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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 berdasarkan pada penelitian studi kasus kualitatif untuk mengevaluasi kinerja Ombudsman Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisor Ombudsman - CAO) dari Lembaga
Keuangan Internasional (International Finance Corporations - IFC) dan Agensi Penjamin Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) (selanjutnya disebut
‘CAO’), sehubungan dengan kontribusinya pada penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) yang
kasusnya oleh masyarakat atau pekerja yang dirugikan diajukan ke CAO.
CAO adalah mekanisme penyelesaian masalah untuk proyek-proyek yang didukung pendanaannya 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 budaya 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 hubungannya dengan penduduk yang terkena dampak proyek.
CAO tidak menganggap dirinya sebagai mekanisme penyelesaian masalah HAM, tetapi lebih
menggunakan kemampuan untuk menyelesaikan pengaduan dalam bentuk forum penyelesaian
sengketa. Walaupun demikian, HAM dilindungi dalam Standar Kinerja IFC, dan banyak komunitas, buruh, dan organisasi masyarakat sipil memandang CAO sebagai mekanisme penyelesaian masalah HAM, meski berbeda dengan CAO mempersepsikan dirinya sendiri. CAO juga
satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk mengajukan pengaduan tentang dampak HAM
yang didanai IFC atau MIGA. Oleh karena itu, penting untuk menilai kontribusi CAO terhadap
penyelesaian masalah HAM.

Pengaduan
Penelitian kami merupakan studi kasus kualitatif berbasis lapangan yang terdiri dari dua rangkaian pengaduan yang diajukan pada CAO, satu terhadap raksasa minyak sawit Wilmar, dan yang
lain terhadap perusahaan tambang PT Weda Bay Nickel, yang keduanya berada di Indonesia;
sedang penelitian yang ketiga adalah studi pustaka di sektor usaha perkebunan teh di India.
Wilmar: pengaduan berkenaan dengan kurangnya perlindungan hak atas tanah, transformasi
mata pencaharian dari yang berbasis hutan ke mata pencaharian yang bergantung pada minyak
sawit, hak-hak adat, dan satu kasus terkait kekerasan dan intimidasi yang dialami masyarakat.
Semua pengaduan tersebut berujung dengan dua audit kepatuhan IFC, yang menemukan adanya
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ketidakpatuhan berat atas kebijakan IFC, dan berlanjut dengan pelanggaran pada kerangka kerja
Kelompok Bank Dunia dalam berinvestasi di bidang minyak sawit. Akhirnya, mediasi dilakukan
di tiga lokasi, walaupun hanya dua lokasi yang mencapai kesepakatan. Mediasi yang ketiga gagal
dicapai karena Wilmar menjual perkebunan anak perusahaannya. Sayangnya, bahkan
masyarakat yang berhasil mencapai kesepakatan juga tetap kesulitan untuk memanfaatkan pengelolaan lahan kecil yang disetujui untuk meningkatkan mata pencaharian mereka.
Weda Bay: Suatu konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang
lingkungan mengajukan pengaduan atas pertambangan nikel PT Weda Bay di kawasan pedalaman Halmahera. Penambangan itu dianggap berdampak sangat buruk pada lingkungan dan
sosial masyarakat, tetapi tidak secara serius diperhatikan ataupun diungkapkan. Utamanya,
penggusuran pada dua dua kelompok masyarakat adat. Masyarakat yang terkena dampak tersebut tidak mau mengajukan penyelesaian masalahnya melalui Ombudsman karena mereka takut
akan keselamatannya jika diidentifikasi sebagai kelompok yang anti-tambang. Tim Kepatuhan
juga menolak untuk melakukan audit, padahal penelitian kami menemukan bahwa jika audit
dilakukan mungkin dapat memberikan pengaruh positif terkait pelanggaran HAM yang terjadi
sehubungan dengan pembebasan lahan.
Teh: Pada usaha perkebunan teh di India, satu pengaduan diajukan kepada CAO di tahun 2013
oleh LSM yang mewakili pekerja yang menjadi korban pelanggaran hak-hak buruh di perkebunan teh di Assam. Ketika didatangi tim untuk melakukan pengkajian, para pekerja tidak mau
menyebutkan namanya karena takut adanya balasan dari perusahaan. Tim penyelesaian sengketa akhirnya menyetujui LSM (yang memiliki hubungan sangat baik dengan pekerja) untuk
mewakili para pekerja. Tetapi, pihak perusahaan menolak untuk ikut serta dalam proses penyelesaian masalah. Akhirnya pengaduan itu kemudian dirujuk kepada tim kepatuhan, di mana
penyelidikan sedang berlangsung, atas inisiatif Wakil Presiden CAO.
Penting untuk dimengerti bahwa masing-masing kasus-kasus di atas tidak dapat dianggap sebagai
contoh dari beragamnya kasus yang ditangani oleh CAO. Terlebih lagi, pedoman kerja dan
kegiatan CAO telah berkembang selama waktu penelitian ini dilakukan, terutama melalui pedoman kerja baru yang dibuat setelah pengaduan kasus atas Weda Bay dan Wilmar. Jika relevan dan
memungkinkan, kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait aktivitas CAO, meskipun
analisa kami didasarkan pada studi kasus yang kami lakukan. Apalagi, tidak semua kasus CAO
terkait isu HAM sebagaimana kasus-kasus di atas (contohnya, banyak juga yang merupakan isu
lingkungan). Meskipun demikian, penyelidikan lebih rinci kami atas kasus-kasus tersebut dapat
berguna untuk memahami bagaimana proses dan mekanisme kerja CAO saat penelitian ini dilakukan, dan analisa demikian menghasilkan pemahaman dan pertanyaan yang lebih luas.

