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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

Laporan ini menguraikan sejumlah pengaduan kepada Wilmar, satu perusahaan minyak sawit
raksasa, terkait usahanya di Indonesia. Pengaduan tersebut dikaji dalam tujuan yang lebih luas
untuk mekanisme penyelesaian masalah. 

Sektor minyak kelapa sawit menjanjikan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemban-
gunan, tetapi pada saat yang sama juga diakui menghadirkan risiko sosial dan ekonomi yang
signifikan. Masalah hak asasi manusia di sektor ini terkait dengan pemindahan dan pencabutan
hak masyarakat adat dan penduduk lokal atas tanah mereka, apalagi sektor ini berkembang
dengan cepat dan perkebunan didirikan di daerah perbatasan; serta hak-hak sosial serta
ekonomi petani kecil dan buruh tani yang sering bekerja dalam kondisi yang makin menengge-
lamkan mereka, dan bukan sebaliknya, mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. 

Wilmar adalah salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di dunia dan telah menjadi target
pengaduan kepada Ombudsman Penasihan Kapatuhan (CAO)—dari Lembaga Keuangan In-
ternasional (IFC) dan Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) (selanjutnya disebut
‘CAO’)—serta Asosiasi untuk Minyak Sawit Lestari (RSPO), salah satu mekanisme non-yudisial
lokal. Kebanyakan pengaduan-pengaduan tersebut terkait persoalan HAM sehubungan dengan
pelanggaran hak atas tanah masyarakat adat dan penduduk setempat, serta beberapa masalah
terkait perubahan mata pencaharian menjadi petani ‘plasma’ dengan lahan kecil, dan persoalan
kekerasan maupun intimidasi ketika melakukan protes pada perusahaan.

Pengaduan

CAO adalah mekanisme penyelesaian masalah untuk proyek-proyek yang didukung pen-
danaannya oleh IFC dan MIGA. CAO memiliki tiga fungsi berbeda:

Ombudsman: fungsi pemecahan masalah/penyelesaian sengketa - bekerja dengan
masyarakat atau pekerja yang terkena dampak dan perusahaan yang relevan.
Kepatuhan: melakukan audit/investigasi untuk pengambilan keputusan oleh
IFC/MIGA. 
Penasihat: memberikan saran kepada IFC dan MIGA tentang kebijakan mereka
yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan sosial berdasarkan pelajaran yang
didapatkan dari penanganan kasus.

CAO dapat menerima pengaduan terkait proyek apa pun yang melibatkan pendanaan dari IFC
atau MIGA, termasuk melalui pendanaan yang tidak langsung. Setiap perorangan, kelompok,
atau perwakilan dapat mengajukan pengaduan, sepanjang mereka dapat menunjukkan hubun-
gannya dengan penduduk yang terkena dampak proyek.

Di antara tahun 2007 sampai 2011, CAO menerima tiga pengaduan melawan Wilmar yang di-
ajukan oleh konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, nasional, dan internasional,
atas nama masyarakat yang bersengketa, terkait hak atas tanah. Pada tahun 2009, Divisi
Kepatuhan dari CAO melakukan audit yang menemukan bahwa, IFC tidak mematuhi Standar
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Kinerja-nya dalam memberikan dukungan keuangan pada Wilmar. Hal ini menyebabkan mora-
torium investasi kelapa sawit di seluruh Kelompok Bank Dunia, lalu pada tahun 2011, pengem-
bangan strategi Kelompok Bank Dunia untuk investasi di kelapa sawit (yang sampai sekarang
belum juga terealisasi); perbaikan prosedur dalam penanganan permohonan pendanaan di sek-
tor sawit; dan pembentukan program Layanan Konsultasi IFC untuk mendukung perbaikan
sosial dan lingkungan pada sektor tersebut di Indonesia. Dalam penyelidikan kedua yang di-
lakukan dan disebarluaskan pada bulan Mei 2016, ditemukan lagi ketidakpatuhan IFC dalam
pencairan dana pada tahun 2010 kepada Wilmar, padahal telah ada ada temuan pelanggaran
berdasarkan audit di tahun 2009. Sepanjang pengetahuan kami, IFC sudah tidak lagi melakukan
investasi di bidang minyak sawit sejak 2011.

