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Lampiran – Keberagaman Tata Kelola Pemerintahan

Pendahuluan
Wayﬁnders Circle didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan memperkuat kepemim-

Blackfoot Confederacy di Amerika Utara, serta di komunitas peternak dan penggem-

pinan Masyarakat Adat yang mewujudkan pemahaman yang telah teruji waktu

bala seperti masyarakat adat Gabbra di Kenya dan Sámi di Swedia. Dalam setiap

tentang keterkaitan antara manusia dengan Bumi serta tanggung jawab manusia

kasus, para anggota Wayﬁnders Circle mempraktikkan berbagai bentuk tata kelola

terhadap Bumi dan satu sama lain. Hingga tahun 2021, Wayﬁnders Circle terdiri atas

pemerintahan yang berakar pada bioregion mereka masing-masing dan realisasi

12 anggota Masyarakat Adat dari seluruh dunia yang menjalankan tanggung jawab

penuh hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

tersebut. Di halaman berikut ini, Anda akan mengetahui cerita dari para anggota
Wayﬁnders Circle tentang tanah mereka dan kontribusi mereka pada pembelajaran

Dokumen ini disusun oleh organisasi penyelenggara Wayﬁnders Circle, yaitu Pawanka

dan upaya bersama di antara satu sama lain dalam penjagaan Bumi oleh masyara-

Fund dan Nia Tero, dengan bimbingan dari World Union of Indigenous Spiritual

kat adat.

Practitioners, serta masukan dari setiap anggota Wayﬁnders Circle. Dokumen ini
mencakup: gambaran singkat tentang Wayﬁnders Circle dan para anggotanya;

Fokus laporan ini adalah menunjukkan keberagaman spektrum sistem tata kelola

tinjauan perbedaan, persamaan, dan pengetahuan bersama tentang tata kelola

pemerintahan dan konteks bioregional dalam penjagaan di antara para anggota

pemerintahan dari para anggota Wayﬁnders Circle; pertimbangan untuk jalan ke

Wayﬁnders Circle. Sistem tata kelola pemerintahan sangat bervariasi di antara para

depan; serta lampiran yang mencakup berbagai rincian tentang tata kelola pemerin-

Wayﬁnder, seperti halnya ekosistem mereka. Keberagaman ini dapat ditemukan di

tahan wilayah dari setiap anggota Wayﬁnders Circle. Harapan kami adalah doku-

komunitas hutan tropis seperti pada bangsa Mayangna di Nikaragua, Achuar di

men ini dapat membuat anggota Wayﬁnders Circle saling menginspirasi, belajar dari

Ekuador, Wampis di Peru, dan masyarakat adat Sungai Utik di Indonesia. Kebera-

satu sama lain, merayakan satu sama lain, dan berbagi pengalaman mereka dengan

gaman ini juga ditemukan pada masyarakat di hutan boreal/hutan salju yang berik-

masyarakat adat lainnya dan sekutu yang tertarik mendukung pekerjaan mereka

lim sedang seperti masyarakat adat Udege di Rusia dan Heiltsuk di Kanada; dan di

untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri. Selain itu, kami berharap para

daerah kepulauan samudra seperti masyarakat adat Rapa Nui di Pasiﬁk. Komunitas

anggota Wayﬁnders Circle dapat menginspirasi individu, komunitas, dan pemimpin

anggota Wayﬁnders lainnya berada di daerah semi-kering seperti lahan yang dikelo-

dunia untuk melihat upaya penjagaan bumi oleh masyarakat adat sebagai sumber

la oleh Native American Land Conservancy di Amerika Serikat dan Warddeken

pengetahuan dan inspirasi yang sangat dibutuhkan, sebagai jalan ke depan dalam

Indigenous Protected Area di Arnhem Land, Australia. Anggota Wayﬁnders Circle

melalui tantangan perubahan iklim yang memaksa semua umat manusia untuk

juga hidup di daerah padang rumput dan pegunungan seperti yang ditempati oleh

memikirkan kembali peran dan hubungan kita yang sangat erat dengan Bumi ini.
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Manifesto
Wayfinders Circle

Pencarian jalan (wayﬁnding) telah menjadi cara hidup yang dimiliki oleh
sebagian besar masyarakat adat di seluruh dunia. Hal ini mengacu pada
metode navigasi tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat, di mana
bintang, cuaca, angin, dan rute navigasi yang telah diketahui diteruskan dari
generasi ke generasi melalui tradisi bercerita sejarah lisan.
Saat ini, di masa perubahan global yang belum pernah terjadi sebelumnya,
keterampilan dan praktik pencarian jalan ini lebih penting dari sebelumnya.
Hubungan timbal balik dengan komunitas, hubungan yang mendalam
dengan Bumi, dan cara menjaga tanah dan perairan tradisional adalah
bentuk sistem pengetahuan antargenerasi yang diturunkan sepanjang waktu
dari leluhur kepada keturunannya. Kearifan pencarian jalan ini adalah kunci
untuk kelangsungan hidup sekaligus ketahanan masyarakat adat saat berjuang untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan hak mereka
untuk menentukan nasib sendiri.
Wayﬁnders Circle merupakan inisiatif kolaborasi baru dan wadah yang
dibuat oleh Pawanka Fund and Nia Tero, dengan bimbingan dari Council of
Elders of the World Union of Indigenous Spiritual Practitioners (WUISP).¹
Wayﬁnders Circle akan mendukung dan mengumpulkan para penjaga dari
masyarakat adat di seluruh dunia yang menjaga dan melindungi tanah,
perairan, dan wilayah mereka. Wayﬁnders Circle adalah jaringan pembelajaran yang didedikasikan untuk berinvestasi dalam Masyarakat Adat Sang
Pemandu Jalan (Indigenous Wayﬁnders) dan berbagi jalan yang memungkinkan manusia untuk mencapai keselarasan ekologi, sosial, budaya, dan
spiritual.
¹ The Pawanka Fund adalah upaya pemberian hibah yang dipimpin oleh Masyarakat Adat yang
didedikasikan untuk mendukung pengetahuan tradisional, kesejahteraan, dan hak Masyarakat Adat untuk
menentukan nasib sendiri. Nia Tero adalah organisasi nirlaba yang didirikan dengan misi bekerja sama
dengan Masyarakat Adat untuk menjamin upaya Masyarakat Adat dalam menjaga ekosistem vital. Nia
Tero percaya bahwa jika Masyarakat Adat berkembang, tempat-tempat yang mereka kelola juga akan
berkembang. WUISP adalah asosiasi sukarela terbuka dari para praktisi Spiritual Adat yang berkomitmen
untuk memastikan kesinambungan budaya dan spiritual dari cara-cara Masyarakat Adat.
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Wayﬁnders Circle menyoroti kepemimpinan Masyarakat Adat yang mewujudkan pemahaman yang telah teruji waktu tentang bagaimana manusia
merupakan bagian tak terpisahkan dari Bumi, sehingga memiliki tanggung
jawab menjaga dan memelihara Bumi. Para anggota Wayﬁnders Circle ini
terus menunjukkan ketahanan dan menjaga kesinambungan budaya dan
spiritual dari komunitas Adat mereka. Wayﬁnders Circle akan menginspirasi
kekuatan dan keberanian untuk melakukan tindakan transformatif yang
diperkukan guna melindungi Bumi dan kesejahteraan semua kehidupan.
Kami berharap Wayﬁnders Circle akan memberikan konstelasi model holistik Masyarakat Adat untuk menginspirasi semua orang agar membayangkan kembali pembangunan dan konservasi serta mengubah cara pandang
mereka dalam hubungannya dengan Bumi. Oleh karena para Wayﬁnders
menunjukkan hubungan yang mendalam dengan tempat, maka kami
berharap inisiatif dan wadah ini dapat memberikan alternatif positif bagi
bentuk globalisasi ekonomi dan ekstraksi saat ini. Dengan berinvestasi
dalam tradisi Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri dan menjaga budaya tradisional, Wayﬁnders Circle akan membantu mengeluarkan
potensi transformatif dari cara-cara Masyarakat Adat dalam memegang
pengetahuan. Yang jelas, Wayﬁnders Circle bukan tentang meromantisasi
cara-cara Masyarakat Adat dan harapan naif untuk solusi ajaib. Para
Wayﬁnders tidak hanya berusaha untuk memperkuat realisasi penuh atas
hak menentukan nasib sendiri, yang sering kali diperoleh dengan susah
payah melalui upaya, kerja keras, dan perjuangan yang tidak diakui; tetapi
juga memperkuat kebersamaan dalam komunitas, ketahanan, dan visi
bersama yang kuat.

© Dylan DesRosier
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Anggota Wayﬁnders Circle berasal dari 12 wilayah daratan dan perairan masyarakat adat di seluruh dunia, yang merupakan rumah bagi
230,000 orang. Wilayah mereka mencakup lebih dari 37,5 juta hektar
daratan (setara luas Jerman) dan 72,8 juta hektar lautan.

Anggota Awal
Wayfinders Circle
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Bangsa Achuar berada di Ekuador dan Peru. Bangsa Achuar di
Ekuador dengan berani mempertahankan wilayah adat mereka
seluas 800.000 hektar dari ekstraksi minyak— termasuk 680.000
hektar wilayah adat yang diakui secara hukum—dengan mengikuti
bimbingan para sesepuh mereka dan Arútam, roh agung penjaga
hutan. Misi besar mereka untuk merawat Bumi ini adalah komitmen
sejak dahulu kala. Hutan Hujan Amazon adalah rumah, rezeki, dan
sumber kearifan leluhur mereka.

Bangsa Blackfeet, Niitsitapi, berada di bagian utara negara
bagian Montana, Amerika Serikat dan bagian selatan Kanada. Wilayah mereka di Amerika Serikat memiliki luas sekitar 607.000 hektar¬—sebagian kecil dari wilayah adatnya¬—dengan populasi 17.321
orang anggota. Di Kanada, wilayah mereka berukuran serupa.
Bangsa Blackfeet memandang diri mereka sebagai penjaga sebagian besar sumber daya air Amerika Utara, karena sungai mengalir
turun dari reservasi Blackfeet dan Taman Nasional Gletser ke timur
menuju Atlantik, ke barat menuju Pasiﬁk, dan ke utara menuju Arktik.
Bangsa Blackfeet memiliki banyak pengalaman dalam mengklaim
kembali tanah dan wilayah adat mereka dan mengelola padang
rumput yang luas serta kawanan kerbau dan sapi.

Masyarakat Adat Gabbra adalah masyarakat penggembala berpindah yang mendiami bagian timur laut Kenya. Sebanyak 141.200
orang anggota masyarakat adat Gabbra mendiami 3.500.000
hektar wilayah semi-kering. Penjagaan dan pemeliharaan wilayah
oleh masyarakat adat Gabbra didasarkan pada sistem penguasaan
tanah secara adat, praktik-praktik, mata pencaharian, pengetahuan
tradisional, dan prosedur lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh adaptasi timbal balik antara budaya dan lingkungan.

Bangsa Heiltsuk berada di British Columbia, Kanada, di jantung
hutan boreal tua terbesar yang masih utuh di belahan utara dunia;
yang merupakan sebuah wilayah seluas 3.555.300 hektar. Bangsa
Heiltsuk mempraktikkan sistem tata kelola pemerintahan yang telah
berlangsung sejak lama dan berdasarkan pada ǧvıḷás (hukum adat
nenek moyang mereka), yaitu prinsip terpenting yang memandu
semua pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan lingkungan.

Bangsa Mayangna berada di Daerah Otonomi Pantai Karibia
Utara di Nikaragua. Bangsa ini mengartikulasikan 75 komunitas
adat yang terorganisir di 9 wilayah, dengan perluasan wilayah sekitar 810.100 hektar. Sistem tata kelola pemerintahan tradisional
mereka memiliki tiga pilar fundamental: komunitas, wilayah, dan
bangsa. Setiap pilar mendukung rezim komunitas Mayangna serta
kesatuan budaya, spiritual, dan wilayahnya.

Native American Land Conservancy berada di bagian selatan
negara bagian California, Amerika Serikat. Mereka memiliki dan
mengelola secara langsung 2.446 hektar wilayah adat termasuk
banyak situs sakral. Native American Land Conservancy menggabungkan pengetahuan lingkungan tradisional suku lokal dengan paradigma ilmiah barat untuk melindungi dan memulihkan ekosistem
gurun yang rapuh dan merevitalisasi komunitas-komunitas adat.

Kotamadya Rapa Nui berada di pulau seluas 16.360 hektar yang
berada di Pasiﬁk tenggara, berjarak lebih dari 1.609 km dari Polinesia Timur dan sekitar 2.253 km di sebelah barat Amerika Selatan.
Kotamadya Rapa Nui dipimpin oleh pemimpin masyarakat yang
bekerja untuk memajukan pembangunan wilayah, lingkungan, dan

A nggota Awal Way ﬁ n d ers Circl e

8

budaya serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Rapa Nui.
Rapa Nui memiliki Kawasan Lindung Laut Multiguna terbesar di
Chili seluas 728.000 km². Taman nasionalnya mencakup 40 persen
dari wilayahnya dan dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia
UNESCO pada tahun 1995.

Sámiid Riikkasearvi (Asosiasi Nasional Sámi di Swedia) berada di
Swedia Utara. Sámiid Riikkasearvi adalah pelindung dan pendukung penting bagi pengakuan hak masyarakat adat Sámi atas
budaya, tanah, perairan, wilayah, dan sumber daya, dengan fokus
khusus pada perlindungan dan dukungan untuk penggembalaan
rusa Sámi di wilayah seluas sekitar 24 juta hektar.

Masyarakat Adat Sungai Utik berada di Provinsi Kalimatan Barat,
Indonesia, dan merupakan pemilik dari 9.480 hektar hutan adat
yang diakui secara sah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia. Mereka memiliki sistem adat yang
kuat dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya, yang terbukti
efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem mereka. Bagi Masyarakat Adat Sungai Utik, Tanah adalah Ibu, Hutan adalah Ayah, dan
Air adalah darah mereka; dan semuanya harus dilestarikan untuk
generasi mendatang. Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai
Utik dianugerahi Equator Prize dari UN Development Program
tahun 2019 bersama 22 masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia di New York.

Nasional Bikin seluas 1.600.000 hektar, masyarakat adat Udege
membentuk struktur organisasi yang inovatif, seperti Dewan Permanen Masyarakat Adat. Masyarakat adat Udege menggunakan hak
mereka untuk bersama-sama mengelola Taman Nasional Bikin dan
telah menjadi model proyek yang signiﬁkan secara nasional di
negara Rusia.

Bangsa Wampis berada di Amazon Peru, di sepanjang perbatasan
dengan Ekuador. Meskipun wilayah adat mereka belum diakui oleh
pemerintah nasional, mereka mengendalikan 1.327.760 hektar hutan
hujan Amazon, mempertahankannya dari ekstraksi sumber daya
alam dan kolonisasi. Bangsa Wampis adalah teladan bagi otonomi
dan penjagaan wilayah Masyarakat Adat. Budaya mereka kaya
akan sejarah, dengan cerita tentang masyarakat dan bentang alam
mereka sejak ribuan tahun silam.

Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken berada di
Tanah Arnhem, negara bagian Wilayah Utara (Northern Territory),
Australia. Pemilik tradisional dari 36 kelompok klan yang berbeda
memiliki dan mengelola wilayah seluas 1.394.951 hektar dengan
menggabungkan pengetahuan tradisional dan manajemen kebakaran secara tradisional. Perlindungan wilayah mereka telah memungkinkan pelestarian budaya tradisional mereka, yang diatur oleh
hukum dan adat istiadat yang sudah lama berlangsung.