Perbedaan dengan kehadiran CAO
Pada kasus Wilmar, proses mediasi CAO diikuti dengan baik oleh para pihak di dua lokasi.
Akan tetapi, pelaksanaan persetujuan itu penuh dengan tantangan teknis yang kesulitan diatasi
oleh kelompok masyarakat, sehingga masalah HAM terkait dengan mata pencaharian dan
kemiskinan masih ada hingga kini. Di lokasi ke tiga, Jambi, CAO kehilangan yurisdiksinya atas
kasus tersebut ketika Wilmar menjual anak perusahaan, yang menunjukkan adanya keter-
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Weda Bay, Halmahera, Indonesia, neighbour to the PT Weda Nickel Mine.
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batasan dari proses penyelesaian masalah secara sukarela ini. Masyarakat di Jambi terus terlibat
dengan banyak konflik dengan perusahaan hingga kini, dan tuntutan-tuntutan mereka belum
pernah dikabulkan.
Dampak positif yang paling signifikan dari kasus Wilmar terlihat dalam audit kepatuhan yang
diterbitkan tahun 2009, dan kerangka kerja Kelompok Bank Dunia berikutnya untuk investasi
minyak sawit, dan perubahan besar pada cara IFC dalam menyeleksi proyek minyak sawit yang
akan mereka bantu pendanaannya. IFC belum membuat investasi minyak sawit lagi sejak
rekomendasi kerangka kerja pada tahun 2011. IFC juga telah membentuk program Layanan
Konsultasi untuk lebih banyak mengupayakan perbaikan sistematis atas dampak sosial akibat
dari bisnis minyak sawit di Indonesia. Namun, pada saat penulisan laporan ini, bagaimana
dampak dari program Layanan Konsultasi itu belum terlihat di situs IFC.
Di Weda Bay, CAO tidak membuat perbedaan yang jelas terkait penanganan masalah HAM.
Divisi Ombudsman dirasa tidak mampu melindungi para masyarakat pengadu secara baik,
yang membuat mereka merasa aman untuk berpartisipasi, sehingga proses pemecahan masalah
tidak berhasil dilakukan. Tim Kepatuhan memutuskan untuk tidak melakukan audit atas investasi IFC karena usaha tambang tersebut masih dalam tahap pra-konstruksi serta penilaian
lingkungan dan sosial budaya masih berlangsung. Namun, keputusan demikian menyebabkan
hilangnya kesempatan untuk menghasilkan informasi tentang proses pembebasan lahan yang
melanggar Standar Kerja IFC, dan menjadi semacam fait accompli (keadaan yang harus diterima) pada saat penilaian atas dampak proyek diselesaikan.
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Pada kasus perkebunan teh di India, keterbatasan yang melekat pada sifat sukarela dari proses
penyelesaian masalah ini lagi-lagi terjadi ketika perusahaan perkebunan teh menolak untuk
berpartisipasi dalam proses tersebut. Sehingga dalam kasus ini, fungsi penyelesaian sengketa
juga tidak menghasilkan dampak positif yang nyata pada persoalan HAM yang terjadi. Bahkan,
keterlibatan CAO dalam kasus tersebut menyebabkan dampak merugikan yang tidak diinginkan—di luar kontrol CAO—dalam bentuk pelecehan dan intimidasi dari manajemen
perkebunan kepada para pekerja dan LSM yang diyakini memiliki hubungan dengan pengaduan yang diajukan. Hasil penyelidikan atas investasi IFC di perusahaan teh tersebut belum
dipublikasikan pada saat laporan ini dibuat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas CAO terkait persoalan HAM
Secara keseluruhan, CAO akhirnya membuat sedikit perbedaan nyata dalam menyelesaikan
persoalan HAM terkait kasus-kasus tersebut. Hasil itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor
di luar kewenangan dan di luar jangkauan pengaruh CAO, tetapi tetap merupakan keputusan
operasional yang berada dalam kendali CAO dan/atau IFC/MIGA. Hal itu menunjukkan ada
beberapa potensi yang dimiliki CAO melalui kerja-kerjanya untuk membuat kontribusi lebih
besar dalam penyelesaian persoalan HAM. Meskipun, tidak banyak dampak positif yang teridentifikasi dalam kasus-kasus yang kami teliti, kami menilai bahwa, dalam keadaan tertentu,
arah dan tindakan umum dari CAO tetap menjadikannya sebagai salah satu mekanisme pengaduan non-yudisial yang paling menjanjikan dari semua yang tersedia, dalam membantu
masyarakat menyelesaikan pengaduannya dengan cara-cara yang lebih baik. CAO bisa menjadi
lebih efektif dalam menyediakan penyelesaian persoalan HAM untuk masyarakat yang terkena
dampak proyek yang didukung IFC/MIGA jika beberapa perubahan dibuat dalam cara dan
kewenangan kerjanya, berdasarkan pelajaran yang diambil dari laporan ini. Serta jika
masyarakat dan pekerja yang mengadu ke CAO melakukannya dengan mengerti keterbatasan
CAO, di samping tetap mempunyai dukungan yang kuat dari masyarakat sipil.

Faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi penyelesaian persoalan HAM
Penelitian kami menemukan bahwa, aspek-aspek tertentu dari pedoman operasional dan orientasi umum CAO, terkait pengaduan dan kelestarian sosial budaya dalam IFC/MIGA, memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan penyelesaian persoalan HAM, meskipun hal
demikian tidak selalu terbukti dalam kasus yang kami teliti. Faktor-faktor tersebut antara lain:
Aksesibilitas: Kriteria siapa yang memenuhi syarat dan panduan kerja CAO menyebabkannya
sangat mudah diakses sebagai forum penyelesaian masalah. Kemudahan demikian layak diapresiasi dan seharusnya dicontoh secara luas oleh mekamisme pengaduan lainnya. Namun
demikian, kemudahan akses tersebut seringkali tergantung pada dukungan LSM. Walaupun
kelompok masyarakat yang rentan dapat dilayani dengan baik melalui kewenangan CAO untuk
memulai penyelidikan kepatuhan, meskipun belum ada pengadu, CAO dapat lebih
meningkatkan daya jangkaunya kepada kelompok rentan tersebut dengan mengizinkan LSM
mengajukan pengaduan atas nama mereka sendiri tanpa harus membuktikan hubungannya
dengan masyarakat yang terdampak (LSM mungkin disyaratkan untuk membuktikan kasus
yang diajukannya guna memenuhi pengecualian tersebut, dan langkah-langkah lainnya perlu
dilakukan untuk memastikan legitimasi dari pengaduan yang demikian).
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Alokasi sumber daya dan praktik profesional: CAO memiliki personel yang berkualitas dan
berpengalaman, jaringan mediator lokal, dan ahli lainnya yang membantu staf yang berbasis
di Washington, yang melakukan praktik kerja refleksif dan konsultatif, serta sumber daya
tingkat tinggi yang kesemuanya berkontribusi terhadap fungsi kerjanya yang efektif.
Pengaruh dalam IFC/MIGA: Keseimbangan antara independensi lembaga dan kekuatan dalam
posisi CAO dibandingkan dengan IFC/MIGA telah menyebabkan pengaruh yang signifikan
dalam beberapa kasus terkait kegiatan IFC, meskipun ada ruang untuk perbaikan terkait tanggapan IFC/MIGA atas kinerja CAO.