Divisi Ombudsman dari CAO lalu memfasilitasi mediasi di tiga tempat: Sambas, Riau, dan
Jambi.  Di Samba dan Riau, kelompok masyarakat mencapai kesepakatan dengan anak perusa-
haan Wilmar berupa kerja sama dalam pengelolaan lahan dan pembentukan usaha ‘plasma’
lahan kecil, dimana masyarakat mendirikan koperasi yang mengelola lahan tersebut dan men-
jual buah sawitnya kepada perusahaan. Namun, pada semua masalah tersebut, beberapa tahun
setelah perjanjian dijalankan, kelompok masyarakat mengeluh bahwa mereka tidak memper-
oleh keuntungan dari pola kerjasama demikian. Di antaranya, karena mereka tidak memiliki
keahlian teknis di bidang persawitan (pertanian dan manajemen) untuk membuat tanah men-
jadi lebih produktif, dan akhirnya mereka justru terbelit utang. Di Jambi, setelah lebih dari dua
tahun melakukan perundingan, dimana anak perusahaan Wilmar dianggap gagal melalui proses
tersebut, Wilmar akhirnya menjual anak perusahaannya, sedangkan pemilik yang baru menolak
tawaran CAO untuk melanjutkan proses mediasi. 

RSPO adalah organisasi sukarela yang memiliki banyak pemangku kepentingan, dengan fokus
utamanya adalah pengaturan standar dan sertifikasi produksi minyak sawit yang berkelanjutan.
Di dalam RSPO ada tujuh perwakilan dari sektor industri minyak sawit, yaitu: petani kelapa
sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi, pengecer,
bank dan investor, LSM konservasi lingkungan atau alam, dan LSM sosial atau pembangunan.
RSPO adalah organisasi unggulan yang bekerja demi kelestarian sosial dan lingkungan di sektor
minyak sawit secara global. Bermunculannya berbagai sengketa pada industri ini berarti bahwa,
pengembangan sistem pengaduan harus menjadi elemen yang penting terkait pengaturan RSPO
secara keseluruhan.

Sejumlah pengaduan melawan Wilmar telah diajukan ke RSPO, dua di antaranya menjadi bahan
kajian dalam penelitian ini. Kedua pengaduan itu dibuat oleh kelompok masyarakat dan pen-
dukung masyarakat sipil yang sama dan terlibat dalam proses CAO, masing-masing berada di
Jambi dan Sambas. Pada saat pengaduan disampaikan, sistem RSPO baru terbentuk, sehingga
RSPO meneruskan kedua pengaduan itu untuk ditangani menurut proses CAO, dan hanya
berpartisipasi sebagai pengamat untuk tujuan pembelajaran. Meskipun tidak menangani keluhan
secara langsung, RSPO berkontribusi dalam penyelesaian kasus itu dengan: menyediakan sebuah
forum sebagai tempat bertemunya para pihak yang bersengketa (misalnya masyarakat, kelompok
masyarakat sipil, dan manajemen Wilmar); meningkatkan posisi tawar masyarakat kepada
Wilmar, karena perusahaan harus terlihat responsif atas pengaduan masyarakat, untuk melin-
dungi reputasinya di pasar; dan dalam kelompok kerja RSPO, menangani beberapa masalah sis-
temik terkait keluhan (misalnya persetujuan awal tanpa paksaan, FPIC). 
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Dampak dari Pengaduan

Dalam penyelesaian masing-masing persoalan terkait keluhan, proses melalui CAO (dan
didukung RSPO) memiliki hasil yang beragam:

Dalam kasus di Sambas dan Riau, perjanjian yang difasilitasi CAO bukanlah penyele-•
saian menyeluruh atas kerugian hak asasi manusia yang diderita masyarakat. Perjanjian
itu adalah hasil kompromi antara, di satu sisi, klaim masyarakat atas hak atas tanah dan
tuntutan untuk memperoleh mata pencaharian serta; di sisi lain, klaim perusahaan ter-
hadap hak atas tanah secara hukum dan hak untuk memperoleh keuntungan atas in-
vestasi di wilayah perkebunan. Lebih jauh, kesulitan untuk melaksanakan perjanjian
secara efektif mengakibatkan hasil yang kurang maksimal dalam penanganan keluhan
yang terkait dengan kepemilikan tanah dan kemiskinan. 
Di Jambi, walaupun para mediator yang sangat berpengalaman telah berusaha keras,•
proses mediasi tetap gagal memberikan hasil yang nyata, dan berdampak negatif karena
menghabiskan energi masyarakat karena melalui dua tahun perundingan yang mele-
lahkan.
Sepanjang pengetahuan kami, efek langsung pada isu-isu hak asasi manusia yang ada•
di perkebunan lainnya baik dalam rantai bisnis terkait yang Wilmar, atau yang dimiliki
langsung oleh Wilmar, sebagai akibat langsung dari proses pengaduan di CAO atau
RSPO, sifatnya kecil atau tidak signifikan.
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Namun demikian, pengaduan yang diproses memiliki dampak penting lainnya, termasuk:

Wilmar telah memperluas dan memperkuat komitmen kelembagaannya atas isu-isu hak•
asasi manusia, misalnya bermitra dengan The Forest Trust terkait kebijakan ‘Tidak Ada
Deforestasi, Eksploitasi, dan Pengembangan di Lahan  Gambut’, serta melalui penyedi-
aan mekanisme pengaduan pada tingkat perusahaan. Namun, dampak nyata dari komit-
men-komitmen tersebut atas perbaikan HAM di perkebunan masih belum jelas.
IFC dan Kelompok Bank Dunia yang lebih luas telah secara signifikan memperkuat•
proses keterlibatan mereka di sektor minyak sawit dan memiliki kesadaran yang jauh
lebih besar terhadap risiko sosial dan lingkungan yang diakibatkannya. IFC juga menye-
diakan sistem dukungan untuk mengatasi berbagai masalah utama di sektor tersebut
melalui Layanan Konsultasi, namun dampak dari layanan tersebut juga tidak jelas.
Apalagi, temuan penyimpangan dari hasil penyelidikan kepatuhan di tahun 2016 me-
nunjukkan, besarnya kesulitan untuk membuat upaya-upaya perbaikan tersebut mem-
punyai makna di dalam IFC.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi dampak dari proses pengaduan

Kasus Wilmar yang diadukan ke CAO dan RSPO menghasilkan empat pelajaran kunci tentang
perbedaan yang dihasilkan setelah mekanisme transnasional dan non-yudisial dilakukan dalam
penanganan keluhan terkait HAM. 

Pertama, pemecahan masalah sebagai cara untuk penyelesaian keluhan di bidang HAM memi-
liki nilai yang membatasi kelenturan dalam penyelesaian masalah, contohnya penyediaan mata
pencaharian tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari perbaikan hak asasi manusia. Pemec-
ahan masalah demikian tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai standar minimum dalam
persetujuan, dan lebih dipahami sebagai bagian dari proses tawar-menawar. 

Kedua, meskipun ada solusi yang tersedia dalam penyelesaian beberapa masalah, kasus ini me-
nunjukkan solusi tersebut gagal dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia, ataupun
dalam memposisikan masyarakat pengadu yang terkena dampak proyek untuk menikmati ke-
hidupan, hak atas tanah, dan kebudayaan yang terjamin. Ada potensi untuk meningkatkan
kepatuhan atas hak asasi manusia dalam proses pemecahan masalah, dan beberapa perubahan
dalam kerja-kerja CAO bisa menjawab persoalan tersebut.

Ketiga, jika pemecahan masalah ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk menangani isu-isu
hak asasi manusia, maka untuk alasan pragmatis, penyeimbangan kekuatan antar pihak menjadi
sangat penting, tetapi sayangya belum memadai dalam proses di CAO berdasarkan kajian ini.
Beberapa perubahan yang lebih signifikan dalam pendekatan CAO dapat memulai untuk men-
gatasi masalah tersebut.

Akhirnya, ada beberapa potensi bagi mekanisme non-yudisial untuk menghubungkan kasus
lokal dengan masalah yang lebih sistemik dan memajukan perubahan sistemik di negara dan
sektor terkait. Namun, potensi demikian sangat bergantung pada hubungan antar semua pe-
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mangku kepentingan, termasuk utamanya pemerintah, dan pada kemauan mekanisme yang
ada untuk menggunakan hubungan antara pemangku kepentingan itu untuk mengadvokasi
tanggapan yang lebih terencana pada masalah-masalah kunci.

