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Tentang Rangkaian Laporan
Dokumen ini adalah bagian dari rangkaian laporan yang disiapkan oleh Non-Judicial Human Rights
Mechanism Project (Proyek Mekanisme Penyelesaian Masalah HAM secara Non-Peradilan, NJHRMP),
yang menggambarkan temuan berdasarkan lima tahun penelitian. Hasil temuan tersebut didasarkan
pada lebih dari 587 wawancara, dengan 1.100 orang, dari berbagai wilayah di beberapa negara serta
beberapa studi kasus. Mekanisne penyelesaian non-peradilan mendapat mandat untuk menerima
pengaduan dan memediasi keluhan, tetapi tidak berwenang untuk menghasilkan putusan hukum yang
mengikat. Fokus dari proyek ini adalah untuk menganalisa efektivitas dari mekanisme tersebut didalam
merespon tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terkait dengan kegiatan bisnis transnasional. 

Rangkaian laporan ini mendapatkan pelajaran dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Mekanisne non-peradilan dapat menghadirkan penyelesaian masalah dan keadilan bagi•
masyarakat dan buruh yang rentan.

LSM dan perwakilan buruh dapat lebih memanfaatkan secara efektif keberadaan mekansime•
tersebut untuk mendukung dan mewakili masyarakat dan buruh yang rentan.

Mekanisme penyelesaian masalah tersebut berkontribusi bagi hadirnya respek jangka•
panjang dan berkelanjutan serta penyelesaian masalah HAM oleh para pebisnis selama
kegiatan usaha mereka, rantai suplai, dan hubungan bisnis lainnya.

NJHRMP adalah kolaborasi penelitian akademik antara University of Melbourne, Monash University,
University of Newcastle, RMIT University, Deakin University, dan University of Essex. Proyek ini
didanai oleh Australian Research Council (Dewan Riset Asutralia) dengan dukungan beberapa LSM,
termasuk CORE Coalition UK, HomeWorkers Worldwide, Oxfam Australia, dan ActionAid Australia.
Tim Peneliti Utama adalah Dr Samantha Balaton-Chrimes, Dr Tim Connor, Dr Annie Delaney, Prof
Fiona Haines, Dr Kate Macdonald, Dr Shelley Marshall, May Miller-Dawkins, dan Sarah Rennie.
Koordinator proyek ini adalah Dr Kate Macdonald and Dr Shelley Marshall.  Laporan penelitian
menggambarkan pendapat akademik yang independen atas berbagai perdebatan yang ada. Pandangan
yang disampaikan adalah pendapat masing-masing penulis dan belum tentu merupakan pendapat dari
lembaga-lembaga yang memberikan dukungan atas penelitian ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Latar Belakang dan Ikhtisar

Studi kasus ini fokus pada kegiatan usaha transnasional dalam investasi di bidang konservasi
hutan yang dikembangkan oleh investor swasta bekerjasama dengan LSM Fauna & Flora In-
ternational—berdasarkan pola kerja REDD + internasional. Studi berikut agak berbeda dengan
kasus-kasus lainnya yang juga diteliti dalam rangkaian laporan ini, yaitu dalam hal pelibatan
sektor swasta dan organisasi nirlaba sebagai pendukung proyek bersama.

Pada saat penelitian ini berlangsung, proyeknya sendiri belum secara resmi dimulai, walaupun
aktivitas pendahuluan proyek dan konsultasi dengan masyarakat sekitarnya telah dilakukan.
Selama fase persiapan tersebut, beberapa potensi dampak dari proyek seperti masalah sosial
dan hak asasi manusia mendapatkan perhatian khusus. Salah satu masalah penting yang diper-
timbangkan adalah, dampak bagi mata pencaharian masyarakat setempat dengan adanya proyek
REDD+, dibandingkan dengan pilihan mendukung berbagai skenario alternatif untuk tata
ruang dan perizinan tanah di mana proyek akan dikerjakan. Masalah lainnya adalah, per-
syaratan-persyaratan yang diusulkan bagi berjalannya proyek REDD+, seperti akses masyarakat
terhadap tanah dan pembagian potensi pendapatan REDD+.

Analisis kami, dalam kasus ini, penggunaan mekanisme pengaduan tidak hanya membantu
masyarakat untuk memperoleh perbaikan atas ‘kesalahan’ yang berhubungan dengan proyek,
tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan pilihan atau kekhawatiran
mereka mengenai dampak nyata ataupun yang mungkin terjadi dari pengerjaan proyek tersebut.
Karena itulah, analisis kami meliputi konsultasi dan tata kelola proyek serta mekanisme keluhan
dengan tujuan khusus.