Peluang untuk perbaikan kerja
Penelitian kami juga menemukan bahwa efektivitas CAO dalam menyelesaikan persoalan HAM
dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Banyak
dari rekomendasi perubahan tersebut menekankan pada pendalaman dan peningkatan dari
orientasi CAO saat ini kepada berbagai hal operasional, sebagaimana diatur dalam Panduan
Kerja CAO. Diperlukan juga perubahan pada Panduan Kerja dan/atau kewenangan CAO, sebagaimana didiskusikan oleh Kelompok Bank Dunia. Para pengguna CAO juga dapat belajar
dari berbagai penanganan kasus berdasarkan penelitian ini untuk membuat penggunaan CAO
yang lebih baik demi peningkatan penghormatan HAM.

Pemecahan masalah vs kepatuhan hak asasi manusia
Pemecahan masalah sebagai cara untuk penyelesaian keluhan di bidang HAM memiliki nilai
yang membatasi kelenturan dalam penyelesaian masalah, contohnya penyediaan mata pencaharian tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari perbaikan hak asasi manusia. Pemecahan
masalah demikian tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai standar minimum dalam persetujuan, dan lebih dipahami sebagai bagian dari proses tawar-menawar. CAO sendiri tidak
menganggap dirinya sebagai mekanisme penyelesaian masalah HAM, dan harus terus menjelaskan terkait adanya harapan yang demikian.

Penyelesaian masalah dan penerapannya
Selanjutnya, meskipun beberapa jalan keluar dihasilkan dalam proses pemecahan masalah,
kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi itu mudah gagal dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, atau memposisikan masyarakat pengadu yang terdampak untuk menikmati kehidupan dan budaya yang aman. Ada potensi untuk meningkatkan kepatuhan atas HAM dalam
proses pemecahan masalah, dan beberapa perubahan dalam cara kerja CAO bisa menjawab
persoalan ini. Implikasi praktis dari mekanisme pemecahan masalah ini adalah:
1

Pertimbangan yang lebih banyak perlu diberikan pada standar minimum untuk 'solusi'
atau 'persetujuan', sehingga mereka sejalan dengan norma-norma HAM. CAO sebaiknya mempertimbangkan pengenalan standar HAM sebagai titik awal untuk negosiasi, dan pemeriksaan kepatuhan pada perjanjian-perjanjian untuk memastikan mereka
memenuhi Standar Kinerja IFC dan norma-norma HAM.
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2

Perhatian yang lebih diperlukan dalam pelaksanaan jangka panjang dari persetujuan
tersebut, dan dukungan bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Dalam kasus Willmar, hal demikian tidak terjadi. Tetapi CAO telah memberikan dukungan demikian
dalam kasus yang lain, dan harus lebih sering melakukannya. Inovasi terbaru IFC dalam
bentuk Rencana Aksi Tingkat Proyek menunjukkan beberapa janji dalam memperluas
hasil kerja Kepatuhan CAO di luar perubahan internal di IFC/MIGA, dan lebih langsung menangani kebutuhan penyelesaian masalah.

Bagi masyarakat sipil dan komunitas, implikasinya adalah:
3

Para pengadu harus proaktif dalam negosiasi untuk mengusulkan standar minimum
yang lebih melindungi hak-hak mereka, dan mengusulkan pemeriksaan kepatuhan
pada setiap persetujuan. Masyarakat dan para pendukungnya juga harus mencoba
untuk 'membangun' dukungan jangka panjang untuk pelaksanaan penyelesaian
masalah, dan kemungkinan negosiasi ulang jika keluhan dan/atau isu-isu HAM yang
mendasarinya tidak cukup diselesaikan oleh persetujuan yang ada.

