-
kan respons menggunakan hu-
kum yang ada.

Tim menghadapi konfrontasi den-
gan pihak pemerintah dan pasu-
kan bersenjata. Beliau tidak takut 
sedikitpun. Tep Tim meyakini 
kekuatan kolektif komunitas dan 
Beliau belajar bagaimana mem-
berikan respons menggunakan hukum yang ada. 

Pada tahun 2002, insiden lain terjadi ketika pemerintah memberikan izin pen-
ebangan kepada perusahaan tripleks dari Cina. Ketika komunitas memprotes, 
perusahaan mengatakan bahwa mereka hanya akan menebang bagian atas 
pohon, namun kenyataannya, perusahaan menebang semua pohon dan mem-
blokir jalan menuju ke hutan. Atas nama komunitas, Tuan Som, Tuan Kolkum 
dan Tuan Nueon dan Soksem ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat untuk 
melakukan pengaduan kepada pemerintah karena mereka bisa berbicara Ba-
hasa Khmer. Tep Tim juga aktif terlibat dalam kampanye ini. Beliau menggera-
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kan komunitas dan juga melakukan penggalangan dana guna mendukung per-
wakilan masyarakat untuk pergi ke Phnom Penh dan berkampanye melawan 
perusahaan dan intervensi pemerintah yang cenderung berpihak kepada peru-
sahaan. Setiap keluarga menyumbang 10,000 Riel Kamboja (± 30,000 Rupiah) 
untuk mendukung kampanye tersebut. Tep Tim juga terlibat dalam kampanye 
dan menghadiri kampanye nasional di Phnom Penh bersama perwakilan dari 
berbagai provinsi lain, aktifis dan perwakilan masyarakat adat lainnya. Namun 
pada saat itu demonstran merasa suara mereka tidak didengarkan sehingga 
mereka memutuskan untuk memblokir jalan. Situasi menjadi tidak terkendali 
dan salah satu aktifis meninggal saat terjadi kerusuhan. Akhirnya, Raja Sihan-
ouk turun tangan dan membatalkan izin yang diberikan kepada perusahaan. 

Hal ini yang membuat Tep Tim semakin terlibat dalam gerakan masyarakat 
adat. Beliau yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga, saat ini men-
jelma menjadi seorang pemimpin bagi komunitasnya. Tep Tim mulai mer-
asa bahwa Beliau dapat berkontribusi dan membawa perubahan dalam 
masyarakat luas yang seringkali mendiskriminasi masyarakat adat dan mem-
buat masyarakat adat menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak mereka 
atas tanah dan hutan. Tep Tim kembali menghadiri lebih banyak pelatihan 
yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi termasuk SADP, BPS, NGO 
Forum. Beliau menyadari betul nilai dan manfaat hutan, serta pentingnya 
hutan bagi generasi masa depan dan bahwa masyarakat adatlah yang sesung-
guhnya melindungi hutan. 

Tep Tim juga menyadari bahwa tanpa proses mobilisasi massa yang teren-
cana dengan baik, komunitas tidak dapat berjuang guna pemenuhan hak-
hak mereka, baik ketika menghadapi dengan pemerintah maupun pihak pe-

 Tep Tim saat Pertukaran Perempuan Adat Ke-3
oleh AIPP di Yangon, Myanmar
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rusahaan. Tep Tim mulai mengunjungi berbagai desa dan komunitas untuk 
berdiskusi mengenai isu-isu masyarakat adat dan pentingnya persatuan dan 
kesatuan. Beliau biasanya berjalan berkilo-kilo meter untuk mendiskusikan 
hal tersebut. Hampir semua desa yang Beliau kunjungi menghadapi masalah 
yang sama; perampasan tanah, konsesi lahan, ancaman, rasa tidak aman dan 
ketakutan. Pada saat berdiskusi dengan desa lain, Tep Tim bertemu dengan 
beberapa orang yang menurutnya berpotensi untuk aktif dalam gerakan yang 
sedang dibangun. 

Tep Tim mulai mengunjungi berbagai desa dan komunitas untuk 
berdiskusi mengenai isu-isu masyarakat adat dan pentingnya per-
satuan dan kesatuan. Beliau biasanya berjalan berkilo-kilo meter 
untuk mendiskusikan hal tersebut. Hampir semua desa yang Be-
liau kunjungi menghadapi masalah yang sama; perampasan tanah, 
konsesi lahan, ancaman, rasa tidak aman dan ketakutan.

Pada tahun 2004, dengan dukungan dari SADP dan kerjasama dengan High-
landers Association, Tep Tim menyelenggarakan pertemuan pertama yang 
dihadiri oleh 24 komunitas masyarakat adat dari 15 provinsi. Pertemuan 
tersebut merupakan saat dimana para pemimpin masyarakat adat berkumpul, 
berbagi pengalaman dan berkomitmen untuk bekerja bersama. Pertemuan 
tersebut merupakan tempat terbentuknya Indigenous Rights Active Members 
(IRAM) dengan 50 anggota dimana Tep Tim terpilih sebagai salah satu dari 
tujuh perwakilan nasional. IRAM merupakan jaringan yang terdiri dari 17 
kelompok masyarakat adat di Kamboja dan aktif bekerja di 15 provinsi di Ne-
gara tersebut. Setelah bergabung dengan IRAM, Tep Tim kemudian terlibat 
lebih dalam dengan kegiatan mobilisasi komunitas, peningkatan kesadaran 
dan pengembangan kapasitas. Tep Tim keluar dari IRAM pada tahun 2013. 

Tep Tim juga merupakan salah satu anggota pendiri Organisation to Promote 
Kui Culture (OPKC). OPKC dibentuk pada tahun 2005 (registrasi dilakukan 
pada tahun 2006) dan bekerja untuk pemajuan dan perlindungan budaya, 
bahasa dan tradisi masyarakat adat Kui. Beliau juga merupakan salah satu 
anggota pendiri dari Cambodian Indigenous Youth Association (CIYA) yang 
juga dibentuk pada tahun 2005 (registrasi dilakukan pada tahun 2008) dan 
bekerja untuk pemajuan dan melibatkan pemuda/pemudi dalam gerakan 
masyarakat adat. Tep Tim selalu mengajak berbagai organisasi masyarakat 
adat yang telah dibentuk tersebut untuk bekerja bersama guna membangun 
kekuatan kolektif masyarakat adat. Beliau juga merupakan anggota penasihat 
dari Cambodian Indigenous Peoples Alliance (CIPA), aliansi nasional dari 
organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat adat di Kamboja. 
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Saat ini Tep Tim memimpin kampanye untuk memperjuangkan hak ulayat 
masyarakat adat di Kamboja. Masyarakat adat Kamboja melihat Beliau se-
bagai tokoh yang sangat menginspirasi. Beliau sangat berani, kuat dan dapat 
memainkan peran untuk berhadapan dengan pemangku kepentingan yang 
lain termasuk pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Kepemimpi-
nannya dalam memobilisasi komunitas merupakan kunci bagi majunya ger-
akan masyarakat adat di Kamboja. Tep Tim masih terus menghadapi ban-
yak tantangan tetapi Beliau sangat senang karena semakin banyak pemuda/
pemudi adat yang mulai memimpin komunitas dan perjuangan masyarakat 
adat. 

Tep Tim juga merupakan seorang ibu yang bahagia dan merasa bangga den-
gan apa yang telah dicapai oleh anak-anaknya. Saat ini salah satu anak laki-
lakinya bekerja sebagai guru, anak perempuannya adalah seorang perawat 
dan anak ke-5 Tep Tim saat ini berada di kelas 12. Kendati Ia bekerja tanpa 
mengenal lelah, dua anaknya harus putus sekolah saat mereka berada di ke-
las 3 namun mereka saat ini mempunyai kesibukan mereka masing-masing. 
Anak-anak dan anggota keluarga Tep Tim yang lain selalu mendukung akti-
fitas Beliau serta mereka berperan penting dalam capaian-capaian Tep Tim 
selama ini. Meskipun saat ini Tep Tim mempunyai masalah dengan kondisi 
kesehatannya, Beliau tetap dengan jelas menunjukan komitmen untuk ber-
juang dengan masyarakat adat sampai akhir hayatnya.

Penulis: Chanda Thapa
Penerjemah: Lorang Yun

 Tep Tim dan delegasi PA Kamboja saat Malam Solidaritas dalam Pertukaran
Perempuan Adat ke-3 
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 Nama: Yebet Binti Saman
 Suku: Semaq Beri
 Kampung Mengkapur, Malaysia 

Yebet Binti Saman merupakan salah satu tetua adat komunitas Semaq Beri 
yang dibesarkan dan bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaha-
riannya. Meskipun Beliau tidak pernah bersekolah dan tidak bisa membaca 
atau menulis, Yebet menjadi perempuan adat pertama yang memimpin ko-
munitasnya untuk mengguggat pemerintah yang dituduh merampas wilayah 
adat mereka.

Yebet dibesarkan dalam masa sukar. Kedaruratan Malaya (1948 - 1960), perang 
sipil antara pemerintahan kolonial dan pihak pemberontak komunis memaksa 
Yebet dan keluarganya bersembunyi ketika Beliau masih kecil.

Ketika berusia delapan sampai 12 tahun, Yebet, orang tua dan saudara-sau-
daranya senantiasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam 
wilayah adat mereka untuk mencari makanan dan bersembunyi di dalam 
gua. Mereka bahkan tidak menggunakan sehelai benangpun karena berusaha 
sebaik-baiknya agar tidak dikenali orang. Mereka sangat ketakutan karena 
jika terlihat oleh para pemberontak, mereka akan ditembak. 

 Yebet Binti Saman
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Berbekal pengetahuan yang cukup tentang hutan dan wilayah adat yang 
mereka tinggali, Yebet dan keluarganya mampu bertahan dalam masa sulit 
tersebut selama bertahun-tahun. 

Komunitas Semak Beri di wilayah tersebut dikenal dengan nama Kampung 
Mengkapur, yang dipaksa bertransmigrasi oleh pemerintah kolonial. Disana, 
Yebet memulai kehidupan keluarganya sendiri. Berkat pengetahuan yang luas 
tentang tanaman sebagai obat-obatan di wilayah hutan adat mereka, Yebetpun 
menjadi tabib di komunitasnya. 

Ketika ancaman para komunis dan pemberontak melemah, Yebet dan be-
berapa anggota komunitas kembali berpindah ke wilayah adat mereka. Seja-
lan dengan waktu, ancaman lain pun berdatangan. Para pengembang mulai 
membuka lahan disekitar wilayah adat keluarga Yebet.

“Mereka memasuki wilayah kami dan menebang habis hutan. Mereka me-
nanam kelapa sawit. Mereka mulai menggali tanah kami untuk mencari 
besi, merusak semua gua-gua kami untuk mencari batu kamur dan sekarang 
mereka juga ingin menggali dan mencari emas,” tutur Yebet.

Di tempat dimana dulunya Yebet dapat melihat gajah melahirkan, deforestasi 
diikuti oleh perkebunan skala besar dan penambangan besi, membuat tandus 
hutan yang dulunya dikenal sebagai hutan perawan. 

Gua batu kapur, khususnya Bukit Tongkat, dulunya merupakan tempat beri-
stirahat bagi para tetua Semaq Beri khususnya bagi perempuan dan anak-
anak. Yebet dan komunitasnya seringkali mengunjungi gua tersebut untuk 
melakukan pembersihan dan memberikan penghormatan. Gua tersebut juga 
merupakan tempat dimana Yebet dan keluarganya bersembunyi saat masa 
pemberontakan. Gua bersejarah itu saat ini menghadapi ancaman dari tam-
bang batu kapur. 

Tangisan penduduk kampung yang memohon kepada para kontraktor untuk 
menghentikan perusakan lahan masyarakat tidak didengar sama sekali oleh 
para pengembang yang hanya mencari sumberdaya alam saja. 

Yebet dan komunitasnya kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus di-
lakukan selanjutnya, hingga suatu hari salah satu anak perempuannya, Fati-
mah a/p Bah Sin, berpartisipasi dalam pertemuan yang mendiskusikan ten-
tang Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Ketika 
Fatimah kembali ke rumahnya, ia menceritakan tentang apa yang baru saja 
ia pelajari.

Yebet mengatakan bahwa saat itu merupakan saat dimana keluarganya men-
jadi lebih yakin bahwa mereka memiliki dasar hukum atas hak terhadap 
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wilayah adat mereka dan mereka berhak mengklaim kembali hak-hak terse-
but. Dengan demikian, Yebet dan komunitasnya mencari pertolongan un-
tuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Yebet tidak mampu lagi melihat 
air sungai milik komunitas terus berubah warna menjadi cokelat, dan Beliau 
tidak mampu lagi melihat wilayah-wilayah keramat milik komunitas dirata-
kan dan digali. 

“Karena para pengembang tidak mau mendengarkan permohonan kami 
kepada mereka untuk berhenti, kami ingin tahu apakah mereka atau kami 
yang berada dalam posisi yang benar. Oleh karena itulah kami bersama-sama 
membawa permasalahan ini untuk diputuskan oleh pihak yang berwajib,” 
Yebet menjelaskan cikal bakal keputusan Beliau memimpin komunitasnya 
menggugat pihak perusahaan dan pemerintah. 

Pada tanggal 14 Desember 2012, Yebet dan lima orang penduduk desa me-
wakili 76 penduduk desa yang lain melaporkan kasus yang sedang mereka 
hadapi dan mengklaim hak ulayat mereka terhadap wilayah Kampung Meng-
kapur.

Dalam proses pengadilan, Yebet bersama dua orang saksi lainnya datang dan 
berbicara di muka pengadilan. 

Ketika Beliau berada di bangku saksi, para pengacara lawan menginteroga-
si Yebet dan mencoba untuk meremehkan hubungan Yebet dan penduduk 
Kampung Mengkapur dengan wilayah adat mereka. 

Pada tahun ke-empat persidangan, para pengacara yang mewakili Yebet 
dan komunitas Kampung Mengkapur mengkaji kembali kasus mereka dan 
menyarankan komunitas untuk menerima tawaran dari pemerintah, yang 
menyatakan bahwa pemerintah mengakui wilayah kampung mereka namun 
pengakuan yang sama tidak diberikan kepada wilayah adat diluar wilayah 
kampung. Yebet dan para penggugat yang lain mengikuti saran tersebut dan 
menerima tawaran pemerintah. Kasus tersebut ditutup awal tahun 2016 pada 
tanggal 18 Februari.

Berkomentar tentang putusan tersebut, Yebet menjelaskan bahwa Beliau me-
nerima hal itu sebagai tawaran baik dari pemerintah. Namun demikian Be-
liau tetap waspada karena meskipun putusan tersebut berkekuatan hukum 

Yebet mengatakan bahwa saat itu merupakan saat dimana keluarg-
anya menjadi lebih yakin bahwa mereka memiliki dasar hukum atas 
hak terhadap wilayah adat mereka dan mereka berhak mengklaim 
kembali hak-hak tersebut.
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dan mengikat, wilayah yang ditetapkan sebagai milik komunitas masih tetap 
menghadapi ancaman perambahan dari para pengusaha dan pengembang. 

Yebet menekankan, “Meskipun saya tidak bersekolah, jangan sekali-kali mere-
mehkan saya. Saya tidak takut untuk melindungi tanah adat kami.”

“Kami boleh keluar dan menjelajahi bumi ini, tetapi sebagai masyarakat adat, 
kami tidak boleh bergantung dan tinggal di atas tanah milik orang lain. Kami 
dilahirkan di sini, oleh karenanya kami harus beristirahat di atas tanah ini 
bersama dengan para leluhur kami,” Tambahnya.

Yebet membuat sejarah baru ketika menjadi perempuan adat pertama yang 
memimpin komunitas adatnya untuk memperjuangan hak terhadap wilayah 
adat mereka dan menggugat perusahaan di pengadilan.  Yebet terus menjadi 
pilar kekuatan dan bimbingan bagi komunitas Kampung Mengkapur dalam 
membela wilayah adat mereka dan melindungi sisa-sisa hutan yang mereka 
miliki. 

Penulis: Puah Sze Ning

 Yebet memancing di Mengkapur 
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 Nama: Sambolaxhmi Debbarma
 Suku: Tripuri
 Tripura, India Timur Laut

Desa Joynagar Utara berlokasi di Sub-Di-
visi Jirania, Tripura State, Agartala, di India 
Timur Laut. Di desa ini hampir semua ke-
luarga berasal dari komunitas adat Tripuri 
dan sejak dimulainya proyek jalur kereta api 
(dan berbagai proyek pembangunan lainnya), 
masyarakat adat di desa tersebut selalu diseli-
muti ketakutan akan penggusuran. Di Joyna-
gar, anggota komunitas mulai dari yang pal-
ing tua sampai yang paling muda berperan 
penting dalam melindungi desa mereka dari 
perampasan tanah. Awalnya mereka sangat 
putus asa namun dengan pertolongan dari 
berbagai pihak dan Borok Women’s Forum 
(BWF), kelompok perempuan adat orang 
Borok, komunitas kemudian bersatu untuk 
melindungi desa mereka.

BWF yang dipimpin oleh Presati Debbarma, 
Kwbuiti Jamatia, Esma Debbarma, Sukini 

Debbarma, Anjili Debbarma, dengan sekretaris mereka Khumtiya Debbar-
ma, menolong dan mendukung desa Joynagar Utara, terutama para perem-
puan adatnya, untuk menjadi lebih kuat dan bersatu. Desa Joynagar dibantu 
melalui berbagai aktifitas pemberdayaan dan kampanye tentang tanah, hutan 
dan sumberdaya alam, dimana dari waktu ke waktu, para anggota BWF akan 
mengunjungi desa Joynagar dan mengumpulkan berbagai informasi. Bah-
kan, ketika BWF mengunjungi dan membantu desa tersebut, para penduduk 
desa merasa lebih kuat secara moral dan semangat untuk melindungi tanah 
dan wilayah mereka pun semakin berkobar. 

The Indigenous Women Forum of Northeast India (IWFNEI) atau forum 
perempuan adat India Timur Laut juga mendukung penuh dan sering mem-
berikan saran dan nasihat kepada kelompok perempuan adat dari desa Joyna-
gar Utara. Koordinator IWFNEI, Kheshili Chishi juga mendukung peremp-
uan adat Joynagar melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dengan 
dukungan keuangan dari IWFNEI. Anggota IWFNEI dari berbagai pelosok 

 Sambolaxhmi Debbarma
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India Timur Laut juga menunjukkan dukungan mereka terhadap komunitas 
masyarakat adat Joynagar Utara. 

Sambolaxhmi Debbarma adalah salah satu tetua perempuan adat di desa 
Joynagar. Beliau telah mengalami tiga kali penggusuran dan terusir dari ru-
mahnya di desa Joynagar tanpa kompensasi sama sekali. Pada tahun 2007 
ketika proyek jalur kereta api dimulai, Sambolaxhmi terusir dari tanahnya 

Sambolaxhmi Debbarma 
adalah salah satu tetua 
perempuan adat di desa 
Joynagar. Beliau telah 
mengalami tiga kali peng-
gusuran dan terusir dari 
rumahnya di desa Joyna-
gar tanpa kompensasi 
sama sekali.

sendiri karena termasuk dalam wilayah 
pembangunan jalur kereta api dan ketika 
Beliau tidak dapat menunjukan dasar hu-
kum kepemilikan tanah tersebut, pemer-
intah menolak memberikan kompensasi 
dalam bentuk apapun. Setelah kejadian 
itu, Beliau membangun rumah lain di 
sekitar sawah milik leluhurnya, jauh dari 
wilayah pyoyek jalur kereta. Namun lagi-
lagi, Beliau tidak terbebas dari dampak 
proyek tersebut karena sawah dan rumah 
Beliau ditutupi oleh lumpur dan air limbah proyek. Sambolaxhmi mencoba 
mencari pertolongan dari pihak pemerintah namun permintaan Beliau se-
lalu ditolak mentah-mentah. Karena kejadian-kejadian yang telah disebutkan 
tadi, Sambolaxhmi harus kembali membangun rumah yang lain di atas bukit. 
Pada tahun 2011, ketika Sambolaxhmi baru saja pindah ke tempat yang baru 
bersama keluarganya, Beliau kembali diminta untuk meninggalkan wilayah 
tersebut karena telah menjadi milik dari dua perusahaan swasta. Sambolax-
hmi terheran-heran, sejak kapan tanah-tanah milik leluhurnya yang tela didi-
ami sejak dulu oleh keluarga mereka menjadi milik perusahaan-perusahaan 
tersebut. Tempat yang Beliau diami pada saat itu seingat Beliau adalah meru-
pakan tempat keluarganya melakukan perladangan berpindah sejak puluhan 
bahkan ratusan tahun lalu. 

Kehidupan sebelumnya, Keluarga dan Pekerjaan 

Sambolaxhmi Debbarma memiliki tiga kakak perempuan dan dua kakak laki-
laki. Karena Beliau adalah anak yang paling bungsu, Beliau mempunyai tang-
gung jawab yang lebih berat karena semua kakak-kakak Beliau telah menikah, 
meninggalkan rumah dan pindah ke desa lain. Sambolaxhmi ingin disekolah-
kan oleh keluarganya, namun Beliau tidak pernah terlepas dari pekerjaan di ke-
bun dan berladang untuk membantu pendapatan keluarga. Terlepas dari semua 
tantangan yang ada, Sambolaxhmi dapat bersekolah sampai kelas enam; orang 
tua Beliau juga mengingatkan bahwa selain belajar, sistem perladangan Jhum 
untuk keluarganya adalah hal yang utama. Setelah semua kakaknya mening-
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galkan rumah, Sambolaxhmi adalah satu-satunya anak yang mengurusi ayah 
dan ibunya. Siang dan malam Beliau bekerja untuk membantu keluarganya. 
Pada siang hari Beliau akan membantu ayah dan ibunya berladang sedangkan 
pada waktu malam Beliau akan menenun baju untuk keluarganya. Situasi beru-
bah ketika ayah Sambolaxhmi jatuh sakit. Beliau harus bekerja lebih keras ter-
masuk membantu di ladang tetangga demi sesuap nasi. Setelah pulang sekolah 
Beliau langsung mulai bekerja di ladang orang lain untuk mendapatkan sedikit 
uang guna membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Suatu hari di 
rumahnya benar-benar kehabisan beras sehingga setelah pulang sekolah Sam-
bolaxhmi bekerja untuk membeli telur untuk ayahnya yang sedang sakit dan 
sepupunya membawakan sedikit beras sebagai hutang. Ketika sampai di rumah, 
Sambolaxhmi mendapati ayahnya sekarat dan akhirnya meninggal dunia. San-
gat sulit bagi Sambolaxhmi dan ibunya pada saat itu untuk melanjutkan hidup 
tanpa ayahnya, namun Sambolaxhi bertekad untuk hidup normal meskipun 
Beliau dan ibunya harus bekerja lebih keras lagi tanpa kehadiran sang ayah. 
Sepeninggal ayahnya, Sambolaxhmi kemudian menikah dan mempunyai dua 
orang anak. Satu laki-laki dan satu perempuan. Sambolaxhmi berharap kedua 
anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan bersekolah dengan baik.

