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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

Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Guiding Principles on Business
and Human Rights/UNGSPs) yang dikeluarkan oleh PBB mengusulkan bahwa 'mekanisme
keluhan non-peradilan tidak berdasarkan negara' memiliki peran penting dalam menyelesaikan
pelanggaran HAM terkait dengan bisnis transnasional, selain peradilan berdasarkan negara
dan mekanisme non-peradilan. Laporan ini merupakan salah satu proyek studi kasus yang di-
danai oleh Australian Research Council yang menyelidiki keberhasilan dan potensi dari jenis-
jenis mekanisme keluhan tersebut.

Laporan ini fokus pada Inisiatif Perdangan yang Beretika ('ETI'), sebuah inisiatif multi-pemangku
kepentingan berbasis di Inggris yang mempromosikan kepatuhan terhadap HAM yang tercan-
tum dalam aturan perilaku ETI (yang dikenal sebagai ‘Aturan Dasar ETI’) dalam rantai pasokan
perusahaan anggota ETI. Laporan ini terutama didasarkan pada penelitian lapangan yang luas
yang dilakukan di India dan Inggris antara akhir 2011 dan akhir 2015, dilengkapi dengan infor-
masi terbaru yang diberikan oleh peserta penelitian dan tersedia dalam laporan publik.

Sejauh mekanisme pengaduan non-peradilan tidak berdasarkan negara tersebut, ETI adalah studi
kasus yang penting. Tidak seperti banyak inisiatif sejenis, ETI tidak dikelola atau dikendalikan
oleh industri. Justru ETI memiliki struktur tripartit yang melibatkan kolaborasi antara perusahaan;
serikat buruh internasional dan Inggris; dan Lembaga Swadaya Masyarakat (‘LSM’) yang memiliki
reputasi yang kuat untuk memperjuangkan HAM. Mengingat keanggotaan yang demikian, ETI
dapat diharapkan menjadi contoh terdepan tentang: apakah mekanisme pengaduan tidak
berdasarkan negara dapat berkontribusi untuk menyelesaikan keluhan HAM terkait bisnis.

Sebagian besar peserta penelitian mengkonfirmasi bahwa ETI melakukan lebih banyak upaya
untuk mengatasi tuduhan atas pelanggaran hak daripada inisiatif pesaing industri. Namun, jika
ETI adalah contoh dari praktek unggulan dalam pengembangan mekanisme pengaduan HAM
tidak berdasarkan negara, penelitian kami menunjukkan bahwa pemerintah nasional dan ko-
munitas HAM internasional tidak boleh menggantungkan harapan terlalu tinggi kepada
mekanisme tersebut.

Penelitian kami menunjukkan saat ini ada kesenjangan akuntabilitas yang signifikan. Ketika
perusahaan global, termasuk perusahaan anggota ETI, membuat keputusan pembelian yang
meningkatkan kemungkinan pekerja dalam rantai pasokan tersebut akan menderita pelang-
garan HAM, maka tidak banyak upaya penyelesaian yang efektif dan tersedia bagi para pekerja.
ETI tidak pula memperbaiki kesenjangan tersebut.

Tiga aspek kegiatan ETI berikut dapat dikategorikan sebagai proses pengajuan keluhan:

Proses untuk merancang dan melaksanakan program-program untuk mengatasi•
dugaan pelanggaran terhadap aturan dasar ETI terutama di industri yang terletak di
wilayah geografis tertentu;
Proses (baik formal maupun informal) untuk menanggapi keluhan yang diprakarsai•
anggota mengenai dugaan pelanggaran aturan; dan
Pengawasan mekanisme pengaduan yang dikelola oleh perusahaan anggota atau pe-•
masoknya.
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Program ETI yang kami selidiki secara sangat mendalam adalah program Pakaian dan Tekstil
dari India Selatan, yang dibentuk untuk mengatasi tuduhan berkelanjutan mengenai kerja paksa
dan pelanggaran HAM lainnya di negara bagian India selatan Tamil Nadu. Penelitian kami di
India dan Inggris menemukan bahwa proses perancangan program tersebut berjalan lamban,
terpusat di London dan ditandai dengan konflik internal yang serius antara perusahaan ETI dan
organisasi masyarakat sipil ETI mengenai ruang lingkup dan tujuan dari program tersebut. Pro-
gram itu sendiri telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi perwakilan masyarakat
sipil di India dan Eropa. Kelompok-kelompok tersebut percaya bahwa program ini—khususnya
yang fokus pada penyediaan pelatihan dan informasi atas hak-hak pekerja–akan mempunyai
manfaat yang terbatas karena perempuan India muda yang menjadi korban kerja paksa tidak
dalam posisi untuk menuntut hak-hak mereka. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa ETI se-
harusnya fokus untuk membujuk pemilik pabrik dalam memperbolehkan pekerja untuk berko-
munikasi dengan serikat buruh lokal dan organisasi advokasi lainnya, sehingga organisasi ini
dapat menyelidiki dugaan pelanggaran hak tersebut, melakukan advokasi atas nama pekerja,
dan mendukung para pekerja untuk mengatur dan menuntut hak-haknya. Staf ETI berpendapat
bahwa perusahaan ETI tidak memiliki pengaruh yang cukup atas pabrik tekstil untuk membujuk
pemilik pabrik memperbolehkan organisasi advokasi untuk mengunjungi para pekerja di pabrik-
pabrik. Namun, perusahaan ETI telah menolak untuk berbagi informasi lebih rinci tentang rantai
pasokan dengan kelompok masyarakat sipil ETI, guna menunjukkan batas yang tepat dari pen-
garuh mereka dalam kaitannya dengan transparansi pabrik tekstil.