Menyeimbangkan kekuatan di antara para pihak
Jika pemecahan masalah ini dianggap jalan terbaik untuk menangani isu-isu hak asasi manusia
(untuk alasan pragmatis) penyeimbangan kekuasaan di antara para pihak menjadi sangat penting untuk dilakukan, tetapi saat ini tidak terjadi dalam proses di CAO. CAO berkomitmen
untuk bersikap imparsial dan menyeimbangkan kekuatan di antara para pihak yang bersengketa
untuk mengupayakan hasil yang adil. Namun demikian, perbedaan arti imparsialitas (ketidakberpihakan) mempengaruhi keputusan kerja CAO terkait dengan dua dimensi kekuatan yang
menjadi fokus kami dalam laporan ini: kapasitas 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-kasus yang kami pelajari, fungsi penyelesaian sengketa
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. Kewajiban untuk memastikan keterlibatan perusahaan—suatu logika yang niscaya
dalam pendekatan penyelesaian masalah—berarti bahwa pendekatan untuk meningkatkan kapasitas dan pengaruh menjadi blunder dalam konteks ‘berada di luar persengketaan’ dan upaya
untuk menyelesaikan persoalan ketidakseimbangan kekuatan menjadi tidak berhasil.
Beberapa perubahan yang lebih signifikan dalam pendekatan CAO dapat memulai untuk mengatasi masalah ini. Implikasi praktis dari hal ini untuk CAO adalah:
1

Lebih banyak investasi diperlukan untuk menyeimbangkan kapasitas para pihak tidak
hanya terkait pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan proses mediasi (atau
proses pemecahan masalah yang lain), tapi juga terkait dengan kebutuhan lainnya yang
muncul saat proses mediasi, seperti keahlian teknis dan pengetahuan. CAO dapat
mempertimbangkan untuk menyediakan peningkatan kapasitas yang lebih langsung
bagi masyarakat, dan/atau dukungan dan sumber daya bagi kelompok masyarakat sipil
untuk melakukan kerja-kerja yang tidak mudah tersebut.
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2

Lebih banyak yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan di antara para
pihak dalam bernegosiasi. Walaupun banyak kelemahan struktural masyarakat ketika
berhadapan dengan dunia bisnis yang tidak dapat langsung diselesaikan, langkah-langkah
tetap dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan kekuatan para pihak guna mendorong proses penyelesaian 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 dengan 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 pandangan 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.

Bagi kelompok sipil dan masyarakat, ada dua implikasi:
1
2

Salah satu peran paling penting yang dapat dimainkan oleh organisasi masyarakat sipil
adalah pembangunan kapasitas bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan, mengarahkannya, dan memanfaatkan setiap persetujuan sampai pada tahap implementasi.
Pertimbangan strategis perlu diberikan tentang bagaimana caranya menyamakan kekuatan dalam proses negosiasi. Karena itu, belajar dari pengalaman kelompok-kelompok
yang telah melalui proses mediasi menjadi sangat penting.

Pemanfaatan lebih lanjut atas pemeriksaan kepatuhan
Saat ini, fungsi kepatuhan sangat terbatas dampaknya pada penyelesaian masalah HAM, padahal
seharusnya tidak demikian. Penelitian kami menghasilkan empat pelajaran mengenai penggunaan fungsi Kepatuhan dalam CAO:
1

2
3

Dampak dari investigasi kepatuhan atas penyelesaian masalah HAM dapat di tingkatkan
dengan kemauan yang lebih besar untuk melaksanakan penyelidikan, utamanya pada
tahap awal pelaksanaan proyek, dan khususnya saat persoalan pembebasan lahan
mengemuka. Hal demikian memungkinkan menurut Panduan Kerja CAO, dengan cara
memberikan makna yang lebih umum pada apa yang dimaksud dengan dampak ‘sosial
dan lingkungan yang signifikan’.
CAO harus tetap mengawasi tanggapan IFC/MIGA terhadap investigasi kepatuhan,
dan mengidentifikasi serta memanfaatkan hubungan dan kekuatan pengaruh untuk
mendorong tanggapan yang lebih kuat.
Saat ini, Yurisdikasi CAO atas pemrakarsa proyek sangatlah terbatas. Ketika perusahaan
tidak mau ikut serta dalam pemecahan masalah secara sukarela melalui fungsi penyelesaian sengketa, harus ada pilihan dimana perusahaan demikian dapat langsung diselidiki oleh fungsi Kepatuhan. Hal demikian akan membutuhkan perluasan
kewenangan dari CAO.
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4