Situasi Saat Ini

Sebagai akibat dari penggusuran yang dialaminya, Sambolaxhmi menderita 
secara ekonomi, sosial dan spiritual. Hak Beliau terhadap kompensasi telah 
dirampas oleh pemerintah karena Beliau tidak dapat menunjukkan patta (do-
kumen-dokumen resmi). Beliau berjuang dan bekerja keras bersama-sama 
dengan suaminya dan mereka masih mengerjakan ladang mereka, dimana 
kadang-kadang mereka juga bekerja di ladang orang lain untuk mendapat-
kan sedikit pemasukan tambahan. Anak-anak Beliau bersekolah di sekolah 
lokal dimana para guru mereka jarang hadir. Karena kondisi ekonomi yang 
semakin memburuk, Sambolaxhmi tidak dapat menyekolahkan anak perem-
puannya yang sekarang sehari-hari membantunya di ladang, sedangkan anak 
laki-laki Sambolaxhmi masih tetap bersekolah dan belajar membaca di kelas 
empat. 

Hak Beliau terhadap kompensasi telah dirampas oleh pemerin-
tah karena Beliau tidak dapat menunjukkan patta (dokumen-do-
kumen resmi). Beliau berjuang dan bekerja keras bersama-sama 
dengan suaminya dan mereka masih mengerjakan ladang mereka, 
dimana kadang-kadang mereka juga bekerja di ladang orang lain 
untuk mendapatkan sedikit pemasukan tambahan.
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Keluarga Sambolaxhmi masih tinggal di wilayah dimana mereka pernah 
diusir oleh perusahaan dan pemerintah karena proyek jalur kereta api. 
Satu tahun yang lalu, tekanan terus-menerus datang dari pihak pemerin-
tah, partai politik, kepolisian, bahkan ancaman dari para penduduk desa 
yang telah disuap oleh perusahaan. Sampai saat ini kehidupan keluarga 
Sambolaxhmi masih terus terancam karena pemerintah belum pernah 
mengeluarkan keputusan tertulis bahwa tanah mereka tidak akan diram-
pas untuk kebutuhan proyek tersebut.

Akibat dari penggusuran yang dialaminya, keluarga Sambolaxhmi men-
jadi sangat miskin, tidak memiliki tanah dan Beliau tidak dapat menye-
kolahkan anak-anaknya dengan layak. 

Perjuangan Sambolaxhmi 

 PA Joynagar Utara dalam salah satu program peningkatan kesadaran.

Sampai saat ini kehidupan keluar-
ga Sambolaxhmi masih terus ter-
ancam karena pemerintah belum 
pernah mengeluarkan keputusan 
tertulis bahwa tanah mereka tidak 
akan dirampas untuk kebutuhan 
proyek tersebut.

Meskipun masih menghadapi 
ancaman pengusiran, Sambolax-
hmi tetap bersemangat untuk 
melakukan protes dan mem-
impin kelompok perempuan 
lainnya untuk berjuang demi 
tanah mereka. Satu-satunya hal 
yang memberikan kekuatan bagi 
Sambolaxhmi meskipun Beliau 
diusir terus-menerus adalah ka-
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rena tanah tersebut merupakan milik leluhurnya dan tanah itu adalah tempat 
dimana omthai ni thwi kwlai ma ni jakha (darah pusarnya jatuh pada saat 
kelahirannya, sebagaimana halnya juga para leluhurnya).

Setiap orang di Desa Joynagar Utara tahu mengenai pengusiran yang dialami 
Sambolaxhmi. Mereka sangat marah dan terus melawan masuknya proyek 
jalur kereta api tersebut. Di atas bukin, bersama-sama dengan Sambolaxhmi, 
24 keluarga lainnya juga terancam diusir, meskipun mereka hidup di atas 
tanah leluhur mereka. 

Meskipun seisi desa Joynagar sangat khawatir dan tertekan oleh ancaman pen-
gusiran, mereka masih tetap kukuh melawan pengusiran tersebut. Desa-desa 
tetangga, Forum Perempuan Borok, Forum Masyarakat Adat India Timur 
Laut dan pendukung-pendukung lainnya berdatangan untuk memberikan 
dukungan melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran, pengembangan 
kapasitas dan meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan Desa Joynagar. 

Sambolaxhmi, dengan dukungan dari berbagai pihak terutama BWF, tetap 
berdiri teguh dan bertekad untuk melindungi tanah leluhurnya. Beliau 
menginspirasi banyak orang, khususnya para perempuan adat untuk juga 
berdiri dan berjuang untuk melindungi desa mereka. Banyak protes telah 
dilakukan baik oleh para perempuan adat bersama dengan penduduk desa 
lainnya. Dalam semua protes yang dilakukan, kelompok perempuan selalu 

 Kliping koran di Dainiksambad tentang protes terhadap proyek FCI & IOCL oleh 
para penduduk Joynagar Utara
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berdiri paling depan dan berkata dengan suara lantang, “Chini Ha No Noro-
kno Rise Riya” (kami tidak akan pernah memberikan tanah kami). 

Sampai tulisan ini diterbitkan, perusahaan telah menanam palang dan 
menentukan batas-batas tanah milik perusahaan tanpa sepengetahuan 
penduduk desa, dan meskipun protes terus dilakukan. Pihak perusa-
haan, dengan bantuan dari pemerintah, melakukan berbagai cara untuk 
merampas tanah milik masyarakat adat yang adalah merupakan pemilik 
sesungguhnya. Perusahaan dan pemerintah tidak pernah mengikuti aturan 
pengambilalihan tanah, dan meskipun mereka mengikuti prosedur yang 
ada, perampasan tanah masyarakat adat setempat masih tetap tidak dapat 
dibenarkan. 

Saat ini, penduduk desa Joynagar Timur masih berada dalam dilema. Meskip-
un mereka terus-menerus memprotes keberadaan perusahaan, mereka masih 
diselimuti ketakutan akan diusir dari tanah mereka. Pemerintah tidak pernah 
mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi perlawanan masyarakat 
yang tidak ingin tanah mereka diambil. Pemerintah juga tidak pernah mem-
berikan kepastian bahwa tanah-tanah tersebut tidak akan diambil oleh peru-
sahaan. 

Cerita masyarakat adat Noynagar Timur ini mungkin merupakan cerita yang 
cukup panjang; pena, kertas dan kata-kata tidak akan pernah cukup untuk 
mengekspresikan penderitaan mendalam dan kesakitan yang para peremp-
uan adat alami, terutama keberanian Sambolaxhmi Debbarma dan keluarg-
anya.

Penulis: Khumtiya Debbarma

Saat ini, penduduk desa Joynagar Timur masih berada dalam 
dilema. Meskipun mereka terus-menerus memprotes keberadaan 
perusahaan, mereka masih diselimuti ketakutan akan diusir dari 
tanah mereka.
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 Nama: Katima Leeja
 Suku: Lisu
 Ban San Pa Hiang, Kabupaten Chiang Dao, Thailand

Dalam banyak kasus, membela hak-
hak masyarakat adat memposisikan 
hidup kami sebagai para aktifis dalam 
bahaya. Seakan-akan hidup kami 
menggantung pada benang tipis yang 
bisa putus kapan saja. Jika kami tidak 
mengambil langkah, kami akan hidup 
dalam ketakutan dan terus diganggu 
selamanya. Bagaimana kami menjamin 
hidup kami dalam situasi demikian?

Saya Katima Leeja, seorang Lisu muda 
yang hidup di Ban San Pa Hiang, Kabu-
paten Chiang dao, provinsi Chiang Mai 
di Thailand. Saya menerima gelar sar-
jana akuntansi dari Universitas Rajab-
hat di Chiang Mai. Ayah saya ditembak 
mati setelah dituduh merambah hutan 

komunitas dan juga diduga melawan para petugas yang kemudian mengakh-
iri hidupnya saat melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah. Se-
bagai puterinya, saya mencoba mencari keadilan untuk kematiannya tetapi 
akhirnya gagal. Oleh karena itulah saya menjadi seorang pembela hak asasi 
manusia.

Saya dibesarkan di Ban San Pa Hiang dimana mayoritas masyarakat juga 
mendiami Thailand Utara dan Lisu. Kecuali untuk beberapa orang, hampir 
semua keluarga Lisu tidak mempunyai kewarganegaraan. Tanpa Kartu Tanda 
Penduduk, komunitas kami sangat sering diperlakukan tidak semena-mena 
oleh orang lain. Seringkali sapi-sapi masyarakat di dataran rendah memasuki 
wilayah perladangan kami. Orang-orang yang memiliki kewarganegaraan 
Thailand tersebut akan membalas tuntutan kami dengan menantang kami 
untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tentu saja kami tidak tahu 
bahwa meskipun tanpa KTP kami tetap memiliki hak untuk mendapatkan 
ganti rugi dari para pemilik sapi.

“Saya mencoba mencari 
keadilan untuk kematiannya 
tetapi akhirnya gagal. Oleh 
karena itulah saya menjadi 
seorang pembela hak asasi 
manusia.”
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Seseorang tanpa kewarganegaraan bukan berarti bahwa hak-haknya dapat 
dilanggar oleh siapa saja. Namun demikian, masyarakat Lisu pada umumnya 
takut ditangkap, oleh karenanya mereka tidak pernah melaporkan semua ke-
jadian mengenai sapi-sapi tersebut.

Lebih lanjut, meskipun anak-anak tanpa kewarganegaraan diperbolehkan 
untuk mendapatkan pendidikan seperti biasa, mereka tidak boleh menerima 
seragam sekolah, buku-buku, alat tulis dan bantuan lain yang disediakan oleh 
pemerintah. Pada tingkat universitas, mahasiswa tanpa kewarganegaraan 
tidak dapat mengakses pinjaman dari pemerintah untuk kebutuhan pendidi-
kan mereka. Selain itu, tanpa KTP kami tidak dapat menerima bantuan kes-
ehatan gratis yang juga disediakan oleh pemerintah. 

Banyak kampung kami terletak di dalam Taman Nasional dan kawasan hutan 
cadangan. Tidak adanya hak kami atas tanah menjadi isu berkepanjangan 
yang memaksa kami merambah hutan-hutan yang dilindungi. Hal ini mem-
buat kami sebagai masyarakat adat terus-menerus terusir dari tanah leluhur 
kami oleh pihak yang berwajib kapan saja; dan tanpa KTP, banyak instansi 
dan pegawai pemerintah yang mengatakan bahwa kami bukanlah bagian dari 
Negara Thailand. Selanjutnya, konflik antara para penduduk dataran rendah 
dengan orang Lisu seringkali terjadi tanpa disangka-sangka. Suatu saat se-
orang pemimpin dari dataran rendah, guna meningkatkan kawasan hutan, 
mencanangkan kampanye penanaman kembali yang mencakup daerah per-
ladangan kami. Oleh karenanya, orang Lisu tidak dapat lagi berladang di 
wilayah tersebut dan ketika mereka ingin mengklaim kembali ladang mereka, 
intimidasi terus-terusan dilakukan oleh pemimpin para penduduk di dataran 
rendah. Beberapa keluarga Lisu bahkan telah membersihkan ladang mereka, 
namun wilayah-wilayah tersebut kemudian disita kembali oleh pihak pemer-
intah. Masyarakat Lisu sangat ketakutan untuk kembali ke ladang mereka. 
Herannya, pemimpin lokal setempat memberikan izin kepada sanak sauda-
ranya untuk mengolah lahan yang dulunya milik orang Lisu. Insiden serupa 
terjadi terus-menerus sampai sekarang.

“Hal ini membuat kami sebagai masyarakat adat terus-menerus 
terusir dari tanah leluhur kami oleh pihak yang berwajib kapan 
saja; dan tanpa KTP, banyak instansi dan pegawai pemerintah yang 
mengatakan bahwa kami bukan bagian dari Thailand. Selanjutnya, 
konflik antara para penduduk dataran rendah dengan orang Lisu 
seringkali terjadi tanpa disangka-sangka.”
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Kematian ayah saya merupakan akibat dari prasangka etnis. Beliau ditembak 
ketika pergi mencari kerbaunya sekitar jam 9 pagi, tetapi kami baru dikabari 
tentang kematiannya hampir jam 1 siang. Beliau ditemukan tidak bernyawa 
sekitar 100 meter dari ladangnya yang juga sudah dirampas oleh pihak lain. 
Kenyataan bahwa Ia menolak memberikan tanah keluarga kami menjadikan-
nya target oleh orang-orang yang mempunyai maksud jahat. Enam wilayah 
ladang kami diambil paksa oleh pihak pemerintah kecamatan (kamnan). 
Sebelum ditembak, ayah saya berkata bahwa sepenggal tanah keluarga yang 
kami miliki saat itu adalah sumber penghasilan terakhir agar keluarga kami 
bisa bertahan hidup. Namun, lima buah peluru kemudian ditemukan ber-
sarang di tubuhnya. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, pegawai ke-
camatan dan timnya melapor kepada polisi bahwa seorang laki-laki Lisu dari 
Ban San Pa Hiang menyusup ke daerah penanaman kembali dan membuka 
lahan; laki-laki tersebut kemudian melakukan perlawanan dengan pihak 

“Bantuan hukum dan pengacara 
disediakan oleh Pusat Perlindun-
gan Hak-Hak Komunal (Center 
for the Protection of Community 
Rights). Melalui keterangan para 
saksi dan bukti-bukti ada, pada 
saat pemeriksaan silang, pengadi-
lan provinsi diminta untuk menen-
tukan apakah telah terjadi baku 
tembak ataukah korban pada saat 
itu murni diserang. Akhirnya pen-
gadilan Chiang Mai menyimpul-
kan bahwa pada saat insiden tidak 
terjadi perlawanan sama sekali.”

pengawasan hutan dari pemer-
intah dan oleh karena itulah 
Ia ditembak mati. Kami tidak 
mempercayai laporan yang di-
berikan setelah melihat berbagai 
bukti yang ditemukan; semua 
peluru yang bersarang di tubuh 
ayah saya membuktikan bahwa 
Beliau ditembak dari belakang 
dan jelas-jelas bukan insiden 
baku tembak. Setelah berkon-
sultasi dengan Inter-Mountain 
Peoples Education and Culture 
in Thailand Association (IM-
PECT), dan jaringan orang 
Lisu di Thailand, berdasarkan 
ketidakpercayaan kami tentang 
peristiwa yang diadukan oleh pemerintah, dan dengan kenyataan bahwa ayah 
saya tidak membawa senjata tajam apapun termasuk pisau, dan tanpa bukti 
adanya pembukaan lahan seperti yang dilaporankan pihak pemerintah, kami 
diminta melaporkan kasus ini kepada pihak Komnas HAM Thailand.

Tidak lama setelah itu Dr. Nirandra Phithakwachara, salah satu anggota 
komisioner HAM, mengunjungi kabupaten Chiang dao dan mewawancarai 
beberapa orang termasuk Deputi kantor Kabupaten, Inspektur Polisi, Dokter 
Rumah Sakit Chiang Dao, polisi kehutanan dari kantor 16 dan pegawai kan-
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tor kecamatan Muang Khong, tetapi tidak menemukan hasil yang memuas-
kan; mereka kurang begitu bekerja sama. Kemudian disarankan agar kasus ini 
dibawa ke pengadilan provinsi Chiang Mai guna pemeriksaan silang. Hal ini 
dilakukan dengan pertolongan seorang pengacara, Mr. Sumitchai Hathasarn, 
yang juga merupakan anggota sub-komisi HAM pada saat itu. Bantuan hu-
kum dan pengacara disediakan oleh Pusat Perlindungan Hak-Hak Komunal 
(Center for the Protection of Community Rights). Melalui keterangan para 
saksi dan bukti-bukti ada, pada saat pemeriksaan silang, pengadilan provinsi 
diminta untuk menentukan apakah telah terjadi baku tembak ataukah kor-
ban pada saat itu murni diserang. Akhirnya pengadilan Chiang Mai menyim-
pulkan bahwa pada saat insiden tidak terjadi perlawanan sama sekali. Kepu-
tusan pengadilan Chiang Mai kemudian dilanjutkan ke tingkat pengadilan 
tinggi karena kasus tersebut melibatkan petugas Negara. Namun pengadilan 
tinggi kemudian mengirim kembali kasus tersebut kepada pengadilan Chi-
ang Mai kemudian kepada Kantor Polisi Chiang Dao karena kasus tersebut 
sangat lemah dan tidak mungkin mengidentifikasi siapa yang bersalah. Pihak 
kepolisian Chiang Dao kemudian ditugaskan untuk mencari informasi lebih 
lanjut dan kembali mengirimkan kasus tersebut kepada pengacara untuk 
dilengkapi kembali sebelum dimasukan ke pengadilan. Namun demikian 
sampai saat ini kasus pembunuhan ini masih belum terselesaikan dan masih 
berada di pihak kepolisian Chiang Dao tanpa perkembangan apa-apa

“Saya memutuskan untuk menghadiri berbagai pertemuan, pelati-
han, seminar dan demonstrasi dimana saya bisa menyuarakan 
masalah-masalah kami sebagai masyarakat adat dan pada saat yang 
sama saya dapat mempelajari hal-hal serta keahlian-keahlian yang 
baru. Sumbangsih saya pelan-pelan diakui oleh anggota masyarakat 
yang lain. Saat ini saya diterima menjadi salah satu anggota komite 
tertinggi federasi petani di daerah utara yang berfokus pada isu ten-
tang hak-hak atas tanah.”

Ayah saya merupakan korban pembunuhan pertama di wilayah kami. Jika 
saya tidak bangkit dan melawan, bisa saja pembunuhan lain kembali terjadi 
dan penduduk kampung kami dapat terus diintimidasi dan diperlakukan 
semena-mena. Saya memutuskan untuk menghadiri berbagai pertemuan, 
pelatihan, seminar dan demonstrasi dimana saya bisa menyuarakan masalah-
masalah kami sebagai masyarakat adat dan pada saat yang sama saya dapat 
mempelajari hal-hal serta keahlian-keahlian yang baru. Sumbangsih saya 
pelan-pelan diakui oleh anggota masyarakat yang lain. Saat ini saya diterima 
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menjadi salah satu anggota komite tertinggi federasi petani di daerah utara 
yang berfokus pada isu tentang hak-hak atas tanah. Saya melayani khususnya 
saudara-saudara masyarakat adat dalam jaringan kami yang terkena damp-
ak dari kebijakan reklamasi hutan saat ini. Peran saya sangat dihargai oleh 
para penduduk kampung, khususnya dalam memberikan nasihat dan men-
girimkan surat kepada pihak pemerintah. Tujuan saya adalah untuk mem-
berdayakan kapasitas komunitas untuk bangkit dan menuntut hak-hak ko-
munal kami serta melawan ketidakadilan. Hampir setiap hari saya menerima 
panggilan telepon untuk menanyakan nasihat dan saran-saran saya berkaitan 
dengan kasus pelanggaran hak atas tanah. Hampir semua masalah penduduk 
kampung berkaitan dengan pengumuman baru oleh pemerintah terkait hu-
tan cadangan, taman nasional dan perampasan tanah yang dilakukan oleh 
pihak luar.

“Kami percaya bahwa hak kolektif komunitas akan mencegah tanah 
kami jatuh ke tangan orang luar. Penduduk kampung kami berharap 
bahwa hak kolektif kami akan diakui oleh Negara sehingga kami da-
pat hidup tanpa rasa takut. Inilah penyebab mengapa semakin ban-
yak orang yang bangkit dan memperjuangkan hak-hak mereka atas 
tanah.”

Pendampingan yang diberikan kepada komunitas khususnya terkait hak-hak 
tanah sangatlah penting karena hal tersebut sangat berkaitan dengan mata 
pencaharian mereka. Tanpa tanah untuk berladang, masyarakat adat dapat 
terbujuk untuk berpindah tempat ke daerah urbanisasi dan menjadi buruh. 
Dengan demikian, berbagai masalah dapat terus muncul termasuk ancaman 
yang dihadapi masyarakat adat yang berpotensi menjadi korban perdagan-
gan orang atau tenaga kerja paksa. Untuk kami yang tidak mempunyai KTP, 
resikonya bahkan lebih tinggi. Kemudian yang tinggal di komunitas adalah 
mereka yang lanjut usia dan anak-anak kecil, yang menjadi awal dari perpec-
ahan keluarga. Tidak dapat disangkal lagi, kepemilikan tanah menyediakan 
rasa aman dalam kehidupan kami. Kami tidak menuntut hak individu karena 
dapat dijual dengan mudah. Sebaliknya, kami memerlukan hak ulayat, yang 
artinya tanah kami dimiliki secara kolektif oleh komunitas. Kami percaya 
bahwa hak kolektif komunitas akan mencegah tanah kami jatuh ke tangan 
orang luar. Penduduk kampung kami berharap bahwa hak kolektif kami akan 
diakui oleh Negara sehingga kami dapat hidup tanpa rasa takut. Inilah pe-
nyebab mengapa semakin banyak orang yang bangkit dan memperjuangkan 
hak-hak mereka atas tanah.
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Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ka-
wasan hutan di Thailand. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat 
adat di Thailand. Para petani di berbagai komunitas ditangkap dan dituduh mer-
ambah dan merusak hutan. Banyak anggota komunitas yang dituduh memiliki 
papan kayu secara ilegal. Sementara itu di komunitas-komunitas yang lain, para 
petugas pemerintah memasuki wilayah perladangan masyarakat dan menebang 
habis semua tanaman yang banyaknya dapat menjadi sumber makanan satu ke-
luarga selama setahun. Semua ini masih terus menjadi masalah sampai sekarang, 
dan kelihatannya insiden semacam ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. 
Jika penderitaan kami ini tidak dapat dihilangkan, saya harus terus bekerja guna 
pemajuan hak-hak masyarakat adat bagi semua saudara masyarakat adat saya di 
Thailand.

Penulis: Katima Leeja,

sebagaimana diceritakan kepada Kamonphan Saelee 

dan Kanlaya Chularattakorn

Penerjemah: Chupinit Kesmanee

“Semua ini masih terus menjadi masalah hingga saat ini, dan ke-
lihatannya insiden semacam ini semakin meningkat dari waktu ke 
waktu. Jika penderitaan kami ini tidak dapat dihilangkan, saya 
harus terus bekerja guna pemajuan hak-hak masyarakat adat bagi 
semua saudara masyarakat adat saya di Thailand.”





BAB 2:
Perempuan Adat Membela Hak-Hak Kolektif Mereka 
Terhadap Tanah (BAGIAN 2)

 1. Leticia Bula-at, Cordillera, Filipina
 2. Balamdina Kerketta, Odisha, India
 3. CK Janu, Janu, Kerala, India
 4. Dam Chanthy, Ratanakiri, Kamboja
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 Nama: Leticia Bula-at
 Suku: Naneng, Kalinga
 Cordillera, Philippines

Leticia Bula-at yang berumur 68 tahun dan mempunyai satu anak laki-laki 
dan satu anak perempuan, tinggal di wilayah pegunungan suku Nanengdi 
Barangay Dupag, Kota Tabuk, Kalinga. Sejak suaminya meninggal pada 
tahun 1972 karena penyakit yang diderita, Leticia berjuang sendiri meng-
hadapi segala tantangan sebagai seorang ibu dan seorang petani guna 
menghidupi keluarganya. Kedua anak Leticia dapat menyelesaikan sekolah 
mereka karena kerja keras, ketekunan, keringat dan pengorbanannya.
Leticia mengisahkan: “Pada suatu 
hari di bulan Februari 1977, saya 
hanya berusia 28 tahun pada saat itu, 
sekelompok polisi Filipina (PC) men-
datangi tempat kami, mereka dipimpin 
oleh Mayor Mayanggao bersama degan 
para pegawai sebuah perusahaan yang 
bernama National Power Corpora-
tion (NPC). Mereka berencana untuk 
membangun barak di atas tanah kami, 
dan membawa bersama mereka pada 
saat itu sebuah truk militer berukuran 
6x6 meter berisi kayu. Pada saat itu 
penduduk kampung kami telah mem-
buat barikade untuk menghentikan 
pembangunan Bendungan Chico River 
(Bendungan terbesar di Asia), yang jika 
dibangun akan membanjiri kampung 
kami. Proyek bendungan tersebut adalah proyek Presiden Ferdinan Marcos, yang 
didanai oleh Bank Dunia dan diimplementasikan oleh NPC. Pihak kepolisian Fil-
ipina berperan sebagai pasukan keamanan para pegawai NPC yang mengerjakan 
bendungan tersebut sepanjang sungai Chico di wilayah adat kami.