Masyarakat Adat Udege tinggal di wilayah adat mereka di rangkaian Pegunungan Sikhote-Alin, yang sekarang menjadi bagian dari
Taman Nasional Bikin di timur jauh Rusia. Dengan dibuatnya Taman

A nggota Awal Way ﬁ n d ers Circl e

9

Pembelajaran Tata
Kelola Pemerintahan
dari Anggota Awal
Wayfinders Circle
Masyarakat adat di seluruh dunia menggunakan berbagai jenis sistem
tata kelola pemerintahan formal dan informal, yang menggambarkan
95% keberagaman manusia dan budaya di muka bumi ini, dan bentuk
tata kelola pemerintahan mereka juga mewakili keberagaman global
yang unik. Namun, banyak masyarakat adat yang memiliki karakteristik sama, seperti rasa tanggung jawab yang sama untuk memelihara,
melindungi, dan mempertahankan wilayah adat mereka, serta rasa
tanggung jawab penjagaan yang sama. Jadi, meskipun aspek tata
kelola pemerintahan yang dikaji dan disampaikan di sini tidak seragam, atau setara di antara anggota Wayﬁnders Circle, ada benang
merah yang sama, bahwa banyak dari mereka berkontribusi pada
pemahaman lebih luas tentang apa arti penjagaan wilayah adat bagi
para anggota Wayﬁnders Circle. Sebelum menyelami hasil kajian singkat tentang pembelajaran tata kelola pemerintahan itu sendiri, perlu
kiranya untuk merenungkan pentingnya hak menentukan nasib sendiri
dan hubungannya dengan tata kelola pemerintahan.

© Kynan Tegar
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Inti dari Tata Kelola Pemerintahan Sendiri
adalah Penentuan Nasib Sendiri

Bagi sebagian besar masyarakat adat, tata kelola pemerintahan yang kuat didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak esensial untuk
secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Hak inti ini dianggap sebagai prasyarat untuk melaksanakan hak kolektif lainnya dan berlandaskan pada
konsultasi dan persetujuan, terutama dalam keputusan terkait pembangunan
di semua tingkat mulai dari tingkat internasional hingga tingkat daerah.
Hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri diakui dalam Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang
menegaskan status dan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat yang berbeda dari masyarakat lainnya dan mencakup hak mereka untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan di segala bidang
yang berdampak pada hak, kehidupan, komunitas, tanah, wilayah, dan sumber
daya mereka. Hal ini membutuhkan pengakuan atas bentuk otonomi, tata
kelola pemerintahan sendiri, dan otoritas adat, serta pengakuan atas sistem
tata kelola adat dan sistem penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya
alam (tenurial).

Pembelajaran Bersama tentang Tata Kelola Pemerintahan
dari Wayﬁnders

Masyarakat adat telah bertahan dari perubahan dramatis dan terus menerus
dari kolonisasi, urbanisasi, dan globalisasi dengan mengerahkan kapasitas
mereka untuk beradaptasi; di satu sisi memodiﬁkasi bentuk tata kelola pemerintahan tradisional untuk menjalankan fungsi baru, dan di sisi lain, secara kreatif mengadaptasi bentuk-bentuk yang diperkenalkan untuk tujuan mereka
sendiri dan mengubah keduanya dalam proses tersebut. Dinamisme dan keta-

hanan sistem tata kelola pemerintahan berbasis adat adalah beberapa
alasan utama dari keberlanjutan dan kegigihan kelangsungan hidup masyarakat adat di seluruh dunia.
Anggota Wayﬁnders Circle menunjukkan model tata kelola pemerintahan wilayah yang dapat dipelajari oleh dunia, karena kami berpendapat bahwa beberapa perubahan radikal diperlukan agar keanekaragaman kehidupan
dapat berlanjut di planet ini. Banyak aspek tata kelola pemerintahan yang disampaikan di sini dapat berkontribusi pada model tata kelola pemerintahan
di belahan dunia lain, khususnya di antara banyak masyarakat adat dunia.
Yang sama berharganya dengan aspek bersama adalah keberagaman dan
perbedaan di antara model tata kelola pemerintahan yang dibahas di sini.
Di antara aspek-aspek penjagaan bersama yang dimiliki para Wayﬁnder, ada
beberapa hal yang penting bagi arti keaggotaan Wayﬁnders Circle, antara lain:
1.

Motivasi intrinsik untuk menjaga Bumi di wilayah adat dan ekosistem mereka,
serta kearifan dan pengalaman yang telah terbukti dalam proses memimpin
yang telah menghasilkan penjagaan (guardianship) yang kuat untuk generasi mendatang. Hubungan yang mendalam dengan alam dan wilayah adalah
bagian dari identitas mereka, hal ini sering dikonﬁrmasi dan terus diperbarui
melalui ritual dan upacara.

2.

Keterbukaan untuk belajar dan berbagi, terutama yang berkaitan dengan
tata kelola pemerintahan dan penjagaan wilayah adat mereka, dan mengakui pentingnya berbagi mengingat urgensi perubahan di Bumi yang sedang
berlangsung.

3.

Organisasi secara kolektif dipimpin oleh masyarakat adat dan memenuhi visi
yang ditentukan oleh konstituen mereka. Mereka mengikuti proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk partisipasi perempuan dan pemuda, serta berkomitmen untuk terus memperkuat struktur tata
kelola pemerintahan.

4.

Bekerja secara aktif untuk meneruskan pengetahuan dan praktik tradisional,
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budaya, bahasa, dan nilai-nilai spiritual mereka dari generasi ke generasi.
Pendidikan antar budaya dengan dwi bahasa dan kesehatan adat adalah
elemen inti dari tata kelola pemerintahan mereka.
5.

Hubungan yang konstruktif dan saling menghormati dengan Negara mengenai kedaulatan mereka (walaupun mereka tidak setuju dengan Negara
dalam beberapa aspek). Mereka aktif dalam jaringan dan membangun aliansi dengan masyarakat adat lainnya dan organisasi non-masyarakat adat,
dan secara aktif menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian konﬂik.

Persamaan dan Perbedaan Tata Kelola Pemerintahan
Wilayah Para Wayﬁnder

Anggota Wayﬁnders Circle saat ini menggunakan berbagai bentuk tata
kelola pemerintahan wilayah, di mana dalam beberapa cara model tata kelolanya mencerminkan proses sejarah dan penguasaan tanah setiap orang.
Model tata kelola pemerintahan berikut ini tidak dimaksudkan sebagai kategori yang rapi; memang, banyak dari Wayﬁnder menunjukkan aspek dari berbagai kriteria, serta banyak dari asumsi dan pengelompokan bersifat subjektif.

Pemerintah Otonom

Bangsa Sumu Mayangna di Nikaragua telah mempertahankan tanah
mereka sejak dahulu kala dan telah mencapai tingkat pemerintahan otonom
yang diakui relatif jarang terjadi di Amerika Latin. Mereka sering dipandang
sebagai model tata kelola pemerintahan wilayah oleh masyarakat adat lainnya di kawasan ini, dan bahkan dunia. Tiga tingkat pemerintahan utama
mereka mirip dengan banyak pemerintahan lainnya, yaitu dengan organisasi
perwakilan tingkat komunitas, organisasi daerah, dan lembaga pemerintahan
yang mewakili mereka sebagai bangsa adat secara keseluruhan. Otonomi
mereka berjalan lebih jauh lagi, dengan diakuinya pemerintah daerah dan wilayah mereka oleh Pemerintah Nikaragua sebagai pemerintah daerah yang

Tata Kelola Pemerintahan Mayangna
Nación Sumu Mayangna, atau Bangsa Mayangna, di Nikaragua meliputi sembilan
wilayah adat seluas 8.101 km hutan hujan tropis dan sabana pinus, dengan 45.000
orang warga di 75 komunitas. Bangsa Mayangna memiliki tiga tingkat pemerintahan:
(1) pemerintah Sulani Mayangna, (2) Asangni dari sembilan wilayah adat Mayangna;
dan (3) Mapaki—75 pemerintahan komunitas. Sidang atau pertemuan diadakan di
ketiga tingkat pemerintahan, di mana mereka mengambil keputusan tentang isu-isu
wilayah mereka sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Majelis nasional
dipimpin oleh Dewan Sesepuh dan Pemimpin, dengan partisipasi laki-laki,
perempuan, pemuda dan para sesepuh dari komunitas.
Bangsa Mayangna memperkuat dan menopang pemerintahan sendiri dan
sepenuhnya menjalankan kehidupan spiritual dan pandangan dunia mereka
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, timbal balik, kesetaraan, solidaritas, inovasi,
rasa hormat, dan disiplin.
L I H AT L A M P I R A N U N T U K K E T E R A N G A N L E B I H L A N J U T.

sah dan membentuk bagian dari Pemerintah Nikaragua yang lebih luas,
dengan hak atas pengelolaan wilayah, sistem peradilan, sistem pendidikan,
dan pembangunan ekonomi mereka sendiri.
Mirip dengan Bangsa Mayangna, Rapa Nui adalah kotamadya adat tersendiri, yang membentuk bagian dari pemerintah resmi tingkat negara bagian,
yang beroperasi beriringan dengan kepala suku tradisional yang terwakili
dalam pemerintahan kota itu sendiri. Namun, sebagai pulau yang sangat terpencil, mereka beroperasi secara lebih mandiri daripada Bangsa Mayangna,
yang secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan Nikaragua sebagai wilayah otonom dari negara tersebut.Bangsa Wampis juga menerapkan pemerintahan otonom, dengan menjalankan pemerintahan mereka sepenuhnya
secara independen dari Pemerintah Peru—meski wilayah Wampis juga belum
diakui oleh Pemerintah Peru, sehingga mereka tidak memiliki hak kolektif atas
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seluruh wilayah mereka. Namun, beberapa komunitas adat Wampis dalam
wilayah ini memiliki hak kolektif, sementara yang lain tidak, sehingga mengganggu visi Bangsa Wampis tentang wilayah mereka secara keseluruhan.

Pengakuan Hak Kolektif atas Tanah

Bangsa Wampis dan Achuar telah menduduki wilayah mereka saat ini sejak
dahulu kala, namun mereka perlu mempertahankan tanah mereka dari orang
luar secara terus-menerus — baik itu dari Kekaisaran Inca 600 tahun yang
lalu, baron perampok seratus tahun yang lalu, serta industri ekstraktif, dan
penjajah beberapa tahun belakangan hingga sekarang ini. Wilayah mereka
ditentukan sendiri dan dipertahankan. Bagi Bangsa Wampis dan Achuar, demarkasi yang jelas dari wilayah mereka adalah inti dari tata kelola pemerintahan wilayah mereka sebagai bangsa adat. Namun hak kolektif penuh atas
wilayah adat Bangsa Wampis belum diakui oleh pemerintah Peru, sedangkan
wilayah adat Bangsa Achuar telah diakui oleh Pemerintah Ekuador.
Serupa dengan Bangsa Achuar, Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik di
Indonesia mendapatkan pengakuan hak kolektif mereka atas tanah, dan
mempertahankan tradisi budaya yang mendalam sembari melawan tekanan
ekonomi dari luar. Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik berdiri teguh
mempertahankan wilayah adat mereka dari tekanan luar yang ingin mengambil sumber daya alam dari tanah dan wilayah adat mereka, sambil secara
aktif melaksanakan hak untuk mengatur diri mereka sendiri. Karena Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik percaya bahwa tidak ada tanah milik perorangan dan wilayah yang mereka huni berasal dari leluhur mereka, mereka
menegaskan hak mereka sebagai bangsa dan berkewajiban untuk melestarikannya. Mereka tahu bahwa mereka harus mewariskan hak kolektif atas
hutan dan sistem tata kelola kepada generasi selanjutnya.
Semua anggota awal Wayﬁnders Circle mencatat kepemilikan kolektif atas

Tata Kelola Pemerintahan Wampis
Bangsa Wampis di bagian utara Amazon Peru memiliki budaya yang kaya akan cerita
ribuan tahun lalu, yang terjalin ke dalam ekosistem dan lanskap wilayah mereka. Bangsa
Wampis secara kolektif membangun pemerintahan wilayah otonom, yang pertama di
Peru dan mencakup seluruh masyarakat adat yang menempati satu wilayah kolektif.
Tata kelola pemerintahannya didasarkan pada Statuta yang menjabarkan visi Bangsa
Wampis untuk masa depan di semua bidang kehidupan termasuk agama, spiritualitas,
pendidikan, bahasa, dan pemulihan tempat leluhur. Statuta tersebut mensyaratkan
bahwa setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi wilayah Wampis harus
mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari
Bangsa Wampis, dan tidak ada komunitas Wampis yang dapat mengambil keputusan
sepihak yang mempengaruhi orang lain.
Pemerintah otonom adalah hasil dari proses bertahun-tahun termasuk 50 pertemuan
masyarakat dan 15 pertemuan majelis umum (dengan perwakilan dari semua
komunitas Bangsa Wampis). Ada peran kepemimpinan untuk lingkungan, perempuan,
dan pemuda, dan "dewan moral" bagi para sesepuh dengan rekam jejak yang terbukti
dan yang telah mendapatkan wahyu di air terjun suci melalui leluhur mereka. Ada
ketentuan khusus untuk menjamin partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan
penghormatan hak-hak perempuan di komunitas mereka. Statuta tersebut mencakup
pengelolaan lingkungan dengan peraturan penggunaan dan perencanaan lahan serta
tidak melibatkan tempat suci di dalam proses tersebut. Contoh Wampis tentang
penentuan nasib sendiri dan penyelenggaraan pemerintah wilayah otonom
menginspirasi masyarakat adat lainnya di Peru utara untuk memulai proses mereka
sendiri menuju pembentukan pemerintah wilayah otonom.
L I H AT L A M P I R A N U N T U K K E T E R A N G A N L E B I H L A N J U T.

wilayah mereka, meskipun tidak semua diakui, dan beberapa mempunyai kepemilikan perorangan di dalam wilayah adat mereka (misalnya, Blackfeet).
Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik di Indonesia mencatat bahwa wilayah mereka diwariskan oleh leluhur mereka, dan karenanya tidak ada tanah
milik perorangan. Hal ini juga berlaku bagi Bangsa Achuar dan Wampis, serta
Mayangna dan Gabbra. Beberapa Wayﬁnder memiliki kombinasi dari wila-
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yah adat yang lebih luas, di mana beberapa tanah dimiliki secara kolektif dan
beberapa tanah dimiliki oleh perorangan, yang sepertinya terdapat juga di
Warddeken, Blackfeet, dan Rapa Nui sampai batas tertentu.

Dibentuk oleh Sejarah Hubungan Antar Negara

Bangsa Heiltsuk memiliki hubungan dengan penguasaan tanah, sejarah dan
ikatan hukum untuk wilayah mereka yang cukup berbeda dari yang disebutkan di atas. Karena tidak pernah menandatangani perjanjian dengan penguasa kolonial (yaitu Kanada), mereka dapat mengklaim seluruh wilayah adat
mereka dan mengelolanya sebagai milik mereka. Kurangnya deﬁnisi hukum di
luar batas teritorial mereka (oleh penguasa kolonial) berarti Bangsa Heiltsuk
dapat mengklaim dan secara aktif mengelola wilayah yang lebih luas dibandingkan beberapa masyarakat adat tetangganya yang terikat oleh perjanjian. Bangsa Heiltsuk menyatakan bahwa kurangnya deﬁnisi pengakuan wilayah oleh negara sebagai kekuatan, cukup berbeda dengan bagaimana
Wampis, Achuar, Mayangna atau Dayak Iban Sungai Utik melihat tanah
mereka yang dibatasi dengan tegas.
Bangsa Blackfeet menunjukkan satu lagi realitas realitas tata kelola pemerintahan dan pemilikan tanah lainnya. Dengan jaringan hak tanah yang terjalin
dan wilayah adat yang membentang luas di Kanada dan Amerika Serikat, wilayah tersebut telah dibentuk oleh serangkaian perjanjian yang ditandatangani antara penguasa kolonial Kanada dan Amerika Serikat. Konfederasi
Blackfeet meliputi perwakilan dari lembaga pemerintahan Bangsa Blackfeet
di Amerika Serikat dan Kanada. Di dalam wilayah itu terdapat tanah Reservasi Blackfeet, tanah milik perorangan Blackfeet, dan juga tanah milik perorangan non-masyarakat adat, bersama dengan beberapa kawasan lindung
dan tanah adat. Di Amerika Serikat, Blackfeet memiliki sejarah merebut kembali hak atas tanah adat dan mendapatkan kembali hak atas padang rumput
mereka sembari terlibat secara aktif dengan pemerintah Amerika Serikat.