5

6

Rencana aksi tingkat proyek yang partisipatif sebagai jawaban yang dibutuhkan untuk
penyelidikan (dari IFC/MIGA maupun pemrakarsa proyek) dapat meningkatkan
dampak dari penyelidikan dalam menyelesaikan masalah. Hal demikian membutuhkan
perubahan dalam tanggung jawab IFC/MIGA.
Kaitan yang lebih erat antara penyelidikan kepatuhan dengan proses penyelesaian sengketa dapat meningkatkan pengaruh penyelidikan bagi penyelesaian masalah. Hal
demikian secara teori memungkinkan menurut Paduan Kegiatan CAO, tetapi akan
memerlukan kesadaran untuk keluar dari kebiasaan kerja CAO.
Penyelidikan kepatuhan, dan bukan hanya evaluasi kepatuhan, harus didorong jika
kekhawatiran terkait keselamatan menjadi alasan bahwa proses penyelesaian sengketa
tidak dapat dilakukan atau gagal. Hal demikian dapat diformulasikan ke dalam perubahan Panduan Kerja CAO, tetapi masih mungkin dilakukan menurut Panduan yang ada
sekarang pun.

Pengaruh atas pemenuhan HAM yang lebih luas
Akhirnya, ada beberapa potensi bagi CAO untuk menghubungkan kasus-kasus lokal dengan
masalah sistemik, serta mengupayakan perubahan sistemik pada isu-isu HAM yang berangkat
dari penanganan kasus yang ada. Namun, potensi demikian sangat bergantung pada hubungan
antara semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, dan pada kemauan CAO untuk
menggunakan hubungan antara pemangku kepentingan itu untuk mengadvokasi tanggapan
yang lebih terencana pada masalah-masalah kunci. Setidaknya ada tiga implikasi praktis dari
potensi demikian untuk CAO:
1

2

3

CAO harus terus mengupayakan, sebagaimana sudah dilakukan, untuk membangun
hubungan dengan mediator setempat dan kelompok masyarakat sipil. Kombinasi dari
struktur formal atas hubungan demikian (seperti RSPO) dan jaringan informal, akan
meningkatkan kemungkinan untuk menjelaskan pelajaran yang dapat ditarik dari masing-masing kasus sebagai upaya untuk mengubah praktik bisnis di sektor yang lebih
luas dan mengubah hukum, jika diperlukan.
CAO harus terus mendorong IFC dan Kelompok Bank Dunia untuk menyelesaikan
penyebab utama yang mengakibatkan munculnya kerugian HAM. Program Konsultasi
IFC pada minyak sawit adalah contoh yang baik tentang bagaimana penyelesaian penyebab utama pelanggaran HAM itu bisa dilakukan, meskipun bukti atas dampak positif
penerapan penyelesaian demikian belum ada.
CAO dapat lebih teratur melibatkan fungsi konsultasinya, dan dapat lebih aktif terlibat
dalam diskusi dengan masyarakat sipil terkait permasalahn HAM, di samping fokus
pada penyelesaian sengketa dan mengarahkan nasihat atas pelajaran dari kasus yang
ada utamanya kepada IFC/MIGA.

Untuk kelompok sipil dan masyarakat, implikasinya adalah pentingnya menjaga dan memperkuat jaringan yang ada. Jaringan yang lebih kuat dapat menciptakan ruang belajar yang lebih
baik serta memberikan kesempatan untuk saling berbagi saran di antara masyarakat yang mengajukan keluhan, serta dapat lebih memanfaatkan masing-masing kasus-kasus yang ada untuk
mengangkat masalah yang lebih besar, apabila memang sesuai.
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Keterbatasan dalam mengatasi kerugian HAM
Penelitian kami juga menemukan bahwa beberapa syarat dasar untuk bekerjanya CAO memunculkan batasan-batasan yang signifikan terhadap dampak kerja CAO, tetapi berada di luar
kendali CAO. Khususnya, tanpa daya paksa, pengaruh CAO untuk membawa perubahan dalam
perilaku bisnis sangat ditentukan oleh kondisi pasar. Hal demikian sebagian menjelaskan keengganan dari IFC/MIGA untuk mendasarkan hasil kerja CAO guna melaksanakan setiap bentuk
hukuman, karena ketakutan IFC/MIGA bahwa hal itu akan mendorong dunia bisnis berpikiran
bahwa mereka tidak membutuhkan dukungan dari sistem keuangan. Jika perusahaan memilih
untuk memisahkan diri dari IFC/MIGA (dengan menjual anak perusahaan atau membayar
pinjaman lebih awal), maka pengaruh CAO dengan sendirinya menjadi terbatas.
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