Ketika PC dan para pekerja NPC menurunkan kayu dari mobil truk tadi, kelom-
pok perempuan adat kami menghentikan mereka. Kami meminta mereka un-
tuk berhenti tetapi permintaan kami tidak didengar. Dengan marah, kelompok 
perempuan kami berusaha mengembalikan lagi kayu-kayu tersebut ke dalam 
mobil truk. Para prajurit tidak menghormati kami sedikit pun, kami bahkan 

  Leticia Bula-at
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di dorong hingga jatuh ke dalam parit dimana mereka kemudian menginjak-
injak kami. Saat itu saya mengalami cedera di bagian bahu dan kaki, namun 
para perempuan yang lain terus berusaha mengembalikan kayu-kayu tersebut 
ke dalam truk. Tetapi malam itu, para prajurit diam-diam membawa kayu 
kembali dan mereka mulai membangun kamp keamanan dan perusahaan.

Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa para prajurit telah membangun 
kamp mereka, kelompok perempuan yang sama, kali ini bersama-sama den-
gan para tetua perempuan di komunitas adat kami, kembali ke jalan untuk 
membuat barikade. Mayor Mayanggao sangat marah ketika melihat kami. Dia 
berusaha menyerang kami namun para tetua perempuan dari komunitas kami 
membuka baju mereka agar kami tidak disakiti.

Kami mengalami banyak kesulitan, kelaparan, kekerasan, kelelahan dan ja-
rang tidur malam pada waktu itu. Orang-orang PC dan NPC tidak pernah 
berhenti membangun barak-barak mereka. Tetapi kami juga tetap melawan 
dan terus melakukan barikade. Ketika mereka gagal untuk menghentikan aksi 
protes kami, pihak perusahaan dan keamanan mencoba mengungang kami un-
tuk bertemu dengan mereka di salah satu barak PC di Bulanao. Banyak ang-
gota masyarakat yang ikut dan kami dimuat dalam 2 truk besar. Tetapi ketika 
kami tiba di Sitio Gaogao, kedua truk tersebut berhenti. Saya meminta izin 
untuk pergi buang air kecil dan ketika para prajurit tidak melihat, saya lari dan 
kembali ke tempat barikade kami.

Saya menerima informasi keesokan harinya bahwa tidak ada pertemuan yang 
diadakan. Malahan, para prajurit membawa teman-teman sekampung saya ke 
Kamp Juan Duyan di Bulanao dan memenjarakan mereka di barak PC. Para 
penduduk desa kami yang laki-laki termasuk para pangat (pemegang pakta 
perdamaian) juga ditahan dan dipenjara di Kamp Olivas di Pampanga.

Dengan ditahannya para penduduk desa, jumlah orang yang menjaga bari-
kade semakin berkurang dan PC dan NPC mengambil kesempatan untuk 
mendirikan kamp dan barak-barak mereka. Kami tetap melakukan apapun 
yang kami bisa untuk menghentikan mereka. Para perempuanlah yang mem-
impin barikade dan kami seringkali ditinju dan dipukul dengan senjata oleh 
para prajurit PC. Sementara itu, kami mempetisi dan memprotes bendungan 
sungai Chico dan mengekspos penangkapan dan penahanan penduduk kam-
pung kami. Para senator pada waktu itu, Sen. Jose Diokno, Sen. Tanada dan 

“Kami mengalami banyak kesulitan, kelaparan, kekerasan, kelela-
han dan jarang tidur malam pada waktu itu. Orang-orang PC dan 
NPC tidak pernah berhenti membangun barak-barak mereka.”
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Atty. William Claver dari Free Legal Assistance Group (FLAG) berperan seba-
gai pengacara bagi kami.

Saya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada bulan Maret 1978, 
ketika saya, dan beberapa perempuan muda yang lain mencoba menghenti-
kan survei yang sedang dilakukan oleh perusahaan, yang dikawal oleh PC dan 
dipimpin oleh Mayor Joshue. Survei tersebut dilakukan di dekat sungai Chico 
di depan kampung kami. Kami pergi untuk mencabut semua pancang yang 
ditanam oleh NPC sebagai bagian dari protes kami terhadap pembangunan 
bendungan di atas wilayah adat kami. Ketika mereka melihat kami mencabut 
pancang-pancang yang ada, para prajurit PC mengejar kami hingga ke dalam 
rumah kami. Mayor Joshue menangkap saya dan memukul kepala saya den-

“Kami pergi untuk mencabut 
semua pancang yang ditanam 
oleh NPC sebagai bagian dari 
protes kami terhadap pem-
bangunan bendungan di atas 
wilayah adat kami. Ketika 
mereka melihat kami men-
cabut pancang-pancang yang 
ada, para prajurit PC menge-
jar kami hingga ke dalam ru-
mah kami.”

gan sebuah tas berisi magazin peluru. 
Tidak puas, Ia menghantam saya dari 
tulang belakang menggunakan popor 
senjata. Ketika anak saya yang saat itu 
baru berusia 9 tahun melihat kejadian 
tersebut, ia marah dan melempar para 
prajurit dengan batu. Pada saat itulah 
kemudian Mayor Joshue menodong 
anak saya dengan senjatanya. Hanya 
setelah para wanita mulai berteriak 
lalu Mayor Joshue berhenti menyiksa 
saya. Insiden tersebut membawa pen-
garuh psikologis yang hebat pada ked-
ua anak saya.

Pada tanggal 24 April 1980, para prajurit tentara Filipina yang dipimpin olhe 
Mayor Adalem, menembak dan membunuh Macliin Dulag di daerah Bugnay, 
Tinglayan. Almarhum merupakan pemimpin dan seorang pangat dari suku 
Butbut; pemimpin yang sangat berani dalam perjuangan melawan pemban-
gunan bendungan Chico. Pada saat yang sama banyak dukungan berdatangan 
dari berbagai sektor; kelompok-kelompok gereja, pastor dan para biarawati, 
akademisi, antropologis, pengacara dan lainnya seperti Senator Diokno dan 
Tanada. Saya merupakan salah satu dari orang-orang yang seringkali pergi ke 
Manila, menghadiri berbagai forum, pertemuan dan rapat besar antar suku 
untuk menyuarakan penentangan kami terhadap proyek-proyek bendungan 
yang merusak dan penganiyayaan yang dilakukan oleh para tentara dan pra-
jurit PC. Saat itulah dimana saya belajar tentang situasi dibawah kediktatoran 
dan sistem pemerintahan dibawah Presiden Marcos.
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Pada tahun 1979, para anggota New Peoples Army (NPA) tiba di kampung 
kami. Mereka mengorganisir pertemuan komunitas dan mengatakan bahwa 
mereka adalah kelompok bersenjata yang datang untuk membela dan meno-
long kami untuk menghentikan pembangunan bendungan oleh pemerintahan 
Presiden Marcos. Banyak perempuan dan laki-laki di kampung kami yang 
memiliki kemampuan fisik langsung bergabung dengan NPA karena mereka 
percaya bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya jalan agar proyek 
bendungan tersebut dapat dihentikan, khususnya setelah menghadapi berbagai 
tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh anggota PC. Mulai saat itu-
lah tindakan kekerasan oleh PC dan pihak tentara semakin meningkat terha-
dap perlawanan hukum maupun perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh 
masyarakat adat.

Insiden lain yang tidak dapat saya lupakan terjadi pada bulan Juni 1984 ketika 
kelompok Mayor Asprec dari pihak tentara Filipina datang ke rumah kami dan 
menginvestigasi saya. Mereka menanyakan banyak pertanyaan – kenapa saya 
menjadi janda? Bagaimana suami saya meninggal dunia? Kenapa saya tidak 
menikah lagi? Siapa yang bekerja menggantikan saya karena saya selalu berada 
di wilayah barikade untuk memprotes pembangunan bendungan? Darimana 
saya mendapatkan makanan untuk memberi makan anak-anak saya? Mereka 
memerintahkan saya untuk melapor setiap hari Senin di barak mereka, dimana 
saya selalu diinterogasi.

Pada tahun 1983, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara dan PC Fil-
ipina di tempat kami semakin memburuk. Para pejabat Barangay kami (se-
muanya laki-laki) dilecehkan dan ditekan karena perlawanan antara AFP 
(Pasukan bersenjata Filipina) dengan NPA di tempat kami. Komunitas kemu-
dian memutuskan bahwa perempuanlah yang harus duduk sebagai pejabat ba-
rangay. Saya merupakan salah satu perempuan yang diusung sebagai barangay 
kagawad (anggota dewan perempuan). Setelah semua perempuan mengambil 
posisi sebagai pejabat barangay, kami dapat menghadapi para anggota AFP 
ddan PC dan menuntut hak-hak komunal kami.”

Leticia merupakan salah satu dari antara mereka yang dipengaruhi oleh NPC 
untuk menjual tanahnya dan menerima tawaran relokasi, namun Ia dengan 
tegas menolak dan kukuh dengan pendirian semua kampung yang terkena 
dampak dari pembangunan bendungan tersebut bahwa tidak ada seorang-
pun yang akan menjual tanah mereka dan tidak ada seorangpun yang boleh 
bekerja untuk NPC.
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“Sembilan tahun berlalu sejak tahun 1977 – 1986 dan rencana Presiden Marcos 
untuk membangun bendungan Chico di tempat kami akhirnya gagal. Dari pen-
galaman saya ketika berjuang untuk mempertahankan tanah kami, saya bela-
jar tentang isu dalam menentukan nasib sendiri dan kebijakan-kebijakan yang 
memaksa (misalnya Undang-Undang Registrasi Tanah tahun 1906 dan Kepu-
tusan tentang Kehutanan atau Keputusan Presiden 705). Saya juga belajar ten-
tang undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan den-
gan tanah, darurat militer dan sistem diktator pemerintahan Presiden Marcos. 
Saya kemudian mengerti akar dari permasalahan yang dihadapi oleh sebagian 
besar orang Filipina, khususnya sektor pertanian dan orang Kalinga dan orang-
orang yang mendiami pegunungan Cordillera. Saya sekarang mengerti kenapa 
Presiden Marcos begitu mendesak pembangunan bendungan besar yang dapat 
menenggelamkan dan merusak ladang, lahan pertanian, rumah dan tanah 
kami – ‘kelompok minoritas yang terkena dampak pembangunan bendungan 
harus berkorban agar mayoritas masyarakat Filipina mendapatkan pasokan 
energy.’

Pada tahun 1986, setelah Presiden Marcos lengser dan kalah melawan kekuatan 
rakyat, Presiden Corazon Aquino memegang kekuasaan. Saya terus bergabung 
dengan berbagai organisasi dan sektor yang membantu kami dalam perjuangan 
melawan pembangunan bendungan Chico. Saya berpartisipasi aktif mempetisi 
Presiden Aquino untuk membatalkan rencana pemerintah untuk membangun 
bendungan tersebut.

Sejak tahun 1987 sampai saat ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang anti 
rakyat terus ada seperti undang-undang EPIRA, undang-undang pertamban-
gan, kebijakan kehutanan, dll. Kebijakan-kebijakan tersebut digunakan oleh 
pemerintah nasional yang bekerjasama secara diam-diam dengan para inves-
tor kapitalis untuk mengambilalih dan merampas tanah leluhur dan sumber-
daya alam kami. Pada saat bersamaan, pemerintah terus mengabaikan keten-
tuan tentang pelayanan sosial dasar bagi masyarakat adat.”

“Kebijakan-kebijakan tersebut digunakan oleh pemerintah nasional 
yang bekerjasama secara diam-diam dengan para investor kapitalis 
untuk mengambilalih dan merampas tanah leluhur dan sumber-
daya alam kami.”

Inilah sebabnya mengapa Leticia terus memegang komitmen untuk bekerja 
dengan organisasi-organisasi rakyat. Beliau adalah anggota pendiri yang ke-
mudian menjadi ketua dari Innabuyog-Kalinga, organisasi perempuan ting-
kat provinsi. Beliau juga merupakan anggota pendiru dari Innabuyog, organ-
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isasi perempuan tingkat regional di Cordillera, dimana Beliau memainkan 
peran sebagai pemimpin untuk berkampanye tentang kekerasan terhadap 
perempuan, serta tentang perjuangan mempertahankan tanah, kehidupan 
dan sumberdaya alam. Leticia juga merupakan salah satu sukarelawan un-
tuk kesehatan dan bekerja dibawah departemen kesehatan milik pemerintah 
sampai saat ini.

Disamping pengorbanannya dalam bekerja 
bersama dengan masyarakat adat untuk 
menghadapi berbagai isu, Leticia tidak per-
nah meninggalkan pekerjaannya di kebun. 
Sejak tahun 1977 sampai saat ini, Beliau ter-
us bertani dan sekaligus melestarikan tanan 
dan lingkungan disekitarnya. Beliau mena-
nap pohon seperti marang, rambutan, man-
gga, lengkeng, jeruk bali, guyabano, kakao, 
alpukat, kepala, kecapi, pisang, kopi dan 
narra. Leticia juga melanjutkan praktek per-
tanian terintegrasi dengan menanam padi, 
kacang-kacangan, jagung, ubi jalar, cardis 
dan berbagai jenis sayuran. Hasil panen dari 

tanaman-tanaman tersebut adalah untuk konsumsi keluarganya. Sisa hasil 
panen di tukarkan dengan produk-produk dapur dan kebutuhan lainnya sep-
erti garam, gula, lemak babi, sabun, baju dan lain-lain.

Kehidupan Leticia menunjukan bahwa tanah adalah hidup; bersama-sama kita 
harus bersatu untuk melestarikan, membela dan melindungi tanah kita dari 
penjarahan dan perusakkan.

Penulis: Jenaro Bula-at

Penerjemah: Jose Amian C. Tauli 

Disamping pengorbanannya dalam 
bekerja bersama dengan masyarakat 
adat untuk menghadapi berbagai isu, 
Leticia tidak pernah meninggalkan 
pekerjaannya di kebun.

  Leticia
saat festival kampung.

   Leticia saat kelulusan 
salah satu cucunya.
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 Nama: Balamdina Kerketta
 Suku: Khadia
 Kabupaten Sunergarh, Odisha, Daratan India

Balamdina Kerketta lahir tanggal 3 Januari 1959 di desa Kendudihi, kantor 
polisi Raiboga di kabupaten Sunergarh, Odisha. Kerketta merupakan anak 
kedua dari lima bersaudara. 

Kerketta menikah pada tahun 1987 dengan Bernard Kerketta dari desa Petlo-
toli di Kukuda Panchayat ketika Ia berumur 28 tahun, dan mereka mempu-
nyai tujuh orang anak, empat puteri dan tiga orang putera. Kerketta menjadi 
janda pada tahun 2005 dan menjadi kepala keluarga sejak saat itu dan tinggal 
bersama anak-anaknya di Petlotoli. Kerketta tidak dapat menulis dan mem-
baca. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang mengolah ladang dan 
sawah untuk menghidupi keluarganya. 

Petlotoli berada dalam wilayah desa Dhaurada, Kukuda Gram Pan-
chayat, blok Rajgangpur, Sundargarh, di daerah Odisha. Dulu, Petl-
otoli dikelilingi oleh hutan yang lebat dengan sumberdaya alam yang 
berlimpah.

Petlotoli berada dalam wilayah desa Dhaurada, Kukuda Gram Panchayat, 
blok Rajgangpur, Sundargarh, di daerah Odisha. Dulu, Petlotoli dikelilingi 
oleh hutan yang lebat dengan sumberdaya alam yang berlimpah. Karena 
hutan tersebut, tidak pernah terjadi erosi dan tanah disekitarnya sangatlah 
subur. Orang Petlotoli hidup bahagia dan tanpa gangguan dari orang luar. 
Mereka selalu saling membantu dan berprinsip bahwa semua dalam wilayah 
tempat tinggal mereka adalah milik bersama. Namun saat ini, situasi desa 
Petlotoli berubah drastis karena aktifitas pertambangan di wilayah mereka.

Pada tanggal 17 Oktober 1980, sebuah perusahaan memulai aktifitas pertam-
bangan. Lima tahun kemudian, proyek tambang lain juga dimulai pada tang-
gal 16 Oktober. Izin penggunaan tanah selama 20 tahun diberikan kepada 
kedua perusahaan tambang tersebut. Perusahaan tidak pernah mendapatkan 
persetujuan dari komunitas namun mereka tetap melanggar hukum dan me-
mulai kegiatan penambangan mereka di Petlotoli. Pada saat kasus tersebut 
terjadi, belum ada undang-undang PESA tahun 1996 dan Undang-Undang 
tentang Hak terhadap Informasi 2005, sehingga rakyat Petlotoli tidak dapat 
menghentikan proyek tambang tersebut. Perantara yang disewa oleh peru-
sahaan mencurangi para penduduk desa. Hanya mereka yang mendukung 
perusahaan yang diberikan pelayanan sedangkan yang lainnya tidak. Pada 
masa-masa itu, proses audiensi publik juga dilakukan dalam bentuk yang 
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berbeda. Tanpa sepengetahuan para penduduk desa dan pemilik lahan, 
jalan-jalan dibangun dan limbah tambang dibuang disekitar wilayah desa. 
Karena semua permasalahan yang terjadi, komunitas kemudian memprotes 
keberadaan perusahaan dan perusahaan dilaporkan ke kantor polisi. Komu-
nitas bahkan tidak mengizinkan kendaraan perusahaan untuk memasuki 
wilayah mereka, karena komunitas mengharapkan keadilan. Namun demiki-
an, Sembilan pemimpin lokal dipenjara pada tahun 1980. Mereka kemudian 
dibebaskan beberapa hari setelahnya melalui jaminan. 

Menejer tersebut menyentuh kaki saya dan berkata “biarkan saya 
membuka tambang ini Nyonya, jika tidak maka keluarga saya akan 
mati kelaparan.”

Balamdina Kerketta mengisahkan: “Pada tahun 2005, perusahaan yang ber-
beda datang kembali ke Petlotoli untuk membuka lagi perusahaan yang sebe-
lumnya telah ditutup. Ramphal Kapoor datang bersama Ray Singh, menejer 
pertambangan dan mulai melakukan pengukuran disekitar area pertamban-
gan. Pada saat itu para penduduk desa sedang tidak berada di rumah karena 
mereka pergi berladang dan bertani. Saya juga pada saat itu berada di sawah 
untuk memanen padi. Seorang anak perempuan dari desa kami datang berlari 
kepada saya dan mengatakan bahwa ada orang yang datang dan melakukan 
pengukuran di sekitar daerah pertambangan. Dengan menggendong anak saya 
dan membawa sabit di tangan saya, saya mendatangi orang-orang tambang 
tersebut dan bertanya kenapa dan dengan izin siapa mereka mengukur tanah 
kami. Kemudian menejer tambang yang ada di situ berkata “Nyonya, kenapa 
anda memarahi dan melarang kami? Tidak akan terjadi apa-apa di sini. Jan-
gan khawatir!” Menejer tersebut menyentuh kaki saya dan berkata “biarkan 
saya membuka tambang ini Nyonya, jika tidak maka keluarga saya akan mati 
kelaparan. Perut sayalah yang membuat saya ingin membuka tambang ini” 
Saya kemudian berkata kepadanya, tambang ini pernah anda buka selama 
bertahun-tahun tetapi anda tidak pernah bertanya dan peduli dengan kondi-
si kami. Saya juga mengatakan, sekarang anda menyentuh kaki kami untuk 
membuka kembali tambang di sini. Kami tidak mengenal anda. Pergilah dari 
tanah kami, karena ini bukan tanah ayah anda, berhentilah mengukur, jika 
tidak saya akan memukul anda dengan sabit ini. Ini adalah senjata masyarakat 
adat di sini. Saya pada saat itu mengancam menejer tersebut. Dia kemudian 
kembali kepada kumpulan orang yang sedang melakukan pengukuran dan me-
nyuruh mereka untuk terus mengukur. Saya kemudian mengambil batu dan 
dengan sabit tetap di tangan saya, saya menyuruh mereka untuk berhenti. Akh-
irnya mereka berhenti dan meninggalkan tempat tersebut.  
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Pada tahun 2014 Revenue Inspector (RI), inspektur pendapatan dari Khatang 
datang kembali dengan beberapa pegawai pemerintah dari Madras dan mu-
lai mengukur kembali disekitar wilayah pertambangan. Saya melihat mereka 
datang. Saya mengikuti mereka dan melihat apa yang hendak mereka laku-
kan. Ketika saya melihat mereka mulai mengukur lahan, saya mendekati dan 
bertanya kepada mereka, apa yang sedang mereka lakukan. RI mengancam 
saya dan mengatakan ‘Apakah anda tahu siapa saya? Saya adalah perwaki-
lan pemerintah.’ Saya kemudian mengatakan kepadanya ‘Kami memiliki Gaon 
Sarkar di desa kami! Sudahkah anda meminta izin dari desa kami? Jika belum, 
berhentilah mengukur tanah kami.’ Pada saat itu saya memiliki kapak di tan-
gan saya. Salah satu orang perusahaan mengatakan kepada saya ‘Kami telah 
memiliki izin atas tanah ini dan kami akan membuka tambang di sini’ saya 
mendatanginya dan menyuruhnya untuk berhenti mengancam saya, jika tidak 
saya akan menyerangnya dengan kapak yang ada di tangan saya. Pada saat 
itu, penduduk desa yang lain juga berdatangan dan meneriaki orang-orang pe-
rusahaan tersebut dan menyuruh mereka berhenti mengukur tanah tambang 
itu. Akhirnya mereka berhenti dan pergi dari tempat itu.