Meskipun tidak jelas bagaimana kekhasan program Tamil Nadu terhadap program ETI secara
keseluruhan, program tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan proyek ETI lain
yang kami teliti, yaitu pekerja rumahan di India utara. Seperti program Tamil Nadu, pekerja
rumahan juga menghindari pembicaraan terkait hak-hak utama dalam Aturan Dasar ETI,
seperti persyaratan bahwa pekerja dibayar dengan upah yang layak. Seperti Tamil Nadu pula,
komponen hak dari proyek pekerja rumahan ETI juga utamanya fokus pada menyediakan in-
formasi dan pelatihan tentang hak-hak mereka, ketimbang mensyaratkan perusahaan ETI
memberikan insentif kepada pemasok yang menghormati hak-hak tersebut. Seperti program
Tamil Nadu, manfaat untuk pekerja bukanlah peghormatan penuh atas HAM yang tercantum
dalam Aturan Dasar ETI.

Sejauh terkait proses ETI untuk menanggapi pengaduan yang diprakarsai anggotanya, sebagian
besar anggota masyarakat sipil ETI melaporkan bahwa memperjuangkan pelanggaran HAM
dalam ETI memakan waktu yang lama dan, meskipun kadang-kadang menghadirkan hasil yang
positif, biasanya ujungnya adalah 'sepakat untuk tidak sepakat’. Namun demikian, ketika pe-
rusahaan ETI menghadapi ancaman yang besar terkait reputasi mereka, ETI dapat melak-
sanakan peran berharganya dengan menghadirkan inisiatif yang penting guna penyelesaian
masalah pelanggaran hak asasi tersebut. Keterlibatan ETI yang menghasilkan Kesepakatan men-
genai Keselamatan Kebakaran dan Bangunan di Bangladesh ("Kesepakatan Bangladesh")
menyusul tragedi Rana Plaza pada tahun 2013 adalah contoh baik dari peran ETI tersebut.
Namun demikian, liputan media massa yang luas terkait isu-isu HAM dalam tragedi Rana Plaza
adalah tidak seperti biasanya, dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai indikator umum
terkait efektivitas proses pengaduan ETI ini.
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Kelompok masyarakat sipil juga melaporkan bahwa pada beberapa kesempatan, ETI menang-
gapi adanya pelanggaran HAM dengan mengkoordinasikan advokasi yang sukses untuk refor-
masi legislatif di Inggris. Dua contoh keberhasilan tersebut adalah peran ETI dalam meyakinkan
parlemen Inggris untuk mengundangkan Undang-Undang Gangmasters (Perizinan) 2004 (Ing-
gris), serta keterlibatan ETI yang sukses mendorong aturan terkait 'transparansi dalam rantai
pasokan' ke dalam Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 (Inggris). Banyak perwakilan
masyarakat sipil (dan beberapa perwakilan perusahaan) berpendapat ETI harus menjadikan
advokasi dalam hal reformasi legislatif dan kebijakan di negara-negara produsen sebagai pri-
oritas yang lebih tinggi, karena sebagai perwakilan dari banyak pembeli utama global, ETI
memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam lingkup tersebut.
Adapun terkait peran ETI dalam mengawasi mekanisme pengaduan yang dikelola oleh perusa-
haan anggota atau pemasoknya, wawancara penelitian kami mengindikasikan bahwa hal
demikian tidak menjadi prioritas organisasi. Pelaporan publik ETI tentang masalah ini tidak
rinci dan tidak jelas terkait berapa banyak dari mekanisme tingkat kerja  tersebut yang telah
tersedia dan bekerja secara efektif.