Implikasi atas mekanisme keluhan dan para penggunanya

Implikasi untuk mekanisme keluhan:

Mekanisme keluhan yang didasarkan pada pemecahan masalah (seperti CAO dan RSPO), yang
sampai pada keputusan melalui  perjanjian yang dinegosiasikan dan bukan melalui audit serta
kepatuhan atas standar minimum, harus terus bekerja untuk mengelola persepsi publik ter-
hadap fungsinya sehingga mereka tidak disalahartikan sebagai mekanisme HAM. Saat ini, CAO
dan RSPO lebih menjalankan fungsi utamanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.
Namun, banyak kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang terus mendekati
keduanya sebagai mekanisme penyelesaian masalah HAM, sehingga dibutuhkan lebih banyak
komunikasi dan pengelolaan ekspektasi. 

Pertimbangan yang lebih dalam perlu diberikan pada standar minimum untuk 'solusi' atau 'per-
setujuan' sehingga mereka sejalan dengan norma-norma HAM. Mekanisme mungkin mem-
pertimbangkan pengenalan standar HAM sebagai titik awal untuk negosiasi, dan pemeriksaan
kepatuhan pada persetujuan untuk memastikan mereka memenuhi standar organisasinya
sendiri (misalnya Standar Kinerja IFC) dan norma-norma HAM. Demikian juga, perhatian
lebih perlu diberikan pada pelaksanaan jangka panjang dari persetujuan tersebut, dan dukungan
bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Dalam kasus Willmar, hal demikian tidak terjadi,
tetapi CAO telah memberikan jenis dukungan ini dalam kasus lain, serta harus melakukannya
lebih sering. 

Diperlukan lebih banyak investasi untuk menyeimbangkan kapasitas maupun kekuatan di an-
tara pihak-pihak yang bersengketa. Pada proses penyelesaian masalah dalam kasus ini, CAO
berkomitmen untuk bertindak imparsial dan menyeimbangkan kekuatan di antara para pihak
yang bersengketa untuk menghasilkan keputusan yang adil. Namun demikian, perbedaan arti
imparsialitas (ketidakberpihakan) mempengaruhi keputusan kerja CAO terkait dengan kapa-
sitas dan pengaruh para pihak. Imparsialitas dapat bermakna, ‘tidak berpihak’, ‘berada diluar
persengketaan’, ‘bebas dari prasangka’, atau bertindak ‘adil’, dalam arti menjamin tidak ada
proses tidak pantas yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. Pada kasus
Wilmar, divisi ombudsman CAO diuntungkan karena dianggap sebagai pihak yang berada di
luar sengketa, dan pada saat yang sama juga berusaha menghadirkan proses yang fair serta
bebas dari prasangka atau kesulitan.

Dalam kebanyakan kasus konflik antara perusahaan-masyarakat, proses penyelesaian masalah
akan membutuhkan lebih banyak ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan unsur
masyarakat, karena perusahaan biasanya sudah memiliki keunggulan signifikan pada kedua
hal tersebut.



Terkait dengan kapasitas, mekanisme keluhan harus mempertimbangkan memberikan•
peningkatan kapasitas masyarakat yang lebih langsung, dan/atau dukungan dan sumber
daya untuk kelompok masyarakat sipil untuk bekerja pada permasalahan yang tidak
mudah tersebut.
Sehubungan dengan penyeimbangan kekuatan, walaupun banyak kelemahan struktural•
masyarakat ketika berhadapan dengan dunia bisnis yang tidak dapat langsung disele-
saikan, langkah-langkah tetap dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan
kekuatan para pihak guna mendorong proses pencarian masalah yang fair. Beberapa
kemungkinan melakukannya adalah dengan menggunakan standar dan alat bukti yang
mendukung posisi masyarakat guna mengurangi keunggulan pihak perusahaan dalam
penguasaan bukti hukum dan ilmiah; mengurangi kerentanan posisi masyarakat den-
gan menjamin mata pencaharian mereka selama proses penyelesaian masalah, serta
mengambil semua langkah antisipasi yang diperlukan bagi menjamin keamanan
mereka; mendukung masyarakat untuk terus mencari jalan keluar atas perbedaan pan-
dangan dan perpecahan di antara mereka, sehingga tidak kemudian justru digunakan
untuk memecah belah mereka sendiri; memungkinkan penduduk dan masyarakat sipil
untuk mengerahkan dukungan massa jika perusahaan tidak serius melibatkan diri
dalam proses penyelesaian masalah; dan memungkinkan LSM untuk mewakili
masyarakat dalam keadaaan tertentu.