Lebih lanjut pada tahun 2014 perusahaan lain datang kembali dan ingin 
mengambil air dari kawasan tambang Petlotoli. Perusahaan menyuap bebera-
pa pemimpin lokal untuk mendukung aktifitas mereka. Salah satu pemimpin 
berasal dari dari desa tetangga bernama desa Turi Toil. Atas namanya, pihak 
perusahaan membawa JCB (kendaraan yang digunakan untuk pekerjaan 
berat, termasuk menggali dan memuat) dan mula imenggali untuk mema-
sang pipa. Beberapa perempuan adat datang dan menanyakan kenapa lelaki 
tersebut menggali lubang. Ia mengatakan bahwa itu adalah haknya untuk 
menggali dan mengambil air untuk keperluan berladang. Namun demikian, 
ia mempunyai maksud tersembunyi untuk menggali dan mengeluarkan air 
dari wilayah tambang tersebut karena ia bekerja kepada perusahaan. Pria 
tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan telah mengeluarkan banyak 
uang guna pelepasan tanah, oleh karenanya perusahaan memiliki hak mut-
lak untuk menggunakan sumberdaya alam yang ada sesuka mereka. Pada 
saat itu saya tidak berada di tempat kejadian karena saya harus menghadiri 
pertemuan orang tua murid di sekolah Gombardih, namun kemudian salah 
satu penduduk desa mengirimkan pesan singkat kepada saya tentang insiden 
tersebut. Saya segera meninggalkan pertemuan tersebut dan segera berdiri 
di depan JCB serta menyuruh pengendaranya untuk berhenti jika tidak saya 
akan melempar JCB tersebut. Pria tersebut berkata ‘Tolong jangan dilempar 
kendaraan ini karena saya hanya menyewanya. Jika JCB ini dilempar, saya 
harus membayar lebih untuk kerusakannya.’ Beberapa orang perusahaan ber-
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sitegang dengan kami. Kami bersatu dan mengatakan kepada mereka bah-
wa tanpa keputusan dari Gram Sabha kami, kami tidak akan membiarkan 
mereka mengambil air dari wilayah tambang kampung kami. Pada akhirnya 
mereka berhenti dan pergi.” Saat ini ada dua pusat irigasi desa yang dipasang, 
dan kegiatan pertanian mengambil air dari tempat-tempat tersebut.

Pengalaman kami di desa Petlotoli tidak hanya menjadi pelajaran bagi kami, 
tetapi untuk semua masyarakat adat dimana saja berada. Hanya 24 keluarga 
dari dusun kami yang berjuang dengan solid. Melalui kesuksesan dan keberani-
an Balamdina Kerketta, dan dengan dukungan dari semua anggota komunitas, 
berbagai perusahaan besar telah dipaksa keluar dari tanah kami. Sampai saat 
ini, para penduduk Petlotoli terus maju dan secara terang-terangan melawan 
usaha perampasan tanah.

Penulis: Kashmir Toppo dan Remish Ekka

  Balamdina Kerketta
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 Nama: Chekot Karian Janu (C.K. Janu)  
 Suku: Adiya Adivasi 
 Kerala, India

“Kami akan terus berdiri dan berjuang sampai tuntutan kami dipenuhi. Kami 
mungkin akan jatuh ketika kami lelah, tetapi kami akan berdiri lagi. Pendeka-
tan yang dilakukan oleh pemerintah sangat membuat kami ciut dan belum ada 
tanda-tanda positif dari pihak pemerintah. Kami juga merupakan bagian dari 
wilayah ini, kami juga berhak untuk hidup dengan damai di atas tanah ini,” 
tutur C.K. Janu, pemimpin Adivasi Gothra Maha Sabha.1 

1 Lihat lebih lanjut: http://sanhati.com/excerpted/12391/#sthash.CNmjrQyv.dpuf
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India, rumah kepada populasi terbesar masyarakat adat di dunia, telah men-
jadi saksi dari sejarah panjang perjuangan para Adivasi atau masyarakat 
adatnya dalam membela tanah dan sumberdaya alam mereka. Dalam 
proses perjuangan tersebut, banyak pemimpin Adivasi bangkit dan me-
mobilisasi berbagai kelompok masyarakat adat untuk mengklaim kembali 
hak-hak mereka. C.K. Janu adalah salah satu pemimpin perempuan adat 
yang luar biasa dalam memimpin komunitasnya untuk mengklaim tanah 
adat mereka di wilayah Kerala. Beliau adalah ujung tombak Adivasi Gothra 
Maha Sabha (AGMS), sebuah gerakan sosial yang mendampingi dan mem-
bantu proses restorasi dari perampasan tanah yang illegal, pencegahannya, 
dan redistribusi lahan kepada para Adivasi yang tidak mempunyai lahan, 
dan mengajarkan sistem pemerintahan sendiri oleh para Adivasi di Kerala.

Kerala is a state where, for 
the first time in world’s  
history, a Communist Party 
came to power through 
the ballot.

Kerala, merupakan wilayah bagian di In-
dia Selatan, terkenal oleh tingkat literasi 
dan harapan hidup yang tinggi, dan karena 
model pembangunan di daerah tersebut. 
Kerala adalah wilayah dimana untuk per-
tama kalinya dalam sejarah dunia, sebuah 
partai komunis memperoleh kekuasaan 
melalui proses pemungutan suara. Kerala merupakan tempat dimana refor-
masi agrarian dan partai dan gerakan buruh kiri lahir. Kerala adalah wilayah 
dimana rakyatnya sangat bangga dengan kesadaran mereka yang tinggi 
akan hal-hal sosial politik, gerakan rakyat, dan sebagainya. Tidak diragukan 
lagi, Kerala merupakan Negara bagian pertama dalam Negara dunia ketiga. 
Namun demikian, situasi tersebut bukanlah situasi para Adivasi di Kerala. 
Wilayah-wilayah masyarakat adat terus menjadi dunia keempat dalam ke-
hidupan dunia pertama. Dalam sensus nasional tahun 2011 di India, populasi 
dari scheduled tribes (STs) di Kerala berjumlah 484,839 atau 1,5% dari total 
populasi di wilayah Kerala. Secara historis, para Adivasi di Kerala terusir dan 
terasing dari tanah mereka. Para Adivasi terus-menerus berjuang sejak ta-
hun 1970 untuk mengklaim hak mereka atas tanah. Perjuangan mereka tidak 
pernah mendapatkan dukungan dan reaksi dari masyarakat luas ataupun 
pihak media sampai pada tahun 2001 ketika pemerintah membuat kesepa-
katan dengan komite perjuangan Adivasi-Dalit, yang merupakan awal mula 
lahirnya AGMS, yang kemudian menjadi ujung tombak perjuangan “Stand-
Up” masyarakat adat di tahun 2014.

Stand-Up Struggle (aksi berdiri) dilakukan ketika pemerintah melanggar kes-
epakatan bersama yang disusun dalam aksi demonstrasi agraria selama 48 
hari pada tahun 2001 di depan sekretariat Kerala dan juga pada saat perjuan-
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gan agraria Muthanga pada tahun 2003. Aksi berdiri yang dilakukan selama 
162 hari dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 dan menuntut implementasi kes-
epakatan yang telah dibuat dengan pemerintah Kerala, yang didalamnya ter-
masuk distribusi lahan untuk aktifitas pertanian. Secara khusus, pemerintah 
berjanji mendistribusikan 0,4 – 2 hektar lahan yang dapat diolah (berdasar-
kan ketersediaan lahan) untuk semua suku yang tidak mempunyai lahan di 
setiap kabupaten di Kerala. Disamping itu, Aksi berdiri ini juga menuntut 
pemerintah Kerala untuk mendeklarasikan wilayah-wilayah yang didiami 
oleh masyarakat adat sebagai bagian dari Scheduled Area berdasarkan pera-
turan tentang Scheduled Area dalam konstitusi dan mengimplementasikan 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Panchayati Raj (perluasan dari 
Scheduled Area) atau yang lebih dikenal dengan nama PESA; restorasi dari 
perambahan dan pengasingan tanah-tanah adat; implementasi dari Undang-
Undang tentang Hak atas Hutan; Memberikan status sebagai Scheduled Tribe 
kepada para Adivasi yang belum diakui sebagai bagian dari Scheduled Tribes; 
dan menghentikan penganiyayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
atas nama ancaman dan keterlibatan dengan kelompok Maois. Di daerah 
Nipulu Samaram, sebuah kelompok yang terdiri dari para Adivasi termasuk 
didalamnya perempuan, laki-laki, anak-anak serta para tetua berdiri tanpa 
istirahat selama 11 jam setiap hari, selama lima bulan lamanya, di depan sek-
retariat Kerala di Thiruvananthapuram. 

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Rupesh Kumar pada tahun 2014, Ia 
mengatakan bahwa aksi mogok yang dilakukan tidak hanya untuk memper-
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juangkan hak-hak rakyat atas tanah tetapi juga untuk menegaskan bahwa 
para Adivasi sangat siap untuk mengklaim hak-hak dan kebutuhan politik 
mereka sendiri. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat umum, setelah 
memahami pentingnya perjuangan tersebut secara politik, menunjukan soli-
daritas mereka kepada para Adivasi melalui memberikan dukungan secara 
materiil dan moril. Misalnya, dukungan yang diberikan oleh institusi pen-
didikan seperti Sacred Hearts College di Kochi, dimana para pelajar mening-
galkan kelas mereka untuk berdiri dengan kelompok aksi berdiri dan para 
Adivasi. Beberapa kelompok masyarakat juga pergi ke Thiruvananthapuram 
untuk mengekspresikan dukungan mereka. Hal serupa menyebar sampai ke 
seluruh wilayah Kerala. Aksi ini berakhir pada tanggal 17 Desember 2014 
setelah pemerintah menyetujui hampir semua tuntutan para demonstran. 
Namun demikian, janji-janji pemerintah untuk melaksanakan tuntutan para 
Adivasi tidak pernah dipenuhi dan C.K. Janu mengumumkan bahwa “Nilpu 
Samaram” atau aksi berdiri akan dimulai kembali pada tanggal 1 Januari 2016.

C.K. Janu, melalui AGMS, juga menjadi ujung tombak aktifitas mobilisasi 

Misalnya, dukungan yang diberikan oleh institusi pendidikan sep-
erti Sacred Hearts College di Kochi, dimana para pelajar mening-
galkan kelas mereka untuk berdiri dengan kelompok aksi berdiri 
dan para Adivasi. Beberapa kelompok masyarakat juga pergi ke 
Thiruvananthapuram untuk mengekspresikan dukungan mereka. 
Hal serupa menyebar sampai ke seluruh wilayah Kerala.

lainnya yang menuntut distribusi lahan kepada mereka yang tidak memi-
liki lahan. Insiden Muthanga pada tahun 2003, dimana para Adivasi (mela-
lui AGMS) berkumpul untuk memprotes keterlambatan pemerintah Kerala 
dalam memberikan lahan yang telah dijanjikan kepada mereka pada tahun 
2001 dan untuk mencegah pengusiran dari Suaka Margasatwa Wayanad yang 
mengancam mereka. Hal ini menyebabkan kerusuhan antara pihak kepoli-
sian dengan para demonstran dimana C.K. Janu ditahan selama 3 bulan dan 
secara brutal di pukul dan dianiyaya oleh pihak kepolisian. Kebrutalan terse-
but yang membuat C.K. Janu tidak dapat memakai baju seperti perempuan 
India yang lain karena luka memar dan bengkak yang dialaminya sehingga 
Beliau harus menghadap di muka pengadilan dengan syal membalut seluruh 
anggota tubuhnya. 
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Baru-baru ini pada bulan April 2016, C.K. Janu membawa gerakan Adivasi ke 
tingkatan selanjutnya dengan membentuk partai politik bernama Janadipthya 
Rashtriya Sabha dan bergabung dengan Aliansi Demokratis Nasional (NDA). 
Beliau percaya bahwa pertanyaan para Adivasi dapat terjawab hanya ketika 
mereka terlibat dalam proses-proses politik dan memegang kekuasaan, agar 
dapat mempunyai posisi tawar lebih tinggi dalam menuntut hak-hak mereka 
sebagai Adivasi / masyarakat adat. Meskipun koalisi yang dibentuk dengan 
NDA merupakan suatu kejutan kepada sebagian orang, C.K. Janu menjelas-
kan: “Pertanyaan kita sebagai kaum Adivasi tidak pernah didiskusikan dalam 
proses politik pada umumnya karena kita bukanlah bank suara, bahkan se-
lama proses pemilihan umum dimana isu dari segala kelompok dan sektor did-
iskusikan. Dalam setiap perjuangan dan protes tentang hak-hak kaum Adivasi, 
partai yang berkuasa selalu memberikan janji palsu dan memperdaya mereka. 
Inilah mengapa saya bergabung dengan NDA untuk memperjuangkan kes-
ehjateraan kaum Adivasi. Menurut saya, perjuangan kaum kami lebih dari 
sekadar ambisi individu atau karir politik. Saya tidak pernah segan menuntut 
hak-hak kaum kami dalam setiap kesempatan; komitmen utama saya adalah 
untuk hal yang kami perjuangkan dan bukanlah terhadap aliansi yang kami 
bentuk. Izinkan saya menjelaskan hal ini sekali lagi; saya akan melakukan 
apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perjuangkan kami 
tidak dikompromikan sedikitpun.” 

Tekad C.K. Janu untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah bersama dengan 
kaum Adivasi di Kerala merupakan bagian dari pembelajaran pribadi lewat 
pengalaman hidupnya sendiri. Orang tuanya berasal dari komunitas Ravula 
yang lebih dikenal dengan nama Adiya, yang berarti budak, dan merupakan 
komunitas buruh tani yang tidak memiliki lahan. Sebuah kutipan dari narasi 
tentang kisah hidupnya yang dimuat dalam Bhashaposhini Vol. 25, No. 7, 
Desember 2001 yang diterjemahkan oleh Usha Menon dari Bahasa Malay-
alam, mencerminkan tidak hanya kisah hidupnya namun juga kisah hidup 
komunitasnya.

Dalam setiap perjuangan dan protes tentang hak-hak kaum Adiva-
si, partai yang berkuasa selalu memberikan janji palsu dan mem-
perdaya mereka. Inilah mengapa saya bergabung dengan NDA un-
tuk memperjuangkan kesehjateraan kaum Adivasi.
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“Semua tanah yang kami miliki, telah diambil oleh para tuan tanah dan orang-
orang baru yang datang menduduki wilayah kami. Apapun yang tersisa ada-
lah milik Vallil Swamy. Ketika nenek moyang kami membuka lahan di dalam 
hutan yang luas dengan cara membakar semak belukar dan menanam thina, 
tanah yang subur akan diambil alih oleh para tuan tanah; atau para pendatang 
baru akan menjadikan lahan tersebut sebagai milik mereka. Mereka kemudian 
memulai menanami lahan tersebut. Kami harus bekerja keras di atas tanah 
tersebut dan tidak pernah dibayar sepeserpun.

Dalam komunitas kami, para perempuan mempunyai tanggungjawab yang 
lebih besar. Mereka mengerjakan pekerjaan para kuli dan melakukan segala 
bentuk pekerjaan sebagai seorang petani. Menggali, mencangkul, menanam 
bibit, mempersiapkan tanah untuk penanaman, dan sebagainya; mereka mel-
akukan segala pekerjaan di lahan tersebut. Mereka juga harus menjaga anak-
anak mereka.

Cara hidup, ritual and keberadaan kaum kami sangatlah bergantung pada 
tanah. Jika kami tidak memiliki tanah, banyak persoalan yang kami alami. Hal 
ini tidak dapat dibandingkan dengan cara hidup dan kebiasaan masyarakat 
luas pada umumnya.

Kaum kami yang ketika mencangkul lahan dan menemukan air saat ini harus 
melakukan aksi mogok karena keran-keran kami kering. Hal ini terjadi karena 
sumber-sumber keberadaan kami telah dimusnahkan oleh berbagai rencana 
dan program yang telah dilaksanakan. Kaum dan nenek moyang kami terbiasa 
mendapatkan informasi langsung dari alam dan tanah kami. Alat pertanian 
dan tempat tinggal kami – kami dapat membuat semua itu. Kami juga tinggal 
berdampingan dengan hewan. Kami tahu tentang pergantian alam. Semua itu 
mungkin karena kami punya tanah. Namun saat ini kami harus berkompetisi 
dengan masyarakat luas dan kami selalu kalah.

Untuk mengerti kebutuhan orang-orang kami dan untuk bekerja berdasarkan 
kebutuhan-kebutuhan tersebut, orang tersebut harus berasal dari komunitas 
kami. Cara masyarakat mayoritas melihat kaum kami harus diubah. Orang 
luar seringkali datang kepada kami, mengeksploitasi ketidaktahuan kami ten-
tang masyarakat luas. Gubuk-gubuk orang Paniya dan suku lainnya didekorasi 
dengan Kolam dan bentuk lukisan lainnya. Mereka menggunakan lumpur dan 
kotoran sapi untuk membangun gubuk mereka. Bahkan orang Kuruma juga 
melakukan hal yang sama. Tetapi untuk orang Adiya, cara ini tidak pernah 
ada. Saat ini gubuk-gubuk mempunyai kalender dengan gambar para dewa. 
Orang-orang membelinya dari sana sini dan memasangnya di dinding mereka. 
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“Sistem kepemilikan tanah mayoritas masyarakat, cara dan ide-
ide mereka, dengan cara dan sistem kami sangatlah jauh berbeda. 
Inilah mengapa agar kami tetap bertahan di muka bumi ini, kami 
harus melawan kekuatan dan kekuasaan pemerintah.”

Gambar bintang juga dipasang bersama dengan gambar-gambar lainnya. Se-
jak masa penjajahan, dekorasi seperti ini menjadi sangat populer.

Bahasa dan cara anak-anak kami tinggal di asrama untuk belajar telah beru-
bah. Saya tidak tahu apakah hal ini bagus untuk mereka atau tidak. Komu-
nitas kami menciptakan orang-orang yang tetap dekat dengan cara-cara dan 
adat istiadat kami; orang-orang yang simpati terhadap adat-istiadat dan tata 
cara kami semakin bermunculan di komunitas kami. Namun demikian, jika 
tradisi bekerja untuk mengolah tanah tetap dipertahankan, itu bisa menjadi 
jalan keluar bagi penderitaan kaum kami. Hak untuk hidup di atas tanah 
kami, untuk mengklaim kepemilikan tanah kami, berujung pada berbagai aksi 
mogok dan dibentuknya gerakan-gerakan lainnya. Sistem kepemilikan tanah 
mayoritas masyarakat, cara dan ide-ide mereka, dengan cara dan sistem kami 
sangatlah jauh berbeda. Inilah mengapa agar kami tetap bertahan di muka 
bumi ini, kami harus melawan kekuatan dan kekuasaan pemerintah.”

Penulis: Robeliza Halip dan C.R. Bijoy
Editor: G.S. Divya
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Dam Chanty yang berasal dari kelompok masyarakat adat Taumpaun lahir 
pada bulan September 1955 di komunitas Talao, Kabupaten Andong Mea, 
Provinsi Ratanakiri. Ia menikasi Loung Sothea dan mereka memiliki enam 
anak bersama. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga petani miskin 
dan bergantung pada menanam padi dan sayur-sayuran.

Pada bulan Maret 1996 Chanthy bekerja sebagai penerjemah untuk organ-
isasi NTFP (Produk Hutan Bukan Kayu). Setelah itu Ia juga bekerja untuk 
proyek-proyek lainnya tentang gender dan kesehatan. Pada tahun 2000, Chan-

Namun demikian, komu-
nitas Chanthy terlanjur 
menjual sekitar 700 hektar 
lahan mereka. Sebagai aki-
bat dari usaha Chanthy dan 
pemimpin komunitasnya 
untuk mendidik komunitas-
komunitas masyarakat adat 
agar jangan menjual tanah 
kepada orang luar, mereka 
mendapatkan banyak anca-
man pembunuhan. 

thy mendirikan Asosiasi Orang Pegunun-
gan (Highlander Association / HA) dan 
menjadi manajer umum setelah berhenti 
bekerja dengan NTFP. Setelah itu Chan-
thy menjadi anggota dewan 3SPN. Sejak 
tahun 2000, Beliau telah aktif terlibat 
dalam memimpin dan mengorganisir 
komunitas untuk menuntut hak-hak 
mereka. Pada tahun 2003 sampai 2005, 
Chanthy bekerja dengan komunitas 
masyarakat adat untuk mengembangkan 
kapasitas anggota masyarakat adat di 
18 komunitas tentang “Jangan menjual 

 Nama: Dam Chanthy 
 Suku: Taumpaun
 Kabupaten Andong Meas, Provinsi Ratanakiri, Kamboja
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lahan kepada orang luar” karena pada saat itu terjadi banyak kasus peram-
pasan tanah di wilayah mereka. Namun demikian, komunitas Chanthy ter-
lanjur menjual sekitar 700 hektar lahan mereka. Sebagai akibat dari usaha 
Chanthy dan pemimpin komunitasnya untuk mendidik komunitas-komunitas 
masyarakat adat agar jangan menjual tanah kepada orang luar, mereka men-
dapatkan banyak ancaman pembunuhan. Pada tahun 2003, Raja Norodom 
Sihanouk dan Perdana Menteri Hun Sen memberikan kembali tanah kepada 
komunitas lewat Noun Phea (tanah diberikan kepada komunitas Veat Kloe dan 
Chhroung).

Antara tahun 2003 dan 2004, Dam Chanthy bersama-sama dengan komu-
nitas Thian dan Sus melakukan demonstrasi melawan perusahaan yang ber-
nama Men Sarun. Setelah itu, Bou Lam, (wakil gubernur Ratanakiri pada 
saat itu) mengancam Chanthy dan menyuruhnya bersama dengan komuni-
tas untuk menghentikan demonstrasi yang dilakukan. Bou Lam mengatakan 
bahwa tanah yang mereka klaim adalah tanah Negara; Ia mengundang Dam 
Chanthy ke dalam sebuah mobil dengannya dan Bou Lam memerintahkan 
Chanthy untuk berhenti mendukung komunitas yang melakukan protes. 
Chanthy menolak, dan setelah itu ditangkap dan dihukum karena aktifitas 
politik yang Beliau lakukan.

Pada bulan Agustus 2005 seseorang mengancam untuk membunuh Chanthy. 
Ancaman ini merupakan akibat dari aktifitas yang terus dilakukan Chanthy 
untuk mengedukasi komunitas untuk tidak menjual tanah-tanah mereka. 
Chanthy mendorong para anggota komunitas adat untuk tidak menjual tan-
ah komunal mereka dan pada akhirnya sekitar 10 komunitas bersepakat un-
tuk tidak menjual tanah mereka kepada orang luar.  

Chanthy akhirnya mengetahui tentang ancaman pembunuhan kepada dirinya 
ketika saudara iparnya mengatakan bahwa seseorang sedang mempersiapkan 
diri untuk membunuh Chanthy pada hari Jumat mendatang. Ketika hari itu 
datang, seseorang yang disangka mengancam untuk membunuh Chanthy da-
tang ke ladang Beliau, dan teman Chanthy menanyakan apa yang laki-laki itu 
perbuat di sana. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia datang untuk berbu-
ru rusa di sekitar hutan. Malam itu, pria tersebut kembali datang dan menan-
yakan kepada ipar Chanthy “di mana pemilik kebun ini? Saya datang ke sini 
untuk membunuhnya dan suaminya karena seseorang membayar saya untuk 
membunuh mereka.” Pria itu mengatakan lagi bahwa ia akan dibayar seban-
yak 50 Dollar Amerika jika ia membunuh Chanthy dengan 3 buah peluru. 
Saudara ipar Chanthy kemudian mengusir pria tersebut dan menyuruhnya 
untuk tidak pernah kembali lagi ke kebun tersebut dan saudara ipanya meny-
impan 3 buah peluru tadi sebagai bukti dari insiden tersebut. 
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Pria yang disangka akan melakukan pembunuhan tersebut kembali mencari 
Chanthy di kantornya, namun Chanthy tidak ada karena Beliau sedang be-
rada di desa La Ok untuk pertemuan sidang HA. Di desa tersebut, seorang 
pria juga keluar dari sebuah mobil dan menanyakan keberadaan Dam Chan-
thy. Beruntung bahwa para penduduk desa telah memahami maksud pria 
tersebut dan mengatakan bahwa Chanthy telah kembali ke Banlung. Namun 
sebenarnya Beliau masih ada di desa tersebut. 

Pada hari yang sama, Chanthy mengadu kepada beberapa organisasi PBB 
seperti UNOHCR dan ILO untuk mengkonsultasikan dan meminta saran 
tentang situasi yang sedang dihadapinya. ILO dan UNOHCR menyarankan 
agar Chanthy meninggalkan Ratanakiri selama beberapa waktu untuk alasan 
keamanan. Pagi setelah hari itu, Chanthy pergi ke Phnom Penh dimana Beli-
au tinggal dengan dukungan dari UNOHCR dan ILO dan beberapa LSM lain. 
Khawatir dengan situasinya, Chanthy kemudian memutuskan untuk terbang 
keluar negeri untuk melarikan diri dari ancaman yang dihadapi. Pada awal 
tahun 2006, Chanthy terbang kembali ke kampungnya. 

Chanthy telah sering menghadapi anca-
man dan dilecehkan. Pada tahun 2016, 
pelecehan kembali terjadi ketika terjadi 
kecelakaan antara mobil dan sepeda mo-
tor yang tidak memiliki plat nomor di luar 
kantor HA. Tanpa sebab, para pengemu-
di datang dan menanyakan kepada staf 
HA; “Dimana pimpinan kalian? Apakah 
kalian semua memacarinya?” 

Selanjutnya, Chanthy juga mengatakan bahwa banyak organisasi yang tidak 
senang dengan apa yang dilakukan oleh HA karena organisasi tersebut bek-
erja bersama komunitas untuk melawan tambang dengan slogan “Tanah 
adalah kehidupan kami”. Menurutnya, beberapa organisasi seringkali pergi 
ditengah-tengah pertemuan karena mereka yakin bahwa “Tanah adalah ke-
hidupan kami” merupakan pekerjaan yang berbahaya. 

Saat ini, Ny. Dam Chanthy menghadapi tuntutan di pengadilan yang men-
uduhnya menjadi penyebab ketidakamanan di tingkat lokal karena memobi-
lisasi komunitas melawan proyek pembangunan pemerintah. 

Penulis: Yun Mane dan Mong Vichet
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 Nama: Baket Endena Cogasi
 Suku:  Kankana-ey
 Agawa di Besao, Provinsi Pegunungan, Filipina

Baket Endena Cogasi finished her good 
journey on earth on her favorite date, 
March 8 or International Women’s Day. 
Endena Cogasi hailed from Sabiyan, Aga-
wa in Besao, Mountain Province. She 
lived a simple life, raised her own fam-
ily, yet had the heart to serve her own 
community and people.

Endena adalah perempuan yang berani. Beliau tidak menyerah terhadap 
pelecehan yang dilakukan oleh para tentara bahkan ketika Beliau diperintah-
kan untuk berjalan ke kantor tentara sambil ditodong dengan senjata. Tanpa 
takut sedikitpun, Endena menyuruh para tentara untuk menyimpan senjata 
mereka dan mengembalikan bolo (alat pemotong berukuran besar) miliknya 
yang mereka curi! Endena merupakan perempuan yang berani. Beliau berga-
bung dengan para delegasi untuk melakukan dialog dengan tentara seperti Bri-
gade ke 702 dimana Mayor Palparan (yang dituduh telah melakukan berbagai 
pelanggaran HAM), bertindak sebagai salah satu komandan. Mantan Senator 
Jovito Salonga bahkan mengakui keberanian Endena pada saat demonstrasi 
yang dilakukan secara damai menentang Brigade ke-702 pada bulan Desember 
1991. Bersama dengan para pemimpin, perempuan dan pemuda dari Cordille-
ra, Endena berdiri di garis depan dan menghadapi pasukan keamanan Negara 
pada saat demonstrasi tersebut berlangsung di depan Markas Nasional Kelom-
pok Bersenjata Filipina (AFP) pada bulan Agustus 2004 ketika memperingati 
Hari Masyarakat Adat Internasional untuk menuntuk keadilan terhadap ban-
yak pembunuhan politik yang dialami oleh masyarakat adat dan pelanggaran 
HAM lainnya yang mereka alami. 

Endena adalah perempuan yang be-
rani. Beliau tidak menyerah terha-
dap pelecehan yang dilakukan oleh 
para tentara bahkan ketika Beliau 
diperintahkan untuk berjalan ke 
kantor tentara sambil ditodong den-
gan senjata.

   Endena, saat Kongres
Innabuyog 2011.
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Endena adalah perempuan yang pemberani. Beliau merupakan salah satu 
pelopor dan pemimpin dan penasehat yang konsisten dari Innabuyog dan 
Aliansi Rakyat Cordillera bersama dengan Mama Petra Macliing, Leticia Bu-
laat dan yang lainnya. 

Umur tidak menghentikan Beliau namun penyakit yang diderita menghalangi 
kehadirannya di berbagai pertemuan kunci. Pertemuan terakhir yang Endena 
hadiri adalah ulang tahun ke 21 Innabuyog pada tanggal 8 Maret 2011. Tetapi 
di setiap pertemuan, semangat Beliau selalu terasa dan hampir semua orang 
terus mencari dan menanyakan kehadiran Endena. 

Endena menerima penghargaan, Tanggol Karapatan (Pembela HAM) dari 
Aliansi HAM Cordillera pada bulan Desember 2010. Pada tanggal 8 Maret 
2011, Beliau diapresiasi oleh Innabuyog, bersama dengan beberapa pem-
impin perempuan lainnya untuk kontribusi-kontribusi mereka yang dapat di-
jadikan teladan oleh gerakan perempuan Cordillera. Endena juga menerima 
penghargaan, “Menghargai 100 perempuan untuk memperingati 100 tahun 
perlawanan” dari Koalisi Perempuan Terpencil Asia pada sebuah kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pendidikan dan Aksi Perempuan 
Cordillera pada bulan Oktober 2012, yang berlangsung serentak dengan ber-
bagai acara pemberian penghargaan yang dilaksanakan seantero Asia-Pasi-
fik. Penghargaan tersebut diterima oleh Innabuyog mewakili Endena karena 

  Endena (kanan), Petra (kiri) dua perempuan pemberani dari Cordillera.
Foto diambil dalam salah satu perayaan di Cordillera.
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penyakit yang diderita membuat Beliau tidak dapat bepergian jauh. Benar-
benar, Beliau adalah perempuan pemberani. Mama Endena menginspirasi 
banyak perempuan dan laki-laki Cordillera, tua dan muda untuk mengikuti 
jejak langkah keberanian dan dedikasinya dalam melayani perempuan dan 
masyarakat adat.

Endena juga menerima penghargaan, “Menghargai 100 perem-
puan untuk memperingati 100 tahun perlawanan” dari Koalisi 
Perempuan Terpencil Asia pada sebuah kegiatan yang diseleng-
garakan oleh Pusat Penelitian Pendidikan dan Aksi Perempuan 
Cordillera pada bulan Oktober 2012, yang berlangsung serentak 
dengan berbagai acara pemberian penghargaan yang dilaksana-
kan seantero Asia-Pasifik.

Bersama dengan kepergiannya ke tempat peristirahatan yang terakhir, 
gerakan perempuan dan masyarakat adat di Cordillera, melalui Innabuyog 
dan Aliansi Rakyat Cordillera memberikan penghormatan tertinggi kepa-
da Endena sebagai pemimpin perempuan adat, seorang tetua, ibu, saudara 
perempuan, tante dan seorang oma. Kebaikanmu akan selalu diingat dan 
ditiru oleh semua orang yang telah Engkau inspirasi, Baket Endena.

Penulis: Vernie Yocogan – Diano

   Endena Cogasi
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 Nama: Beatrice Belen
 Suku: Uma
 Lubuagan,  Kalinga, Filipina

“Mereka menanyakan siapa saya? Tali pusar saya dikubur di tanah ini. Di 
sinilah saya dibentuk. Di sinilah saya dilahirkan. Jadi tanah ini harus men-
jadi tempat dimana saya dikuburkan,” merupakan kata-kata Beatrice Belen 
dalam perlawanan terhadap penawaran Chevron untuk sebuah proyek geoter-
mal yang melingkupi 11 wilayah adat, termasuk wilayah adat Beliau di Uma, 
Lubuagan, Kalinga.

Beatrice dilukiskan oleh para penduduk suku Uma sebagai seorang peremp-
uan yang berbicara tanpa takut khususnya ketika ada masalah terkait dengan 
perempuan dan anak-anak. Jika diibaratkan sebagai salah satu fungsi telepon 
genggam, Beliau dapat diibaratkan dengan panggilan cepat karena setiap 
terjadi kondisi darurat dalam komunitas dan keluarga, orang selalu mencari 
pertolongan Beliau. Dalam isu pelecehan oleh pemerintah, isu kesehatan dan 
dukungan sosial, Beatrice tanpa mengenal lelah selalu menawarkan bantuan 
yang dapat diberikannya. Untuk komunitas adatnya, Beatrice adalah seorang 

Dalam isu pelecehan oleh pemerintah, isu kesehatan dan dukun-
gan sosial, Beatrice tanpa mengenal lelah selalu menawarkan ban-
tuan yang dapat diberikannya. Untuk komunitas adatnya, Beatrice 
adalah seorang tabib, suara dari mereka yang tidak dapat bersuara, 
dan pembela tanah leluhur.

  Beatrice Belen
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tabib, suara dari mereka yang tidak dapat bersuara, dan pembela tanah le-
luhur.

Bagi rekan-rekannya di Innabuyog, Aliansi organisasi perempuan adat di 
Cordillera, Beatrice adalah seorang pembicara yang mengerti betul hak-hak 
perempuan dan komunitas adatnya. Sebagian besar hidupnya didedikasikan 
untuk menjadi suara komunitasnya, juga komunitas-komunitas yang lain, 
ketika berkaitan dengan isu perlindungan terhadap perempuan, anak, tanah 
leluhur dan identitas budaya.

Setelah apa yang disebutkan di atas, tentunya semua orang akan geram ketika 
Beatrice diancam di atas tanahnya sendiri olhe kelompok keamanan Negara yang 
telah membangun kamp di kampungnya sejak Oktober 2015. Beatrice sedang 
duduk di pusat bagi perempuan di kota Baguio pada tanggal 11 Agustus 2016 
ketika Beliau menerima panggilan telepon dari keluarganya di Uma. Beatrice 
menjelaskan bahwa Batalion Infantri ke-50 menuntutnya dan beberapa anggota 
komunitas yang lain untuk membersihkan nama mereka. “Apay adda basol ko?” 
(Apakah saya melakukan kejahatan sehingga saya harus membersihkan nama 
saya?) seru Beatrice.

Pada saat itu, Beatrice selalu melaporkan berbagai pelanggaran 
yang dilakukan oleh para tentara, khususnya terhadap perempuan 
dan anak-anak. Beliau menjadi suara semua anggota komunitas; 
mengadukan pelecehan seksual, penembakan semena-mena, in-
timidasi, aktifitas anti sosial, dan bahkan berbagai penyerangan 
yang dilakukan oleh anggota militer.

Sejak Oktober 2015, para tentara infantri batalion 50 telah berkemah di rumah-
rumah warga sipil di Ag-agama, Uma bagian barat, Lubuagan, Kalinga. Pada 
saat itu, Beatrice selalu melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh 
para tentara, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Beliau menjadi 
suara semua anggota komunitas; mengadukan pelecehan seksual, penembakan 
semena-mena, intimidasi, aktifitas anti sosial, dan bahkan berbagai penyerangan 
yang dilakukan oleh anggota militer. Beliau selalu sangat keras dalam menuntut 
penarikan pasukan tentara karena berbagai gangguan dan pengaruh keberadaan 
tentara terhadap kohesi komunitas. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh 
Beatrice dan organisasinya, Innabuyog, keberaniannya lah yang selalu membuat 
Beatrice menjadi target intimidasi dan mendapatkan banyak tekanan politik 
oleh para tentara dan perusahaan yang mati-matian ingin menguasai wilayah 
adat komunitasnya.



53

BA
B 

    Kekuasaan, Politik dan Perem
puan A

dat
3

Mengingat kembali pada tahun 2012, Beatrice merupakan salah satu perem-
puan pemberani yang memimpin barikade di pintu masuk kampung mereka 
untuk menghalangi orang-orang Chevron yang ingin melakukan tes suhu. 
Pada tanggal 18 Mei 2016, seorang pemimpin kampung mendapati pihak 
keamanan Chevron memasang alat tes suhu tanpa persetujuan komunitas. 
Komunitas langsung mengadakan pertempuan dan berencana untuk menan-
yakan dan menuntut perusahaan untuk dengan segera menghentikan pema-
sangan alat-alat tersebut. Beatrice dan para pemimpin komunitas yang lain 
tidak gentar menghadapi orang-orang perusahaan di lokasi barikade dan be-
berapa jam kemudian mereka menghentikan pemasangan alat ukur tersebut 
di kampung Beatrice.

Chervon telah sejak lama mengajukan permohonan proyek tenaga panas 
bumi dengan kapasitas potensial 120 Mega wat. Rencana proyek tersebut 
berdampak kepada 11 wilayah adat di Kalinga termasuk wilayah adat suku 
Uma. Namun demikian, perlawanan yang keras oleh berbagai komunitas 
selalu menghalangi rencana Chevron. Suku-suku yang melawan, termasuk 
Uma, selalu menekankan bahwa hidup mereka bergantung pada tanah dan 
sumberdaya alam yang mereka miliki. Tidak ada jumlah uang, penawaran 
lapangan kerja, atau relokasi yang dapat merubah posisi mereka. Beatrice 
selalu menyebutkan bahwa leluhur mereka melindungi wilayah adat komu-
nitasnya dari segala ancaman atau invasi suku lainnya serta keserakahan pe-
rusahaan dan jika komunitas membiarkan proyek tersebut dilakukan, hal itu 
akan menjadi penghinaan bagi keberanian nenek moyang mereka.

Rakyatnya, kata Beatrice, 
mengalami penderitaan se-
cara historis atas pengabaian 
yang dilakukan oleh pemer-
intah namun mereka berta-
han karena terus memprak-
tekan adat-istiadat untuk 
menolong diri mereka sendi-
ri dan juga untuk solidaritas.

Beatrice juga terlibat dalam kampa-
nye melawan industri ekstraktif, tidak 
hanya yang memberikan dampak bu-
ruk bagi wilayah leluhurnya, namun 
di semua wilayah Cordillera. Beliau 
percaya bahwa masyarakat adat mem-
punyai hak untuk menentukan takdir 
mereka sendiri termasuk dalam meng-
atur wilayah dan sumberdaya alam 
yang mereka miliki. Rakyatnya, kata 
Beatrice, mengalami penderitaan secara historis atas pengabaian yang di-
lakukan oleh pemerintah namun mereka bertahan karena terus memprak-
tekan adat-istiadat untuk menolong diri mereka sendiri dan juga untuk 
solidaritas. Para leluhur terus melindungi sumberdaya alam yang memberi 
makan mereka dari generasi ke generasi. “Kami tidak akan membiarkan 
pemerintah dan perusahaan mengambil tanah ini dari kami,” tambahnya.
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Beatrice pernah muncul di acara-acara televisi, didengar lewat radio, dan 
banyak orang telah membaca kisahnya di berbagai surat kabar ketika Bea-
trice berbicara mewakili perempuan dan wilayah yang Beliau wakili. Bea-
trice tidak pernah absen menghadiri hari-hari khusus untuk perempuan dan 
petani masyarakat adat. Hal ini dilakukan Beatrice disamping kesibukan Be-
liau bersama keluarga. Beatrice menikah dengan seorang laki-laki yang ra-
jin dan sabar dan selalu mengerti ketidakhadiran istrinya ketika melakukan 
pekerjaan pertanian. Beatrice juga merupakan seorang ibu dari 4 orang anak.

Kadang-kadang, Beatrice dicemooh oleh beberapa orang bahwa Beliau tidak 
mendapatkan manfaat apa-apa dari aktivismenya. Beatrice selalu membalas 
dengan mengatakan bahwa Beliau mungkin tidak mendapatkan uang dari 
apa yang dilakukan tetapi Beliau dapat memastikan bahwa generasi selan-
jutnya tetap memiliki tempat untuk tinggal dan tempat yang dapat mereka 
sebut sebagai tanah leluhur mereka.

Innabuyog, alliansi organisasi perempuan adat di Cordillera mengajak semua 
pekerja HAM untuk mendukung pembela HAM yang menghadapi anca-
man seperti Beatrice. Para pembela HAM seperti Beatrice telah tanpa takut 
berkampanye dan menuntut penarikan pasukan tentara dari wilayah mereka 
namun tuntutan mereka tidak pernah didengarkan. Pendudukan pihak mi-
liter yang terus berlanjut di kampung mereka merupakan usaha untuk me-
madamkan keberanian seorang perempuan yang hanya ingin melindungi 
komunitasnya dari keserakahan perusahaan dan agresi militer.

Penulis: Alma B. Sinumlag
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 Nama: Emmanuela Shinta 
 Suku: Dayak Ma’anyan
 Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia

Tidak banyak orang yang tahu ten-
tang apa yang terjadi di Kalimantan 
(Borneo), dan banyak orang yang 
salah mengerti tentang orang Dayak, 
masyarakat adat di Kalimantan. Ban-
yak yang mengatakan bahwa orang 
Dayak adalah masyarakat primitif, 
memakai kulit kayu sebagai pakaian 
mereka, memakan manusia dan masih 
banyak lagi pernyataan negatif lain-

nya. Banyak orang Dayak yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki ting-
kat pendidikan yang rendah padahal mereka hidup di pulau yang kaya akan 
sumberdaya alamnya. Sejak orde baru, pemerintahan presiden Soeharto, 
sumberdaya alam di Kalimantan diambil dan manfaatnya bukanlah untuk 
masyarakat adat, melainkan kepada para investor dan pemerintah pusat di 
pulau Jawa.

Banyak orang Dayak yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah padahal mereka hidup di pulau 
yang kaya akan sumberdaya alamnya.

Pada tahun 1995, Presiden Soeharto memerintahkan pembukaan satu juta 
lahan hutan di Kalimantan Tengah untuk kegiatan pertanian termasuk pem-
buatan kanal raksasa sebagai sistem irigasi yang memotong kubah gam-
but antara sungai Kahayan dan Sebangau yang berada di provinsi tersebut. 
Lahan di Kalimantan adalah lahan gambut dan tidak cocok sebagai lahan 
pertanian karena sangat basah dan asam; kanal yang dibangun akan men-
geringkan gambut yang kemudian menjadi sangat mudah terbakar. Tetapi 
instruksi Presiden Soeharto harus dipatuhi. Satu setengah juta hektar hutan 
dan lahan gambut di Kalimantan Tengah dibuka, dan kubah gambut dibelah 
untuk membangun kanal raksasa, banyak pohon ditebang dan ribuan hewan 
terbunuh. Pada awal tahun 1996, tanda-tanda kebakaran mulai terlihat. Di 
tengah tahun, kebakaran dimulai dan berlanjut dengan kekeringan dan ke-
bakaran hutan besar antara tahun 1997 dan 1998. Kebakaran terjadi selama 
satu tahun penuh. Sejak itu, sampai saat ini, kebakaran hutan dan bencana 

  Potret Emmanuela Shinta
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kabut terus terjadi setiap tahun di Kalimantan, khususnya di Kalimantan 
Tengah. Kebakaran hutan telah terjadi 19 tahun lamanya sampai saat ini.

Emmanuela Shinta, seorang perempuan adat berumur 23 tahun yang beras-
al dari suku Dayak Ma’anyan dari Barito Selatan merupakan seorang aktifis 
lingkungan dan pemimpin muda yang bekerja keras di tingkat akar rumput 
ketika kebakaran hutan dan kabut terjadi beberapa tahun belakangan ini. Se-
jak tahun 2012, Shinta telah bermimpi untuk membentuk media yang ber-
dasar atas budaya dan kemanusiaan yang dapat menyediakan tempat kepada 
para pemuda pemudi Dayak untuk mengekspresikan kreatifitas mereka dan 
untuk menyampaikan cerita-cerita mereka. Setelah empat tahun belajar ten-
tang media dan jurnalisme, Shinta bekerja sebagai pimpinan editorial dari 
Majalah Kristen dan bekerja di sebuah LSM sebagai Koordinator Media dan 
Kampanye.

Media Komunitas Ranu Welum dibentuk ketika Shinta menyadari bahwa be-
gitu banyak isu kompleks yang terjadi di Kalimantan dan tidak banyak orang 
yang mengetahuinya, terutama orang Dayak sendiri. Shinta bertemu dengan 
seorang kawan dari Papua, Wensi Fatubun yang mendirikan Suara Papua, 
sebuah media kampanye untuk orang-orang Papua. Ia mendorong Shinta un-
tuk berjuang bagi kemanusiaan di Kalimantan dengan menggunakan media 
sebagai alat advokasi dan kampanye untuk memperjuangkan hak-hak rakyat 
Kalimantan dan Shinta memulai dengan Suara Dayak di sebuah LSM, JPIC 
Kalimantan (Justice, Peace, Integrity of Creation) dimana Ia bekerja. Pada ta-
hun 2014, Media Ranu Welum dibentuk sebagai sebuah komunitas pemuda-

  Kebakaran lahan gambut 
(Foto: Bjorn Vaughn)
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pemudi Dayak untuk berbicara mewakili mereka yang tidak dapat berbicara 
bagi diri mereka sendiri.

Ranu Welum berasal dari Bahasa Dayak Ma’anyan, yang berarti Air Hidup. 
Slogannya adalah ‘mata bagi orang Dayak’. Dengan demikian, komunitas 
tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi masyarakat yang hidup 
di Kalimantan. Mereka telah ditekan oleh berbagai masalah terkait dengan 
sumberdaya alam dan konflik agraria, dan menjadi alat untuk melindungi 
hutan dan warisan pusaka di Kalimantan. Sejak saat itu, pemuda-pemudi 
Kalimantan aktif membuat film-film pendek tentang budaya, Bahasa Dayak, 
isu-isu kemanusiaan, sumberdaya alam, perampasan tanah dan masyarakat 
adat Kalimantan.

Sekolah-sekolah harus di-
tutup selama dua bulan, 
petani karet kehilangan 
kebun mereka dan ratu-
san kecelakaan lalu lintas 
terjadi karena kabut asap 
tebal tersebut. Tetapi situ-
asi ini hampir tidak pernah 
dimuat oleh media.

Pada tahun 2015, terjadi situasi yang 
sangat buruk di Kalimantan Tengah. 
Kabut asap sangat tebal sehingga beru-
bah warna menjadi kuning dan sangat 
beracun. Jutaan hektar hutan, lahan 
gambut, kebun karet dan tanah sepan-
jang jalan di Kalimantan Tengah terba-
kar sangat hebat. Ribuan orang dibawa 
ke rumah sakit, dan lebih dari sepuluh 
orang – bayi, anak muda dan orang tua 
– meninggal karena masalah pernapasan. Sekolah-sekolah harus ditutup 
selama dua bulan, petani karet kehilangan kebun mereka dan ratusan ke-
celakaan lalu lintas terjadi karena kabut asap tebal tersebut. Tetapi situasi 
ini hampir tidak pernah dimuat oleh media. Tidak pernah terpublikasi.

