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Outline Pelatihan 

• Pendahuluan 

• Skema Proses Uji Tuntas & Penanganan Keluhan / Pemulihan 

• Fungsi Utama Perusahaan yang perlu Terlibat 

• Pokok-pokok Panduan Penanganan Keluhan (6) 

• Kriteria Efektivitas Ruggie (7) 

• Sphere of Influence dan Strategi Penanganan Keluhan 
kaitannya dengan Pemangku Kepentingan External 

• Pentingnya Koordinasi Multi-Pihak 

• Pitfalls yang harus dihindari 

• Bagaimana dengan UMKM? 

• Pertanyaan - pertanyaan 
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Sebelum Pelatihan 

• Penekanan bukan salah atau benar, tetapi saling berbagi 
pengalaman (Knowing & Showing); 

• Wajib berkenalan satu dengan yang lainnya; 

• Bertanya lah langsung tanpa menunggu; 

• Hal-hal yang ingin ditanyakan tertulis – letakkan di “Parking 
Lot”. 
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Pendahuluan 

Sumber: bisnisdanham.id AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 4 



Pendahuluan 

 

Sumber: Kementerian Luar Negeri AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 5 



Pendahuluan 

Sumber: bisnisdanham.id AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 6 



Proses Uji Tuntas 

Kebijakan HAM Menilai Dampak 

Integrasi Melacak Kinerja 

Mekanisme 
Penanganan Keluhan 

Mengadopsi Pernyataan 
Kebijakan Mengenai 
tanggung jawab perusahaan 
untuk menghormati HAM 

Mengambil langkah-langkah 
proaktif untuk memahami 
bagaimana kegiatan yang 
ada dan akan dilakukan 
berdampak pada HAM 

1 2 

3 4 

Memastikan bahwa HAM 
terintegrasi di seluruh 
bagian perusahaan secara 
horisontal dna vertikal 

Menyimpan nilai dan 
melaporkan kinerja untuk 
perbaikan di masa depan 

Memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan 
memastikan penyelesaian sengketa sejak dini untuk 

menghindari memanasnya pennaganan keluhan 
mnejadi sengketa yang lebih besar. 

Sumber: GCN Netherlands, 
How to do Business with 
Respect for Human Rights, 
alih bahasa oleh IGCN dan 
Elsam, 2014, p.36 AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 7 



Sumber: bisnisdanham.id 

Mekanisme Penanganan Keluhan  
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Fungsi-fungsi Utama Perusahaan untuk Terlibat 

Fungsi-fungsi Utama Perusahaan yang perlu dilibatkan: 

• Human Capital / Sumber Daya Manusia - yang mana sering 
kali melakukan mediasi ketika terjadi konflik dan/atau 
sengketa antara manajemen dan karyawan; 

 

• Serikat Pekerja – Dapat menjadi rekan terpercaya untuk 
menerima (dan menangani) keluhan, bisa mendukung 
perusahaan dalam memperbaiki kinerja penanganan keluhan; 

 

• Community Relations – bertindak sebagai mediasi antara 
perusahaan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan 
external, yang terdampak oleh perusahaan, atau 
perpanjangan kegiatan usaha perusahaan yang sah;  
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(contd.): 

• Business Operations – dapat berkomunikasi langsung dengan 
komunitas, sehingga tentunya dapat memecahkan keluhan 
dan protes yang ada, juga dapat berfungsi sebagai sumber 
informasi terkait kleuhan dan protes; 

 

 

 

Community Members 
memberikan notifikasi atas 
keluhan kepada perusahaan  
(sumber gambar: Rio Tinto) 

Fungsi-fungsi Utama Perusahaan untuk Terlibat 
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Fungsi-Fungsi Utama Perusahaan untuk Terlibat 

(contd.): 

• Legal & Compliance – atau yang dalam keseharian menangani 
whistle blower system di dalam perusahaan, dan mengerti 
hukum dan peraturan perundang-undangan; 

 

• Komite Etik perusahaan / Manajemen Senior  – menerima 
keluhan secara langsung, menempatkan akuntabilitas di 
perusahaan 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Pokok Panduan UNGP dalam Penanganan Keluhan: 

1. Memahami arti Pemulihan; 

2. Mengambil manfaat sepenuhnya dari mekanisme 
penanganan keluhan; 

3. Pemetaan dari mekanisme penanganan keluhan yang ada; 

4. Menggunakan ‘Kriteria Efektivitas’; 

5. Mempertimbangkan untuk memperluas cakupan ataupun 
menciptakan mekanisme tersendiri bagi pemangku 
kepentingan external; 

6. Memperbaiki kinerja mekanisme penanganan keluhan. 
Sumber: Shift, GCN Netherlands, Oxfam, ‘Doing Business with Respect for 
Human Rights’, a guidance tool for companies, 2016, p.103 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan 

Pokok Panduan 1:  

Memahami arti Pemulihan  

 

Definisi: sebuah proses atau tindakan agar dapat pulih – pulih di 
sini adalah merujuk kepada individu atau sekelompok orang yang 
terdampak HAM nya atau dilanggar HAM nya karena kegiatan 
usaha perusahaan. 

 

Apabila sulit pulih seperti sedia kala, maka kompensasi atau 
bentuk lain dapat diambil untuk memperbaiki keadaan. 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan 

• Kompensasi adalah memperoleh ganti rugi secara finansial atau 
non-finansial. Kompensasi juga dapat diberikan oleh negara ketika 
pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya. 

 

• Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa 
pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk 
tindakan tertentu. 

 

• Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya 
kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan 

• Pemulihan hukum yang merupakan wilayah kekuasaan negara 
dapat menjadi salah satu pemulihan ketika pelanggaran 
terjadi. 

 

• Pemulihan non-hukum atau non-yudisial menjadi sebuah 
komponen penting dari kerangka Bisnis dan HAM. Sistem 
pemulihan non-hukum yang baik memiliki kriteria efektivitas 
penanganan keluhan non-hukum. Mekanisme tersebut dapat 
disediakan oleh pemerintah dan perusahaan. 
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Tipe Mekanisme Penanganan Keluhan  
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Tipe Mekanisme Penanganan Keluhan  

Su
m

b
er

: 
Sh

if
t,

 G
C

N
 N

et
h

er
la

n
d

s,
 O

xf
am

, ‘
D

o
in

g 
B

u
si

n
es

s 
w

it
h

 R
es

p
ec

t 
fo

r 
H

u
m

an
 R

ig
h

ts
’,

 a
 g

u
id

an
ce

 t
o

o
l f

o
r 

co
m

p
an

ie
s,

 2
0

1
6

, 
p

.1
0

5
 

AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 17 



Pokok Panduan Penanganan Keluhan 

Pokok Panduan 2:  

Mengambil manfaat sepenuhnya dari mekanisme penanganan 
keluhan 

 

Untuk: 

(1) Sebagai peringatan dini : deteksi awal  mempelajari pola 
keluhan  antisipasi potensi keluhan dan masalah  
identifikasi apabila terdapat permasalahan yang sistemik; 

(2) Mencegah permasalahan meluas dan konflik yang memanas 
 konsekuensi biaya, reputasi perusahaan, dan sebagainya. 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan 

Pokok Panduan 3:  

Pemetaan dari mekanisme penanganan keluhan yang ada 

 

Contoh-contoh 3 Pertanyaan Analisa ‘gap’ – untuk pemangku 
kepentingan internal & external: 

 

1. