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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 mengkaji dampak hak asasi manusia (haM) dari penambagangan yang dilakukan
pt Weda Bay nickel terhadap masyarakat adat dan pesisir di indonesia bagian utara-barat,
serta upaya mereka untuk menghentikan usaha tambang atau mendapatkan kompensasi yang
adil atas kehilangan tanahnya. Laporan ini menunjukkan betapa besarnya hambatan bagi
masyarakat terpencil untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

pada tahun 1998, izin pertambangan diberikan kepada pt Weda Bay nickel pada tanah yang ter-
letak di pulau halmahera di Maluku utara, indonesia. izin penambangan membuat perusahaan
dapat melanjutkan tambang nikelnya, dengan potensi 500 juta ton nikel. pada Juli 2016, proyek
ditangguhkan karena kondisi pasar yang lemah dan dalam rangka untuk mencari investor baru,
dan proyek belum memasuki fase pertama konstruksi.1 namun, persiapan lahan yang luas untuk
proyek konstruksi sudah dimulai, sebagai bagian dari fase studi kelayakan dan  eksplorasi proyek.

proyek ini menimbulkan kontroversi besar karena dianggap mengganggu mata pencaharian
penduduk desa yang terkena dampak dan suku adat tobelo Dalam yang mendiami sebagian
dari wilayah konsesi tambang. Fase eksplorasi dan studi kelayakan awal proyek ini terganggu
oleh pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat ini–termasuk pengambilalihan lahan dan prose-
dur kompensasi yang tidak sesuai, korupsi, intimidasi yang dilakukan oleh aparat negara dan
perusahaan, serta memunculkan pula isu hak budaya, lingkungan dan kesehatan.

Laporan ini mendata sejumlah pengaduan yang diajukan melalui proses pengaduan non-
peradilan dan transnasional tentang proyek ini di indonesia, utamanya melalui ombudsman
penasihat Kepatuhan (compliance advisor ombudsman, cao).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Masalah Lingkungan

Konsesi pertambangan pt Weda Bay nickel meliputi wilayah yang luas di pulau halmahera,
provinsi Maluku utara di Kepulauan Maluku, indonesia. Sekitar 21 persen dari wilayah per-
tambangan perusahaan berada dalam 'kawasan hutan lindung', di daerah yang rentan dan secara
ekologis merupakan wilayah yang penting.

Pemindahan Penduduk

Masyarakat etnis Sawai yang terkena dampak kehilangan akses ke lahan pertanian hutan yang
telah mereka budidayakan selama beberapa generasi. hilangnya akses ke lahan pertanian terse-
but mengakibatkan hilangnya sumber utama mata pencaharian komunitas ini.
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Tidak ada Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consent, FPIC) dan
Konsultasi

Masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan haknya untuk konsultasi dan persetujuan
awal tanpa paksaan (Fpic) secara layak berkaitan dengan perubahan hak atas tanah mereka
yang disebabkan oleh proyek ini.

Tekanan dan Intimidasi

Komisi nasional hak asasi Manusia indonesia (Komnas haM) menemukan bahwa anggota
Korps Brigade Mobil (BriMoB), satuan paramiliter polisi indonesia, telah terlibat dalam
menekan dan mengintimidasi anggota masyarakat untuk menandatangani perjanjian. Komisi
juga menemukan bahwa anggota staf dari pt Weda Bay nickel telah mengancam anggota
masyarakat jika ia tidak menandatangani perjanjian.

Kompensasi yang Tidak Cukup dan Tidak Layak

pt Weda Bay nickel telah menawarkan kompensasi pada masyarakat yang tanahnya berada di
daerah terdampak sebesar rp 8.000,00 per meter persegi (setara dengan uSD 55 sen atau eur
0.55 per meter persegi) ditambah kompensasi untuk tanaman. Sebagai acuan, di sebagian besar
wilayah indonesia, rp 8.000,00 hanya cukup untuk satu kali makan. Sedangkan di daerah
Maluku utara yang terpencil, harga nasi dan ikan sekitar rp 15.000,00.

Dugaan Korupsi

Komnas haM menemukan bahwa proses penilaian kompensasi lahan pertanian per meter
telah dirusak oleh praktik korupsi oleh aparat birokrasi yang terkait.
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Pengaduan ke CAO 

cao adalah mekanisme penyelesaian untuk proyek-proyek yang didukung pendanaannya oleh
Lembaga Keuangan internasional (iFc) dan Badan penjamin investasi Multilateral (MiGa).
cao memiliki tiga fungsi yang terpisah:

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 budaya berdasarkan pela-
jaran 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.