Pada bulan September 2015, Shinta, yang pada saat itu masih bekerja den-
gan JPIC Kalimantan bekerja bersama dengan para aktifis, LSM dan siswa 
di Palangka Raya, menjadi coordinator dari gerakan anti kabut asap. Mereka 
melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah, me-
minta pertolongan dan solusi karena banyak orang yang menderita dan mati. 
Gubernur pada saat itu tidak memberikan respons atau jawaban apapun.

“Ini adalah usaha terakhir kami,” tegas Shinta setelah demonstrasi. “Jika Gu-
bernur tidak melakukan apapun, kami hanya menunggu mati.” Isu politik dan 
korupsi memainkan peran penting pada saat itu. Milyaran rupiah dialokasi 
untuk menghentikan dan mencegah kebakaran hutan dan kabut asap dan un-
tuk membantu rakyat, tetapi bantuan tidak pernah datang. Pemerintah lokal 
mencoba menyembunyikan situasi di Kalimantan.
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Pada saat itu, partikulat atmosfer mencapai lebih dari sembilan ratus, semen-
tara tingkat bahaya polusi udara hanya tiga ratus enam puluh. Tingkat polusi 
udara kemudian naik sampai lebih dari dua ribu, namun bantuan yang di-
harapkan tidak kunjung datang.

Shinta dan tim media Ranu Welum, bekerjasama dengan gerakan anti kabut 
asap, melakukan segala cara untuk menolong para korban. Mereka memberi 
makan para pemadam kebakaran hutan dengan uang mereka sendiri. Para 
pemadam kebakaran bekerja 24 jam sehari untuk memadamkan kebakaran 
tanpa peralatan yang layak; Regu pemadam bahkan tidak memakai baju 
pengaman bahkan sepatu. Shinta dan timnya mengendarai motor mereka 
berkeliling di Palangka Raya dan pergi ke desa-desa di Kalimantan Tengah 
untuk membagikan masker dan obat-obatan, melakukan pelayanan keseha-
tan dan mengedukasi orang-orang tentang bahaya kabut asap. Mereka men-
dokumentasikan cerita orang-orang dan menyebarkannya di media sosial, 
entah dalam bentuk foto maupun video. Shinta dan timnya terus berkampa-
nye melalui media online untuk menyebarkan berita tentang kabut asap dan 
kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Karena orang Kalimantan, termasuk Shinta dan timnya terus menyebarkan 
berita tentang kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan melalui media 
online, banyak orang akhirnya mengetahui situasi yang terjadi. Siaran Berita 
Asia dari Singapura datang di tengah tebalnya kabut asap untuk mendoku-

Shinta dan tim media Ranu We-
lum, bekerjasama dengan gerakan 
anti kabut asap, melakukan segala 
cara untuk menolong para kor-
ban. Mereka memberi makan para 
pemadam kebakaran hutan den-
gan uang mereka sendiri.

  Lahan yang terbakar (Foto: Lina Karolin)

  Emmanuela Shinta
(Foto: Edwin Koo)
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mentasikan apa yang terjadi dan Shinta menjadi salah satu pembawa acara di 
film tersebut. Film dokumentasi tersebut berjudul Get Real: The Heart of the 
Haze yang diputar di Singapura. Berita tentang kebakaran hutan dan kabut 
asap di Kalimantan tersebar luas dan sejak itu, pertolongan, dukungan dan 
para sukarelawan datang ke Kalimantan untuk menolong rakyat Kaliman-
tan. Let’s Help Kalimantan dan Relief Singapore dari Singapura datang untuk 
mendistribusikan masker, dan dukungan juga datang dari Big Red Button 
Singapore, David Metcalf dan rekan-rekannya bersama dengan TRI Hand-
kerchiefs dari Bali.

Pihak media datang, termasuk media lokal, nasional dan internasional un-
tuk mewawancarai Shinta. Masyarakat dunia mulai mengetahui tentang apa 
yang terjadi di Kalimantan. Shinta dan timnya mendampingi banyak orang 
yang datang untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat mereka. Bantuan, 
masker, obat-obatan dan banyak sukarelawan datang untuk mendukung ker-
ja tingkat akar rumput di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah. Shinta dan 
timnya bepergian ke lebih dari 20 kampung untuk mendistribusikan masker, 
obat-obatan dan makanan dan melakukan pelayanan kesehatan sementara 
juga mendokumentasikan cerita langsung dari tingkat komunitas dan me-
nyebarkannya ke seluruh dunia.

Kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang telah 
lama menghirup udara kotor tersebut dan mereka sangat beresiko 
terkena berbagai penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru, 
serangan jantung dan stroke. Menghirup kabut asap dalam jangka 
waktu lama juga beresiko merusak otak para korban.

Pada April 2016, Shinta membentuk sebuah gerakan, Youth Act Movement, 
yang beranggotakan pemuda-pemudi adat untuk bergabung dan melakukan 
tindakan nyata untuk menghentikan dan mencegah kebakaran hutan dan ka-
but asap di Kalimantan. Gerakan ini berfokus pada meningkatkan kesadaran 
rakyat Kalimantan tentang apa yang terjadi di provinsi itu, menceritakan ke-
pada semua orang bahwa kebakaran hutan dan kabut asap bukan terjadi ka-
rena musim panas, tetapi hal itu terjadi karena perbuatan manusia. Lebih dari 
90% area kebakaran ditemukan di wilayah konsesi perusahaan, yang meru-
pakan penyebab utama kebakaran hutan dan kabut asap pada waktu musim 
kemarau. Kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang telah 
lama menghirup udara kotor tersebut dan mereka sangat beresiko terkena 
berbagai penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru, serangan jantung dan 
stroke. Menghirup kabut asap dalam jangka waktu lama juga beresiko meru-
sak otak para korban.
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Shinta dan timnya pergi ke berbagai kota dan Negara untuk menceritakan 
cerita mereka dan menemui orang-orang yang ingin mendukung mereka.

“Kami tidak akan pernah berhenti berusaha,” ujar Shinta.

Perjuangan baru saja dimulai dan Shinta dan timnya, Youth Act Movement, 
terus bekerja dalam isu kebakaran hutan, bersama dengan para aktifis, se-
kolah, universitas dan berbagai komunitas di Palangka Raya. Media Ranu 
Welum terus memproduksi film dokumentasi pendek tentang situasi dan 
kondisi di Kalimantan, tentang masyarakat adat Dayak dan menyebarkan ce-
rita yang mereka dapat.

Perjuangan baru saja dimulai dan Shinta dan timnya, Youth Act 
Movement, terus bekerja dalam isu kebakaran hutan, bersama 
dengan para aktifis, sekolah, universitas dan berbagai komunitas 
di Palangka Raya.

Untuk mencapai sebuah transformasi, dasar dan cara berpikir masyarakat 
harus diubah. Media Ranu Welum adalah mata dan mulut, tangan dan kaki 
dari masyarakat Dayak untuk kemerdekaan dan transformasi. Tahun ini, film 
dokumentasi pendek mereka bercerita tentang kebakaran hutan dan kabut 
asap di Kalimantan pada tahun 2015 When Women Fight diputar di ASEAN 
Peoples’ Forum di Dili, Timor Leste, dan kemudian pemutaran juga dilakukan 
di Kuala Lumpur, Malaysia saat Freedom Film Festival dan Ubud Writers Fes-
tival di Bali. Acara-acara tersebut merupakan kesempatan yang tepat untuk 
menceritakan isu di Kalimantan yang telah lama disembunyikan dari mata 
publik selama bertahun-tahun. Kita berada pada masa dimana kita harus 
melakukan aksi nyata untuk keadilan dan kemanusiaan guna menyelamatkan 
masyarakat adat di Kalimantan, guna menyelamatkan tanah Borneo. 

Penulis: Lina Karolin
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 Nama: Hkawlwi Xalang  
 Suku: Kachin  
 Kachin State, Myanmar 

  Hkawlwi 

Dibesarkan sebagai salah satu dari delapan anak dengan orang tua sebagai 
petani dari daerah Kachin, Hkawlwi bersama saudara-saudaranya meng-
habiskan waktu untuk membantu orang tua mereka di sawah ketika mere-
ka tidak pergi ke sekolah. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa 
Hkawlwi bertumbuh menjadi seseorang yang gemar bermain sepak bola dan 
akhirnya menjadi kapten klub sepak bola mewakili Kachin State. Pada saat 
Hkawlwi menjadi kapten, tim sepakbola wanita Kachin menjuarai kejuaraan 
tahun 1998 melawan enam States ditambah tujuh divisi lainnya. 

“Saya tidak yakin apa yang dapat saya sumbangkan untuk proyek ini (Her 
Story) dengan membagikan cerita saya karena saya rasa cerita ini tidak ter-
lalu berbeda dengan cerita para perempuan adat lainnya.” Hkawlwi meru-
pakan figur yang sangat dihormati di komunitas Kachin karena komitmen 
dan kerjanya melalui organisasi yang Ia bentuk, “Bridging Rural Integrated 
Development and Grassroots Empowerment,” atau dalam Bahasa Indonesia 
dapat diartikan sebagai Menjembatani Integrasi Pembangunan Daerah Ter-
pencil dengan Pemberdayaan Tingkat Akar Rumput, yang juga dikenal ban-
yak orang dengan nama BRIDGE (dalam Bahasa adat Kachin MAHKRAI). 
BRIDGE bekerja bersama banyak komunitas terelokasi dalam isu keamanan 
pangan, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan lahan dan konservasi hutan.



62

Meski Hkawlwi pernah bersekolah sampai ke tingkat universitas, pemerintah 
Burma/Myanmar menutup univesitas-universitas di Negara tersebut. Ketika 
Hkawlwi harus menunggu untuk melanjutkan sekolahnya, Ia pergi ke Hpa-
kant, sebuah tempat yang dikenal sebagai “Little Hongkong” karena kuali-
tas giok, perputaran uang dan perjudiannya. Hkawlwi kemudian menjadi 
asisten di tempat perjudian setempat. Hkawlwi dapat mempunyai penghasi-
lan tetapi apa yang Ia lihat tidak membuatnya bahagia: banyak anak muda 
Kachin menjadi pecandu hebat obat-obatan terlarang, pengangguran, mayat 
dimana-mana akibat overdosis obat-obatan tanpa siapapun untuk mengubur 
mereka, dan orang-orang yang hidup di atas tumpukan sampah.

Hkawlwi tidak tahu apa yang harus Ia lakukan dengan gejolak sosial yang Ia 
saksikan. Hkawlwi terus bertanya kepada dirinya apakah Ia harus mencoba 
melupakan apa yang Ia lihat atau haruskah Ia berbuat sesuatu. Satu hal yang 
sangat jelas baginya – Ia harus meninggalkan tempat tersebut secepatnya. 
Hkawlwi harus mempersiapkan diri jika Ia ingin melakukan sesuatu terha-
dap apa yang terjadi; diluar semua itu, Hkawlwi berpikir Ia hanyalah maha-
siswa universitas yang masih muda dengan sangat sedikit pengalaman dan 
pengetahuan tentang dunia luar.

Kebetulan beberapa teman Hkawlwi mengajaknya untuk bergabung dengan 
mereka dan mempelajari Bahasa Inggris dan kursus lainny adi Rangoon, ibu 
kota Negara yang lama. Hkawlwi setuju dan mereka kemudian pergi ke Ran-
goon bersama-sama.

Sementara belajar untuk menjadi seorang koki di Rangoon, sebuah kesem-
patan datang sendiri kepada Hkawlwi untuk melanjutkan perjalanannya ke 
Chiangmai, Thailand untuk bekerja dengan Pan Kachin Development Soci-
ety. Saat Hkawlwi berada di Chiang Mai, Ia ditawarkan kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam program magang ALTSEAN-Burma di Bangkok untuk 
mempelajari Bahasa Inggris dan Advokasi, disamping keahlian-keahlian 
lainnya. 

Hal tersebut merupakan pengalaman dan saat yang tepat bagi Hkawlwi un-
tuk bangkit karena Ia belajar semakin banyak mengenai perpolitikan Burma. 
“Saya sangat kaget ketika mempelajari bahwa kami sebagai masyarakat adat 
di Burma tidak mempunyai hak dan kesempatan. Itulah saat dimana saya 
menjadi lebih sadar bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk mengubah 
kondisi kami.” Setelah magang dengan ALTSEAN-Burma, Hkawlwi bekerja 
sebagai manejer program di bagian lingkungan hidup untuk Steve Thomp-
son, seorang environmentalis, dimana Hkawlwi menghabiskan waktu untuk 
melakukan penelitian tentang dampak tambang emas terhadap sumber air. Ia 
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kemudian dipercaya untuk menginisiasi bagian tentang lingkungan hidup di 
majalah Pan Kachin, “Langji U Pyen Yu Su.” Sehingga, Hkawlwi sering beper-
gian untuk merekam dan melaporkan cerita tentang isu lingkungan hidup, 
khususnya proyek loging yang merusak di Kachin State. Saat itu merupakan 
saat-saat penting bagi Hkawlwi untuk menentukan masa depannya kelak.

Disela-sela proyek dan pekerjaan, Ia belajar lebih banyak tentang kebutuhan 
para anggota komunitas dimana Ia melakukan penelitian tentang lingkun-
gan. Ia menyadari bahwa kebutuhan mereka ternyata sangat banyak, mulai 
dari kesehatan, pengetahuan tentang lingkungan hidup, sistem pertanian 
berkelanjutan, sampai pada kurangnya peran perempuan dalam keluarga 
dan pengambilan keputusan terkait diri dan komunitas mereka. Untuk itu, 
Hkawlwi perlu tinggal di komunitas dan bekerja bersama mereka.

Pada bulan November 2010, Hkawlwi dengan 10 teman lainnya membentuk 
BRIDGE di wilayah Gauri Krung, yang di atur oleh Kachin Independence Or-
ganization (KIO)2 – salah satu organisasi etnis bersenjata terbesar yang ber-
juang untuk persamaan politik dan federalisme di Burma. Program-program 
BRIDGE tremasuk keamanan pangan, pemberdayaan perempuan, program 
kesehatan, konservasi hutan, pengelolaan lahan dan publikasi surat kabar ko-
munitas. BRIDGE bekerja dengan para pengungsi internal (IDPs) yang men-
inggalkan rumah dan kampung mereka karena konflik antara tentara Burma 
dengan Kachin Independent Army (KIA). Para pengungsi korban konflik 
tersebut tidak menerima bantuan yang cukup untuk bertahan karena pelaran-
gan sistematik yang diatur oleh pemerintah pusat terkait penerimaan bantuan 
dari agensi PBB dan LSM-LSM internasional.

Dalam program keamanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, para per-
empuan Kachin belajar tentang pertanian organik dan juga metode-metode 
penggunaan lahan sempit untuk meningkatkan produksi pangan. Hkawlwi 
melihat pertanian organik tidak hanya sebagai sebuah cara untuk memas-
tikan keamanan pangan, tetapi juga untuk menjadi sumber penghasilan, 
meskipun kecil, kepada para perempuan dari kamp IDPs. Ketika ditanya 
mengapa sumber penghasilan yang baru hanya berfokus kepada perempuan, 
Hkawlwi menjawab, “Dalam rumah tangga, siapa yang menjadi tulang pung-
gung, siapa yang menentukan, siapa yang mempunyai suara dalam keluarga? 

2 KIO adalah kelompok politis yang beranggotakan orang-orang Kachin di bagian utara 
Myanmar/Burma. Kachin adalah koalisi dari enam sub-grup yang wilayahnya sampai ke 
Cina dan India Timur Laut. Kachin Independent Army adalah sayap militer dari KIO. 
Lihat juga di 
http://www.mmpeacemonitor.org/component/content/article/57-stakeholders/155-kio
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Dengan membantu para perempuan dan istri untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan, mereka diberikan kesempatan untuk bersuara. Ini adalah kesempa-
tan untuk membantu memajukan kesetaraan gender di komunitas-komunitas 
orang Kachin.” Ia melanjutkan, “Ketika BRIDGE didirikan, begitu sedikit per-
empuan yang datang di berbagai pertemuan, dan ketika mereka hadir, mereka 
tiak akan mengomentari atau berpartisipasi dalam diskusi. Tetapi saat ini kita 
dapat melihat perbedaan yang cukup signifikan, semakin banyak perempuan 
berpartisipasi dalam berbagai diskusi dan pertemuan di mana mereka juga ak-
tif terlibat selama diskusi tentang masalah-masalah komunitas.” Pengalaman 
unik lainnya bagi anggota komunitas adalah sayur-sayuran yang tumbuh di 
kebun organik yang didukung oleh BRIDGE dibagi rata kepada para pen-
gungsi. Hal ini menumbuhkan rasa yang lebih kuat tentang komunitas dan 

Pengalaman unik lain-
nya bagi anggota komuni-
tas adalah sayur-sayuran 
yang tumbuh di kebun or-
ganik yang didukung oleh 
BRIDGE dibagi rata ke-
pada para pengungsi.

persatuan, membantu mereka untuk mel-
alui saat-saat sulit bersama ketika mereka 
terusir dari rumah-rumah mereka. “Itu 
terasa bagaikan kami kembali ke kebun 
kami dan memproduksi sayur-sayuran 
lagi dan kami merasa lebih produktif lagi,” 
Kata seorang petani berumur 56 tahun 
yang saat ini hidup di salah satu kamp 
pengungsi.
Melalui program kesehatan, dua orang perawat berkeliling dengan tim klinik 
‘berjalan’ untuk mengunjungi kampung-kampung. Sementara program ini 
berfokus pada pencegahan dan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan 
– seperti bagaimana caranya untuk menyimpan alat-alat kebersihan pribadi 
dan bagaimana caranya untuk tetap sehat dengan memakan makanan bernu-
trisi – melalui pelatihan dan seminar, banyak orang mengharapkan BRIDGE 
untuk juga memberikan obat-obatan kepada mereka dan memberikan pe-
layanan kesehatan dasar. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa BRIDGE 
dan tim kesehatannya bepergian bersama dua orang perawat. BRIDGE juga 
mempunyai waktu siar 10 menit di stasiun TV dan radio Laiza untuk mem-
berikan edukasi tentang isu kesehatan.

Melalui program konservasi hutan dan pengelolaan lahan, BRIDGE mem-
promosikan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup, perlindun-
gan sumber air bersih, dan pengelolaan konservasi hutan adat. “Keberlang-
sungan hidup kami sebagai masyarakat adat Kachin bergantung pada tanah 
dan air. Mereka adalah sumber makanan kami.” Kata Hkawlwi. Ia mem-
berikan satu contoh; Ada saat-saat tertentu setiap tahun dimana anggota 
komunitas bersepakat untuk tidak mengambil tanaman jamur dari hutan 
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agar tumbuh dan bereproduksi lebih baik. Anggota komunitas taat terha-
dap aturan tersebut karena mereka melakukan pengambilan keputusan se-
cara bersama-sama. Oleh karena itu, hal tersebut menciptakan pemahaman 
bersama dan rasa tanggung jawab terhadap peran mereka sebagai penjaga 
hutan. Untuk melindungi tanah mereka, para anggota komunitas diberi-
kan pelatihan untuk belajar mengenai Undang-Undang Tanah Nasional dan 
contoh-contoh praktek baik yang dilakukan di tingkat internasional.

“Tentu saja banyak tantangan yang saya hadapi selama bekerja; namun de-
mikian saya tidak melihat mereka sebagai tantangan. Alasannya adalah saya 
melakukan apa yang saya pikir bermanfaat dan penting bagi saya, dan bagi 
rakyat kami, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk membuat saya 
putus asa. Pekerjaan yang saya lakukan sangatlah berarti bagi hidup saya. 
Terutama ketika saya melihat perubahan yang terjadi di komunitas dan raky-
at Kachin sejak kami mulai mendampingi mereka. Perubahan yang terjadi 
mencakup keahlian pengelolaan lahan, pertanian organik dan berkelanjutan 
atau bahkan pertumbuhan kepribadian dan pemberdayaan; semua hal inilah 
yang berarti bagi saya. Rasa saling percaya yang tumbuh di antara BRIDGE 
dengan komunitas-komunitas dimana kami bekerja merupakan batu lompa-
tan yang sangat penting.”

“Cerita sukses lainnya yang saya anggap penting adalah ketika pertama kali 
saya datang dan terlibat dengan pekerjaan saya saat ini, para anggota KIO/
KIA tidak begitu mempercayai saya karena saya berasal dari kota, meskipun 

“Terutama ketika saya 
melihat perubahan yang 
terjadi di komunitas dan 
rakyat Kachin sejak kami 
mulai mendampingi mere-
ka. Perubahan yang terja-
di mencakup keahlian pen-
gelolaan lahan, pertanian 
organik dan berkelanjutan 
atau bahkan pertumbuhan 
kepribadian dan pember-
dayaan; semua hal inilah 
yang berarti bagi saya.”
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saya adalah orang Kachin. Namun, saya bisa mengerti mengapa mereka men-
curigai saya karena sangat sulit untuk mempercayai mengapa seseorang yang 
berasal dari kota mau datang ke tempat terpencul dan menjadi kotor hanya 
untuk bekerja dengan mereka. Tetapi, yang penting untuk diketahui adalah 
saya bahwa bekerja dalam wilayah administratif mereka dan saya membutuh-
kan izin komunitas untuk melakukan apa yang saya lakukan. Namun, setelah 
bertahun-tahun bekerja keras, dan berkomitmen dengan itikad baik, saya pikir 
mereka mulai mempercayai saya. ‘kepercayaan’ telah terbangun dan merupa-
kan capaian signifikan yang saya rasakan.”

“Untuk menjawab pertanyaan anda tentang apa yang saya inginkan untuk 
masa depan, saya ingin rakyat dan komunitas kami hidup lebih berarti dan 
penuh kedamaian sambal melindungi apa yang penting bagi kami semua – 
budaya, Bahasa, tanah dan hutan kami. Kami butuh pembangunan. Ketika 
saya mengatakan ‘pembangunan’ saya tidak berbicara tentang berapa banyak 
uang yang dapat dihasilkan oleh rakyat dan berapa banyak yang dapat mereka 
beli. Pembangunan bagi saya adalah kualitas, keberlanjutan dan hidup penuh 
kedamaian. Kami membutuhkan tanah kami untuk memberi kami makan; 
kami membutuhkan hutan kami untuk menyediakan udara segar dan sumber 
penting lainnya bagi keberlangsungan hidup kami. Hanya dengan melestarikan 
dan melindungi semua itu, kami dapat menciptakan kehidupan yang sehat dan 
bahagia dengan pembangunan yang berkualitas.”