Yang menarik adalah hak khusus atas kawasan sakral Blackfeet yaitu Badger-Two Medicine Area yang berbatasan dengan Reservasi Blackfeet dan
Taman Nasional Glacier. Kawasan sakral Badger-Two Medicine Area adalah
rumah dari kisah penciptaan Blackfeet, dan terus menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan selama lebih dari 10.000 tahun. Dulu tanah sakral ini
rencananya disewakan kepada perusahaan minyak dan gas, sebuah rencana
yang berhasil digagalkan oleh Bangsa Blackfeet bersama sekutu mereka. Di
samping Blackfeet Tribal Business Council, yang mengelola hubungan antar
pemerintah dengan Amerika Serikat, tanggung jawab yang lebih tradisional

Tata Kelola Pemerintahan Blackfeet
Wilayah adat Blackfoot/Blackfeet mencakup bentangan luas Kanada dan Amerika
Serikat, yang dibentuk oleh serangkaian perjanjian yang ditandatangani antara
Blackfeet dan penguasa kolonial Kanada dan Amerika Serikat. Reservasi ini adalah
salah satu yang terbesar di Amerika Serikat, dan di Kanada tanah Blackfeet mencakup
bentangan dengan luas yang sama. Di Kanada, Konfederasi Blackfoot (Blackfoot
Confederacy) berfungsi sebagai Dewan Suku untuk Suku Berdarah Kainai, masyarakat
adat Siksika, dan Aapatohsi (Utara) Piikani. Konfederasi Blackfoot berfungsi sebagai
badan koordinasi internasional untuk semua bangsa adat Blackfeet di Kanada dan
Amerika Serikat. Wilayah adat kolektif mereka di Amerika Serikat mencakup seluruh
Taman Nasional Gletser dan Badger-Two Medicine Area.
Di Amerika Serikat, Dewan Usaha Suku Blackfeet (Blackfeet Tribal Business Council)
adalah badan pengatur yang bertanggung jawab atas hubungan antar negara bagian
dan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di bawah Konstitusi dan Anggaran
Dasar Blackfeet. Tanggung jawab yang bersifat lebih tradisional dipegang oleh Buffalo
Bull Children Horn Society. Saat ini Blackfeet berada di garis terdepan dalam gerakan
untuk memperkenalkan kembali kerbau ke wilayah padang rumput tempat
penggembalaan tradisional, yang memperkuat ikatan mereka dengan cara tradisional kuno.
L I H AT L A M P I R A N U N T U K K E T E R A N G A N L E B I H L A N J U T.
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dipegang oleh Blackfeet Horn Society. Seperti yang umum di antara beberapa masyarakat adat Amerika Utara, Blackfeet menggunakan sejumlah entitas
pemerintahan—beberapa bertanggung jawab untuk mewakili mereka dalam
hubungan antar negara dengan pemerintah Amerika Serikat atau Kanada,
dan yang lainnya bertanggung jawab atas elemen-elemen lain dari budaya
Blackfeet.

Pengelolaan Wilayah secara Aktif dengan Sedikit atau Tanpa
Pengakuan Resmi terhadap Hak atas Tanah

Bagi masyarakat adat Gabbra, sama seperti Wayﬁnder lainnya, tanah
adalah sesuatu yang sakral. Mereka melihat tanah sebagai sesuatu tanpa pemilik, di mana hal ini cukup berbeda dengan klaim Bangsa Wampis, Achuar,

Tata Kelola Pemerintahan Sámi
Didirikan pada tahun 1950, Asosiasi Nasional Sámi di Swedia terdiri dari 17 asosiasi
anggota dan 44 komunitas penggembala rusa Sámi di 40% bagian utara Swedia.
Penggembalaan rusa adalah mata pencaharian tradisional terbesar mereka serta pusat
budaya dan kehidupan masyarakat adat Sámi. Asosiasi tersebut melindungi dan
mempromosikan kepentingan ekonomi, sosial, hukum, administratif, dan budaya
Sámi dengan fokus khusus pada peternakan rusa kutub mereka. Pada “Rapat
Nasional” tahunan para anggota memilih ketua dan anggota dewan, serta menyetujui
anggaran keuangan dan rencana aksi. Asosiasi ini dibangun dengan berlandaskan pada
prinsip bahwa setiap komunitas penggembala rusa memiliki hak atas wilayahnya dan
hak untuk memutuskan masalah mereka sendiri. Area penggembalaan rusa dibagi
menjadi beberapa wilayah, masing-masing memiliki perwakilannya di dewan asosiasi.
Setiap komunitas Sámi terdiri dari beberapa keluarga yang masing-masing memiliki
usaha kecil perdagangan penggembalaan rusa mereka sendiri. Anggota komunitas
memilih perwakilan untuk duduk di dewan asosiasi. Ada 44 komunitas penggembala
rusa Sámi di Swedia—masing-masing merupakan badan hukum independen. Di
dalam komunitas, keluarga penggembala rusa memiliki ternak mereka sendiri dan
tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi.

dan Mayangna atas tanah. Masyarakat adat Gabbra adalah pengembara
yang memilih untuk mengikuti pola pergerakan tradisional yang ditentukan
oleh tanah, alam, dan budaya—misalnya, dengan bermigrasi ke dataran
tinggi selama musim hujan untuk memungkinkan padang rumput musim kemarau mengisi kembali sumber airnya. Ekonomi masyarakat adat Gabbra
hampir seluruhnya didasarkan pada timbal balik, yang tercermin dalam
sistem tata kelola pemerintahan tradisional Gabbra, yang disebut Yaa, yang
mengelola aturan adat Gabbra dan memastikan dipatuhinya nilai budaya,
nilai spiritual tradisional (kewajiban spiritual), dan nilai timbal balik Gabbra.
Serupa dengan masyarakat adat Gabbra, masyarakat adat Sámi adalah
penggembala rusa yang mengklaim sebagian besar Skandinavia utara nun
jauh, tetapi hanya sedikit hak atas tanah mereka yang diakui. Dewan Sámi
menerapkan tata kelola pemerintahan Sámi, terutama dengan menghormati
hak komunitas penggembala rusa kutub atas wilayahnya dan hak mereka
untuk memutuskan masalah internal mereka sendiri. Dengan mempertimbangkan bentang luas padang rumput rusa kutub di seluruh negara Skandinavia utara, Dewan Sámi menggunakan model representasi geograﬁs, sambil
menghormati pengambilan keputusan lokal.
Native American Land Conservancy di Amerika Serikat didirikan oleh para
pemimpin masyarakat adat atau masyarakat asli yang merupakan bagian
dari kelompok budaya antar suku yang tertarik untuk melindungi situs-situs
sakral di gurun California Selatan. Dengan mayoritas dewan direksi berasal
dari masyarakat adat, Native American Land Conservancy ada untuk menghubungkan kembali anggotanya dengan wilayah adat mereka. Saat ini, selain
pengelolaan dan kepemilikan situs-situs sakral, mereka fokus pada pendidikan,
advokasi, dan penelitian ilmiah.

Kawasan Lindung sebagai Tata Kelola
Masyarakat adat Warddeken di Tanah Arnhem, Australia, dan masyarakat
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Tata Kelola Pemerintahan Warddeken
Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken adalah bagian dari Tanah
Arnhem, yang merupakan wilayah adat di Australia utara dengan luas lebih dari dua
kali ukuran Swiss, dan menjadi rumah bagi budaya masyarakat adat yang berusia
lebih dari 65.000 tahun. Nawarddeken adalah pemilik tradisional Warddeken, dan
membentuk 36 kelompok klan dari kelompok bahasa Bininj Kunwok. Pada tahun
2009 mereka menciptakan Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken,
termasuk 1.394.951 hektar batu dan ngarai yang spektakuler di Dataran Tinggi
Arnhem Barat, tepat di sebelah timur Taman Nasional Kakadu. Dataran tinggi ini
adalah rumah bagi banyak spesies yang terancam, dan memiliki makna budaya
signifikan karena ribuan situs seni cadas menceritakan kisah dan merekam cara
hidup masyarakat adat puluhan ribu tahun yang lalu—situs ini adalah beberapa
galeri seni cadas dengan kepadatan terkaya di dunia.
Masyarakat Aborigin Warddeken menggunakan upacara dan hubungan kekerabatan untuk mengatur cara hidup mereka, yang terjalin ke dalam pengelolaan tradisional wilayah Warddeken. Manajemen kebakaran memainkan peran budaya dan
ekonomi yang signifikan. Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken
dikelola oleh pemilik tradisionalnya dengan dukungan Warddeken Land Management Company Limited, sebuah perusahaan nirlaba yang didirikan pada tahun
2007. Dewan Direksinya terdiri dari perwakilan 36 marga dan bertanggung jawab
atas tata kelola, arah strategis, dan operasi program ranger (penjaga kawasan
perlindungan). Perusahaan ini tidak berbicara untuk pemilik tradisional dan juga
tidak membuat keputusan untuk mereka, melainkan mengelola tanah sesuai
dengan bimbingan mereka. Perusahaan ini mempekerjakan hingga 130 penjaga
adat per tahun secara tidak tetap. Para ranger bekerja dalam hal manajemen
kebakaran dan pengurangan karbon, pengendalian gulma dan hewan liar, konservasi seni cadas, pendidikan, dan pengelolaan warisan budaya. Mewariskan pengetahuan ekologi tradisional kepada generasi muda adalah peran kunci dari penjaga
kawasan perlindungan karena mereka bertindak sebagai panutan di komunitas
mereka. Memiliki Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat berarti pemilik tanah
Aborigin mengembangkan kemitraan mereka sendiri serta menentukan prioritas
dan hasil mereka sendiri. Artinya, mereka tetap menjadi pengelola utama wilayah
mereka.
L I H AT L A M P I R A N U N T U K K E T E R A N G A N L E B I H L A N J U T.

adat Udege di sub-Arktik Rusia mengelola wilayah mereka melalui sistem kawasan lindung negara-bangsa, dengan memanfaatkan kawasan lindung yang
dikendalikan masyarakat adat sebagai bagian inti dari tata kelola pemerintahan mereka. Warddeken Land Management Company (Perusahaan Pengelola Tanah Warddeken) dibentuk oleh pemilik tanah adat untuk menciptakan dan mengelola Kawasan Lindung Adat Warddeken. Warddeken Land
Management Company adalah perusahaan nirlaba yang dibentuk dan dipimpin oleh pemilik tanah adat. Warddeken Land Management Company
memimpin program untuk membawa kelompok klan tradisional kembali ke pedesaan untuk mengelola kawasan yang luas, menggunakan pembakaran api
tradisional untuk menghindari kebakaran terbesar dan terpanas yang menghancurkan tanah, dan untuk menghidupkan kembali ikatan budaya tradisional mereka dengan tanah dan wilayahnya.
Masyarakat adat Udege di sub-Arktik Rusia telah menolak penebangan kayu
ilegal dan komersial, dan penangkapan ikan yang berlebihan di wilayah
mereka. Mereka bernegosiasi dengan pemerintah Rusia untuk membuat dan
mengelola bersama Taman Nasional Bikin, sehingga memastikan perlindungan tanah tersebut, serta kesempatan untuk menerapkan secara sah pengelolaan tradisional mereka atas tanah berdasarkan pengetahuan tradisional dan
hukum adat Udege.

Model Kepemimpinan

Model kepemimpinan yang paling umum di antara para Wayﬁnder adalah
melalui pemilihan komunitas melalui organisasi berbasis komunitas yang kemudian sering diwakili dalam sebuah lembaga dari seluruh masyarakat adat
(sangat mirip, tetapi tidak persis seperti Mayangna, Wampis, Achuar, Blackfeet, Sámi dan Udege). Misalnya, pemimpin Achuar dipilih oleh komunitas
Achuar, dengan kepemimpinan bergiliran antara perwakilan dari dua daerah
aliran sungai utama, Pastaza dan Morona. Keputusan diambil melalui pertemuan adat Wayusa yang mengikutsertakan komunitas dan asosiasi Adat, ke-
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Tata Kelola Pemerintahan Heiltsuk
Wilayah bangsa Heiltsuk di pesisir British Columbia, Kanada barat, mencakup lebih
dari 3,5 juta hektar, yang menjadi bagian dari salah satu jalur terbesar dari hutan
hujan beriklim sedang yang belum terjamah di dunia. Bangsa Heiltsuk mempraktikkan sistem tata kelola pemerintahan berdasarkan ǧviḷás (hukum adat) mereka yang
dijunjung tinggi oleh Yíṃás (Ketua Adat turun temurun) mereka sejak dahulu kala
hingga saat ini. Badan pemerintahan Haíɫzaqv terdiri atas Ketua dan Majelis
terpilih, yang membuat keputusan melalui bekerja sama dengan Yíṃás (Ketua Adat
turun-temurun). Selama dekade terakhir, Haíɫzaqv, bersama dengan masyarakat
adat pesisir lainnya, telah memperkuat hubungan antara masyarakat, lingkungan,
dan ekonomi. Masyarakat adat tetap teguh pada keyakinannya bahwa lingkungan
tidak boleh dikorbankan agar dapat membangun ekonomi pesisir yang sehat.
Bangsa Heiltsuk baru-baru inimengeluarkan Konstitusi Heiltsuk. Ketua Adat
Marilyn Slett berkata, "Konstitusi, bagi saya, adalah klaim kembali atas tata kelola
pemerintahan Heiltsuk kita. Ini adalah latihan dekolonisasi: memperlihatkan
hukum dan Konstitusi Heiltsuk kita pada dunia." Konstitusi ini mendefinisikan
prinsip-prinsip, moral, nilai-nilai, tanggung jawab, dan tata kelola pemerintahan
Heiltsuk. Konstitusi ini adalah dokumen hidup yang mencakup kisah penciptaan
Heiltsuk, peta tanah air, hak keanggotaan, kebebasan dan tanggung jawab, otoritas
pembuat undang-undang, struktur dan proses pemerintahan, hukum keuangan,
kode etik perilaku, proses amandemen, dan ǧviḷás – hukum adat. Anggota masyarakat menggambarkan pengesahan Konstitusi tersebut sebagai cara untuk membuat yurisdiksi Heiltsuk yang konkret dan permanen atas tanah dan sumber daya,
bersama dengan semua aspek dunia Heiltsuk. Konstitusi tersebut menuliskan
warisan tradisi lisan dan praktik kepengurusan yang telah berlangsung lebih dari
14.000 tahun.
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mudian melalui Kongres Achuar yang tentunya melibatkan perempuan,
laki-laki, sesepuh, pemuda, dan tamu undangan.
Namun, dalam beberapa model tata kelola pemerintahan para Wayﬁnder,

kepemimpinan diturunkan dari generasi ke generasi melalui ikatan turun-temurun, seperti di masyarakat adat Gabbra dan Heiltsuk. Di masyarakat
adat Gabbra, kepemimpinan diteruskan melalui ziarah di rute migrasi yang
sakral. Di Dayak Iban Sungai Utik, kepemimpinan dipegang oleh seorang sesepuh yang dihormati, yang kemudian diteruskan kepada sesepuh lainnya, sedangkan pemimpin lain dipilih dan menjabat untuk waktu yang ditentukan. Di
tempat lain, kepemimpinan dipegang oleh kelompok sesepuh atau tokoh Adat
yang disegani, yang menjabat sebagai dewan direksi yang mengawasi pelaksanaan suatu lembaga; seperti di Warddeken dan Native American Land
Conservancy.
Bagi banyak Wayﬁnder, struktur tata kelola pemerintahan berdasarkan pemilihan umum dipaksakan oleh penguasa kolonial sehingga mereka bisa memiliki
lembaga yang dapat mereka pahami untuk bernegosiasi. Namun, apa yang
dunia barat lihat sebagai "demokratis" sering mengabaikan kepentingan dan
pengaruh dari bentuk tata kelola pemerintahan tradisional pada masyarakat
yang telah memilikinya sejak dahulu kala. Oleh karena itu, peran kepemimpinan tradisional yang beragam dan dihormati secara luas ditemukan di antara
para Wayﬁnders yang beroperasi di luar dan melebihi struktur pemerintahan
yang dipaksakan atau diciptakan untuk berurusan dengan dunia luar.