Selama ini, mekanisme utama yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan preferensi
dan kekhawatiran mereka mengenai proyek REDD+ adalah proses persetujuan di tingkat
proyek, bersama-sama dengan pengajuan keluhan informal yang terkait dengan proses pem-
bangunan proyek. Kekhawatiran individu atau kolektif tentang proyek selama tahap pengem-
bangan awal mampu dikomunikasikan ke pendukung proyek melalui berbagai jalur informal
yang difasilitasi oleh LSM lokal. Sebenarnya, mekanisme penyampaian keluhan formal juga
dipersiapkan, tetapi pada saat penelitian kami berlangsung, masih belum dilaksanakan.

Sebenarnya, sejumlah sistem lokal maupun transnasional dalam penanganan pengaduan yang
terkait dengan REDD+ pada tingkat nasional ataupun internasional terus mengalami pengem-
bangan, tetapi tidak diterapkan dalam proyek ini. Secara resmi, tersedia beberapa mekanisme
pengaduan internasional bagi penyandang dana, bersama-sama dengan penyelesaian sengketa
secara administratif atau yudikatif, guna menangani persoalan pada tingkat nasional dan sub-
nasional, tetapi semua mekanisme yang ada tersebut tidak pernah dimanfaatkan.

Tidak digunakannya mekanisme pemulihan eksternal tersebut utamanya terkait dengan hubun-
gan yang terjalin baik antara masyarakat dengan para pendukung proyek, dan tidak hadirnya
bahaya maupun kesalahan yang terkait dengan kegiatan proyek. Di samping itu, analisis kami
juga menunjukkan, mekanisme penyelesaian masalah yang ada mempunyai keterbatasan-keter-
batasan berikut:
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Mekanisme administratif dan yudikatif seringkali dibatasi oleh: lemahnya daya jangkau
dan kemampuan akses masyarakat, terutama bagi mereka yang secara geografis hidup
di daerah terpencil; terbatasnya kemampuan finansial, kemampuan berorganisasi
dan/atau sumber daya manusia; lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses
administratif atau yudikatif tersebut; dan/atau terbatasnya ruang lingkup dua
mekanisme itu untuk menangani beberapa jenis sengketa khusus, misalnya yang terkait
dengan pelanggaran atas undang-undang atau peraturan tertentu. Dalam beberapa
kasus, keterbatasan tersebut mengurangi kemampuan mekanisme administratif dan
yudikatif untuk menawarkan pemulihan kerugian terhadap masalah masyarakat yang
lebih luas, seperti dalam proses persetujuan awal tanpa paksaan (Free Prior and In-
formed Consent, FPIC) atau keamanan untuk mengakses sumber daya yang ada.

Mekanisme transnasional seringkali terbatas karena ruang lingkup kerjanya (biasanya
mekanisme demikian hanya diberlakukan bagi proyek yang telah menerima bantuan
pendanaan dari negara-negara atau badan-badan multilateral tertentu, serta menun-
jukkan adanya pelanggaran atas kebijakan atau standar transnasional tertentu). Apalagi,
seringkali juga, ada hambatan yang besar bagi masyarakat untuk mencari informasi
atau memperoleh akses guna menggunakan mekanisme-mekanisme transnasional ini.

Kinerja konsultasi dan sistem penanganan keluhan pada tingkat proyek

Bagian ini mengulas konsultasi dan sistem penanganan keluhan pada tingkat proyek yang di-
gunakan dalam studi kasus ini. Bagaimana kedua mekanisme tersebut berkontribusi pada
meningkatnya perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat yang terdampak?

Terkait dengan pelaksanaan proyek, pengembangnya relatif berhasil mengkoordi-
nasikan suatu konsultasi dengan masyarakat dan memperoleh persetujuan mereka.
Terjadi proses konsultasi yang baik, dimana semua perwakilan dari delapan desa meny-
atakan dukungan prinsip mereka untuk pelaksanaan proyek.

Meskipun proses konsultasi pada tingkat proyek itu berjalan baik, namun akhirnya
keinginan masyarakat yang telah disampaikan tidak dikabulkan. Dalam arti, proyek
itu pada akhirnya tidak dilanjutkan berdasarkan persyaratan yang telah disetujui
masyarakat. Proyek menjadi tertunda selama jangka waktu tertentu dan akhirnya di-
hentikan, utamanya karena adanya persoalan politik terkait pemberian Izin Restorasi
Ekosistem yang dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia.

