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Resolusi PONTIANAK tentang 

Hak Asasi Manusia dan Agribisnis Di Asia Tenggara 

 
Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan 

Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN 

Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang 

bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, 

termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand, 

berkumpul di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11 dan 12 Oktober 2017, membahas langkah-langkah 

memastikan Negara dan aktor-aktor Non-Negara menghormati, melindungi, memenuhi dan memulihkan 

hak asasi manusia di sektor agribisnis. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok usaha 

Golden Agri-Resources, Asia Pulp and Paper, dan Sime Darby. Konferensi ini diselenggarakan oleh 

Komnas HAM Indonesia, Yayasan PUSAKA dan LinkAR-Borneo, dengan dukungan Forest Peoples 

Programme. 

 

Pertemuan ini diselenggarakan pada saat yang bertepatan dengan meningkatnya keprihatinan 

internasional atas pelanggaran HAM, perampasan tanah dan perusakan lingkungan terkait dengan 

pesatnya ekspansi agribisnis, khususnya di Asia Tenggara. Standar-standar baru tentang tanggung jawab 

konsumen, usaha ritel, pabrikan, pedagang dan pengolah bermunculan untuk melacak rantai pasok 

mereka dan untuk memastikan bahwa berbagai produk yang ada tidak bersumber dari malpraktek. 

Pembahasan mengenai perjanjian internasional tentang kewajiban extra-territorial dari trans-national 

corporations dan negara-negara tempat usaha agribisnis berlangsung sudah mulai dibuka di Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Masyarakat sipil pun sedang memberikan perhatian lebih pada isu korupsi dalam 

pengadaan tanah bagi usaha perkebunan dan eksploitasi atas pekerja, migran, perempuan dan anak di 

perkebunan, dan atas ancaman bahaya yang serius terhadap pejuang HAM yang bekerja melindungi 

hak-hak masyarakat adat. 

 

Pernyataan dari perwakilan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang menyampaikan sambutan dan 

membuka pertemuan ini menegaskan bahwa penghormatan atas HAM sangat penting untuk mencapai 

hasil yang bermanfaat dari ekspansi agribisnis, sementara kesiagaan organisasi masyarakat sipil dan 

lembaga-lembaga HAM nasional untuk selalu mencermati isu ini diperlukan untuk memastikan hak-hak 

masyarakat adat dan lokal dilindungi. Sebuah peninjauan cermat atas pembaruan hukum di Indonesia 

sejak Konferensi Agribisnis dan HAM pertama di Bali, 2011, menunjukkan bahwa di samping sejumlah 

preseden hukum yang penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan 

hutan, masih ada sejumlah kelemahan mendasar dalam perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat 

atas pangan, atas pemulihan, atas FPIC dan atas tanah, serta atas hak-hak pekerja dan petani plasma. 

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) langsung menghapus hak masyarakat atas tanah. Komnas HAM 

menerima lebih seribu pengaduan masyarakat terhadap usaha bisnis setiap tahun. Pada 2017, setelah 

melalui serangkaian proses konsultasi, Komnas HAM merampungkan dan meluncurkan Rencana Aksi 

Nasional Bisnis dan HAM yang menyediakan standar normatif untuk dilaksanakan oleh badan-badan 

Pemerintah dan sektor bisnis untuk melindungi HAM dan melakukan pemulihan bilamana terjadi 

pelanggaran HAM. Komnas HAM mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi RAN Bisnis dan 

HAM melalui Peraturan Presiden. Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa tanpa perlindungan HAM 

pembangunan berbasis lahan hanya akan meninggalkan derita dan rasa sakit bagi generasi-generasi 

mendatang. Beliau juga berpandangan bahwa kepentingan dan kekuatan korporasi telah melampaui 

negara dan ketimpangan ini menempatkan masyarakat dalam situasi yang sangat terpinggirkan.  

 

Perhatian serius diberikan atas pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang kini 

mencapai sekitar 16,7 juta hektar, 5 juta di antaranya ada di Kalimantan Barat.  Hak masyarakat atas 

tanah tidak aman dan ditambah penggunaan bahasa yang berbelit-belit dan kabur makna dalam 

pengambilalihan lahan berakibat banyak masyarakat kehilangan tanah dengan imbalan yang tak 

seberapa. Pendapatan masyarakat dari plasma, khususnya yang dikelola perusahaan atas nama para 

petani, sangat mengecewakan. Hutan dan perikanan sedang dihancurkan. Ketika sudah tercerabut dari 

sumber kehidupan dan kehilangan mata pencaharian, masyarakat perdesaan terpaksa mencari nafkah 
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dalam pekerjaan-pekerjaan kecil-kecilan di perkebunan. Dengan upah yang rendah, jelas para orang tua 

tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan malah mengajak anak-anak untuk ikut bekerja 

sebagai buruh anak. Protes masyarakat sudah terlalu sering berhadapan dengan kekerasan oleh aparat 

kepolisian dan kriminalisasi. Meskipun perlindungan yang lebih kuat atas HAM sungguh diperlukan, 

kebijakan-kebijakan Negara lebih banyak mengurus pembangunan infrastruktur dan membiarkan 

pelanggaran-pelanggaran masa lalu tak tertangani. 

  

Di Malaysia, komisi nasional HAM negara itu, SUHAKAM, telah gencar menjalankan upaya-upaya 

untuk mendorong pemerintah melaksanakan rekomendasi Inkuiri National tentang Hak atas tanah Orang 

Asli dan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM. Pelaksanaan rekomendasi dan Rencana Aksi sudah 

lama tertunda-tunda dan Kabinet Kelompok Kerja tentang Hak-Hak Orang Asli belum pernah 

melalukan pertemuan atau rapat sejak 2016. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengklarifikasi 

pengertian dari hak-hak adat, setelah Pengadilan Federal memutuskan bahwa ‘hak adat Orang Asli’ di 

Sarawak tidak boleh mencakup seluruh wilayah-wilayah adat masyarakat, sebuah keputusan yang sudah 

digunakan untuk menghentikan kasus-kasus lain di negara tersebut.Perwakilan masyarakat dari Sarawak 

menyatakan bahwa di lapangan perkebunan-perkebunan sedang dibangun tanpa persetujuan masyarakat, 

dilakukan oleh para ‘preman’, dan hanya memberikan imbalan tak berarti bagi orang-orang yang 

kehilangan tanah. Organisasi non pemerintah (ornop) yang mendukung masyarakat semakin diawasi. 

Setelah mendapat kritik atas praktik-praktik eksploitasi buruh, Federal Land Development Agency 

(FELDA) dan FELDA Global Ventures (FGV) menarik diri dari sertifikasi usaha perkebunan mereka 

oleh RSPO. SUHAKAM sekarang ini sedang membantu FELDA tentang bagaimana meningkatkan 

kinerjanya dalam HAM. Para peserta Konferensi mengusulkan agar langkah ini diperluas ke upaya 

mengkaji lebih dalam tentang hak dan kesejahteraan buruh migran  dan tentang investasi kelompok 

usaha FGV di negara-negara lain.  

 

Di Thailand, gejolak politik yang menginterupsi proses demokratisasi telah menciptakan lingkungan 

yang tidak nyaman bagi HAM, dengan pemerintahan yang dipimpin militer menjalankan kekuasaannya 

menurut Section 44 Konstitusi Sementara 2014, dengan menerbitkan peraturan tentang bisnis, misalnya 

penetapan zona khusus ekonomi di sepuluh provinsi melalui pengambilalihan tanah dan reklaiming 

lahan dan hutan. Dalam upaya memenuhi kewajibannya, Komisi Nasional HAM negara itu, NHRCT 

telah mendokumentasikan banyak pelanggaran HAM dan, berdasarkan investigasi yang mereka 

lakukan, telah melahirkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah bagaimana memperbaiki 

perlindungan hak-hak, terkait dengan masyarakat adat dan rakyat jelata dan tanah-tanahin relation to 

indigenous and folk communities and lands, pengelola saluran air, pekerja di pertanian kontrak, migran-

migran tanpa kewarganegaraan dan yang tidak tercatat, pejuang HAM, operasi tambang dan industri 

ekstraktif, pembangkit listrik menggunakan batubara, zona ekonomi khusus, dan investasi warga 

Thailand di luar negeri. NHRCT sangat prihatin dengan peningkatan penggunaan pengaduan hukum 

oleh Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) terhadap pejuang HAM. 

 

Di Cambodia, yang masih belum memiliki komisi hak asasi manusia, proses-proses demokrasi juga 

terus dipangkas, dengan para politisi oposisi ditangkap, menghadapi hukuman pengadilan dan/atau atau 

terpaksa melarikan diri ke pengasingan. Equitable Cambodia, ornop yang senantiasa mendorong 

langkah pemulihan bagi masyarakat yang mengalami perampasan tanah, sudah dilarang bekerja dan 

sangat mungkin akan dibubarkan . Dalam konteks ini, perjuangan untuk mendapatkan perlindungan 

yang memadai dari Negara dari agribisnis yang tak punya nurani akan berlangsung lama. Namun, sudah 

ada keberhasilan memanfaatkan hukum internasional untuk mengganti rugi masyarakat yang kehilangan 

tanah untuk perkebunan tebu the Koh Kong dan dalam menerapkan prosedur-prosedur multilateral 

pembiayaan pemulihan.   

 

Di Filipina, meskipun tidak ada undang-undang khusus tentang agribisnis, keseluruhan kerangka hukum 

menetapkan kewajiban yang mengikat bagi sektor bisnis sementara undang-undang dibuat untuk 

melindungi penerima manfaat reforma agraria dan masyarakat adat. Komisi HAM Filipina, The 

Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP) mencatat ada banyak pelanggaran HAM yang 

tak dapat dibenarkan khususnya terhadap buruh agribisnis dan masyarakat adat. CHRP baru saja 

memulai Inkuiri Nasional tentang Hak-Hak masyarakat adat. Karena kelambanan birokrasi Komisi 
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Nasional Masyarakat Adat (the National Commission on Indigenous Peoples) terlalu sering gagal untuk 

mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan memastikan pelaksanaan yang baik dari 

prosedur FPIC. Ekspansi sawit masih terus didorong oleh pemerintahan yang baru, terutama di 

Mindanao dan Palawan, namun aksi-aksi bersama dari Koalisi Melawan Perampasan Tanah (the 

Coalition Against Land Grabbing) telah berhasil menunda pelaksanaan sejumlah operasi ilegal. 

Ancaman kehilangan nyawa dan gangguan lantas membayangi para aktivis. 

  

Di Myanmar,Konstitusi  2008 Constitution masih memandang semua tanah adalah milik negara. 

Sementara hak-hak atas tanah diberikan menurut Undang-Undang Tanah Pertanian dan UU Tanah 

Kosong, Terlantar dan Tanah-Tanah yang belum pernah digarap, pendaftaran bidang-bidang tanah 

sangat sulit, dan peraturan perundangan tidak mencegah pengambilalihan tanah oleh Negara – sebuah 

situasi yang sungguh mengkhawatirkan terutama di kawasan-kawasan yang terpaksa ditinggalkan 

masyarakat yang pergi ke tempat-tempat terpencil akibat adanya konflik. Tidak ada pengakuan atas hak-

hak adat atas tanah sehingga memudahkan terjadinya perampasan. Komisi Nasional HAM Myanmar 

(MHRC) menerima banyak pengaduan tentang perampasan tanah oleh agribisnis dan setelah melakukan 

investigasi atas kasus-kasus tertentu membuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk 

mengembalikan tanah yang telah dirampas dari masyarakat dan untuk memperkuat perlindungan hak-

hak masyarakat atas tanah. Proses pengambilalihan tanah akhir-akhir ini  sangat tidak jelas, masyarakat 

sama sekali tidak diberitahu sebelumnya dan kompensasi yang diberikan tidak memadai. Di negara 

bagian Karen, masyarakat menderita dampak ekspansi perkebunan-perkebunan sawit, jati dan karet 

milik pihak asing, nasional maupun kepentingan militer. Protes dan konflik terus meningkat. 

Masyarakat dan ornop menanggapinya dengan mendokumentasikan pelanggaran HAM, membuat 

pengaduan dan mendukung pengorganisasian dan penguatan masyarakat. Sedikit sekali tanggapan 

pemerintah dan situasi bertambah kusut oleh tidak tuntasnya gencatan senjata di seluruh negeri itu yang 

sudah diputuskan pada 2015. 

 

Konferensi ini mencatat bahwa kemajuan apa pun dalam memajukan HAM melalui ASEAN harus 

dimulai dari sebuah sikap menerima sifat universal dari semua hak yang tertuang dalam perjanjian-

perjanjian HAM internasional yang utama, hal mana gagal dilakukan oleh  Deklarasi HAM ASEAN, 

meskipun perjanjian-perjanjian tersebut sudah diratifikasi oleh sebagian besar pemerintah negara-negara 

Asia Tenggara. Selanjutnya pertemuan ini menegaskan pentingnya setiap negara ASEAN memiliki 

Institusi Nasional HAM dan ketersediaan mekanisme HAM regional yang secara efektif dapat 

menangani merebaknya pelanggaran-pelanggaran HAM lintas batas. Komisi Antar Pemerintah ASEAN 

tentang HAM tampaknya belum mampu memainkan peran ini. Meskipun proses-proses ASEAN belum 

terbuka untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat terlibat dalam forum-

forum ini untuk mendapatkan perubahan dalam jangka panjang, bergabung dengan proses-proses yang 

bertujuan mengembangkan norma-norma tentang, misalnya, Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan.  

 

Sehari sebelum Konferensi dua hari ini dimulai, sekitar 35 peserta juga telah melakukan kunjungan 

menemukan fakta lapangan kepada masyarakat desa Olak Olak Kubu, di Kabupaten Kubu Raya, 

Kalimantan Barat, di mana sejumlah warga desa, kebanyakan transmigran asal Jawa, ditempatkan di 

sana oleh pemerintah pada 1950an dan 1960an, mengalami kehilangan tanah untuk perkebunan sawit 

PT Sintang Raya, dari kelompok usaha asal Korea, Miwon Group. Meskipun perwakilan masyarakat 

telah berhasil memenangkan  putusan Mahkamah Agung yang membatalkan HGU perusahaan ini, 

karena mengambil tanah masyarakat tanpa persetujuan mereka, Kantor Pertanahan, PTUN dan 

pemerintah daerah mencegah terjadinya restitusi yang efektif. Protes selanjutnya dari masyarakat justru 

mengakibatkan sejumlah warga desa masuk penjara dan dikriminalisasi. Empat orang masih berada 

dalam penjara. Masyarakat saat ini terpecah menjadi kelompok yang ingin meneruskan protes dan 

kelompok yang memandang tindakan protes justru menjadi masalah baru. 

  

Setelah mempertimbangkan informasi ini, para peserta meminta pihak Wilmar Internasional, yang 

membeli buah segar dari PT Sintang Raya, untuk menghentikan pembelian dan melakukan investigasi 

atas situasi ini. Peserta mendesak Pemerintah Provinsi  untuk turun tangan dan memastikan HGU 

tersebut tidak dijalankan dan masyarakat mendapatkan kembali tanah mereka. Selain itu, para peserta 
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mengharapkan Komnas HAM untuk terus mendokumentasikan pelanggaran yang masih berlangsung 

dan menekan pemerintah daerah untuk menghentikan ancaman dan tekanan terhadap masyarakat.   

 

Perwakilan petani plasma menegaskan bahwa di Sanggau, pengambilalihan tanah tanpa persetujuan 

maupun kejelasan informasi masih terus terjadi. Barangkali 1 atau 2 dari 10 perusahaan melakukan 

kesepakatan yang adil dengan masyarakat setempat. Pembayaran hutan pada petani plasma dimanipulasi 

dan skema kemitraan tidak memberikan pendapatan yang pasti bagi petani dan tidak jelas bagaimana 

lahan akan dibagi. Para pimpinan adat menyatakan bahwa tidak adanya pengakuan atas hak masyarakat 

adat atas tanah menempatkan para pemimpin adat dalam posisi lemah manakala terjadi negosiasi 

dengan perusahaan. Pemimpin adat disuap agar lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Perlu ada 

undang-undang yang mengakui hak masyarakat adat dan masyarakat membutuhkan peningkatan 

kapasitas serta dukungan pemerintah untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Validitas ijin-ijin yang ada 

sekarang perlu ditinjau kembali dan ijin yang melanggar ketentuan harus dibatalkan. Seraya menanti 

terjadinya pembaruan ini terjadi masyarakat harus menggunakan ruang-ruang lain seperti Kelompok 

Bank Dunia dan prosedur pengaduan RSPO untuk mendapatkan penanganan yang adil. 

 

Inisiatif Pemerintahan Presiden Indonesia telah diumumkan untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah 

melalui reforma agraria dan 12,7 juta hektar hutan melalui perhutanan sosial. Masyarakat adat akan 

diprioritaskan.  Target aktual nyatanya lebih rendah dan pemerintah tidak punya cukup anggaran dan 

keahlian bahkan hanya untuk mencapai target yang lebih rendah tersebut. Seorang perwakilan sektor 

swasta menyatakan bahwa banyak perusahaan sedang mengadopsi standar sukarela untuk memelihara 

akses ke pasar Eropa. Akan tetapi mereka menghadapi tantangan berat dalam hal kemampuan melacak 

jejak produk, khususnya dari pihak petani plasma. Perusahaan lebih suka kepastian hukum untuk 

mengurangi risiko dan merekomendasikan proses hukum yang tegas untuk menyelesaikan konflik. 

Adalah sangat menantang bagi perusahaan untuk menaati standar sukarela yang lebih maju daripada 

kerangka hukum yang ada. Meskipun bentuk-bentuk hak alternatif mungkin tersedia, yaitu perusahaan 

cukup menyewa tanah masyarakat untuk suatu kerangka waktu yang pasti – pada saat ini perusahaan 

tidak punya pilihan selain dari mematuhi peraturan perundangan nasional. Saat ini HGU bersifat wajib 

bagi perusahaan. Pihak Bank  juga butuh jaminan yang memuaskan dalam memberikan pinjaman.  

 

Direktur Jenderal Perkebunan membenarkan adanya banyak konflik terkait lahan dan tidak dipenuhinya 

perjanjian plasma. Kantor Urusan Penyelesaian Konflik dan Perubahan Iklim sedang mengupayakan 

mediasi konflik di sejumlah provinsi. Peserta Konferensi mendesak dihentikannya penggunaan aparat 

keamanan untuk memberangus semua bentuk penolakan masyarakat untuk memberikan persetujuan. 

Diingatkan bahwa memang sungguh terjadi aparat keamanan datang ke konsesi perusahaan  bila diminta 

oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan kewajiban mereka dalam HAM. Statistik pemerintah 

menunjukkan bahwa tidak kurang dari 300.000 pekerja Indonesia tanpa kelengkapan dokumen berada di 

Malaysia sekarang ini, sebagian besar di sektor perkebunan. Ornop memperkirakan jumlahnya lebih dari 

itu. Mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak dan terhadap risiko dipukul, didenda 

dan dideportasi, jika mereka menentang eksploitasi yang dialami. Sekurang-kurangnya ada 43.000 anak-

anak tanpa kewarganegaraan di Sabah lahir dari para pekerja tanpa kelengkapan dokumen pemerintah 

ini. Investigasi mengungkapkan bahwa banyak merek dan perusahaan dagang seperti Ben and Jerry, 

Unilever, Procter and Gamble dan Nestle membeli minyak sawit dari Wilmar International, yang 

terbukti melakukan pelanggaran serius atas hak pekerja dalam rantai pasoknya di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan perlu memperbaiki tanggung gugatnya untuk mencegah perdagangan produk 

yang bersumber dari proses yang melanggar HAM. Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan 

upaya untuk memantau mal praktik, namun staf-staf di daerah menghadapi risiko akan dimutasikan oleh 

pimpinan di pemerintah daerahnya  jika mereka terlalu patuh. Sebuah Rancangan Undang-Undang 

disiapkanuntuk mencegah pekerja miskin memanfaatkan anak mereka untuk membantu mencapai target 

kerja yang berat sedang digodok di DPR namun tidak mendapat cukup dukungan politik karena 

dipandang sebagai ‘racun’. Penegakan hukum sangat dibutuhkan tetapi perlu ada kesadaran bahwa 

selama masa transisi penegakan hukum dapat menimbulkan masalah besar terutama bagi anak-anak 

tanpa kewarganegaraan dan orang tua mereka yang tidak memiliki kelengkapan dokumen pemerintah. 

Meski demikian, selain upaya-upaya di tingkat dialog antar pemerintahan, Pemerintah Indonesia 

mempunyai posisi yang lemah dalam berhadapan dengan Malaysia, karena warga negara Indonesia 
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yang ada di Malaysia butuh pekerjaan dan uang yang mereka kirim ke Indonesia adalah sumber yang 

penting untuk bursa valuta asing.  