Penulis: Naw Stella

Editor: Flora Bawi Nei Mawi

 

“Kami membutuhkan tanah kami untuk memberi kami makan; 
kami membutuhkan hutan kami untuk menyediakan udara segar 
dan sumber penting lainnya bagi keberlangsungan hidup kami. 
Hanya dengan melestarikan dan melindungi semua itu, kami dapat 
menciptakan kehidupan yang sehat dan bahagia dengan pembangu-
nan yang berkualitas.”
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 Nama: Basanti Chaudhary
 Suku: Tharu
 Kampung Basauti, Kabupaten Kailali, Nepal

Sistem Kamaiya, yang merupakan istilah bagi bentuk tradisional dari sis-
tem kerja paksa, merupakan praktek yang dilakukan di Nepal sejak abad 
ke 17. Secara historis, rakyat yang tidak memiliki tanah atau kerja bisa 
mendapatkan pinjaman dari pemilik tanah lokal yang kemudian mem-
bantu mereka untuk mempunyai mata pencaharian kecil yang berkelan-
jutan. Sebagai gantinya, mereka harus hidup di rumah tuan tanah dan 
bekerja di lahan mereka dan diperlakukan hampir sama dengan budak3.
Para budak Kamaiya tinggal di tanah orang yang mempekerjakan mereka, 
mempunyai waktu istirahat yang sangat sedikit bahkan kadang tidak sama 
sekali, dan mereka bersama keluarga mereka terikat untuk mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga di rumah tuan tanah mereka. Sistem Kamaiya 
dimana ribuan buruh tani diperbudak kemudian dihapus demi hukum 
pada tahun 2002.

Sama halnya dengan Kamaiya, sistem Kamlari merupakan sistem dimana 
para perempuan yang belum menikah dari keluarga Kamaiya melakukan 
pekerjaan rumah tangga di rumah para tuan tanah. Para perempuan 
Kamlari banyak yang juga menjadi budak kepada tuan tanah mereka. 
Bahkan sampai bertahun-tahun setelah sistem Kamaiya dihapuskan se-
cara hukup, Kamlari masih terus dipraktekan di banyak daerah di bagian 
barat daya Nepal. Namun demikian, praktek Kamlari sudah hilang ham-
pir di semua wilayah termasuk di wilayah Dang4. 

Basanti Chaudhary, 33 tahun, berasal dari komunitas adat Tharu di Nepal. 
Ia tinggal di kabupaten Kailali, di bagian barat Nepal. Basanti yang pernah 
menjadi Kamlari, saat ini menjabat sebagai ketua Kamaiya Pratha Unmulan 
Samaj (KPUS) (Komunitas untuk Pemberantasan Perbudakan). Basanti bek-
erja untuk memastikan pemenuhan hak-hak para mantan Kamaiya/Kamlari 
pada tingkat pengambilan keputusan.

Basanti lahir di kampung Basauti Village Development Committee (VDC) di 
Kabupaten Kailali. Ketika Ia berumur 10 tahun, Ia belajar tentang Kamaiya. 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Kamaiya
4 http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/f/forced_and_bonded_
labour_in_nepal_july_2009.pdf
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Basanti masih anak-anak ketika keluarganya bermigrasi ke Fulbari VDC un-
tuk bekerja sebagai Kamaiya. Sebanyak tiga generasi (sejak generasi kakekn-
ya) keluarganya telah bekerja sebagai Kamaiya dan Kamlari.

Seperti anak-anak lainnya di komunitas Tharu, Ia juga menjalani kehidupan 
yang sulit. Setelah bermigrasi ke kampung Fulbari VDC-5, Ia mulai bekerja 
sebagai Kamlari; dan tinggal di rumah tuan tanah setempat selama lima ta-
hun. Sementara bekerja sebagai Kamlari, Basanti harus bekerja di dapur, bi-
asanya memasak dan mencuci piring. Untungnya, Basanti mendapatkan kes-
empatan untuk mengejar pendidikannya sementara bekerja sebagai seorang 
Kamlari. “Ketika saya melihat teman-teman seumuran saya pergi ke sekolah, 
saya bertekad bahwa saya juga harus bersekolah” ingatnya. “Suatu hari saya 
bertanya kepada Nyonya rumah jika saya juga dapat pergi ke sekolah setelah 
menyelesaikan pekerjaan saya. Nyonya rumah memberikan izinnya kepada 
saya.” Basanti kemudian mulai bersekolah di sekolah lokal bernama Chan-
drodaya Secondary School dan didaftarkan di kelas 1. Basanti adalah siswa 
yang jenius dan menjadi nomor satu disekolahnya dari kelas 1 sampai kelas 
5. Ia berpikir, mungkin itulah penyebabnya mengapa tuan tanah yang mem-
pekerjakannya mengizinkan Basanti pergi ke sekolah setiap hari.

Seiring dengan pertumbuhannya, Basanti semakin menyadari bahwa ia san-
gat terkekang karena bekerja sebagai Kamlari. Ketika Basanti menginjak kelas 
6, Ia melarikan diri dari rumah tuan tanahnya dan mulai tinggal di rumahn-
ya sendiri. Ia tetap melanjutkan sekolah, namun ketika ayahnya meninggal 

  Basanti Chaudhari
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dalam tahun yang sama, Ia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. 
Basanti mulai bekerja sebagai buruh tani untuk membayar uang sekolah dan 
membeli alat tulis. Saudara laki-lakinya, yang pernah bekerja di Kanchan-
pur sebagai seorang Kamaiya, juga membantu Basanti dalam mengejar pen-
didikannya. Sementara itu, sepeninggal ayahnya, Basanti bertanggungjawab 
untuk mengurus pendidikan adik laki-lakinya dan mencari makan bagi ke-
luarga mereka.

Basanti adalah siswa yang jenius dan 
menjadi nomor satu disekolahnya 
dari kelas 1 sampai kelas 5. Ia ber-
pikir, mungkin itulah penyebabnya 
mengapa tuan tanah yang mem-
pekerjakannya mengizinkan Basanti 
pergi ke sekolah setiap hari.

Pada saat belajar di kelas 9, Ba-
santi berkesempatan untuk bek-
erja dengan LSM lokal yang ber-
nama Kamaiya Pratha Unmulan 
Samaj. Guna membantu menge-
jar pendidikannya, Basanti di-
berikan kesempatan untuk bek-
erja dengan organisasi tersebut 
selama Sembilan bulan. Dengan gaji bulanannya sebanyak 800 Rupee Nepal 
(NRS), Basanti dapat membayar uang sekolah juga membeli makanan untuk 
keluarganya. Pendapatannya membuat hidup Basanti menjadi lebih mudah.

Setelah lulus SLC (setara dengan kelas 10), Basanti ditunjuk sebagai Peng-
gerak Sosial oleh organisasi yang sama. Setelah itu, Basanti ditunjuk menjadi 
sekretaris KPUS. Pada saat itu, Ia dapat membawa kembali kakaknya (yang 
bekerja sebagai Kamaiya di Kanchanpur) kembali ke rumah mereka. Kedua 
saudara laki-lakinya menerima pelatihan tentang pemasangan kabel ruma-
han dengan bantuan basanti dan mereka memulai bisnis toko kabel. Basanti 
juga bekerja dengan Pusat Rehabilitasi Perempuan (WOREC), Nepal, selama 
lima tahun. Pada tahun 2011, Basanti terpilih sebagai presiden KPUS. Pada 
tahun 2016, Basanti juga secara aklamasi terpilih sebagai presiden organisasi 
tersebut untuk kedua kalinya.

Berdasarkan pengalamannya, para Kamaiya dan Kalmari masih belum 
diperlakukan dengan baik dalam masyarakat, misalnya ketika masyarakat 
mengkritik pakaian yang digunakan oleh para Kamaiya dan Kamlari. Bas-
anti sangat tegas dalam mengekspresikan hal yang tidak Ia setujui. “Banyak 
orang tidak percaya terhadap kepemimpinan perempuan,” ratapnya. “Ketika 
saya terpilih sebagai presiden KPUS untuk pertama kalinya, lawan-lawan saya, 
khususnya yang laki-laki, menyebarkan berita tidak sedap tentang saya dan 
mengatakan bahwa organisasi tidak akan berjalan dengan baik karena perem-
puan yang memimpin.” Karena mayoritas yang bekerja di organisasi tersebut, 
banyak aktifis laki-laki yang mencemooh KSUP sebagai komite perempuan. 
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Meskipun dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, Basanti mem-
buktikan kepemimpinannya. Ia mengklaim bahwa KSUP saat ini menerima 
proyek dan program lebih dari yang pernah ada sebelumnya.

Bukanlah hal yang mudah bagi perempuan yang sudah menikah untuk 
memegang tanggungjawab di rumah dan di kantor. Mengatur waktu un-
tuk mengurus rumah, bekerja di kantor dan belajar adalah hal yang sangat 
menantang. “Namun demikian, saya mencoba yang terbaik untuk mengatur 
semua itu,” katanya, Ia juga menambahkan, “Saya juga ingin bekerja untuk 
pemberdayaan para Kamaiya dan Kamlari dengan memastikan bahwa mereka 
mempunyai hak di masa depan.” Sejalan dengan rencana dan keterlibatannya 
dalam gerakan dan organisasinya, Ia berkata, “Saya akan terus terlibat dalam 
gerakan sampai hak-hak politik para Kamaiya/Kamlari dan para perempuan 
adat terpenuhi.”

Penulis: Raju Bikram Chamling

  Basanti dan timnya
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Meskipun dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, 
Basanti membuktikan kepemimpinannya. Ia mengklaim bahwa 
KSUP saat ini menerima proyek dan program lebih dari yang per-
nah ada sebelumnya.

  Para peserta pelatihan kepemimpinan kepada ex-Kamlaharis.
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 Nama: Jannie Lasimbang
 Suku: Kadazan
 Nampasan, Penampang, Sabah, Malaysia

Tumbuh sebagai salah satu diantara 13 kakak beradik, seseorang pasti mem-
pelajari banyak hal tentang diplomasi dan kerja tim. Saya merupakan anak 
yang paling lambat dalam keluarga saya, dan kakek saya dulu selalu me-
nyisihkan makanan untuk saya karena Ia tahu bahwa saya tidak akan bisa 
berkompetisi dengan saudara-saudara saya yang cerdas dan selalu berpikir 
lebih cepat.

  Jannie Lasimbang bersama polisi.

Saya tumbuh dengan menjadikan 
ibu dan kakak tertua saya sebagai 
teladan. Kami harus bekerja san-
gat keras untuk penghidupan kami 
– mengolah sawah, tanah dan men-
gumpulkan kebutuhan pelengkap 
apapun dari lingkungan sekitar kami, 
yang pada awal tahun 60 sampai 
80an sangat diberkahi dengan banyak sumberdaya alam. Pada waktu saya 
masih kecil, anak perempuan dan laki-laki mendapatkan asuhan yang lebih 
ketat jika dibandingkan dengan yang didapatkan sekarang. Anak perempuan 
mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah tangga, sementara anak laki-
laki mengerjakan pekerjaan yang lebih berat seperti membajak dan memagar. 
Pada umumnya, kami (para anak perempuan) tidak dapat melarikan diri 
dari pekerjaan rumah tangga sedang para saudara laki-laki saya begitu sen-

“Tentunya saya sangat sedih 
ketika melihat penurunan 
kualitas lingkungan dan kes-
enangan yang dilewatkan oleh 
anak-anak kami saat ini.”

ang menghindari pekerjaan mereka. 
Tentunya saya sangat sedih ketika 
melihat penurunan kualitas lingkun-
gan dan kesenangan yang dilewatkan 
oleh anak-anak kami saat ini.

Masa sekolah saya bukanlah sesuatu 
yang dapat terlalu dibanggakan karena saya dulu sangat pemalu dan tidak ter-
lalu berprestasi. Saya bersekolah di luar daerah, yang pada saat itu benar-benar 
merupakan benturan budaya bagi saya tetapi hal tersebut menguatkan saya 
sebagai seorang manusia dan melihat lebih jeli nilai-nilai sebagai masyarakat 
adat yang harus tetap saya pegang teguh. Banyak teman-teman kuliah saya dari 
Malaysia pada era tahun 70 sampai awal 80an sangat antusias untuk melupa-
kan akan adat mereka dan melihat sistem barat dan mempunyai pekerjaan den-
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gan bayaran yang tinggi sebagai hal yang lebih menjanjikan. Saya tidak pernah 
mengerti tetapi suatu saat saya ditarik untuk bekerja dengan komunitas orang 
asal (salah satu istilah untuk masyarakat adat di Malaysia) kami meskipun pada 
saat itu saya belum pernah mengikuti pelatihan atau memahami dengan jelas 
tentang isu mereka dan tidak yakin bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan 
itu dengan baik.

Bekerja dengan komunitas merupakan pekerjaan yang tidak nyata ketika saya 
mulai. Tidak ada uang, tidak ada organisasi, tidak ada teman dan tidak ada status 
untuk pekerjaan tersebut di era tahun 1984. Tetapi sebagai perempuan muda, 
untuk dilihat sebagai seseorang yang “berani” dan “sangat menarik” karena me-
nyetir sendirian dan berkeliaran di pedalaman merupakan tantangan bagi saya! 
Saya selalu berpikir bahwa komunitas mungkin hidup susah secara ekonomi, 
tetapi mereka hidup berkecukupan karena alamnya. Begitu mengerikan ketika 
saya mengerti bagaimana perusahaan kayu membuldozer tanah leluhur para 
orang asal, mencemari sungai dimana rakyat bergantung, dan meninggalkan 
mereka tanpa apa-apa selain kesengsaraan. Semua hal diatas dilakukan dengan 
restu dari pemerintah Malaysia. Semangat “tikus” saya kemudian berkobar. 
32 tahun kemudian menjadi per-
jalanan saya untuk menemukan; 
mendengarkan, berjaringan, 
advokasi dan berjuang dengan 
orang-orang yang memperjuang-
kan tanah mereka, adat dan masa 
depan mereka. Setelah meleburkan 
diri saya bersama komunitas, saya 
dipercayakan terlibat dalam kerja-
kerja internasional dan regional 
dan saya berterima kasih kepada 
Pencipta, semangat para leluhur 
saya, teman-teman saya dan ko-
munitas orang asal untuk menan-
tang dan mengarahkan seorang perempuan yang penakut.

Pada bulan Mei 2013 setelah menyelesaikan tiga tahun sebagai komisioner 
dengan Komisi HAM Malaysia, saya bekerja dengan Jaringan Orang Asal 
SeMalaysia (JOAS). Sebagai Direktur Sekretariat JOAS di jaringan nasional, 
saya harus mengelola program-program yang diterima oleh Komite Penga-
rah JOAS. Hal itu merupakan sebuah tantangan karena kami hanya memiliki 
lima orang staf pada saat itu dan sekitar 85 organisasi masyarakat adat se-
bagai anggota. Begitu banyak komunitas masyarakat adat yang menghadapi 

  Jannie dan keluarganya.
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intimidasi dan ancaman karena membela tanah-tanah mereka. Advokasi dan 
kampanye, bersama dengan membangun jaringan, menjadi sangat penting 
untuk memastikan bahwa suara orang asal didengar, dan agar mereka dapat 
mengatasi budaya takut dan apati.

“Saat-saat menyebalkan ada-
lah ketika saya, sebagai se-
orang perempuan harus men-
jadi “budak” untuk melakukan 
kerja-kerja kasar namun pent-
ing, tetapi para rekan laki-laki 
yang selalu mendapat panggi-
lan “bos”.”

Pada tahun 2016, saya harus berurusan 
dengan sidang pengadilan karena mem-
impin dengan sukses sebuah demon-
strasi untuk pemilihan umum yang adil 
dan bersih. Saat itu merupakan saat-saat 
sulit bagi saya tetapi tidak pernah mem-
bosankan, dan saya melakukan apa yang 
saya bisa sesuai dengan kemampuan 
saya. Saat-saat menyebalkan adalah ke-
tika saya, sebagai seorang perempuan harus menjadi “budak” untuk melakukan 
kerja-kerja kasar namun penting, tetapi para rekan laki-laki yang selalu mendapat 
panggilan “bos”.

Saya melihat para pemimpin perempuan adat seringkali tidak mempunyai kes-
empatan untuk mendapatkan pengalaman di ranah sosial dan politik. Mem-
bangun kepemimpinan perempuan merupakan salah satu fokus saya, dan ber-
bagai seminar kepemimpinan diselenggarakan di masing-masing region (Sabah 
Sarawak dan Semenanjung Malaysia). Salah satu aktifitas yang kami lakukan ada-
lah untuk menantang para pemimpin perempuan adat untuk terlibat aktif dalam 
ranah politik – merebut setiap kesempatan yang ada untuk berada di posisi-posisi 
kunci dalam komunitas maupun dalam partai politik. 

Dengan demkian, ketika kabupaten Penampang memutuskan untuk mem-
buka pemilihan untuk posisi Pengerusi atau ketua Jawantankuasa Keselama-
tan dan Kemajuan Kampung (Komite Keamanan dan Pembangunan Kam-
pung atau JKKK), saya mendorong para pemimpin perempuan di kabupaten 
Penampang untuk maju dan merebut posisi tersebut. Saya ingin mencoba 
sendiri, oleh karenanya saya memutuskan untuk maju di wilayah saya, yang 
terdiri dari dua kampung – Nampasan dan Tanaki. Hanya satu dari lima per-
empuan yang maju, kalah pada saat pemilihan pada bulan Maret 2016. 

Memimpin komunitas yang cukup mandiri dalam pemerintahan dan kepem-
impinan untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah mereka merupakan 
sebuah tantangan, dan mungkin sebagai seorang perempuan, kami cenderung 
ingin selalu menolong sebaik yang kita bisa. Setelah enam bulan menjabat se-
bagai Pengerusi JKKK, saya merasa ditarik dari segala arah: kerja saya dengan 
JOAS, tanggungjawab keluarga, aktifisme saya dan tanggungjawab baru dalam 
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memimpin JKKK. Banyak anggota komite yang saya pimpin merupakan para 
perempuan yang berdedikasi, namun mereka sangat sibuk dengan kehidupan 

“Saya melihat lebih banyak perempuan bermunculan untuk memban-
tu dan berpartisipasi dalam program-program JKKK. Di kelompok 
PJKKK yang berbeda, pada laki-laki mendominasi tetapi saya percaya 
bahwa mereka telah berubah dan lebih menghormati para rekan per-
empuan dalam tim mereka.”

keluarga atau telah menjadi aktifis 
di bidang mereka masing-masing. 
Membuat komunitas lebih aktif 
merupakan tugas yang besar, tetapi 
saya senang untuk mengatakan 
bahwa sekurang-kurangnya, saya 
tidak melihat diskriminasi yang be-
gitu nyata terhadap para pemimpin 
perempuan adat.

Saya melihat lebih banyak per-
empuan bermunculan untuk 
membantu dan berpartisipasi 
dalam program-program JKKK. 
Di kelompok PJKKK yang berbe-
da, pada laki-laki mendominasi 
tetapi saya percaya bahwa mereka 
telah berubah dan lebih meng-
hormati para rekan perempuan 
dalam tim mereka. Di Penam-
pang, kami mempunyai pegawai 
kabupaten yang merupakan perempuan orang asal dan meski Ia memiliki 
cara bekerja yang sangat keibu-ibuan, para pemimpin kampung menghor-
matinya. Para perempuan adat kami telah membuktikan bahwa mereka lebih 
dari bisa! Saya menyadari bahwa banyak pemimpin perempuan adat masih 
harus diberdayakan dan sementara isu-isu yang datang dapat menjadi sangat 
menantang bagi para perempuan adat yang menjadi pembela HAM di Ma-
laysia, adalah sesuatu hal yang membanggakan ketika melihat perempuan-
perempuan muda di garis depan perjuangan kami sebagai perempuan adat.

 

Penulis: Jannie Lasimbang 
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 Nama: Aw Kan Lo (Awi Monica) 
 Suku: Chin 
 Kota Paletwa, Chin, Myanmar

pung Wat Ku Taung di wilayah Paletwa, Chin State. Ketika Aw Kan Lo berada 
di dalam kandungan ibunya, ibunya terluka di bagian tangan, sehingga Ia harus 
ke Paletwa untuk dioperasi. Tanpa disangka, Aw Kan Lo lahir di Paletwa ketika 
ibunya berobat di kawasan salah satu gereja, English Church, jemaat terbesar di 
wilayah Paletwa pada tahun 1970an. Pada masa kecil dan remajanya, Aw Kan Lo 
lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur karena mengidap penyakit 
yang misterius. Ia menyadari bahwa “hidup sangatlah singkat, oleh karenanya, kita 
harus melakukan sesuatu yang bermakna.” Inilah alasan utama bagi Aw Kan Lo 

5 Khumi adalah satu dari 63 sub-grup suku Chin, yang kebanyakan hidup di kota Paletwa 
di Chin State, Myanmar.

  Aw Kan Lo

“Bagi kami para biarawati, 
hidup tanpa arogansi dan su-
premasi sangatlah penting. Ko-
munikasi yang bersifat otoriter 
merusak kerja tim dan itu 
mengakibatkan ketidakharmo-
nisan, konflik dan menyebab-
kan konsekuensi yang tidak di-
inginkan. Karena tempat untuk 
kami para biarawati bukanlah 
wilayah militer, tidak ada 
orang yang dibenarkan utnuk 
menggunakan hak veto atau 
komando, tetapi sikap saling 
menghormati merupakan tun-
tutan utama karena dunia 
kami berbeda dengan dunia 
luar (era dimana Aw Kan Lo 
menjadi biarawati adalah era 
ketika rezim militer sangat 
berkuasa di Burma).”

Aw Kan Lo (juga dikenal dengan nama 
Awi Monica), adalah anak ketiga dari de-
lapan anak yang dimiliki oleh U Pat Kin 
dan Daw Kan Tin. Aw Kan Lo adalah 
perempuan Khumi5 Chin yang saat ini 
tinggal di Yangon. Ayahnya merupakan 
seorang misionari dan ibunya bekerja 
sebagai ibu rumah tangga. Orang tua 
Aw Kan Lo dulunya tinggal di kam-
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6 Selama berabad-abad, gereja katolik sangat terkenal dengan program taman kanak-
kanaknya di Myanmar. Para biarawati adalah orang-orang kunci yang biasanya bertang-
gungjawab menjalankan program tersebut.

untuk bekerja di tingkat akar rumput, menjadi seorang aktifis perempuan adat, 
agen keadilan, politikus dan pendiri sebuah organisasi pembangunan berbasis 
komunitas.

Untuk mengikuti intuisi dan bertindak berdasarkan filosofi pribadinya, Aw Kan 
Lo memutuskan untuk menjadi biarawati setelah lulus ujian matrikulasi. Pen-
galamannya sebagai biarawati menstimulasi banyak pertanyaan tentang hidup, 
ketenangan, kedamaian dan harmoni. Semua orang harus mengejar, bersama-
sama, dan memiliki serta hidup dalam kedamaian. Ia mengatakan: “Bagi kami 
para biarawati, hidup tanpa arogansi dan supremasi sangatlah penting. Komuni-
kasi yang bersifat otoriter merusak kerja tim dan itu mengakibatkan ketidakhar-
monisan, konflik dan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena 
tempat untuk kami para biarawati bukanlah wilayah militer, tidak ada orang 
yang dibenarkan utnuk menggunakan hak veto atau komando, tetapi sikap saling 
menghormati merupakan tuntutan utama karena dunia kami berbeda dengan 
dunia luar (era dimana Aw Kan Lo menjadi biarawati adalah era ketika rezim 
militer sangat berkuasa di Burma).”