Karena proses konsultasi dan penanganan keluhan berada pada tingkat proyek, dua
mekanisme itu tidak mampu mengatasi masalah yang dipengaruhi kuat oleh proses
pengambilan kebijakan pada tingkatan yang lain, termasuk tidak hanya masalah periz-
inan dan proses tata ruang pertanahan, tetapi juga manajemen pembagian keuntungan.

Ketidakpastian yang lama mengenai masa depan pelaksanaan proyek menghadirkan
ketegangan-ketegangan dan kepercayaan yang makin lemah, setidaknya sampai batas
tertentu, di antara masyarakat dan para pendukung proyek.
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Pelajaran mengenai desain konsultasi dan proses penanganan keluhan pada
tingkat proyek

Studi kasus yang ada memberikan sejumlah pelajaran konstruktif tentang bagaimana konsultasi
dan penanganan keluhan pada tingkat proyek dapat mendukung hak-hak masyarakat. Relatif suk-
sesnya proses awal konsultasi dengan masyarakat—yang secara luas dianggap sah oleh masyarakat
yang berpartisipasi dan para pemangku kepentingan—disebabkan oleh sejumlah faktor:

Desain awal proses konsultasi dipersiapkan berdasarkan kerja tim antropologis lokal
yang melakukan penelitian pendahuluan atas masyarakat pada wilayah pelaksanaan
proyek, untuk memastikan bahwa proses konsultasi dilakukan sesuai dengan konteks
budaya dan sosial setempat.

Otonomi yang luas untuk mengarahkan proses konsultasi diberikan kepada LSM lokal
dengan pemahaman yang kuat atas konteks lokal, secara fisik hadir di tengah-tengah
masyarakat, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang erat, berkelanjutan dan
berdasarkan kepercayaan dengan para anggota dan pemimpin masyarakat setempat.

Proses konsultasi tersebut dilengkapi dengan sumber daya yang cukup agar dapat
melangsungkan konsultasi dengan masyarakat dalam jangka waktu yang dibutuhkan
(beberapa tahun).
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Mitra LSM lokal juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghubung atau
jembatan di antara masyarakat, pemerintah dan investor swasta, yang memungkinkan
mereka untuk: menyampaikan kerisauan masyarakat kepada para pembuat kebijakan
di tingkat nasional maupun internasional, melalui keterlibatan LSM itu sendiri dalam
advokasi kebijakan; membantu untuk menghubungkan secara lebih langsung perwak-
ilan masyarakat dengan pejabat pemerintah di tingkat sub-nasional; dan memfasilitasi
hubungan antara banyaknya jalur investor swasta dengan masyarakat, di tengah-tengah
ketidakhadiran langsung para investor transnasional tersebut pada tingkat lokal.

Pemberdayaan dan pelengkapan mitra lokal dengan pengetahuan yang khusus, serta
memberikan mereka keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran-peran di
atas, tidak hanya akan membantu untuk membangun kepercayaan dan legitimasi atas
proses konsultasi dan penanganan keluhan, tetapi juga membantu untuk mengatasi be-
berapa tantangan spesifik, seperti: menghadirkan proses pengambilan keputusan
bersama yang sah pada tingkat masyarakat, di tengah-tengah hadirnya perselisihan
pendapat di dalam masyarakat itu sendiri dan adanya perbedaan daya tawar di antara
para pengambil keputusan; dari waktu ke waktu, berkomunikasi secara efektif dengan
masyarakat yang secara geografis hidup di daerah terpencil; serta menjelaskan dan
bernegosiasi dengan masyarakat tentang proses kebijakan yang kompleks dan berbagai
kemungkinan skenario yang tidak pasti di hadapannya.

Keterbatasan yang dimiliki sistem konsultasi dan penanganan keluhan pada
tingkat proyek

Analisis kasus ini juga menyoroti, tetap ada keterbatasan yang dapat dicapai melalui mekanisme
konsultasi dan penanganan keluhan pada tingkat proyek, bahkan ketika pun sistem internal
yang kuat telah dipersiapkan oleh para pendukung proyek.

Beberapa kendala politik dan kelembagaan dari luar telah mempengaruhi kemampuan para
pengambil keputusan proyek untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat, di antaranya:  

Kendala eksternal berupa lambatnya proses perizinan dari pemerintah, membatasi
kendali para pendukung proyek atas jangka waktu pembangunan proyek.
Selain itu, beberapa masalah yang paling menjadi perhatian masyarakat, seperti yang
terkait dengan pembagian keuntungan, tata ruang pertanahan, keamanan masa
kepemilikan dan hak penguasaan hutan, ditentukan oleh proses pembuatan kebijakan
nasional dan sub-nasional yang berada di luar jangkauan proyek itu sendiri. Proses-
proses eksternal tersebut kompleks, terus-menerus berubah dan seringkali sangat tidak
dapat diduga hasilnya.