 

Berbagai gagasan yang dihimpun peserta melahirkan rekomendasi berikut ini:  

 Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengamankan hak-hak masyarakat atas tanah: 

Pemerintah harus mengadopsi mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat adat dan komunitas 

lokal untuk memetakan dan mendaftarkan tanah adat mereka. Lembaga-lembaga HAM nasional 

masing-masing negara harus meninjau kembali praktek-praktek dan peraturan perundangan yang ada 

dan mempertimbangkan adanya pembaruan hukum. Presiden Republik Indonesia perlu menetapkan 

langkah-langkah yang efektif untuk menerapkan Keputusan MK tahun 2012 yang menetapkan hutan 

adat bukan merupakan hutan negara.  

 Dalam rangka terciptanya model bisnis baru yang tidak perlu mengharuskan adanya pelepasan hak 

atas tanah oleh masyarakat kepada perusahaan: peraturan perundangan dan kebijakan harus ditinjau 

ulang; di Indonesia HGU tidak perlu bersifat wajib; model produksi alternatif berbasis masyarakat 

harus didorong; harus ada moratorium pemberian ijin yang bertumpang tindih dengan hak atas tanah 

masyarakat, dan; Pemerintah harus mencabut semua ijin perusahaan yang melanggar hukum dan 

melanggar HAM. 

 Agar moratorium dapat efektif, perlu ada audit independen atas pelanggaran HAM dan kebijakan 

nasional, dan pemulihan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terikat pada kewajiban tersebut 

dan kinerja mereka harus dinilai sebelum laporan yang transparan disampaikan ke publik, lembaga 

HAM nasional dan lembaga-lembaga negara yang relevan.  

 Untuk memastikan akuntabilitas perusahaan untuk mencapai resolusi konflik, perusahaan harus: 

mengadopsi standar sukarela; menyusun SOP perusahaan selaras dengan standar tersebut dan; 

memastikan mekanisme pengaduan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dan buruh. 

Pemerintah perlu mengadopsi standar praktik terbaik internasional yang selaras dengan hukum HAM 

internasional dan melakukan pemantauan atas ketaatan perusahaan. Lembaga-lembaga HAM 

nasional harus terlibat dalam memantau kinerja HAM perusahaan.  

 Untuk mencegah adanya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak di perkebunan, pemerintah 

perlu: melakukan penegakan hukum yang efektif; menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari para 

pekerja/buruh perkebunan dan; memantau langkah-langkah pelaksanaan peraturan perundangan. 

Lembaga-lembaga HAM nasional masing-masing negara perlu melatih perusahaan tentang HAM 

dan hak-hak pekerja/buruh; membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang perlindungan yang 

diperlukan; merancang sistem pemantauan dan berkolaborasi untuk  menangani kegentingan situasi 

yang dialami oleh anak-anak yang tak memiliki kewarganegaraan. 

 Untuk menangani persoalan HAM lintas batas dan persoalan HAM di tingkat regional, para 

Pemerintah perlu memberikan AICHR mandat yang lebih kuat melalui ASEAN untuk melakukan 

investigasi persoalan ini dan merekomendasikan AICHR membentuk sebuah Pengadilan HAM 

tingkat ASEAN. Para Pemerintah tidak boleh menghambat lembaga-lembaga HAM nasional masing-

masing negara dalam melakukan tugas-tugas mereka. Lembaga-lembaga HAM nasional tiap-tiap 

negara perlu bekerja sama untuk melakukan inkuiri lintas batas dan melaporkan pelanggaran HAM 

kepada badan-badan perjanjian HAM internasional. Pemerintah Laos, Cambodia dan Vietnam perlu 

membentuk Lembaga HAM nasional mereka. 

 Untuk menjaga semangat dalam jaringan ini, kolaborasi aktif harus terus dipertahankan melalui: 

saling berbagi informasi, kunjungan lapangan, reiview bersama dan penggunaan lebih luas dari 

media untuk menyebarluaskan hasil studi dan temuan-temuan, terutama kepada para pemegang hak.  

 

Komnas HAM menyampaikan terima kasih kepada para peserta dan ornop penyelenggara atas 

terselenggaranya pertemuan yang sangat intens dan produktif. Pada akhir acara Komisi HAM Thailand 

menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya.  

 

Diterima secara aklamasi  

 

12 Oktober 2017 

 