Pada prinsipnya, orang yang bertanggungjawab di biara dikenal dengan 
nama “provincial,” tetapi bukan berarti bahwa orang tersebut bertindak se-
bagai pimpinan utama. Namun kenyataan berbeda karena aturan dan regu-
lasi distandarisasi; sangat maju tetapi tidak praktis. Misalnya, para biarawati 
junior tidak diperbolehkan untuk menghadiri acara pemakaman anggota 
keluarga mereka tanpa alasan yang valid, dan para junior dituntut untuk me-
nyetujui apapun yang dikatakan oleh senior mereka, dimana mengakibatkan 
kerumitan bahkan ketika kesalahan-kesalahan kecil terjadi. Namun demiki-
an Aw Kan Lo sangat menikmati waktu yang ia habiskan dengan anak-anak6 
dan mendampingi para perawat dengan klinik berjalan mereka. Aw Kan Lo 
pernah ditransfer ke beberapa tempat di Myanmar, oleh karenanya Ia belajar 
banyak tentang berbagai pengalaman sosial dan budaya dari perjalanannya. 
Ia melihat bahwa melatih orang untuk bernyanyi merupakan kegiatan yang 
sangat bermanfaat dalam menyampaikan pesan. Sama halnya juga dengan 
memperkenalkan generasi muda kepada konsep harmonisasi alam dan bu-
daya di rumah merupakan dasar yang fundamental untuk kedamaian, keper-
cayaan dan kehormatan dalam komunitas yang lebih luas.
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Itulah mengapa organisasi baru bernama Raiki7 Community Development 
Foundation atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Yayasan Pembangu-
nan Komunitas Raiki, dibentuk oleh Aw Kan Lo bersama dengan dua orang 
lainnya pada pertengahan tahun 2016. Ia mencoba untuk menambah nilai 
kepada organisasi yang dipimpinnya dengan cara menjembatani instansi-
instansi pemerintah dengan agensi pembangunan internasional di tingkat 
akar rumput. Aw Kan Lo menyatakan bahwa “banyak agensi pembangunan 
yang datang kemari (Paletwa), hampir sama halnya dengan beberapa wilayah 
lain di Chin State, sangat lemah dalam menjembatani pemerintah dengan 
masyarakat akar rumput dan komunitas yang menjadi target pembangunan.” 
Para pegawai pemerintah dengan jabatan rendah biasanya adalah orang lokal. 
Sebagai “tantangan sesungguhnya”, partisipasi tidak hanya dari komunitas, 
namun juga partisipasi pemerintah lokal merupakan hal yang krusial. Aktifi-
tas utama dari Raiki, adalah untuk memberikan peningkatan kesadaran yang 
intensif tentang gender – yang sampai saat ini masih merupakan sebuah tan-
tangan bagi komunitas darimana Aw Kan Lo berasal – dengan menggunakan 
metode dialog antara komunitas dengan pemerintah lokal setempat. Dengan 
cara itu, menurutnya, para perempuan adat akan belajar tentang berbicara di 
depan umum dan menguatkan keahlian negosiasi mereka, sementara para 
rekannya yang bekerja di sektor pemerintahan juga akan lebih bekerjasama 
dalam kerja-kerja pembangunan kapasitas termasuk terkait legalitas dan hu-
kum adat.

7 Raiki adalah istilah adat Chin untuk sebuah bunga yang dikenal dengan nama ta-zin 
dalam Bahasa Burma. Wilayah Paletwa di Chin State dimana wilayah Khumi Chin berada, 
terkenal karena bunga Raiki.

Aw Kan Lo menyatakan bahwa “banyak agensi pembangunan yang 
datang kemari (Paletwa), hampir sama halnya dengan beberapa 
wilayah lain di Chin State, sangat lemah dalam menjembatani 
pemerintah dengan masyarakat akar rumput dan komunitas yang 
menjadi target pembangunan.”

Aw Kan Lo menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi adalah, para 
rekan perempuan adatnya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk 
berbicara di depan umum. Banyak perempuan adat tidak mempunyai su-
ara dalam banyak kasus, termasuk ketika pembicaraan berkaitan dengan isu 
tanah dan warisan. Meskipun perempuan di komunitasnya berperan pent-
ing dalam pengelolaan tanah, hal ini tidak pernah diakui. Mereka yang pergi 
ke kebun dan sawah adalah para perempuan adat. Jika dibandingkan waktu 
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kerja antara perempuan dan laki-laki, akan ditemukan perbedaan yang sig-
nifikan. Sebagai contoh, para laki-laki akan lebih banyak terlibat dan bekerja 
di sektor pemerintahan. Aw Kan Lo juga terlibat dalam beberapa dialog dan 
forum tentang penguatan peran perempuan dalam hukum adat.

Aw Kan Lo merupakan seorang perempuan adat yang tangguh. Ia membela 
hak-hak perempuan terhadap sumberdaya alam, khususnya lahan dan hu-
kum warisan yang diimplementaiskan terhadap perempuan adat untuk mel-
awan hegemoni Negara dan dominasi laki-laki dalam praktek dan hukum 
adat. Meskipun ia mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja akar rumput, 
khususnya dalam isu pendidikan, pembangunan, kerja-kerja misionari, LSM 
dan politik, sumbangan dan komitmen Aw Kan Lo seringkali tidak terlihat. 
Kerja sukarelanya bukanlah bukanlah hal yang terkenal atau populer tetapi 
Ia tetap berharap untuk diakui oleh masyarakat luas. Visi Aw Kan Lo adalah 
untuk bekerja kepada rakyatnya sebanyak yang Ia bisa. Meskipun Ia terk-
enal karena kerja-kerjanya dengan komunitas, yang seringkali adalah kerja 
sukarela dan membutuhkan komitmen yang konstan, Ia tidak pernah ber-
pikir bahwa pekerjaannya adalah sesuatu yang spesial. Aw Kan Lo melihat 
kerjanya kepada komunitas, khususnya mereka yang terpinggirkan, adalah 
kewajiban tersembunyi dalam hidupnya.
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Pada tahun 2015, Aw Kan Lo maju sebagai salah satu kandidat dalam pe-
milihan umum tingkat State mewakili Partai Demokrasi Nasional Chin 
(CNDP). Menurut Persatuan Komisi Pemilihan (UEC) pada tahun 2015, 
hanya terdapat 13% perempuan dari 6,074 kandidat dalam pemilihan umum 
bulan November, meskipun partisipasi mereka sudah cukup meningkat jika 
dibandingkan dengan partisipasi mereka sebelumnya. Sebagai tambahan, 
masyarakat adat seringkali menghadapi diskriminasi ganda karena mereka 
adalah perempuan dan bagian dari masyarakat adat. Ia gagal dalam pemili-
han umum saat itu karena tidak mempunyai modal keuangan yang cukup 
untuk berkampanye. Namun demikian, Aw Kan Lo mencoba untuk menca-
pai konstituensinya yang sebagian besar berada di daerah terpencil meskipun 
dengan kondisi keuangan yang terbatas. Cerita dan pengalaman Aw Kan Lo 
sebagai salah satu politisi perempuan adat merupakan pelita bagi banyak per-
empuan adat lainnya di Myanmar. Sesungguhnya, jelas bahwa perempuan 
adat bukanlah masalah tetapi solusi ketika kita berbicara tentang pengelolaan 
sumberdaya alam dan isu-isu pemerintahan.

Jika seseorang melihat kondisi politik Myanmar, akan didapati banyak tan-
tangan yang dihadapi oleh para politisi perempuan untuk memasuki medan 
tersebut, khususnya mereka yang berasal dari komunitas masyarakat adat, 
meskipun saat ini Penasehan Negara Aung San Su Kyi adalah seorang perem-
puan. Pada tahun 2015 terdapat dua kategori berbeda untuk para kandidat 
perempuan dalam pemilihan umum: mereka yang mendapatkan dukungan 
dari keluarga dan mereka yang tidak mendapatkan dukungan sama sekali. 
Para perempuan yang masuk dalam kategori pertama selalu lebih sedikit dari 
pada mereka yang berada dalam kategori kedua. Hal umum yang dialami para 
kandidat perempuan antara lain, penyerangan terhadap pribadi, penghinaan 
dan penistaan. Salah satu hal yang signifikan adalah banyak dari perempuan 
dalam kategori kedua tidak menerima dukungan finansial yang cukup dari 
keluarga dan partai yang mereka wakili. Alasan umumnya adalah karena ke-
luarga, sebagai satu unit kecil dalam masyarakat, tidak bersedia mendukung 
perempuan karena perpolitikan dilihat sebagai pekerjaan laki-laki dan bukan 
untuk para perempuan. Kasus yang dialami Aw Kan Lo merupakan salah satu 
kasus nyata. 

Namun demikian, Aw Kan Lo mencoba untuk mencapai konstitu-
ensinya yang sebagian besar berada di daerah terpencil meskipun 
dengan kondisi keuangan yang terbatas. Cerita dan pengalaman 
Aw Kan Lo sebagai salah satu politisi perempuan adat merupakan 
pelita bagi banyak perempuan adat lainnya di Myanmar.
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partai lebih fokus terhadap kandidat la-
ki-laki daripada kandidat perempuan.” 
Namun demikian, seperti yang sudah 
dikatakan sebelumnya oleh Aw Kan 
Lo, alasan mengapa Ia terlibat dalam 
proses politik adalah bahwa memas-
uki ranah politik akan memperkuat 
kerja-kerja pada tingkat akar rumput 
agar dapat lebih efektif sehingga ber-
dampak baik pada perubahan yang 
ingin dicapai. Agenda politik Aw Kan 
Lo adalah “menciptakan kesempatan 
bagi perempuan dalam mengelola sum-
berdaya alam, memimpin dalam ranah 
politik, ekonomi, pendidikan, agama 
dan pembangunan.” Melalui organ-
isasinya, Raiki, Ia bertekad untuk 
menciptakan kedamaian dan pemban-
gunan dengan berfokus pada hak-hak 
perempuan adat.

Written by Flora Bawi Nei Mawi

Agenda politik Aw Kan Lo adalah “menciptakan kesempatan bagi per-
empuan dalam mengelola sumberdaya alam, memimpin dalam ranah 
politik, ekonomi, pendidikan, agama dan pembangunan.”

  Aw Kan Lo
pada saat kampanye.
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 Nama: Yulia Awayakuane
 Suku: Tananahu
 Kampung Tananahu, Provinsi Maluku, Indonesia

  Yulia Awayakuane

Yulia Awayakuane, atau lebih terkenal 
dengan nama Ina Latu8 Kampung Ta-
nanahu merayakan ulang tahun ke-51 
pada awal tahun 2016 bersama dengan 
keluarganya. Berada di usia 50an den-
gan empat orang anak, tidak meng-
hentikan Ina Latu untuk berjuang bagi 
dan dengan komunitas masyarakat adat 
yang dipimpinnya. Tahun 2013 – 2019 
merupakan periode kedua Beliau seba-
gai seorang Ina Latu. Ina Latu terpilih 
kembali oleh komunitas setelah Ia me-
nyelesaikan periode pertamanya yang 
dimulai pada tahun 2007. Keberhasi-
lan Ina Latu dan proses pemilihan un-
tuk memimpin kampungnya berjalan 
dengan lancar karena dukungan penuh 
yang diberikan oleh keluarga, khususn-
ya para anggota keluarga yang laki-laki. 
Dukungan dari suami dan anak-anakn-
ya merupakan motivasi terbesar karena 
pada awalnya Ina Latu sangat segan untuk menjadi seorang Raja karena ber-
bagai pertimbangan. Awalnya, suami Yulia segan untuk mendukung pen-
calonanya sebagai Raja, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab yang 
besar dan penuh dengan banyak tantangan. Namun demikian, suaminya ber-
gabung dengan seantero keluarga Yulia dan mendukung serta memberikan 
kepercayaan untuk mencalonkan diri menjadi seorang Raja. 

Menurut Ina Latu, kepemimpinan yang Ia jalankan sama sekali bukanlah hal 
yang mudah, karena komunitas pada saat itu menghadapi banyak masalah, 
termasuk masalah krisis tanah yang disebabkan oleh konsesi selama 30 ta-
hun yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Perkebunan Nusantara XIV 
(dulunya dikenal sebagai PT Perkebunan Nusantara XXVIII), yang memulai 

8 Pemimpin perempuan sebuah kampung, juga dikenal dalam Bahasa lokal sebagai Ibu 
Raja
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aktifitasnya pada tahun 1983 dengan kontrak sampai tanggal 31 Desember 
2012. Berbekal keyakinan bahwa ketika komunitas bersatu, maka persoalan 
yang dihadapi dapat diubah menjadi harapan, Ina Latu memutuskan untuk 
mendedikasikan dirinya untuk bekerja dengan dan untuk komunitas Tanan-
ahu. Dibawah kepemimpinan Ina Latu, rakyat Tananahu memulai perlawa-
nan mereka terhadap perusahaan, jauh sebelum kontraknya berakhir, karena 
komunitas melihat bahwa tidak ada dampak positif dari keberadaan perusa-
haan dan proyek perkebunan yang dijalankan.

Sebaliknya, kelangkaan tanah menjadi isu utama sejak perusahaan datang dan 
merusak serta merampas tanah komunitas Tananahu. Tanah komunitas men-
jadi lebih sedikit dari waktu ke waktu, bahkan tidak cukup untuk diolah se-
bagai sumber pekerjaan sehari-hari dan keberlangsungan hidup mereka, yang 
menyebabkan situasi dimana lebih dari lima keluarga harus tinggal dalam satu 
rumah di lahan yang sangat kecil. Bagi perempuan adat khususnya, mereka di-
paksa pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk mengumpulkan hasil hutan guna 
memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Awalnya, perusahaan menertawakan 
Ina Latu, melihatnya dengan angkuh karena Ina Latu hanyalah seorang perem-
puan, lebih parah lagi, hanyalah seorang perempuan adat. Namun demikian, 
pandangan mereka pelan-pelan berubah setelah melihat dukungan penuh yang 
diberikan oleh masyarakat Tananahu kepada Ina Latu.

  Ina Latu bersama staf pemerintah kampung

Berbekal keyakinan bahwa ketika komunitas bersatu, maka per-
soalan yang dihadapi dapat diubah menjadi harapan, Ina Latu 
memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk bekerja den-
gan dan untuk komunitas Tananahu.
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Pada tanggal 3 Januari 2013, akhirnya rakyat Tananahu mengklaim kembali 
tanah mereka dengan menebang pohon cokelat dan kelapa milik perusa-
haan, hanya tiga hari setelah kontrak perusahaan berakhir. Namun demiki-
an, meskipun masa kontrak telah berakhir, para perempuan adat Tananahu 
yang kedapatan memasuki wilayah perkebunan dipukul oleh anggota polisi 
dan pihak keamanan perusahaan. Mereka dituduh mencuri dan memasuki 
wilayah perusahaan tanpa izin. Salah satu kasus pemukulan dilaporkan kepa-
da pihak kepolisian dan bantuan hukum pada saat itu disediakan oleh AMAN 
Maluku dan jaringannya. Berbagai dukungan lainnya juga diberikan kepada 
komunitas untuk mengklaim kembali tanah adat mereka. Dalam wawancara 
untuk buku ini, Ina Latu mengatakan: “Kami akan terus berjuang untuk mem-
pertahankan tanah kami. Kontrak perusahaan perkebunan telah selesai pada 
tahun 2012 dan kami tidak ingin melanjutkan kontrak. Kami sangat menderita 
dengan keberadaan perusahaan; kami tidak pernah merasakan dampak positif 
dari aktifitas perkebunan perusahaan. Kami tidak akan berhenti berjuang!”

   PA Tananahu

Namun demikian, meskipun masa kontrak telah berakhir, para 
perempuan adat Tananahu yang kedapatan memasuki wilayah 
perkebunan dipukul oleh anggota polisi dan pihak keamanan pe-
rusahaan.

Pengakuan terhadap peran perempuan adat pun semakin meningkat sejak Ina 
Latu memimpin kampung Tananahu. Beliau merupakan teladan yang hidup 
dan bukti bahwa perempuan adat mampu memimpin komunitas mereka dan 
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memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat adat, 
khususnya komunitas sebagai satu kesatuan – bukan hanya memasak, men-
cuci piring atau mengumpulkan kayu bakar dari hutan. Ina Latu didukung 
penuh oleh komunitas, baik laki-laki maupun perempuan, dan Beliau secara 
konsisten aktif dalam menuntut hak komunal masyarakat Tananahu terha-
dap tanah mereka. Semakin banyak kelompok perempuan adat yang diben-
tuk di tingkat komunitas dengan tujuan utama guna pemberdayaan perem-
puan adat dan meningkatkan partisipasi mereka di semua tingkatan dalam 
komunitas, khususnya dalam bidang politik.

Salah satu kelompok perempuan adat Tananahu saat ini terlibat dalam proses 
pembuatan peraturan negeri tentang Pemerintahan Desa di Tananahu. Ba-
gian khusus dalam konsep peraturan tersebut didedikasikan kepada pema-
juan pengakuan terhadap peran penting perempuan adat dan pentingnya 
partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala tingkatan guna per-
lindungan hak-hak mereka dan untuk memastikan bahwa suara perempuan 
adat didengar dalam berbagai proses yang berdampak terhadap kehidupan 
mereka.

   Ina Latu bersama para penari tradisional.

Semakin banyak kelompok perempuan adat yang dibentuk di ting-
kat komunitas dengan tujuan utama guna pemberdayaan peremp-
uan adat dan meningkatkan partisipasi mereka di semua tingkatan 
dalam komunitas, khususnya dalam bidang politik.



Komunitas Tananahu merupakan salah satu komunitas adat yang mendukung 
kampanye Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights 
atau yang lebih dikenal dengan nama kampanye #landrightsnow. Kelom-
pok perempuan adat Tananahu baru-baru ini menyelenggarakan rangkaian 
pertemuan untuk mendiskusikan aktifitas-aktifitas yang dapat mereka laku-
kan guna mendukung kampanye tersebut, termasuk kolaborasi yang dapat 
dilakukan dengan komunitas adat lainnya, pihak LSM dan jaringan mereka 
untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat 
terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya alam.

Saat ini, komunitas telah lebih bebas menggunakan tanah mereka, tidak sep-
erti sebelumnya ketika mereka menghadapi ancaman dan pelecehan dari 
pihak perusahaan. Sebagian dari tanah yang dulunya dimiliki oleh perusa-
haan telah digunakan untuk membangun rumah-rumah masyarakat. Pada 
saat yang sama, lobi dan negosiasi terus berjalan karena perusahaan masih 
terus mengklaim bahwa mereka masih mempunyai hak terhadap tanah 
masyarakat meskipun izin perusahaan telah berakhir pada akhir tahun 2012.

Penulis: Patricia Miranda Wattimena

Kelompok perempuan adat Tananahu baru-baru ini menyelengga-
rakan rangkaian pertemuan untuk mendiskusikan aktifitas-aktifi-
tas yang dapat mereka lakukan guna mendukung kampanye terse-
but, termasuk kolaborasi yang dapat dilakukan dengan komunitas 
adat lainnya, pihak LSM dan jaringan mereka untuk mendukung 
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap 
tanah, wilayah dan sumberdaya alam.



Sekilas tentang AIPP
Pakta Masyarakat Adat Asia (dalam Bahasa Inggris: Asia Indigenous Peoples Pact) meru-
pakan organisasi regional yang dibentuk pada tahun 1988 oleh gerakan masyarakat adat 
di Asia sebagai platform untuk solidaritas dan kerjasama. AIPP aktif memajukan dan 
membela hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat; pembangunan berkelanjutan 
dan perlindungan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Selama bertahun-tahun, 
AIPP telah mengembangkan keahliannya dalam pengembangan kapasitas tingkat akar 
rumput, advokasi dan pengembangan jaringan dari tingkat lokal sampai tingkat global 
dan memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat adat, LSM pen-
dukung, serta badan dan lembaga-lembaga PBB. Saat ini, AIPP mempunyai 48 anggota 
yang berasal dari 14 Negara di Asia dan terdiri dari 7 aliansi/jaringan nasional masyarakat 
adat dan 35 organisasi lokal dan sub-nasional termasuk 16 diantaranya adalah organisasi 
berbasis etnis, 5 organisasi perempuan adat dan 4 organisasi pemuda adat. 
Melalui Program Perempuan Adat kami, AIPP bertujuan untuk memberdayakan perem-
puan melalui pengembangan jaringan, pendidikan dan pengembangan kapasitas dengan 
tujuan besar agar perempuan adat dapat menuntut, memajukan dan melindungi hak-hak 
mereka sebagai perempuan dan sebagai masyarakat adat.

Visi Kami
Masyarakat adat di Asia hidup bermartabat dan sepenuhnya melaksanakan hak, bu-
daya dan identitas berbeda yang mereka miliki, dan meningkatkan sistem pengelolaan 
berkelanjutan terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya alam untuk masa depan mereka 
dan pembangunan berdasarkan kedamaian, keadilan dan kesetaraan.

Misi Kami
AIPP memperkuat solidaritas, kerjasama dan kapasitas masyarakat adat di Asia guna 
pemajuan dan perlindungan hak, budaya dan identitas mereka, serta sistem pengelolaan 
sumberdaya alam berkelanjutan untuk pembangunan dan menentukan nasib sendiri.

Program Kami
Area kerja utama kami antara lain dalam bidang penyebaran informasi, peningkatan kesa-
daran, pengembangan kapasitas, advokasi dan pengembangan jaringan mulai dari tingkat 
lokal sampai tingkat global. Program-program kami, antara lain:
- Kampanye Hak Asasi Manusia dan Advokasi Kebijakan
- Pengembangan Kapasitas Regional
- Lingkungan Hidup
- Perempuan Adat
- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi
- (Pemuda Adat.)
AIPP terakreditasi sebagai LSM dengan status konsultatif khusus dengan Dewan Ekono-
mi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan sebagai organisasi peninjau dalam Konvensi Kerang-
ka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati 
(CBD), Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Organisasi 
Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). AIPP juga terdaftar sebagai anggota dari 
Koalisi Tanah Internasional (ILC), Jaringan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ESCR-Net) dan merupakan jaringan afiliasi dari Rights and Resource Initiative 
(RRI).



“Suara perempuan adat dan “her stories” sebagai bagian inte-
gral dari gerakan perempuan dan masyarakat adat masih tetap 
samar. Hal ini mencerminkan kondisi keseluruhan perempuan 
adat sebagai pihak yang relatif lebih terpinggirkan, terdiskrimi-
nasi dan yang paling lemah di segala tingkatan. Buku ini juga 
mengilustrasikan kebutuhan mendesak untuk memperkuat lem-
baga-lembaga dan organisasi perempuan adat, seperti halnya 
kepemimpinan dan partisipasi mereka dalam semua hal yang 
berkaitan dengan diri mereka sebagai perempuan dan sebagai 
masyarakat adat.” Joan Carling, Sekretaris Jenderal, AIPP

HerStory 3 merefleksikan kekuatan gerakan perempuan adat un-
tuk pemberdayaan, kepemimpinan dan keadilan dan merupakan 
hasil dari dedikasi rekan-rekan dan sahabat kami dari berbagai 
komunitas masyarakat adat di Filipina, India Timur Laut, Dara-
tan India, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Thailand, Nepal, dan 
Kamboja. Dalam buku ini, 16 perempuan dengan berani mem-
bagikan cerita mereka dalam memberdayakan dan memajukan 
solidaritas perempuan adat, tidak hanya di Asia, tetapi juga di 
seluruh dunia.

Kumpulan cerita ini dapat dipublikasikan berkat dukungan dari 
Badan Pembangunan Norwegia (NORAD) kepada AIPP.
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