Meskipun proses tata kelola dan keluhan pada tingkat proyek tidak dapat mengubah faktor-
faktor eksternal tersebut, pengetahuan akan adanya kendala-kendala itu membantu untuk
memahami:
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Adanya dampak yang muncul dari bagaimana para pendukung proyek menjelaskan
kepada masyarakat tentang ketidakpastian terkait jangka waktu, kebijakan-kebijakan
eksternal, dan pengaruhnya pada proyek yang berada di luar kendali mereka. Pema-
haman atas dampak tersebut penting untuk memastikan bahwa harapan masyarakat tetap
realistis, dan bahwa risiko terkait dengan pilihan mereka telah dipahami dengan baik.

Tingkat kesulitan dan ketidakpastian yang tinggi akibat dari persoalan eksternal terse-
but, dan karenanya juga ketidakpastian yang terus terjadi terkait apa skenario berikut-
nya yang masyarakat 'setujui' dalam proses FPIC, menuntut adanya tata kelola di dalam
proyek yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dari waktu ke waktu. Persetujuan
yang baik—yaitu yang mampu melindungi kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat—mungkin memerlukan mekanisme berkelanjutanuntuk terus melakukan
konsultasi dengan masyarakat, di dalam kerangka tata kelola proyek, yang membuka
kemungkinan perubahan atas perjanjian sehubungan dengan isu-isu tertentu, uta-
manya yang memiliki tingkat ketidakpastian dan perubahan yang sangat tinggi. 

Kendala struktural untuk menjangkau konsultasi dan mekanisme keluhan berbasis proyek juga
menyarankan perlunya perusahaan transnasional atau sistem keluhan proyek lebih baik di-
integrasikan dengan sistem keluhan pada tingkat nasional dan sub-nasional. Diusulkan pem-
bentukan suatu sistem keluhan dengan tujuan khusus sebagai bagian dari sistem pengamanan
REDD+ nasional di Indonesia, yang dapat membantu menjembatani kesenjangan yang ada,
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dalam arti menyediakan forum dengan tugas tertentu, untuk membahas kekhawatiran yang
berkaitan dengan proyek REDD. Pembentukan sistem demikian akan memainkan peran yang
sangat berguna, jika:

Menjadi forum yang memfasilitasi dialog di antara berbagai pemangku kepentingan,
seperti masyarakat yang terkena dampak proyek, pemerintah, dan investor swasta.
Forum demikian perlu membuka kemungkinan bagi kelompok-kelompok yang terkena
dampak untuk menyampaikan kekhawatiran dan pengaduan mereka, serta meman-
faatkannya sebagai kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan peraturan dan
kebijakan secara lebih luas.

Diberdayakan untuk membuat rekomendasi yang mengikat mengenai keputusan untuk
sengketa khusus, ketika dibutuhkan. 

Diberi mandat untuk melaksanakan evaluasi dampak dari kebijakan dan peraturan pe-
merintah yang lebih luas terkait pola berulangnya pelanggaran hak atau keluhan
masyarakat, dan untuk membuat rekomendasi mengenai kebijakan yang lebih luas serta
reformasi regulasi.

Pengembangan sistem penanganan keluhan baru dengan tujuan khusus bagaimanapun tetap
mempunyai risiko untuk berhadapan dengan kelemahan-kelemahan serupa yang pernah di-
hadapi oleh mekanisme administratif dan yudikatif. Untuk mengurangi resiko demikian, sistem
penanganan keluhan baru manapun di tingkat nasional akan mendapat manfaat karena
didukung oleh:

Investasi yang besar di bidang keuangan, kelembagaan dan sumber daya manusia
untuk mendukung pelaksanaan mekanisme baru tersebut; perlindungan yang kuat
untuk independensi dan integritas mekanisme baru tersebut; dan investasi untuk mem-
persiapkan barisan koalisi pendukung dalam jaringan kebijakan yang relevan.  

Pengembangan daya jangkau masyarakat secara khusus dan proses peningkatan ka-
pasitas masyarakat, untuk membantu mereka yang terpinggirkan mempunyai akses
atas mekanisme pemulihan yang sebenarnya tersedia secara resmi.
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