Pengakuan oleh dan Partisipasi dalam Pemerintahan
Negara-Bangsa

Wayﬁnder menunjukkan berbagai tingkat partisipasi dan kolaborasi dengan
pemerintah nasional, tetapi semua terlibat secara konstruktif, mengakui negara-bangsa di mana mereka berada, sambil tetap mempertahankan otonomi masyarakat adat dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan
mengatur diri sendiri. Bangsa Mayangna dan Rapa Nui sama-sama merupakan peserta aktif dalam pemerintahan nasional mereka, bahkan mereka
diakui sebagai bagian dari pemerintahan nasional. Bangsa Achuar juga
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Tata Kelola Pemerintahan Achuar
Bangsa Achuar telah hidup selama ribuan tahun di wilayah yang luas di Amazon,
baik di Ekuador maupun Peru, di sepanjang kedua sisi perbatasan. Di Ekuador,
Achuar memiliki wilayah yang diakui secara hukum seluas 680.000 hektar dan luas
keseluruhan wilayahnya adalah 800.000 hektar; yang berada di salah satu hutan
tropis paling sehat dan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia.
Tata kelola pemerintahan Bangsa Achuar mencakup 88 komunitas dan 21 asosiasi.
Setiap komunitas memiliki perwakilan terpilihnya sendiri. Organisasi perwakilan
Achuar dibentuk pada tahun 2005: Federasi Bangsa Achuar Ekuador (Federation of
the Achuar Nation of Ecuador/NAE), yang mewakili komunitas dan asosiasi Achuar
di tingkat nasional dan internasional. Pemimpin NAE dipilih setiap tiga tahun dalam
kongres di mana setidaknya lima perwakilan dari setiap komunitas berpartisipasi.
Pemerintahan Achuar, dan seluruh kehidupan Achuar, dipandu oleh Arútam—roh
agung. Arútam mendiami tempat-tempat sakral; tidak ada yang dilahirkan dengan
Arútam, tetapi setiap orang harus menemukannya. Arútam bisa datang dalam
penerawangan binatang, gunung atau fenomena alam yang kuat. Arútam memberikan kekuatan, energi, keterampilan dan bimbingan kepada Achuar.

Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken, yang merupakan bagian resmi
dari sistem kawasan lindung Australia. Selanjutnya, mereka berpartisipasi
dalam pengaturan perdagangan karbon yang disetujui pemerintah, menerima dana atas pengurangan karbon dari pengurangan kebakaran yang diperoleh melalui manajemen kebakaran tradisional mereka. Demikian pula, masyarakat adat Udege bekerja sama secara erat dengan pemerintah Federal
Rusia dan otoritas regional saat mereka mengelola bersama Taman Nasional
Bikin. Native American Land Conservancy memiliki keterlibatan yang kurang
resmi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan lebih memilih untuk bekerja
sama dengan berbagai suku karena mereka melindungi situs-situs sakral, mendidik dan membeli kembali tanah-tanah yang sakral. Masyarakat Adat Sámi,
Blackfeet dan Heiltsuk semuanya memiliki hubungan antar bangsa dengan
negara-bangsa di mana wilayah mereka berada, meskipun Heiltsuk dengan
cara yang kurang formal karena mereka tidak pernah menandatangani perjanjian apapun.
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Tata Kelola Pemerintahan Sungai Utik
diakui oleh Pemerintah Ekuador, dan berpartisipasi dalam beberapa diskusi
pemerintah, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Kotamadyanya menjadi milik Bangsa Achuar, dan mencakup wilayah Shuar dan
Achuar, seringkali dengan walikota terpilih dari Achuar dan Shuar. Hal yang
sama sering terjadi di tingkat yang lebih lokal, yaitu prefektur.
Bangsa Wampis terlibat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Peru, tetapi
pemerintah wilayah otonom mereka tidak diakui secara resmi. Warddeken bekerja sama erat dengan pemerintah dan bertanggung jawab atas Kawasan

Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik menempati wilayah seluas 9.504 hektar dan
merupakan salah satu dari tujuh desa di Ketemenggungan Iban Jalai Lintang yang
lebih besar di Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka melaksanakan pengelolaan
wilayahnya sesuai dengan penggunaan dan fungsi lahan.
Rumah panjang berfungsi sebagai jantung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan
politik dan panjangnya sekitar 216 meter dengan 28 bilik/kamar yang menampung
lebih dari 300 orang. Teras rumah panjang berfungsi sebagai pusat komunitas tempat
perempuan menenun atau membuat kerajinan tangan, tempat perayaan adat,
musyawarah untuk pengambilan keputusan bersama dan juga digunakan untuk
menjemur padi, kelapa, singkong atau daun-daunan. Seorang sesepuh di rumah
panjang berfungsi sebagai ketua atau tuai rumah, dan mengatur proses bercocok
tanam, pembangunan rumah, upacara panen dan hukum adat. Proses pengambilan
keputusan dilakukan secara kolektif dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan adat, norma, dan aturan leluhur.
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Partisipasi Perempuan, Sesepuh, dan Pemuda

Semua anggota awal Wayﬁnder Circle memberikan pengakuan dan penghormatan khusus kepada perempuan, sesepuh, dan pemuda meskipun
dengan cara dan pada tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, masyarakat
adat Wampis dan Gabbra secara khusus meciptakan peran unik untuk sesepuh dan pemuda dalam struktur tata kelola pemerintahan mereka.
Masyarakat Adat Sungai Utik tinggal di rumah panjang (longhouse) sepanjang 216 meter dengan 28 bilik dan pintu, yang dipimpin oleh seorang tuai
rumah adat. Rumah panjang memiliki serambi atau teras "ruai" baik di
dalam maupun di luar. Ruai merupakan ruang komunal bagi masyarakat
Sungai Utik, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah,
dipimpin oleh tuai rumah adat, dan melibatkan seluruh warga Sungai Utik
termasuk perempuan dan pemuda adat. Mereka juga memiliki Sekolah Adat
bagi anak-anak dan warga untuk mentransfer ilmu pengetahuan budaya
dan adat istiadat, serta nilai-nilai masyarakat adat agar tetap terjaga dan
lestari. Pemuda berperan sebagai pencatat pengetahuan dari para sesepuh
adat, untuk memelihara dan mendokumentasikan kearifan lokal dan praktik
baik yang ada di Wilayah Adat. Selain itu, pemuda juga berperan dalam
menghubungkan pengetahuan masyarakat adat dengan isu-isu global eksternal.
Banyak Wayﬁnder memiliki program untuk melibatkan pemuda dalam
kerja-kerja tata kelola dan penjagaan wilayah. Hampir semua memiliki beberapa jenis program pendidikan antarbudaya menggunakan dwi bahasa, beberapa melalui sistem pendidikan negara-bangsa, dan beberapa secara mandiri. Banyak anggota awal Wayﬁnders Circle telah mencatat nilai-nilai kuat
dari berpartisipasi perempuan secara setara dalam pengambilan keputusan
tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyadari bahwa mereka masih harus
menempuh jalan panjang—bahwa hingga saat ini perempuan tidak berparti-

Tata Kelola Pemerintahan Gabbra
Wilayah masayarakat adat pengembara Gabbra meliputi padang rumput seluas
sekitar 35.000 km2 di Ethiopia dan Kenya, dan mencakup sekitar 50.000 orang. Gabbra
dikenal sebagai masyarakat dari “lima bagian”, yang mengacu pada majelis ritual dan
pemerintahan yang dikenal sebagai Yaa. Yaa menjunjung tinggi hukum adat yang
melindungi lingkungan dan masyarakat. Masing-masing dari kelima Yaa tersebut
bersifat mandiri dan mengelola daerah penggembalaan tradisional, mengikuti lintasan
mereka sendiri, menempati dan mengelola daerah inti. Masing-masing Yaa melakukan ziarah, sebuah perjalanan di sepanjang rute yang ditetapkan pada waktu tertentu
berdasarkan kombinasi siklus matahari dan bulan dari kalender Gabbra. Keputusan
penting dibuat di Yaa, termasuk kapan dan bagaimana melakukan migrasi spiritual
lintas batas secara massal yang berlangsung dalam siklus 15 tahun. Ketika air dan
padang rumput berkurang, Abuuru (tim utusan) dikirim ke lokasi yang berpotensi
untuk memeriksa ketersediaan dan kualitas air dan padang rumput, skaligus memastikan kesediaan komunitas tuan rumah untuk menerima pengunjung. Para sesepuh
mendiskusikan dan menilai lokasi potensial tersebut dan akhirnya memutuskan
apakah akan bermigrasi, kapan, dan ke mana.
Yaa adalah sekolah yang hidup dan terbuka di mana pengetahuan untuk kelangsungan budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Yaa mengikuti aturan adat untuk
mengatur waktu dan kegiatan upacara, ritual, migrasi, perlindungan lingkungan,
tatanan sosial dan aturan hukum. Keputusan biasanya diambil dengan musyawarah
dan semua peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Yaa
merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dan tidak membengkokkan aturannya karena tekanan internal atau eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya
Gabbra. Masyarakat adat Gabbra melembagakan pantangan untuk menebang pohon
yang memiliki arti penting secara budaya dan melestarikan kawasan sakral di mana
semua ekstraksi/pengambilan sumber daya dilarang. Praktik-praktik ini telah berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati di ekosistem kering.
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sipasi secara setara dalam struktur tata kelola pengambilan keputusan utama,
meskipun mereka diajak berkonsultasi secara luas di rumah dan sering memim-
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pin pengambilan keputusan rumah tangga. Para Wayﬁnders setuju bahwa
bidang ini memiliki banyak potensi pertumbuhan dan peluang pembelajaran
secara menyeluruh.
Para anggota Wayﬁnders Circle mengakui bahwa keberadaan sesepuh semakin sedikit di komunitas mereka, dan tampaknya semakin banyak pemuda
menjauh dari wilayah adat mereka dan pergi ke pusat perkotaan, banyak
dari mereka yang akhirnya tidak pernah kembali untuk hidup di antara komunitas mereka. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda merupakan bidang

Tata Kelola Pemerintahan Native American
Land Conservancy
Native American Land Conservancy melindungi situs-situs sakral, mempromosikan
pendidikan dan advokasi, serta melakukan penelitian ilmiah, dipandu terutama oleh
suku-suku di kawasan gurun California selatan di Amerika Serikat. Native American Land
Conservancy memperoleh kembali dan melindungi tanah sakral di California tenggara
dan saat ini memiliki dan mengelola tanah saktral di The Old Woman Mountains
Preserve dan Coyote Hole. Organisasi ini bekerja bersama suku lain, kelompok dan
lembaga konservasi untuk melindungi Horse Canyon seluas 1640 hektar di Pegunungan
Santa Rosa. Organisasi ini juga mendukung keterlibatan suku dalam inisiatif tanah publik
dengan mengarahkan suku ke sumber daya untuk perlindungan tanah sakral, memberikan keahlian dalam penjangkauan suku, dan memulai kemitraan antara suku dan mitra
konservasi.
Native American Land Conservancy didirikan oleh para sesepuh adat dan tokoh
masyarakat setempat untuk memperkuat hubungan masyarakat adat setempat dengan
tanah air mereka. Dewan tata kelolanya meliputi sesepuh suku, pemimpin terpilih,
pemuda, spesialis budaya, dan pemimpin upacara Band Agua Caliente dari Cahuilla
Indians, Cahuilla Band of Indians, Chemehuevi Indian Tribe, Lummi Nation, and the
Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians. Dimulai pada tahun 1998 untuk
melindungi situs sakral yang berada di luar reservasi di gurun California selatan, sekarang
organisasi ini melanjutkan tradisi dan praktik spiritual melalui pertukaran pemuda dan
sesepuh, upacara spiritual dan pertemuan komunitas di situs sakral, serta memberikan
bimbingan dan pelatihan bagi para pemimpin muda dan generasi berikutnya.
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sangat penting yang disoroti oleh banyak anggota awal Wayﬁnders Circle,
dan mereka bekerja secara aktif untuk melibatkan pemuda dalam berbagai
kegiatan yang berakar pada budaya mereka. Bangsa Heiltsuk membentuk
the Qqs Project Society (Qqs diterjemahkan sebagai mata), yang berfokus
pada penciptaan peluang bagi pemuda dan keluarga Heiltsuk untuk mengeksplorasi dan belajar dari tanah dan wilayahnya. Warddeken mempekerjakan pemuda adat dalam upaya pengelolaan tanahnya, dan mengatur ekspedisi reguler bagi keluarga pemilik tanah adat untuk menjelajahi tanah
dan terhubung kembali dengan situs-situs sakral.
Pemerintah Wilayah Otonom Wampis menjalankan Akademi Kepemimpinan Syarian (Sharian Leadership Academy), yang memberikan pelatihan dan
landasan budaya bagi para pemimpin masa depan Wampis. Nama akademi ini diambil dari salah satu pemimpin pejuang terakhir Wampis, yaitu Syarian, yang membela hak-hak masyarakat Wampis dan menyatukan mereka
untuk membangun perdamaian. Akademi ini mempersiapkan para pemimpin
masa depan dengan menanamkan pemahaman budaya yang integral, holistik, dan luas tentang komunitas mereka dan visi masa depan mereka.

Peran Spiritualitas dan Pengetahuan Tradisional dalam Tata
Kelola Pemerintahan

Semua Wayﬁnder sangat menghargai spiritualitas mereka, serta mewariskan
pengetahuan spiritual tradisional dari setiap generasi ke generasi berikutnya;
dan sering memasukkan spiritualitas secara langsung ke dalam tata kelola
pemerintahan mereka. Misalnya, Bangsa Wampis telah membentuk dewan
moral bagi mereka yang telah mencari penglihatan atau penerawangan dari
leluhur di air terjun suci mereka, dan yang telah menyelesaikan tantangan
spiritual tertentu. Bangsa Blackfeet melanjutkan tradisi Horn Society mereka
dengan meneruskan kewajiban suci kepada setiap generasi baru. Horn Society berfungsi sebagai entitas tata kelola budaya yang beroperasi di luar kepemimpinan terpilih yang mengelola hubungannya dengan pemerintah
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Amerika Serikat dan Kanada. Native American Land Conservancy memasukkan praktik tradisional dan spiritual dalam pekerjaannya dengan pertukaran pemuda dan sesepuh, serta melakukan upacara spiritual dan pertemuan komunitas di situs-situs sakral mereka. Bagi masyarakat adat Dayak Iban
Sungai Utik, hutan adalah ayah, tanah adalah ibu, dan air adalah darah
yang harus dijaga untuk generasi mendatang; dan prinsip ini dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tata kelola. Mereka percaya bahwa jika
alam tidak dijaga, maka cepat atau lambat bencana pasti akan datang. Demikian pula, pemerintahan Bangsa Achuar, dan seluruh kehidupan Achuar,
dipandu oleh Arútam—roh agung. Arútam memberikan kekuatan, energi, keterampilan, dan bimbingan kepada Bangsa Achuar.

Ancaman Umum, dan Pendekatan untuk Pertahanan Wilayah

Cukup banyak Wayﬁnders menyebut bahwa industri ekstraktif adalah ancaman terus-menerus, termasuk minyak, penebangan kayu, dan pertambangan. Invasi oleh orang luar dan bahkan pemukim yang tinggal di wilayah
mereka juga disebutkan, begitu pula kebijakan pemerintah yang mengancam
keutuhan wilayah seperti undang-undang baru di Kenya. Pemantauan wilayah, yang seringkali harus mempekerjakan petugas jaga adat sebagai strategi pertahanan, dipraktikkan oleh banyak masyarakat adat termasuk oleh
bangsa Wampis, Achuar, Dayak Iban Sungai Utik, dan Mayangna. Pengelolaan lingkungan secara aktif di wilayah adat dipraktikkan secara luas oleh
anggota Wayﬁnders Circle ini, termasuk secara khusus oleh masyarakat adat
Gabbra, Udege dan Warddeken.