Mekanisme keluhan harus terus, sebagaimana CAO dan RSPO telah melakukannya, memban-
gun hubungan dengan masyarakat setempat. Gabungan dari struktur formal dari hubungan
demikian, dan jaringan informal, diperlukan untuk mekanisme keluhan bekerja efektif. Investasi
dalam struktur tersebut, termasuk yang bersifat informal (seperti melakukan kunjungan) adalah
perlu. Perhatian khusus dan investasi itu diperlukan untuk mendukung LSM lokal dalam men-
dukung masyarakat setempat untuk menggunakan masing-masing kasus yang terjadi guna
mendorong perbaikan yang lebih luas dalam konteks nasional. 

Dalam hal mekanisme keluhan berkaitan dengan organisasi pembangunan yang dapat berkon-
tribusi untuk mengatasi kerugian HAM, mekanisme itu harus menggunakan hubungan tersebut
untuk meningkatkan kegiatan perbaikan yang lebih luas, seperti Program Konsultasi IFC terkait
minyak sawit. 

Implikasi untuk pengguna mekanisme keluhan:

Setiap pengguna yang memutuskan untuk menyampaikan keluhan pada mekanisme pemeca-
han masalah harus menyadari bahwa tidak ada jaminan bahwa hak yang diperjuangkannya
akan dipenuhi. Lebih jauh, kepada pengguna harus juga diberi pertimbangan, apakah penyam-
paian keluhan itu adalah pilihan yang tepat jika pemenuhan hak asasi manusia tanpa tawar-
menawar adalah tujuannya.

Kelompok masyarakat dan pendukungnya harus proaktif dalam semua proses negosiasi untuk
mengusulkan standar minimum yang lebih melindungi hak-hak mereka, dan untuk men-
gusulkan pemeriksaan kepatuhan pada setiap persetujuan. Masyarakat dan para pendukungnya
juga harus mencoba untuk ‘membangun’ dukungan persetujuan jangka panjang untuk imple-
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mentasinya, serta kemungkinan negosiasi ulang jika keluhan pokoknya dan/atau isu-isu HAM
tidak secara baik diselesaikan dengan persetujuan tersebut. 

Salah satu peran yang paling penting yang dapat dimainkan oleh organisasi masyarakat sipil
adalah pembangunan kapasitas bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan, mengarahkan-
nya, dan memanfaatkan setiap persetujuan sampai pada tahap implementasi. Saat ini, beban
itu ditangani oleh LSM lokal. Organisasi masyarakat sipil yang memiliki sumber daya lebih dan
lembaga donor seharusnya memberikan dukungan lebih pada kerja-kerja penting demikian.
Dengan tetap memberikan peluang pada LSM lokal, yang memiliki hubungan dekat dengan
masyarakat, untuk terus memainkan peran dukungan utamanya, agar tetap hadir hubungan
yang berlandaskan kepercayaan, saling pengertian, dan memiliki legitimasi yang kuat. 

Pertimbangan strategis perlu diberikan untuk menyamakan kekuatan dalam proses negosiasi.
Dalam hal ini, belajar dari pengalaman kelompok yang telah melalui proses mediasi menjadi san-
gat penting. Beberapa kelompok masyarakat sipil perlu mempertimbangkan peningkatan keahlian
pada bidang tersebut, serta perlu mengadakan pelatihan dan dukungan taktis kepada kelompok
masyarakat dalam bernegosiasi. Lebih jauh, mereka perlu mempertimbangkan untuk secara ek-
splisit mengangkat isu ketidakseimbangan kekuatan tersebut dalam negosiasi awal, guna men-
dorong adanya forum penyelesaian yang lebih setara di antara para pihak yang bersengketa.

Adalah penting untuk merawat jaringan penduduk dan masyarakat sipil yang sudah ada, dan
memperkuatnya. Jaringan yang kuat dapat menyediakan forum untuk saling belajar serta mem-
berikan ruang untuk berbagi-saran di antara masyarakat yang mengajukan keluhan, dan dapat
juga digunakan untuk kasus-kasus lainnya, seperti untuk meningkatkan permasalahan yang
lebih besar, jika diperkukan.
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