Jadi, dengan beberapa pengecualian, penelitian kami menunjukkan bahwa kontribusi keselu-
ruhan ETI untuk memberikan keadlian yang efektif dalam penanganan kasus pengaduan hak
asasi manusia sangat terbatas. Mengapa ini terjadi? Penting digarisbawahi bahwa ada hubungan
kekuasaan yang rumit dan sangat tidak seimbang di masing-masing masalah yang harus dipen-
garuhi ETI untuk menghadirkan penyelesaian yang efektif. Masalah itu termasuk perbedaan
kekuatan antara buruh dan majikannya pada industri berketerampilan rendah; hubungan
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kekuasaan antara perusahaan anggota ETI dan pemasok tingkat pertama mereka (dan pemasok
lebih rendah lainnya pada rantai pasokan); dan hubungan kekuasaan antara perusahaan (ter-
masuk perusahaan anggota ETI dan pemasoknya), dan lembaga-lembaga negara di berbagai
negara. Lemahnya posisi banyak pekerja menyebabkan sangat tidak mudah untuk meng-
hadirkan mekanisme pengaduan yang membuat mereka memiliki kepercayaan diri untuk men-
gaksesnya, bahkan jikapun mekanisme itu memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan
keluhan mereka. Dorongan terus-menerus dari pengecer global di banyak industri untuk mem-
inimalkan biaya yang mereka bayar untuk barang pesanannya, akhinya juga sangat mempen-
garuhi kesediaan pemasok mereka untuk bekerjasama dalam berbagai inisiatif HAM, yang
biasanya meningkatkan biaya produksi. Umumnya, pemasok juga memiliki beberapa pelang-
gan, dan jika hanya sebagian kecil dari pelanggan mereka tersebut yang menuntut kepatuhan
HAM yang efektif, mereka lebih memilih untuk melepas kontrak itu (atau menyembunyikan
pelanggaran hak asasi dari auditor sosial) ketimbang menghabiskan uang pada inisiatif HAM.
Lebih jauh, di banyak negara produsen, hubungan dekat antara industri dan pemerintah meng-
hasilkan upaya setengah hati oleh lembaga-lembaga negara untuk melindungi hak-hak buruh.
Hal demikian juga berkontribusi pada terciptanya suasana yang sangat sulit bagi para buruh
untuk menegaskan dan menuntut hak-haknya.

Terdapat juga hubungan kekuasaan yang rumit dan tidak seimbang di dalam lingkup ETI sendiri.
Komunikasi publik ETI sesekali menyiratkan bahwa perusahaan anggota dan kelompok anggota
masyarakat sipil bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Faktanya tidaklah
demikian. Meskipun ada perdedaan besar terkait sejauh mana perusahaan anggota ETI secara
aktif berusaha mematuhi Aturan Dasar, wawancara kami mengindikasikan bahwa, bahkan di pe-
rusahaan anggota yang lebih progresif, motivasi utama mereka untuk berpartisipasi dalam ETI
adalah untuk melindungi dan meningkatkan reputasinya di depan para konsumen dan investor.
Artinya, mereka ingin menghindari atau meminimalkan publikasi miring apapun yang terkait
dengan ketidakadilan dalam rantai pasokannya. Dan sebagian besar, atau bahkan semua, perusa-
haan ETI hanya termotivasi untuk mengakhiri kondisi yang tidak adil itu jika mereka dapat
melakukannya tanpa mengurangi margin keuntungan perusahaannya. Walaupun ada potensi ke-
samaan agenda antara rencana perusahaan dan tujuan kelompok masyarakat sipil ETI untuk
mencari keadilan HAM, kesamaan tersebut tidak otomatis membawa hasil positif. Tanpa adanya
ancaman reputasi yang signifikan (atau bukti bahwa inisiatif perbaikan HAM tidak menambah
biaya atau bahkan menambah keuntungan), selalu ada alasan terbaik bagi perusahaan ETI untuk
terus menunda kesepakatan terkait penyelesaian masalah HAM; ataupun untuk mengurangi efek-
tivitas kesepakatan akhir sehingga penghormatan penuh pada Aturan Dasar ETI tidak terlaksana.
Lebih jauh, hanya bergabung dengan ETI saja perusahaan merasa telah mendapatkan perlindun-
gan yang berharga dari kritik publik tentang praktik ketenagakerjaannya, karena mereka dapat
mengklaim bahwa perusahaannya telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat
sipil yang ternama untuk mengatasi persoalan HAM. Hal demikian menciptakan risiko bahwa
keberadaan ETI justru melemahkan, dan bukan meningkatkan, tekanan pada perusahaan untuk
bekerja sama dalam memastikan pengaduan terkait HAM benar-benar diselesaikan.

Untuk batas tertentu berbagai persoalan ketidakseimbangan kekuatan di atas dapat diatasi den-
gan mereformasi cara kerja dan kegiatan ETI. Laporan ini merekomendasikan sejumlah per-
baikan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Reformasi yang diusulkan
mengharuskan ETI untuk:
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memprioritaskan penyelesaian pelanggaran hak di dalam Aturan Dasar yang lebih•
memberikan kekuatan bagi para buruh di lingkungan kerjanya (seperti kebebasan
berserikat dan upah kerja yang layak);
mengharuskan perusahaan anggota ETI untuk menunjukkan bahwa praktek pembelian•
mereka memberi penghargaan kepada pemasoknya yang benar-benar menyelesaikan
pengaduan hak pekerja tersebut;
reformasi prosedur kerja ETI dan peran staf ETI untuk meningkatkan kapasitas anggota•
masyarakat sipil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam lingkup ETI;
meningkatkan kredibilitas dan transparansi dari proses pelaporan ETI;•
membuat perjanjian hukum yang lebih mengikat untuk memaksa perusahaan ETI lebih•
memperhitungkan komitmen kerjanya; dan
mendukung pembentukan mekanisme penyelesaian keluhan multi-pemangku ke-•
pentingan yang terdiri dari unsur tripartit lokal di negara-negara produsen, dan bekerja
sama secara erat dengan mekanisme itu.

Dalam analisis kami, reformasi yang diusulkan tersebut akan meningkatkan kapasitas ETI untuk
berkontribusi bagi terciptanya keadilan hak asasi manusia yang efektif. Dalam konteks itu, perlu
dicatat bahwa rencana kerja lima tahun ETI mengandung komitmen yang banyak kesamaan
dengan usulan reformasi yang kami berikan. Namun saat ini, tidak banyak informasi yang terse-
dia tentang bagaimana komitmen tersebut akan dilaksanakan, dan masih harus dilihat sejauh
mana praktek pelaksanannya akan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

Apakah implikasi dari hasil temuan ini bagi kebijakan pemerintah Inggris dalam kaitannya
dengan UNGPs? Meskipun dimungkinkan bahwa reformasi organisasi yang direncanakan
dapat meningkatkan efektivitas ETI di masa depan, kinerja ETI saat ini tidak dapat dijadikan
dasar penolakan untuk tetap melakukan inisiatif lainnya, termasuk perlunya dukungan lebih
besar untuk mekanisme non-peradilan berdasarkan negara dan upaya internasional yang lebih
kuat untuk mendorong pemerintah dapat memberikan dukungan yang pantas bagi mekanisme
peradilan berdasarkan negara guna menegakkan dan melindungi hak-hak buruh.

Lebih jauh, instansi pemerintah dan organisasi lain yang mendanai mekanisme non-peradilan
tidak berdasarkan negara seperti ETI harus menyadari bahwa efektivitas mekanisme ini secara
substansial tergantung pada sejauh mana perusahaan percaya bahwa mengatasi keluhan HAM
juga mengutungkan bagi kepentingan keuangan perusahaannya. Dalam rangka memaksi-
malkan manfaat pendanaan mekanisme non-peradilan tidak berdasarkan negara, perlu di-
pastikan bahwa ada alokasi dana yang besar untuk mendukung penelitian yang menyelidiki,
dan menarik perhatian publik, untuk menjawab pertanyaan: apakah praktek bisnis yang di-
lakukan perusahaan ternama berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak?

Inisiatif lainnya, seperti kebijakan pengadaan pemerintah, juga dapat memberikan insentif
penting bagi perusahaan untuk benar-benar menangani persoalan pelanggaran HAM dalam
rantai pasokan usaha mereka. Tanpa adanya insentif dan ancaman demikian, negosiasi antara
organisasi masyarakat sipil dan perwakilan perusahaan dalam ETI menghabiskan banyak waktu
tetapi hanya menghasilkan perbaikan yang sangat sedikit terkait isu HAM.
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