Tata Kelola Pemerintahan Rapa Nui
Dengan populasi 7.750 jiwa, kotamadya Rapa Nui dan wilayah adatnya di Pulau
Paskah (Easter Island), Chili, menjadi tempat berpenghuni paling terpencil di planet
ini—sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik berjarak sekitar 3.800 km dari Chili
dan 4.000 km dari Tahiti. Masyarakat adat Rapa Nui telah bekerja tanpa henti untuk
mempertahankan tanah, wilayah, lingkungan, budaya, dan hak mereka sebagai
masyarakat adat. Pada tahun 1966, setelah pemberontakan dan tuntutan terus-menerus, Negara Chili akhirnya mengakui mereka sebagai masyarakat yang memiliki
hak, dan kemudian mendirikan Departemen Pulau Paskah dan Kotamadyanya.
Mayarakat adat Rapa Nui kemudian memilih Walikota pertama mereka, dan sejak
saat itu telah memilih pemimpin mereka sendiri.
Struktur tata kelola pemerintahan Rapa Nui memiliki tiga badan perwakilan adat:
Dewan Sesepuh, Parlemen Rapa Nui, dan Honui atau Majelis Klan, yang mewakili 36
klan yang membentuk kotamadya. Ketiga badan ini bekerja dalam konsultasi dan
berdampingan dengan pemerintah kotamadya. Walikota adalah anggota Dewan
Sesepuh Rapa Nui, badan perwakilan adat tertinggi. Dewan Kotamadya, yang semua
anggotanya Rapa Nui, bekerja pada inisiatif budaya, lingkungan, sosial dan hak asasi
manusia. Dewan Kotamadya, dengan persetujuan dan dukungan masyarakat,
mempertahankan prinsip-prinsip adat Rapa Nui dan mengatur percakapan terbuka
untuk seluruh masyarakat guna membahas tema-tema yang mempengaruhi wilayah
tersebut. Mereka melakukan konsultasi, mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Mereka menjalankan
program, melakukan dialog dengan Negara dan merencanakan masa depan.
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Menuju Kepemimpinan
yang Lebih Kuat
dan Arah yang Lebih Jelas
Terlepas dari kemajuan dan jalan ke depan dalam sistem tata kelola
pemerintahan mereka dan bukti yang memvalidasi keberhasilan kepemimpinan tradisional di komunitas dan masyarakat masing-masing,
tetap ada hambatan, keterbatasan, dan tantangan bagi pengejaran
dan penegasan Wayﬁnder atas hak mereka untuk menentukan nasib
sendiri.
Ada masalah yang belum terselesaikan terkait pengakuan hukum atau
pengakuan oleh negara dan pemerintah atas kawasan dan wilayah
adat yang telah lama ditempati oleh masyarakat adat. Berita perjuangan hukum tersebar luas melalui berbagai upaya, mulai dari sosialisasi
dan penyadartahuan tentang hak-hak hukum masyarakat adat di
tingkat lokal hingga negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah untuk
menegaskan hak kepemilikan tanah dan wilayah serta berbagai praktik
tradisional pengelolaan sumber daya. Hal ini terjadi pada hampir
semua Wayﬁnder dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda
dalam upaya berkelanjutan mereka untuk kepemilikan sah atas tanah
yang mereka huni.
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Secara bersamaan, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi dan menangkis ekspansi kegiatan ekstraktif yang secara cepat dan agresif masuk ke
wilayah adat seperti penebangan liar dan komersial, penangkapan ikan dan
perburuan skala besar, pertambangan, dan pembangunan industri seperti
yang dialami oleh masyarakat adat Sungai Utik dan Udege. Semua ini merupakan ancaman bagi sumber mata pencaharian tradisional mereka. Pemolisian dan perlindungan yang ditegakkan oleh negara secara efektif dan tegas
dapat menangkal banyak gangguan dan masuknya pihak luar ke wilayah
adat secara ilegal.
Perdebatan yang sedang berlangsung tentang konservasi yang dipimpin oleh
pemerintah dan swasta di satu sisi, dan pengelolaan lestari oleh masyarakat
adat atas sumber daya mereka di sisi lain, merupakan keprihatinan yang
terus berlanjut. Berbagai praktik masyarakat adat, meskipun bervariasi
dalam masyarakat yang berbeda, telah menggambarkan kebijaksanaan
yang telah teruji waktu tentang pengelolaan sumber daya secara lestari oleh
masyarakat di daerah perbatasan dengan keanekaragaman hayati tinggi
dan kawasan lindung yang tersisa.
Waktu sangat penting untuk melakukan penelitian dan dokumentasi yang
diperlukan dengan tujuan untuk belajar dari para pemegang pengetahuan
tentang praktik terbaik penjagaan alam oleh Masyarakat Adat. Masyarakat
adat Sámi, misalnya, menemukan bahwa metode pemerintah tidak sesuai
dengan strategi dan harapan mereka sendiri, sehingga keterlibatan dan
dialog yang berkesinambungan diperlukan untuk mencapai kesepakatan
atau kompromi mengenai pengelolaan sumber daya.
Dengan perkembangan yang pesat, datanglah iming-iming modernitas dan
kenyamanan perkotaan yang diminati oleh pemuda adat, sehingga muncul
kekhawatiran akan migrasi internal. Alih pengetahuan antargenerasi dan

pertukaran berkesinambungan antara pembawa budaya dan sesepuh serta
pemuda adat menuntut perhatian dan ketekunan. Akar budaya, spiritualitas
adat, dan sejarah adalah inti dari kebangkitan kesadaran pemuda agar
mereka bangga dengan identitas mereka dan memegang tanggung jawab
kepemimpinan masa depan. Dengan demikian, memelihara dan memulihkan
praktik dan nilai budaya dan spiritual Masyarakat Adat, serta merevitalisasi
bahasa daerah, merupakan aspek penting dari program pemberdayaan
yang dilakukan oleh anggota Wayﬁnders Circle untuk melanggengkan
pengetahuan, praktik, dan nilai budaya tersebut ke generasi mendatang.

Tata Kelola Pemerintahan Udege
Masyarakat adat Udege berjumlah sekitar 1.600 orang dan mendiami lebih dari 1,5 juta
hektar hutan boreal/hutan salju yang masih asli di wilayah Bikin sub-arktik Rusia.
Wilayah mereka membentuk Taman Nasional Bikin, yang mereka kelola bersama
dengan pemerintah Rusia. Model unik bagi sistem kawasan lindung Rusia ini mengakui,
menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka dan
menghargai pengetahuan tradisional mereka tentang pengelolaan sumber daya.
Masyarakat adat Udege menyetujui taman nasional pada tahun 2013 untuk
menghentikan penebangan liar besar-besaran, produksi kayu komersial skala besar,
perburuan dan penangkapan ikan berlebihan di lembah sungai Bikin. Perjanjian
pengelolaan bersama mengakui pengetahuan tradisional dan hukum adat Udege.
Dewan Permanen Masyarakat Adat dibentuk untuk memimpin dan berkonsultasi
tentang semua masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak mereka.
Dewan ini terdiri dari 12 anggota masyarakat adat, termasuk pemburu, sesepuh,
perempuan, dan pemuda yang mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas
isu-isu relevan terkait dengan kegiatan tradisional, seperti berburu, peraturan
penangkapan ikan, pengetahuan tradisional, dan ekowisata. Ketua Dewan ini adalah
wakil direktur taman nasional yang bertanggung jawab atas isu-isu masyarakat adat
dan mengawasi 70% wilayah taman nasional yang dicadangkan untuk kegiatan adat
tradisional seperti berburu, memancing, dan hasil hutan non-kayu.
L I H AT L A M P I R A N U N T U K K E T E R A N G A N L E B I H L A N J U T.
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Tidak diragukan lagi, pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan yang
signiﬁkan, termasuk dampak kesehatan dan pembatasan sosial. Cara belajar
tradisional, pertemuan komunitas untuk pengambilan keputusan, ritual dan
upacara untuk tujuan tertentu perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan
yang diberlakukan. Pengalaman masyarakat adat atau penduduk asli Amerika Serikat menunjukkan bahwa transisi ke pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi dimungkinkan, terutama di kalangan pemuda yang mahir
secara teknologi, dan ketika para pemuda berbagi dengan orang tua mereka
yang kurang paham teknologi. Platform pembelajaran virtual belum menjangkau banyak komunitas terpencil. Banyak organisasi masyarakat adat
perlu membingkai ulang implementasi program dan harus terus melakukannya karena ketidakpastian dari akhir pandemi ini.
Perempuan adat, yang sebagian besar masih tidak terlihat dalam tata kelola
pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat adat yang penting, secara
bertahap berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Sebagai
aktor utama dalam membesarkan anak, dalam produksi pangan dan pengelolaan sumber daya, pemain penting dalam pembangunan perdamaian dan
penyelesaian konﬂik, suara dan peran penting perempuan adat membutuhkan lebih banyak penguatan dan pengakuan. Praktik budaya dan kepercayaan tradisional di beberapa masyarakat di antara para Wayﬁnder mungkin
telah menghambat pertumbuhan dan pemberdayaan perempuan, tetapi
nilai-nilai peran perempuan dalam perlindungan dan kelangsungan hidup
serta sumber daya sedang dibentuk kembali. Di sisi lain, pengaruh eksternal
juga berperan karena hal ini berbenturan dengan, atau mengubah pandangan atau gambaran perempuan tentang peran mereka, seperti yang terlihat
di perempuan adat Mayangna yang bingung tentang peran sosial dan
hubungan mereka dengan alam yang telah terbangun secara historis.
Sayangnya, mereka melaporkan pelemahan peran ini sebagai akibat dari
perampasan kebijaksanaan dan pengetahuan perempuan Mayangna oleh

budaya lain. Selain itu, mereka menginginkan lebih banyak dinamika, komunikasi, dan interaksi di antara anggota berbagai organisasi perempuan adat
yang mungkin dapat menyelesaikan pengucilan mereka dalam berbagai
urusan komunitas di beberapa wilayah.
Mungkin yang perlu dipelajari lebih dekat adalah pengamatan terhadap
masyarakat adat penggembala Gabbra, bahwa yang berkontribusi terhadap melemahnya tradisi tata kelola pemerintahan mereka saat ini adalah
faktor eksternal seperti pendidikan, agama, pengaruh politik, gaya hidup
menetap, kebijakan pemerintah yang dipaksakan dan kurangnya satu
lembaga pemersatu yang dimiliki secara tradisional. Sebuah lembaga
pemersatu untuk mengikat mereka bersama-sama sangat penting untuk
keberadaan mereka dan pelestarian budaya Gabbra. Konﬂik internal suku
dan antar suku yang mengganggu stabilitas masyarakat perlu diselesaikan
melalui mekanisme yang memperkuat hidup berdampingan secara damai
antar suku. Mekanisme tradisional yang layak harus dipulihkan dan melengkapi sistem tata kelola pemerintahan kontemporer.
Dua belas anggota awal Wayﬁnders Circle menghadapi tantangan ketika
mereka mempraktikkan dan menegaskan tata kelola pemerintahan mereka
sendiri. Mereka sadar bahwa hambatan ini bukanlah alasan untuk goyah
dalam melanjutkan perjalanan mereka dalam melindungi tanah dan sumber
daya mereka dari generasi ke generasi. Memang, semua Wayﬁnders terus
berupaya untuk melakukan alih pengetahuan tradisional leluhur kepada
generasi baru untuk memastikan kesinambungan budaya dan pengelolaan
sumber daya yang lestari.
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Kesimpulan
Semua anggota Wayﬁnder Circle menunjukkan ikatan abadi dengan tanah
dan wilayahnya dan rasa penjagaan yang dalam dan bermakna. Penentuan
nasib sendiri dan tata kelola pemerintahan sendiri memperkuat ikatan
mereka dengan wilayah, dan karenanya memperkuat penjagaan wilayah.
Semakin kuat tata kelola pemerintahan sendiri dan realisasi penentuan nasib
sendiri, maka semakin kuat tekad untuk mempertahankan wilayah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang terikat pada wilayah, dan semakin kuat
pula penjagaannya (guardianship).
Sebagai Wayﬁnder (sang pemandu jalan), mereka berdedikasi untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari sebagai jalur yang memungkinkan bagi
masyarakat untuk mencapai keselarasan ekologi, sosial, budaya, dan spiritual.
Tapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Cara mendukung Wayﬁnder
dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan mereka adalah dengan
berkontribusi pada penjagaan lebih dari 37,5 juta hektar daratan dan 72,8
juta hektar lautan, semua wilayah keanekaragaman hayati yang penting
bagi planet ini.
Semua anggota awal Wayﬁnders Circle mengungkapkan hubungan budaya
dan spiritual yang mendalam dengan alam dan wilayah adat, yang mana
hubungan ini membentuk bagian tak terpisahkan dari identitas dan cara
hidup mereka, yang dikukuhkan dan diperkaya melalui ritual dan upacara.
Komitmen terhadap penjagaan ini tidak dipelajari atau dipaksakan;
memang demikian adanya, seperti sediakala.

© Pablo Alberenga
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a) Bangsa Achuar |

EKUADOR

Bangsa Achuar di Amazon Ekuador telah hidup di sepanjang Sungai Pastaza dan Morona selama ribuan
tahun. Mereka tinggal di daerah yang mencakup wilayah sangat luas di Ekuador dan Peru, di sepanjang kedua
sisi perbatasan. Bangsa Achuar di Ekuador memiliki wilayah yang telah mendapat pengakuan hukum seluas
680.000 hektar dari keseluruhan wilayah seluas 800.000 hektar yang meliputi hutan hujan tropis, danau, dan
sungai. Hutan hujan tropis ini adalah salah satu yang tersehat di Amazon Ekuador dan yang paling tinggi
keanekaragaman hayatinya di dunia.
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Bangsa Achuar di Ekuador memiliki struktur tata kelola pemerintahan yang jelas dan terorganisasi dalam 88
komunitas dan 21 asosiasi. Setiap komunitas terdiri dari anggota keluarga dan memiliki perwakilan yang
dipilih sendiri. Komunitas terorganisasi dalam asosiasi, yang memiliki perwakilan mereka sendiri. Pada tahun
1990-an, di bawah tekanan dari perusahaan minyak, bangsa Achuar membentuk organisasi perwakilan
pertama untuk seluruh Achuar. Selama bertahun-tahun organisasi ini berkembang dan pada tahun 2005
Federasi Bangsa Achuar Ekuador (Federation of the Achuar Nation of Ecuador/NAE) didirikan. NAE mewakili
komunitas dan asosiasi Achuar di tingkat nasional dan internasional. Pemimpin NAE dipilih setiap tiga tahun
dalam sebuah kongres yang dihadiri oleh setidaknya lima perwakilan dari setiap komunitas. Peran para
pemimpin adalah untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat bersama selama kongres dan sidang
tahunan. Misalnya, dalam kongres dan sidang tahunan, para pemimpin melaporkan apa yang telah terjadi
selama setahun terakhir dan menerima panduan tentang kebijakan, proyek, dan prioritas masyarakat adat
Achuar di Ekuador. Struktur tata kelola pemerintahan ini memungkinkan setiap komunitas dan asosiasi
untuk mempertahankan otonomi mereka sementara pada saat yang sama menikmati manfaat dari
pertahanan dan pemeliharaan wilayah dan budaya Achuar.
Tempat-tempat sakral bangsa Achuar adalah tempat Arútam – roh agung penjaga hutan – berada, dan
tempat-tempat ini diperlakukan dengan hormat. Arútam ada di mana-mana di hutan, pada tumbuhan dan
hewan. Tidak ada yang terlahir dengan Arútam, tetapi setiap orang harus menemukannya. Jika mereka tidak
berhasil menemukannya, mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang penuh suka cita. Bangsa Achuar
menerima kebijaksanaan Arútam melalui komunikasi dengan roh leluhur mereka dan semua anak diajari
cara menerimanya. Arútam bisa datang dalam berbagai bentuk, misalnya, dalam penerawangan binatang,
gunung atau fenomena alam yang kuat. Penerawarangan ini melambangkan pelajaran. Arútam memberikan
kekuatan, energi, dan keterampilan kepada bangsa Achuar, dan memberi tahu mereka cara menjalani
kehidupan yang baik. Inilah yang membimbing mereka sampai saat ini.