Dalam kasus ini, pengaduan dilakukan cao pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa pt
Weda Bay nickel telah melanggar semua delapan ketentuan dari iFc terkait Standar Kinerja
dalam Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial. pengaduan berargumentasi bahwa proyek ini akan
memiliki dampak negatif yang luas terhadap lingkungan dan sosial budaya yang tidak sepenuh-
nya dipertimbangkan ataupun tercantum dalam analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(aMDaL) yang dipersyaratkkan oleh pemerintah indonesia. terutama terkait dengan risiko
sosial, pengaduan tersebut menyatakan bahwa pt Weda Bay nickel tidak serius dalam men-
ganalisis risiko pemindahan dan dampak pada masyarakat tobelo Dalam. pengaduan ini dia-
jukan oleh konsorsium LSM indonesia yang sangat peduli atas dampak lingkungan proyek
tersebut. yurisdiksi cao atas kasus ini didasarkan pada argumen bahwa MiGa menjamin asur-
ansi untuk proyek tersebut.

pengaduan ke cao tidak berpengaruh nyata pada penegakan haM bagi masyarakat yang
terkena dampak. Fungsi ombudsman tidak dapat manghasilkan pemecahan masalah yang di-
harapkan karena masyarakat terlalu takut atas keselamatan mereka jika teridentifikasi, dan
mereka juga tidak cukup memahami adanya pilihan lain yang dapat dilakukan oleh ombuds-
man (misalnya negosiasi melalui mediator). Fungsi Kepatuhan cao dibuat untuk tidak dapat
melakukan audit.

pada waktu penelitian ini dilakukan, masalah haM yang memicu pengaduan ke cao tetap
belum terselesaikan.

Faktor yang mempengaruhi akses penyelesaian masalah bagi masyarakat yang terkena
dampak

tetap terjadinya pelanggaran haM bagi masyarakat yang terkena dampak oleh penambangan
pt Weda Bay nickel dapat dijelaskan oleh berbagai faktor berikut.
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Kegagalan proses hukum dan peraturan domestik: cao didirikan karena sistem hukum in-
donesia dianggap tidak dapat memberikan keadilan sebagai akibat dari korupsi dan kesiapan
pemerintah untuk campur tangan dalam melindungi kepentingan pertambangan. Masyarakat
yang terkena dampak tidak dapat mengandalkan kerangka hukum nasional yang kuat untuk
melindungi hak-hak mereka secara memadai—dalam arti pt Weda Bay nickel sering dianggap
bertindak dalam lingkup hukum dan  mengikuti prosedur hukum yang ada. Kurangnya per-
lindungan hukum formal untuk masyarakat yang terkena dampak telah menyebabkan beberapa
pemangku kepentingan untuk menempuh berbagai strategi non-peradilan selain pengaduan
ke cao, seperti pelaporan Komnas haM indonesia, dan berbagai langkah advokasi dan kam-
panye media, meskipun hasilnya juga dirasakan kurang memuaskan.

Ketakutan dan intimidasi: Kasus ini menggambarkan sulitnya mekanisme penanganan non-
peradilan untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan mengadakan mediasi ketika
anggota masyarakat yang terkena dampak ketakutan untuk diidentifikasi yang akan berdampak
pada ancaman dan intimidasi oleh mereka yang mendukung proyek pembangunan, termasuk
anggota masyarakat lainnya, perusahaan dan pemerintah. penelitian ini menemukan bahkan
ketika anggota masyarakat berusaha bernegosiasi tentang hak-hak tanah mereka dan tentang
kompensasi, mereka mengalami ancaman dan intimidasi selama proses berlangsung. hal ini
menunjukkan bahwa, kecuali cao dapat memberikan jaminan keamanan untuk pengadu,
dalam beberapa kasus mekanisme ini kurang efektif.

Perpecahan internal masyarakat: Dalam kasus ini, pencapaian hasil yang memuaskan telah
terganggu Karena adanya perpecahan sendiri di dalam masyarakat yang terkena dampak. per-
pecahan ini diperburuk oleh kurangnya informasi menyeluruh tentang tentang proyek dan
hak-hak mereka, yang jikalau ada dapat membantu proses pengambilan keputusan pada level
masyarakat. Mereka yang mempunyai kepentingan ekonomi terhadap berjalannya proyek ini
telah memanfaatkan perpecahan tersebut demi keuntungan mereka sendiri, untuk melemahkan
perlawanan masyarakat. Dinamika ini menjadi lebih kompleks karena LSM, yang mungkin
memiliki kepentingan strategis berbeda dari kepentingan masyarakat, ikut terlibat. Kurangnya
kesatuan visi, tujuan atau pendekatan strategis secara signifikan telah melemahkan upaya
masyarakat untuk mencari keadilan.