BANGSA

ACHUAR
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b) Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik |

INDONESIA

Berada di hutan hujan tropis Indonesia, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik menempati wilayah seluas
9.504 hektar. Dayak Iban Sungai Utik adalah salah satu dari tujuh Menua (desa) yang tergabung dalam
Ketemenggungan Iban Jalai Lintang di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan
Menua atau desa ini sesuai dengan penggunaan lahan dan berdasarkan peruntukan dan fungsi wilayah.
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Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik memiliki lembaga otonom yang disebut Rumah Panjae (Rumah
Panjang) yang dipimpin oleh seorang Tuai Rumah Dayak Iban. Mayoritas masyarakat masih menjalankan
sistem adat mereka, termasuk Rumah Panjang atau rumah tradisional yang panjangnya mencapai 216 meter
dan menampung lebih dari 300 orang. Rumah Panjang merupakan pusat struktur sosial, ekonomi, budaya,
dan politik serta cerminan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ini. Rumah Panjang
dengan lebih dari 28 kamar atau disebut bilik, merupakan ekspresi kesatuan rumah tangga dan sistem
pengambilan keputusan. Teras Rumah Panjang berbentuk memanjang dan merupakan pusat komunitas di
mana perempuan menenun atau membuat kerajinan tangan, dan teras luar untuk menjemur padi, kelapa,
singkong atau daun. Sesepuh di rumah panjang disebut Tuai Rumah, yang juga berperan sebagai ketua adat.
Tuai Rumah adalah pemegang “Kayu Burung" yang mengatur proses bercocok tanam, membangun rumah,
“Gawai" atau upacara panen dan “Penti Pemali" atau hukum adat.
Kelembagaan Rumah Panjae memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya berdasarkan hukum adat. Jika Tuai Rumah tidak hadir atau berhalangan hadir, seorang Sapit (perwakilan Tuai
Rumah) akan menjalankan peran dan fungsinya, tetapi tidak berwenang mengambil keputusan adat. Proses
pengambilan keputusan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dilakukan melalui musyawarah adat yang
dipimpin oleh Tuai Rumah dan mengundang para tokoh adat. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan adat istiadat, norma, dan aturan leluhur. Pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dan kolektif
(ishwara) melalui musyawarah masyarakat adat, dan Tuai Rumah tidak dapat membuat keputusan sendiri
untuk masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan wilayah dan urusan sosial diselesaikan melalui kelembagaan Rumah Panjae (dan Tuai Rumah). Jika ini tidak dapat diselesaikan, maka akan dibahas dan diputuskan
di tingkat Pateh. Jika masalah masih belum juga bisa diselesaikan di tingkat ini, maka dibawa ke tingkat
Tumenggung. Seorang Tumenggung mengatur peradilan adat yang memfasilitasi penyelesaian konflik atau
masalah antar Manua (desa).
Masyarakat adat ini mampu menahan ancaman terhadap wilayahnya melalui sistem pengambilan keputusan kolektif dan pemantauan tanah adat. Mereka membentuk Kelompok Penjaga Hutan Adat yang ditugaskan untuk melakukan patroli wilayah di seluruh hutan dan sepanjang perbatasan, untuk mengetahui adanya
penyusup, perampok, penambang liar atau pembalak liar. Pemantauan rutin dilakukan minimal tiga hari
sekali.

Sungai
Utik
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c) Bangsa Mayangna |

NIKARAGUA

Nación Sumu Mayangna atau Bangsa Mayangna di Nikaragua meliputi sembilan wilayah, empat wilayah berada di dalam
dan lima wilayah berada di luar Bosawás Biosphere Reserve. Bosawás Biosphere Reserve dan daerah penyangganya merupakan bagian dari kawasan hutan tropis terbesar kedua di Belahan Dunia Barat dan terbesar ketiga di Amerika Tengah. Sembilan wilayah ini mencakup 8.101 km2 hutan hujan tropis dan sabana pinus di mana 45.000 orang tinggal di 75 komunitas.
Bangsa Mayangna memiliki tiga tingkat tata kelola pemerintahan:
• Sulani, atau pemerintah adat Mayangna;
• Asangni, yang terdiri atas sembilan wilayah adat Mayangna; dan
• Mapaki, yang terdiri atas 75 pemerintah ulayat.

Komunitas berpartisipasi dalam Aslawanga atau pertemuan komunitas dan wilayah melalui diskusi dan analisis untuk menyetujui
standar bagi komunitas mereka. Aslawanga dibentuk oleh komunitas untuk mempertahankan lingkungan dan habitatnya sekaligus
memperkuat prinsip-prinsip komunitas. Bangsa Mayangna membuat keputusan tentang masalah-masalah mengenai wilayah mereka
sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka melalui pertemuan Aslawanga di tingkat komunitas, wilayah, dan nasional. Aslawanga
nasional dipimpin oleh Dewan Sesepuh dan Pimpinan yang merupakan para perwakilan dan Wihta. Semua laki-laki, perempuan,
pemuda, dan sesepuh dari komunitas berpartisipasi. Masing-masing dari sembilan wilayah memiliki pemerintah wilayah yang mewakili
komunitasnya.
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Hak Bangsa Mayangna untuk menetukan nasib sendiri diekspresikan melalui model tata kelola pemerintahan berbasis komunitas, dari
struktur komunal akar rumput hingga otoritas wilayah dan otoritas di tingkat nasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan
pengaturan melalui sistem pemerintahan komunitas otonom lokal mereka sendiri dan mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi
dari identitas dan pandangan dunia mereka sendiri.
Perjuangan Bangsa Mayangna untuk memperoleh sertifikat hak milik atas wilayah mereka dan penjagaan bumi adalah contoh bagaimana masyarakat adat dengan tata kelola pemerintahannya sendiri dapat terlibat langsung dengan Negara. Bangsa Mayangna merupakan
pelopor di tingkat nasional dan internasional mengenai hak otonomi dan hak teritorial/kewilayahan. Hak Bangsa Mayangna untuk
menentukan nasib sendiri diekspresikan melalui penyelenggaraan sistem peradilan tradisional berbasis komunitas mereka sendiri.
Wihtas, síndicos, dan dewan sesepuh mereka memimpin proses penyelesaian konflik dan mempromosikan eksistensi bersama yang
harmonis antara semua komunitas adat Mayangna.
Dulu masyarakat adat terdegradasi dan tidak diakui oleh pemerintah Nikaragua sebelumnya, tetapi wilayah adat tersebut telah dipulihkan sejak pembentukan pemerintah wilayah. Saat ini, dana pemerintah memperkuat Pemerintah Wilayah Adat dengan alokasi ekonomi
dari APBN.
Bangsa Mayangna mengklaim keutuhan wilayah mereka sebagai dasar asal usul mereka sebagai bangsa dan bukti kelangsungan keberadaan mereka. Mereka secara penuh melaksanakan kehidupan spiritual dan pandangan dunia mereka berdasarkan prinsip-prinsip
keadilan, timbal balik, kesetaraan, solidaritas, inovasi, rasa hormat, dan kedisiplinan.
Mereka terus memperkuat dan mempertahankan tata kelola pemerintahan sendiri
secara berdampingan dengan multi-kulturalisme negara.

BANGSA

Mayangna
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d) Bangsa Wampis |

PERU

Wilayah Bangsa Wampis berada di hulu Amazon, di bagian utara Peru dekat pegunungan Andes, salah satu
wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Budaya Wampis kaya akan sejarah dengan
kisah-kisah ribuan tahun silam yang terjalin dalam ekosistem dan lanskap wilayah mereka. Wilayah Wampis
terbentang di antara sungai Santiago dan Morona, serta mencakup pegunungan Kampankis yang membelah
dua sungai tersebut dan menjulang hingga 1.600 meter (jarang di Amazon). Wilayah ini terdiri atas
rawa-rawa, danau, air terjun, dan gua.
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Bangsa Wampis adalah masyarakat adat pertama di Peru yang secara kolektif membangun struktur tata
kelola pemerintahan otonom berdasarkan seluruh masyarakat adat yang menempati satu wilayah kolektif:
Pemerintah Wilayah Otonom Bangsa Wampis. Pemerintahan didasarkan pada Statuta, yang menjabarkan
visi Bangsa Wampis untuk masa depan di semua bidang kehidupan termasuk agama, spiritualitas, pendidikan, bahasa, dan pemulihan tempat leluhur. Statuta ini didasarkan pada hukum Peru, yang secara ketat
dilandasi oleh kewajiban negara Peru untuk menghormati hak dan otonomi masyarakat adat. Statuta ini
mensyaratkan bahwa setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi wilayah Wampis harus mendapatkan
persetujuan bebas atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dari
Bangsa Wampis. Secara khusus, ini berarti bahwa Pemerintah Peru tidak dapat memberikan izin konsesi yang
memungkinkan perusahaan minyak atau pertambangan memasuki wilayah Bangsa Wampis tanpa proses
konsultasi dan persetujuan terlebih dahulu.
Statuta dan pemerintah otonom Bangsa Wampis adalah hasil dari proses bertahun-tahun, dari bawah ke
atas, termasuk 50 pertemuan komunitas dan 15 pertemuan majelis umum (dengan perwakilan dari semua
komunitas Bangsa Wampis). Statuta tersebut mendelegasikan tanggung jawab kepada pemerintah Wampis
sedemikian rupa sehingga tidak ada komunitas yang dapat mengambil keputusan sepihak yang mempengaruhi orang lain—misalnya, tidak ada komunitas yang bisa menandatangani kesepakatan dengan perusahaan
minyak, seperti yang pernah terjadi dengan masyarakat adat tetangga di masa lalu. Ada peran kepemimpinan untuk lingkungan, perempuan, pemuda dan bidang lainnya. Ada pula peran besar semacam dewan moral
untuk para "penerawang" spiritual, atau orang-orang yang telah menyelesaikan beberapa tantangan dan
mencari pengelihatan spiritual di air terjun sakral melalui nenek moyang mereka. Bangsa Wampis telah
memasukkan ketentuan khusus dalam Statuta untuk menjamin partisipasi perempuan adat dalam pemerintahan dan penghormatan hak-hak perempuan di komunitas mereka. Statuta tersebut mencakup pengelolaan lingkungan di wilayah mereka, termasuk peraturan untuk penggunaan dan perencanaan lahan, serta
menyisihkan situs sakral dan area lain untuk konservasi.
Contoh dari Bangsa Wampis tentang penentuan nasib sendiri dan penyelenggaraan pemerintah wilayah
otonom sendiri menginspirasi masyarakat adat lainnya di Peru utara untuk memulai proses mereka sendiri
menuju pembentukan pemerintah wilayah otonom.
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WampIs

LAMPIRAN

|

H U TA N T R O P I S

30

a) Konfederasi Blackfeet/Blackfoot |

AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

Wilayah adat Bangsa Blackfeet mencakup bentangan luas di Kanada dan Amerika Serikat, dibentuk berdasarkan serangkaian perjanjian yang
ditandatangani antara Blackfeet dan penguasa kolonial Kanada dan Amerika Serikat. Reservasi Blackfeet adalah salah satu reservasi terbesar
di Amerika Serikat, dan tanah Blackfeet mencakup bentangan luas yang sama di Kanada selatan. Istilah Blackfeet dan Blackfoot mengacu
pada orang yang sama—lebih umum mereka menyebut diri mereka sebagai Blackfoot di Kanada dan Blackfeet di Amerika Serikat. Di Kanada,
Konfederasi Blackfoot berfungsi sebagai Dewan Suku untuk Suku Berdarah Kainai, Masyarakat Adat Siksika, and Aapatohsi Piikani (Piikani
Utara). Konfederasi Blackfoot didirikan untuk menyatukan tiga Bangsa Blackfoot di Kanada untuk mengatasi masalah umum dengan entitas
luar. Konfederasi ini juga berfungsi sebagai badan koordinasi internasional untuk semua masyarakat adat Blackfeet di Kanada dan Amerika
Serikat—di mana Aamskapi Piikani (Piikani Selatan) tinggal— dan termasuk perwakilan dari lembaga pemerintahan Blackfeet di kedua
negara tersebut.
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Tanah Blackfeet memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, padang rumput, dan daerah pegunungan yang luas. Di
Amerika Serikat saja tanah ini adalah rumah bagi banyak spesies ikan dan satwa liar, serta memiliki sungai sepanjang lebih dari 834 km dan
180 badan air, termasuk delapan danau besar. Wilayah adat kolektif di Amerika Serikat mencakup seluruh Taman Nasional Gletser and
Badger Two Medicine Area di Lahan Dinas Kehutanan Amerika Serikat. Reservasi asli Amerika Serikat mencakup sebagian besar bagian utara
Montana. Bangsa Blackfeet melihat diri mereka sebagai penjaga sebagian besar sumber daya air Amerika Utara, karena sungai mengalir turun
dari reservasi Blackfeet dan Taman Nasional Gletser ke timur menuju Atlantik, ke barat menuju Pasifik, dan ke utara menuju Arktik. Secara
tradisional, perempuan adat Blackfeet adalah pemilik rumah dan pemimpin praktik keagamaan, dan laki-laki Blackfeet adalah pemimpin
politik. Namun hal itu terus berkembang saat perempuan mengambil lebih banyak peran kepemimpinan publik.
Di Amerika Serikat, Dewan Usaha Suku Blackfeet (Blackfeet Tribal Business Council) adalah badan pemerintahan Bangsa Blackfeet yang
bertanggung jawab atas hubungan antar negara dengan Amerika Serikat, dan bertanggung jawab untuk menjalankan semua kekuasaan
pemerintahan di bawah Konstitusi dan Anggaran Dasar Bangsa Blackfeet. Mereka memiliki catatan yang kuat tentang pengelolaan tanah,
hak penggembalaan dan pertanian, investasi yang kompleks, dan hubungan dengan pemerintah nasional dan negara bagian. Di samping
Dewan Usaha Suku Blackfeet, tanggung jawab yang lebih tradisional dipegang oleh Blackfeet Horn Society. Seperti yang umum di antara
beberapa masyarakat adat Amerika Utara, Bangsa Blackfeet menjalankan sejumlah entitas tata kelola pemerintahan—beberapa bertanggung jawab untuk mewakili mereka dalam hubungan antar negara dengan pemerintah Amerika Serikat atau Kanada, dan yang lainnya
bertanggung jawab atas elemen lain dari budaya Bangsa Blackfeet.
Di dalam wilayah tersebut terdapat tanah Reservasi Blackfeet, serta bidang tanah milik perorangan dari warga Blackfeet dan juga bidang
tanah perorangan dari non masyarakat adat, bersama dengan beberapa kawasan lindung dan tanah adat. Di Amerika Serikat, Bangsa Blackfeet memiliki sejarah mengklaim kembali hak atas tanah adat dan memperoleh kembali hak atas kawasan padang rumput sembari terlibat aktif
dengan pemerintah Amerika Serikat. Yang menarik adalah hak khusus atas daerah sakral Blackfeet yaitu Badger-Two Medicine Area, yang
berbatasan dengan Reservasi Blackfeet dan Taman Nasional Glacier. Badger-Two Medicine Area adalah rumah dari kisah penciptaan Bangsa
Blackfeet, dan terus menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan selama lebih dari 10.000 tahun. Tanah sakral ini dulu pernah direncanakan untuk disewakan kepada perusahaan minyak dan gas, sebuah langkah yang bisa dihentikan oleh Bangsa Blackfeet bersama dengan
sekutu mereka. Saat ini Bangsa Blackfeet berada di garis depan gerakan memperkenalkan kembali kerbau ke wilayah padang rumput tempat
penggembalaan tradisional, yang memperkuat ikatan mereka dengan cara-cara tradisional kuno.
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b) Masyarakat Adat Gabbra |