Tuntutan yang Kompromistis: penelitian kami menemukan bahwa beberapa anggota
masyarakat tidak ingin pertambangan berlanjut, sementara yang lain menginginkannya,
walaupun dengan beberapa persyaratan tertentu. Dalam semua kasus, tuntutan yang diajukan
kepada perusahaan menunjukkan kurangnya pemahaman dan/atau kurangnya keyakinan atas
hak mereka atau terhadap tuntutan alternatif  apa saja yang dapat mereka buat. Seperti misalnya
tuntutan atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Fpic) mengenai proyek dan
perubahan terhadap waktu kepemilikan lahan, tingkat kompensasi yang lebih tinggi, per-
mintaan untuk mempertahankan lahan pertanian dan jaminan pekerjaan, peluang perdagangan
dengan perusahaan tambang, dan pengaturan pembagian keuntungan yang lebih baik. terpen-
cillnya masyarakat, perasaan ketakutan dan intimidasi menyebabkan mereka hanya membuat
tuntutan yang kompromistis, yang bahkan tuntutan demikianpun belum juga dipenuhi.

Pelajaran untuk CAO dan Pengadunya

Dampak cao pada kasus ini dibatasi oleh berbagai faktor. tidak semua faktor pembatas terse-
but berada di bawah kontrol cao. yang paling penting dari semuanya adalah rendahnya tingkat
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pemahaman anggota masyarakat yang menentang tambang tentang pilihan-pilihan yang
mereka punya ketika mengajukan pengaduan ke cao. atau juga soal independensi cao di
hadapan pemerintah dan perusahaan. Mungkin yang paling menentukan juga adalah ketidak-
mampuan cao untuk mengatasi masalah keselamatan anggota masyarakat. Dalam hal tersebut,
penelitian kami memberikan beberapa pelajaran berikut untuk cao dan penggunanya:

Sehubungan dengan mediasi (fungsi ombudsman), keengganan sebagian masyarakat1
yang terkena dampak untuk terlibat dalam mediasi disebabkan oleh ketakutan atas ke-
selamatan mereka jika identitas mereka terungkap. penelitian kami menunjukkan
bahwa pilihan lain, seperti diplomasi dengan mediator (sehingga pengadu tidak harus
bertemu secara langsung dengan terlapor), sebenarnya dapat dilakukan tetapi para pen-
gadu tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun cao tidak bisa secara langsung men-
jamin keamanan pengadu, penelitian kami menunjukkan bahwa kelompok masyarakat
tetap menggunakan fungsi pemecahan masalah ombudsman jika mereka lebih mema-
hami pilihan mereka dan bagaimana masing-masing dari mereka akan mengatasi
masalah keselamatan, serta jika mereka lebih paham mengenai independensi cao ter-
hadap pemerintah dan perusahaan. hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus  pengadu
yang hidup dalam iklim ketakutan dan intimidasi, proses penilaian ombudsman se-
harusnya lebih gigih dan sabar untuk membuka ruang mencari pemecahan masalah,
meskipun mungkin kelihatannya tidak ada. tantangan pekerjaan demikian memang
tidak bisa dianggap ringan—tim penilai cao ombudsman telah melakukan kunjun-
gan lapangan yang berisiko dan menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya menyam-
paikan berbagai kemungkinan dan cara kerja cao. Waktu cao di lapangan telah
diperpanjang secukupnya untuk memberikan waktu bagi pengadu mempertimbangkan
pilihan mereka, tapi rupanya belum cukup dalam kasus ini.