KENYA

Wilayah masyarakat adat pengembara Gabbra bercirikan keanekaragaman ekologi padang rumput, hutan pegunungan, tanah semi-kering, gurun, sungai, dan
danau gurun (turkana), dengan tempat penggembalaan yang luas. Seluruh wilayah adat Gabbra berukuran 35.000 km2 di Ethiopia and Kenya, serta dihuni oleh
sekitar 50.000 orang.
Masyarakat Adat Gabbra telah lama dikenal sebagai masyarakat "lima bagian" yang mengacu pada ritual dan majelis tata kelola pemerintahan yang dikenal sebagai Yaa. Komunitas diatur oleh majelis Yaa, yaitu sebuah organisasi sosial tingkat tertinggi yang bertanggung jawab atas berfungsinya struktur sosial. Keputusan penting tentang isu-isu vital yang mempengaruhi komunitas secara luas dibuat di Yaa. Yaa mendukung penegakan hukum tradisional yang melindungi
lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat. Yaa adalah sekolah yang hidup dan terbuka, di mana pengetahuan yang penting bagi kelangsungan budaya
diturunkan dari generasi ke generasi. Yaa adalah organisasi otonom budaya yang secara ketat mengikuti aturan adat tradisional masyarakat untuk mengatur
waktu dan kegiatan terkait upacara, ritual, migrasi, perlindungan lingkungan, tatanan sosial, dan aturan hukum. Yaa merupakan organ pengambilan keputusan
akhir yang tidak akan membengkokkan aturan karena tekanan internal atau eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat adat Gabbra.
Masyarakat adat Gabbra dibagi menjadi lima bagian atau kelompok kekerabatan yang disebut dibbe (drums), masing-masing dengan desa berpindah yang luas
dan banyak unit kecil berpindah yang disebut Ch'eeko. Kelima bagian atau kelompok kekerabatan ini memiliki majelis regional, yang masing-masing mencakup
dewan sesepuh, tempat suci, dan ibu kota yang menjadi pusat kekuatan politik, administrasi, dan kehidupan spiritual.
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Setiap kelompok kekerabatan tinggal di daerah penggembalaan tertentu yang secara historis memiliki kaitan erat dengan mereka. Kelima Yaa bersifat mandiri
dan tidak tergantung satu sama lain, masing-masing mengikuti lintasannya sendiri, menempati daerah inti yang terbatas, yang mereka gunakan dan kelola di
sepanjang perbatasan Kenya-Ethiopia sembari merawat lanskap sakral mereka yang luas. Setiap kelompok kekerabatan melakukan ziarah ke situs mereka,
sebuah perjalanan di sepanjang rute yang telah ditetapkan pada waktu tertentu berdasarkan kombinasi siklus matahari dan bulan dari kalender Gabbra. Membatasi akses melalui struktur tata kelola pemerintahan lokal berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang lestari dan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang komprehensif dan dihormati ada dan diterapkan saat dibutuhkan. Masyarakat adat Gabbra juga melembagakan pantangan untuk menebang pohon yang memiliki arti penting secara budaya dan melestarikan kawasan sakral di mana semua ekstraksi/pengambilan
sumber daya dilarang. Praktik-praktik ini telah berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati di ekosistem lahan kering.
Keputusan tentang isu-isu yang lebih kecil dibuat di tingkat desa, yang dapat mencakup mengenai kapan desa harus memulai langkah migrasi berikutnya untuk
mencari air dan padang rumput. Keputusan semacam ini didasarkan pada informasi seperti peringatan yang disampaikan oleh para penggembala ternak dan
berita dari para pemandu berdasarkan pengamatan mereka terhadap daerah jelajah. Keputusan tentang isu-isu penting yang mempengaruhi komunitas secara
luas dibuat di Yaa, sebagai tingkat tertinggi organisasi sosial. Isu-isu penting ini termasuk keputusan terkait kapan dan bagaimana melakukan migrasi spiritual
lintas batas secara massal yang berlangsung dalam siklus 15 tahun. Dalam semua kasus, pengambilan keputusan melibatkan partisipasi pemuda, laki-laki (terutama sesepuh), dan perempuan setelah diskusi menyeluruh dalam pertemuan publik terbuka, yang dipandu oleh sesepuh yang bijaksana.
Ketika merencanakan migrasi ternak saat terjadi kelangkaan air atau kekeringan, keputusan untuk bermigrasi biasanya diambil bersama oleh para sesepuh komunitas. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman tentang keadaan sumber daya alam dan sikap masyarakat tuan rumah di calon daerah migrasi.
Ketika air dan padang rumput berkurang, tim utusan (Abuuru) dikirim ke lokasi yang berpotensi cocok untuk migrasi guna memeriksa ketersediaan dan kualitas air dan padang rumput, serta kesediaan masyarakat tuan rumah untuk menerima pengunjung. Atas dasar masukan dari tim utusan tersebut, para sesepuh
bertemu untuk membahas dan menilai tempat yang berpotensi untuk migrasi, dan akhirnya memutuskan apakah akan bermigrasi, kapan, dan ke mana. Dalam
pertemuan ini, keputusan biasanya dicapai secara musyawarah mufakat dan semua peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah yang dibahas. Keputusan tidak diambil dengan tergesa-gesa, tetapi para sesepuh bertemu kembali setelah satu atau dua hari, sehingga memberikan waktu berpikir dan menimbang. Selama 'masa tenang' ini, para sesepuh juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan istri
mereka di rumah, dan pendapat istri mereka juga dapat mempengaruhi keputusan akhir.
Masyarakat Adat
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c) Sámiid Rikkasearvi (Asosiasi Nasional Sámi) |

SWEDIA

Didirikan pada tahun 1950, Sámiid Riikkasearvi (Asosiasi Nasional Masyarakat Adat Sámi) di Swedia terdiri dari 17 asosiasi anggota
dan 44 komunitas penggembala rusa Sámi yang menghuni ekosistem daratan di wilayah sub-arktik dan pegunungan/tundra. Dengan
menempati wilayah yang cukup luas, penggembalaan rusa adalah mata pencaharian tradisional terbesar masyarakat adat Sámi dan
menjadi pusat budaya dan masyarakat mereka. Dengan menghuni 40 persen (180.180 km2) wilayah Swedia, Sámiid Riikkasearvi melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi, sosial, hukum, administrasi, dan budaya Sámi dengan fokus khusus pada peternakan rusa kutub mereka.
Badan penentu tertinggi mereka adalah “Pertemuan Nasional” tahunan atau Riikkacoahkkin, di mana para anggota memilih ketua
dan anggota dewan. Para anggota menyetujui anggaran keuangan dan mengadopsi rencana aksi tahunan. Dewan Riikkacoahkkin
bertemu lima kali setahun. Organisasi ini dibangun dengan prinsip bahwa setiap komunitas penggembala rusa memiliki hak atas wilayahnya dan hak untuk memutuskan masalahnya sendiri. Area penggembalaan rusa dibagi menjadi beberapa wilayah, masing-masing dengan perwakilannya sendiri di dewan. Riikkacoahkkin juga memiliki dewan pemuda yang terdiri atas penggembala
rusa muda, dan mereka terwakili dalam rapat dewan di mana peningkatan kapasitas dan kegiatan pemuda penggembala rusa mendapat perhatian.
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Komunitas penggembala rusa terdiri dari keluarga Sámi dengan usaha penggembalaan rusa keluarga skala kecil mereka sendiri. Anggota komunitas memilih perwakilan dari keluarga yang berbeda untuk duduk di dewan yang menangani masalah umum dari keluarga yang menjadi anggota. Ada 44 komunitas penggembala rusa Sámi di Swedia dan semuanya adalah anggota Riikkacoahkkin. Riikkacoahkkin adalah organisasi anggota Dewan Sámi yang lebih besar. Setiap komunitas penggembala rusa adalah badan hukum yang
independen. Di dalam komunitas, keluarga penggembala rusa memiliki ternak mereka sendiri dan tradisi ini diturunkan dari generasi
ke generasi.
Swedia belum mengakui hak masyarakat adat Sámi atas tanah dan perairan meskipun banyak penyelidikan yang ditunjuk negara dan
dilakukan oleh para ahli hukum telah menyatakan bahwa hak masyarakat adat Sámi atas wilayah mereka adalah sah. Pada tahun
1993, Swedia mengeluarkan reformasi yang menghilangkan semua pengaruh komunitas penggembala rusa pada sistem manajemen
perburuan. Pada tahun 2006, Riikkacoahkkin menyelidiki opsi hukum untuk menuntut negara Swedia guna mendapatkan hak berburu hewan buruan kecil dan hak menangkap ikan. Mereka memutuskan untuk fokus pada komunitas penggembala rusa Girja, dan
pada Januari 2020 Mahkamah Agung memutuskan bahwa komunitas Girja memiliki hak eksklusif untuk berburu hewan buruan kecil
dan menangkap ikan, sekaligus menyatakan bahwa komunitas Girjas memiliki hak tunggal untuk mengelola hak berburu dan menangkap ikan serta untuk menyewakan hak-hak tersebut kepada orang lain berdasarkan kepemilikan wilayah ini sejak dahulu kala.
Masyarakat adat Sámi menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan adalah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumber
daya, yang menganut prinsip untuk tidak menggunakan lebih dari yang dibutuhkan. Masyarakat adat Sámi telah berkembang secara
signifikan dalam mengamankan dan melindungi penggembalaan rusa kutub, menegakkan sistem pengelolaan lestari, memastikan
pengelolaan lokal berdasarkan kebutuhan penggembalaan rusa Sámi lokal, dan merevitalisasi struktur masyarakat adat Sámi dan spiritualitas Sámi, semuanya dilakukan untuk mengamankan masa depan budaya Sámi.

 https://www.iwgia.org/en/sapmi/4248-iw-2021-sapmi.html
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a) Native American Land Conservancy |

AMERIKA SERIKAT
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Pekerjaan Native American Land Conservancy difokuskan pada tiga bidang utama: melindungi situs-situs sakral, pendidikan dan
advokasi, dan penelitian ilmiah. Karya mereka mewakili keinginan berbagai suku, dan dipandu oleh mayoritas dewan direksi adat.
Anggotanya berada di Gurun Mojave dan Sonora, Chaparral dan Coastal Scrub, serta Dataran Tinggi Colorado di wilayah selatan dari
negara bagian California, Amerika Serikat. Native American Land Conservancy mendukung suku dan mendorong keterlibatan suku
dalam inisiatif tanah publik dengan mengarahkan suku ke sumber daya untuk perlindungan tanah sakral, memberikan keahlian dalam
pendampingan suku, dan menggagas kemitraan antara suku dan mitra konservasi.
Native American Land Conservancy didirikan pada tahun 1998 oleh sesepuh suku setempat dan tokoh masyarakat yang memahami
secara langsung hubungan masyarakat adat dengan tanah air mereka, dan yang tertarik melindungi situs-situs sakral yang berada di
luar reservasi di gurun California selatan. Native American Land Conservancy dikelola dan dioperasikan baik oleh masyarakat adat
Amerika yang merupakan penduduk asli benua tersebut dan non-masyarakat adat. Dewan direksi mewakili anggota komunitas
masyarakat adat yang dilayaninya dan anggota suku Indian yang diakui secara federal. Sebuah dewan direksi yang mewakili para
pemimpin masyarakat adat Amerika yang berbeda seperti sesepuh suku dan pemimpin terpilih, pemuda, spesialis budaya, dan pemimpin upacara adat untuk membuat keputusan berdasarkan proses kolektif. Kesembilan anggota dewan (tujuh diantaranya adalah
masyarakat adat) termasuk pemimpin suku terpilih dari lima Suku Berdaulat: Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, Cahuilla Band of
Indians, Chemehuevi Indian Tribe, Lummi Nation, dan the Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians. Dewan direksi tersebut juga
mencakup masyarakat adat Amerika lainnya serta para pakar konservasi dan Studi Masyarakat Adat yang menjadi sekutu Native
American Land Conservancy mengejawantahkan keahlian budaya khusus di antara anggota dewan direksinya, sesepuh dan perwakilan
suku, staf, serta mitra dan organisasi profesional untuk melakukan pekerjaan istimewa yang dijalankannya.
Organisasi ini bekerja untuk melanjutkan tradisi dan praktik spiritual masyarakat adat Amerika yang kaya melalui pertukaran pemuda
dan sesepuh, upacara spiritual dan pertemuan komunitas di situs-situs sakral, serta bimbingan dan pelatihan bagi para pemimpin
muda dan generasi berikutnya. Selama 20 tahun berjalannya organisasi ini, para pemimpin muda telah magang dan bekerja dengan
para sesepuh di Majelis untuk belajar tentang sejarah dan tradisi tanah suku mereka. Seiring waktu, para sesepuh menjadi penasihat
atau pembina dan generasi muda menjadi anggota aktif Majelis. Ada banyak penekanan pada kesinambungan budaya dan kepemimpinan antargenerasi dari nilai-nilai spiritual dan praktik tata kelola pemerintahan.
Native American Land Conservancy bekerja erat dengan suku-suku, menyuarakan dan melakukan advokasi untuk tanah yang mereka
rawat dengan cara terhormat dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam membimbing suku lain dan organisasi masyarakat
adat Amerika. Komunitas, termasuk para sesepuh, pembawa pengetahuan, pemuda, keluarga dan pemimpin, berpartisipasi langsung
dalam berbagai upaya Native American Land Conservancy. Mereka memiliki hubungan kerja dengan mitra konservasi yang mengakui
advokasi kuat Native American Land Conservancy untuk perlindungan dan pelestarian tanah sakral leluhur dan masyarakat adat.
Native American Land Conservancy terus melindungi dan membeli kembali tanah sakral di California Tenggara. Mereka saat ini
memiliki dan mengelola tanah sakral di cagar alam The Old Woman Mountains Preserve and Coyote Hole. Native American Land
Conservancy juga bekerja secara berdampingan dengan beberapa suku lain, kelompok dan lembaga konservasi untuk melindungi
Horse Canyon seluas 1.640 acre di Pegunungan Santa Rosa.
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b) Warddeken |