Dampak dari audit kepatuhan pada pemulihan haM dapat ditingkatkan dengan ke-2
mauan yang lebih besar dari cao untuk melakukan audit, terutama pada tahap awal
proyek, dan terutama di mana ada pertaruhan soal pengalihan lahan. hal demikian
dapat dilakukan dengan perluasan mandat cao untuk mengaudit tidak hanya
iFc/MiGa, tetapi juga para pendukung proyek. Dalam hal ini, audit (baik dari pt Weda
Bay nickel atau, tergantung pada sifatnya, audit MiGa) akan berguna Karena meng-
hasilkan: a) informasi penting yang dapat digunakan oleh kelompok-kelompok
masyarakat untuk mencari keadilan, dan b) diskusi mengenai dampak sosial negatif
yang telah terjadi, dan bagaimana iFc/MiGa harus mengelola risiko sosial dan lingkun-
gan dalam tahap yang sangat awal dari proyek saat penilaian belum lengkap tetapi
kegiatan bisnis telah berlangsung. risiko dalam fase awal dapat sangat berbahaya, dan
pelanggaran hak asasi sudah jelas dalam kasus ini. Faktanya, dalam kasus di mana pen-
galihan lahan terjadi, proses tahap awal itulah yang paling menentukan, dan pada titik
inilah dapat diargumentasikan pada kasus tambang Weda Bay, pelaksanaan audit dapat
membawa dampak yang paling menentukan pada kondisi sosial dan lingkungan proyek.

LSM pendukung, dari banyak sisi, memainkan peran penting dalam menentukan peng-3
gunaan cao (atau mekanisme keluhan lainnya) secara efektif. Sayangnya, banyak ke-
sempatan untuk dapat memaksimalkan secara baik mekanisme tersebut tidak
dilaksanakan, karena LSM pendukung kurang pemahaman tentang bagaimana



mekanisme cao sebenarnya bekerja, kekurangan saran dari LSM lain yang telah
menggunakan mekanisme tersebut, tidak punya hubungan kerja dengan kelompok
masyarakat yang telah secara lebih erat terlibat dengan tim penilai cao ombudsman,
dan kurang mencari pilihan solusi lainnya.

Lebih jauh, dalam kasus ini LSM pendukung kebanyakan lebih fokus pada masalah
lingkungan, dan tidak melihat banyak keuntungan untuk terlibat dalam proses pemec-
ahan masalah, sedangkan penelitian kami menunjukkan kelompok masyarakat punya
pandangan yang berbeda. perbedaan demikian menggarisbawahi pentingnya hubungan
kerja yang erat antara LSM dan kelompok masyarakat. Salah satu pilihan yang tidak
dimaksimalkan dalam kasus ini adalah bagaimana LSM pengadu menyerahkan peran
pendampingan masyarakat, misalnya, kepada aMan, sebuah LSM penduduk adat
lokal yang memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat, yang mungkin lebih
membantu menggiring ke arah proses pemecahan masalah. Dalam kondisi demikian,
masalah lingkungan dari pengaduan mungkin dapat diselesaikan oleh cao dengan
LSM pengadu melalui pendekatan yang terpisah.

isolasi secara geografis dan kesulitan komunikasi karena tinggal di daerah terpencil dan
jaringan komunikasi yang buruk, membuat upaya membangun hubungan antara
masyarakat dengan LSM menjadi sulit bagi kedua belah pihak. Karena itu, peningkatan
hubungan masyarakat dengan LSM yang lebih baik perlu dilakukan oleh lembaga donor
dan LSM yang lebih besar, yang juga baik bagi cao atau mekanisme pengaduan lainnya.

Ketidakpercayaan pada proses cao juga muncul karena hubungannya dengan Bank4
Dunia, yang menyebabkan posisi cao menjadi lebih sulit dalam kasus ini. LSM pengadu
akan cepat menarik diri dari proses ketika mengetahui bahwa cao tidak akan menghen-
tikan proyek tambang. penelitian kami menunjukkan bahwa banyak LSM percaya bahwa
nilai-nilai dari cao sejalan dengan Bank Dunia secara keseluruhan, yang menurut
mereka bertanggung jawab atas banyak masalah yang terjadi indonesia. LSM itu juga
menganggap keterkaitan cao dengan Bank Dunia itu pula yang menjelaskan ketidak-
mampuan cao untuk menghentikan bisnis tambang. Dalam beberapa kasus, kurangnya
kepercayaan tersebut menjadikan mekanisme cao tidak efektif untuk menyelesaikan
persoalan haM. Dalam kasus ini, LSM yang punya pandangan demikian harus mem-
pertimbangkan pilihan alternatif lainnya untuk mengatasi pelanggaran haM. pelajaran
lainnya adalah bahwa cao tidak dalam posisi untuk menghentikan proyek tambang,
dan tidak dapat digunakan jika itulah maksud dan tujuan dari pengadu.
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