AUSTRALIA

Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken adalah bagian dari Tanah Arnhem yang lebih luas, yang menjadi rumah bagi masyarakat adat
dan budaya aslinya selama lebih dari 65.000 tahun. Dengan luas lebih dari dua kali ukuran Swiss, Tanah Arnhem adalah salah satu cagar alam Aborigin
terbesar di Australia dan mungkin paling terkenal karena seni warganya dan tradisi kuat yang berkelanjutan dari masyarakat adatnya, serta keterpencilan geografisnya. Keyakinan budaya dari klan ke klan memiliki sedikit variasi, meskipun dipahami bahwa tanah dan orang diciptakan oleh roh suci
leluhur. Mereka membuat sungai, lubang air, bukit, batu dan semua makhluk hidup. Mereka memberi setiap klan tanah mereka, totem mereka,
hukum mereka untuk mejalankan hidup dan impian mereka.
Masyarakat adat Nawarddeken yang merupakan pemilik tradisional Warddeken terdiri atas 36 kelompok klan dari kelompok bahasa Bininj Kunwok.
Kepemilikan mereka atas tanah diakui di bawah Undang-Undang Hak atas Tanah Aborigin (Wilayah Utara) tahun 1976 (Aboriginal Land Rights
(Northern Territory) Act 1976). Bersama-sama mereka menciptakan Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken pada tahun 2009, yang
mencakup 1.394.951 hektar batu dan ngarai spektakuler di Dataran Tinggi Arnhem Barat, tepat di sebelah timur Taman Nasional Kakadu. Dataran
tinggi ini penting bagi banyak spesies yang terancam dan memiliki makna budaya yang signifikan bagi ribuan situs seni cadas. Ribuan situs seni cadas
ini menceritakan berbagai kisah yang merekam cara masyarakat adat hidup puluhan ribu tahun silam, beberapa dari kisah tersebut bahkan mendokumentasikan kontak pertama dengan orang Eropa. Ribuan situs ini juga merupakan rumah bagi beberapa galeri seni cadas dengan kepadatan
terkaya di dunia.
Masyarakat adat Aborigin Warddeken menggunakan berbagai upacara dan hubungan kekerabatan untuk mengatur cara hidup mereka, yang terjalin
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ke dalam pengelolaan tanah tradisional di wilayah Warddeken. Sebagai contoh, manajemen kebakaran memainkan peran budaya dan ekonomi yang
signifikan dalam ekonomi lokal masyarakat adat Warddeken. Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken dikelola oleh pemilik tradisionalnya dengan dukungan dari Warddeken Land Management Company Limited, sebuah perusahaan nirlaba yang didirikan pada tahun 2007. Dewan
Direksinya terdiri atas perwakilan 36 klan dari berbagai area di Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat ini, dan bertanggung jawab atas tata kelola
pemerintahan, arahan strategis, dan operasi sehari-hari program ranger (penjaga kawasan perlindungan). Perusahaan ini tidak berbicara mewakili
pemilik tradisionalnya atau membuat keputusan untuk mereka, melainkan lebih pada mengelola tanah sesuai dengan bimbingan mereka.
Keputusan untuk mendirikan Warddeken Land Management Company Limited pada tahun 2007 merupakan hasil dari pertemuan antara pemilik
tanah tradisional. Setelah konsultasi ekstensif, pemilik tanah tradisional membahas struktur tata kelola pemerintahan mana yang paling sesuai untuk
memberikan jasa lingkungan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lahan tersebut. Dengan demikian, Warddeken Land Management
Company Limited menggabungkan pengetahuan ekologi tradisional dengan ilmu pengetahuan Barat untuk mengelola dan melindungi salah satu
lingkungan paling unik di Australia. Perusahaan ini didirikan untuk menjadi organisasi pendukung utama dalam pengelolaan budaya dan sumber
daya alam di dalam Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat Warddeken. Warddeken Land Management Company Limited beroperasi dari komunitas terpencil Kabulwarnamyo, Manmoyi, dan Mamaradwerre serta mempekerjakan hingga 130 penjaga adat per tahun secara tidak tetap. Para
ranger atau penjaga kawasan perlindungan ini bekerja pada berbagai proyek, termasuk manajemen kebakaran dan pengurangan karbon, pengendalian gulma dan hewan liar, konservasi seni cadas, pendidikan, dan pengelolaan warisan budaya. Mewariskan pengetahuan ekologi tradisional kepada
generasi muda adalah peran kunci dari penjaga kawasan perlindungan ini karena mereka bertindak sebagai panutan di komunitas mereka.
Bagi pemilik tanah Aborigin di Warddeken, memiliki Kawasan Perlindungan Masyarakat Adat berarti mereka mengembangkan kemitraan mereka
sendiri serta menentukan prioritas dan hasil mereka sendiri. Artinya, mereka tetap menjadi pengelola utama wilayah mereka, tidak seperti pengaturan pengelolaan bersama untuk taman nasional.
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a) Masyarakat Adat Udege |

RUSIA

Masyarakat adat Udege berjumlah sekitar 1.600 jiwa dan mendiami lebih dari 1,5 juta hektar hutan boreal/hutan
salju/taiga yang masih asli di wilayah Bikin sub-arktik di Rusia. Wilayah mereka membentuk Taman Nasional Bikin, yang
menerapkan sistem pengelolaan bersama. Model unik untuk sistem kawasan lindung Rusia ini mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat atas wilayah mereka dan menghargai pengetahuan tradisional mereka
tentang pengelolaan sumber daya.

04

HUTAN BERIKLIM SEDANG

Pada tahun 2013, pemerintah Rusia memutuskan untuk membuat taman nasional di wilayah Udege. Setelah tiga tahun
dialog tingkat atas antara masyarakat adat Udege, pemerintah daerah, dan pejabat federal Moskow, proses negosiasi
politik kemudian dimulai untuk membahas pendirian taman nasional. Masyarakat adat Udege dan pemerintah federal
Rusia mencapai kesepakatan berdasarkan konsep inovatif pengelolaan bersama untuk berbagi kendali atas sumber
daya alam dan hutan dengan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dan hukum adat masyarakat Udege.
Dewan Permanen Masyarakat Adat dibentuk di bawah Manajemen Taman Nasional sebagai dewan penasihat dan
entitas tata kelola sendiri untuk memimpin dan berkonsultasi mengenai semua masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak mereka atas Taman Nasional. Dewan Permanen ini terdiri dari 12 anggota masyarakat adat yang
mencakup pemburu, sesepuh, perempuan, dan pemuda yang mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas
isu-isu relevan terkait kegiatan tradisional, seperti berburu, peraturan penangkapan ikan, pengetahuan tradisional, dan
promosi ekowisata. Ketua Dewan Permanen ini adalah wakil direktur taman nasional yang bertanggung jawab atas
isu-isu adat dan mengawasi 70% wilayah taman nasional yang dicadangkan untuk kegiatan tradisional seperti berburu,
menangkap ikan, dan produksi hasil hutan bukan kayu.
Masyarakat adat Udege menyetujui gagasan pembentukan taman nasional untuk menghentikan penebangan liar
besar-besaran, produksi kayu komersial skala besar, perburuan dan penangkapan ikan berlebihan di muara sungai Bikin.
Setelah berjuang selama lebih dari 25 tahun, masyarakat adat Udege telah memutuskan untuk menciptakan situasi
yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan sebagian besar tuntutan mereka didasarkan pada Persetujuan Bebas Atas
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent/FPIC) dan pendekatan pengelolaan bersama.
Pembentukan Dewan Permanen, dengan 70% staf yang dipekerjakan adalah anggota masyarakat adat, dan praktik
kegiatan tradisional merupakan indikator substansial dari pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri dan tata
kelola pemerintahan sendiri di wilayah adat mereka.
Masyarakat adat Udege mengendalikan dan memimpin pembangunan dan masa depan mereka sendiri berdasarkan
visi dan nilai mereka sendiri untuk mengelola pemanfaatan hutan dan sumber daya alam yang lestari. Pendekatan
pengelolaan bersama tersebut didasarkan pada prinsip Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
(Free Prior Informed Consent/FPIC), dialog, perundingan, penghormatan hak, dan pengetahuan tradisional. Contoh
kuat dari kerja sama antara pemerintah nasional dan masyarakat adat ini mempromosikan pengelolaan bersama dan
berkelanjutan atas keanekaragaman hayati hutan boreal.

Masyarakat Adat

UDEGÉ
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b) Bangsa Heiltsuk |

KANADA

04

HUTAN BERIKLIM SEDANG

Bangsa Heiltsuk adalah orang-orang yang bangga dengan kekayaan sejarah dan budayanya, yang telah terjalin selama lebih dari
11.000 tahun menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai British Colombia di Kanada barat. Wilayah bangsa Heiltsuk mencakup lebih
dari 3,5 juta hektar, yang membentang dari ujung selatan Pulau Calvert, sampai Dean dan Burke Channels sejauh Kimsquit dan kepala
Dean Inlet ke timur laut, serta sampai ke Mathieson dan Finlayson Channels ke utara. Wilayah ini merupakan bagian dari Great Bear
Rainforest, salah satu jalur terbesar dari hutan hujan beriklim sedang yang belum terjamah di dunia. Aliran air dan sungainya di
sepanjang pantai British Columbia menopang kehidupan 20 persen salmon liar dunia dan lebih dari 400 spesies ikan. Pantai ini adalah
rumah bagi tiga dari lima populasi ikan haring utama British Columbia—88 persen sungai menjadi daerah pemijahan untuk ikan
eulachon. Ratusan daerah aliran sungai di wilayah tersebut menjadi habitat pemijahan yang penting bagi sekitar 58 persen dari semua
populasi ikan salmon anadromous. Selain itu, lebih dari 100 spesies burung laut dan lebih dari 25 spesies lumba-lumba, porpois,
pinniped, dan paus ditemukan di daerah tersebut.
Bangsa Heiltsuk mempraktikkan sistem tata kelola pemerintahan berdasarkan ǧviḷás (hukum adat) mereka yang dijunjung tinggi
oleh Ketua Adat turun temurun mereka sejak dahulu kala hingga saat ini. Badan pemerintahan Haíɫzaqv terdiri atas Ketua dan
Majelis terpilih, yang membuat keputusan melalui bekerja sama dengan Yíṃás (Ketua Adat turun-temurun). Selama dekade
terakhir, Haíɫzaqv, bersama dengan masyarakat adat pesisir lainnya, telah memperkuat hubungan antara masyarakat, lingkungan,
dan ekonomi. Masyarakat adat tetap teguh pada keyakinannya bahwa lingkungan tidak boleh dikorbankan agar dapat membangun
ekonomi pesisir yang sehat. Haíɫzaqv telah memimpin dalam Perencanaan Pemanfaatan Lahan dan Ruang Laut, yang merupakan
bagian integral dari bangsa ini dalam menegaskan hak-hak dan nilai-nilai mereka atas pembangunan di wilayah adat Haíɫzaqv. Pada
tahun 1999, Ketua turun temurun mengarahkan masyarakat adat untuk membangun sebuah organisasi yang berfokus pada penciptaan peluang bagi pemuda dan keluarga Heiltsuk untuk belajar tentang tanah dan dari tanah. Arahan ini menghasilkan pembentukan Qqs Project Society. Selama 20 tahun terakhir, Qqs Project Society ini telah berusaha untuk membuat dan memelihara berbagai
proyek, program, dan kolaborasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi, serta mengangkat kekuatan dan
kepemimpinan yang berakar pada masyarakat adat. Kegiatan-kegiatan ini diyakini sebagai jalan menuju masa depan yang cerah dan
tangguh bagi masyarakat adat. Pekerjaan Qqs Project Society memanfaatkan kepemimpinan politik dan terprogram dalam beberapa
dekade terakhir dan baru-baru ini. Kekuatan dan nilai-nilai yang berusia ribuan tahun selalu menjadi inti dari identitas bangsa
Heiltsuk.
Sebagai bagian dari proses mengklaim kembali, bangsa ini mengeluarkan Konstitusi Heiltsuk. Dalam sebuah pidato, Ketua Marilyn
Slett berkata, "Konstitusi, bagi saya, adalah klaim kembali atas tata kelola pemerintahan Heiltsuk kita. Ini adalah latihan dekolonisasi:
memperlihatkan hukum dan Konstitusi Heiltsuk kita pada dunia." Konstitusi ini mendefinisikan prinsip-prinsip, moral, nilai-nilai,
tanggung jawab, dan tata kelola pemerintahan Heiltsuk. Konstitusi ini digambarkan sebagai dokumen hidup yang mencakup kisah
penciptaan Heiltsuk, peta tanah air, hak keanggotaan, kebebasan dan tanggung jawab, otoritas pembuat undang-undang, struktur
dan proses pemerintahan, hukum keuangan, kode etik perilaku, proses amandemen, dan ǧviḷás – hukum adat. Anggota masyarakat
menggambarkan pengesahan Konstitusi tersebut sebagai cara untuk membuat yurisdiksi Heiltsuk yang konkret dan permanen atas
tanah dan sumber daya, bersama dengan semua aspek dunia Heiltsuk. Selain itu,
Konstitusi tersebut menuliskan warisan tradisi lisan dan praktik kepengurusan
yang telah berlangsung lebih dari 14.000 tahun.

BANGSA

Heiltsuk

LAMPIRAN
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a) Rapa Nui, Pulau Paskah (Easter Island) |

CHILI

Kotamadya Rapa Nui di Pulau Paskah, Chili, memiliki populasi 7.750 jiwa yang menempati hutan hujan tropis seluas 164 km2. Sebagai tempat
berpenghuni yang paling terisolasi di planet ini, Rapa Nui adalah wilayah adat di sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik, yang berjarak
sekitar 3.800 kilometer dari Chili dan 4.000 kilometer dari Tahiti.
Secara historis, budaya Rapa Nui adalah milik dari apa yang dikenal sebagai 'masyarakat kepala suku' di mana klan atau suku bekerja secara
hierarkis dalam struktur piramida. Struktur ini muncul dari setiap keluarga Rapa Nui yang mengakui seorang pemimpin keluarga, umumnya
orang tertua dari masing-masing keluarga dan Honui saat ini. Otoritas leluhur ini menyatukan keluarga Rapa Nui, karena mereka mematuhi
struktur keluarga ini dan memastikan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Melalui Hukum Adat, masyarakat mengelola dan berkontribusi pada konservasi sumber daya alam, tanah dan wilayah, serta warisan arkeologi dan sejarah mereka.
Masyarakat adat Rapa Nui telah bekerja terus-menerus untuk mempertahankan wilayah, lingkungan, dan budaya mereka, serta melindungi
hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Pada tahun 1966, setelah pemberontakan dan tuntutan terus-menerus dari masyarakat adat Rapa
Nui, Negara Chili akhirnya mengakui mereka sebagai orang yang memiliki hak, dan kemudian mendirikan Departemen Pulau Paskah dan
Kotamadyanya. Sebagai simbol otonomi, masyarakat adat Rapa Nui memilih Walikota pertama mereka, dan sejak saat itu telah memilih
pemimpin kotamadya mereka hingga sekarang.

KEPULAUAN

Pada awal pandemi Covid-19, Pemerintah Chili mencabut pembatasan kesehatan di Pulau Paskah tanpa mempertimbangkan krisis kesehatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang, sehingga membuat penduduk Rapa Nui terkena virus. Pada hari yang sama, Kotamadya Rapa
Nui, untuk melindungi hak-hak rakyatnya, mengajukan Banding Konstitusional ke Pengadilan Tinggi Chili, meminta agar tindakan ini dibatalkan. Banding ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi Chili karena status keadaan darurat secara konstitusional telah diumumkan, yang memungkinkan Pemerintah untuk mengambil tindakan yang melanggar hak-hak warganya.

05

Struktur pemerintahan masyarakat adat Rapa Nui memiliki tiga badan perwakilan tradisional: Dewan Sesepuh, Parlemen Rapa Nui, dan Honui
atau Majelis Klan yang mewakili 36 keluarga yang membentuk kotamadya. Ketiga badan ini bekerja dalam konsultasi dan berdampingan
dengan Kotamadya mengenai tuntutan dan kebutuhan mereka. Walikota juga merupakan anggota Dewan Sesepuh Rapa Nui, yang menjadi
badan perwakilan tradisional tertinggi dari masyarakatnya. Selama menjabat lebih dari dua dekade, walikota menjawab kebutuhan masyarakat dan mendengarkan perwakilan masyarakat dan badan tradisional Rapa Nui ketika membuat keputusan yang mempengaruhi mereka.
Dewan Kota, yang semua anggotanya adalah orang Rapa Nui, mengembangkan berbagai program untuk pulau tersebut. Mereka bekerja di
bidang inisiatif budaya, lingkungan, sosial dan hak asasi manusia, dengan kerja sama dari masyarakat adat Rapa Nui. Dewan Kota mendapat
persetujuan dan dukungan dari masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat, dan mempertahankan prinsip-prinsip adat Rapa Nui.
Dewan Kota mengatur percakapan terbuka bersama seluruh masyarakat guna membahas tema-tema yang mempengaruhi wilayah tersebut.
Mereka melakukan konsultasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menentukan perencanaan jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang. Mereka menjalankan program, melakukan dialog dengan Negara, dan merencanakan masa depan masyarakatnya.

Rapa

Dalam perwujudan tegas tata kelola pemerintahan sendiri, para pemimpin lokal menggunakan hukum adat Rapa Nui, melalui tindakan yang
disebut Tapu, sebuah konsep leluhur yang didasarkan pada tatanan hidup bersama yang sakral dan menghormati norma-norma alam,
menerapkan karantina sukarela secara total di seluruh wilayah Pulau Paskah. Seluruh masyarakat di Rapa Nui
mematuhi langkah-langkah adat ini secara bertanggung jawab dan penyakit tersebut dapat dikelola dan
dikendalikan di pulau Pulau Paskah.

Nui
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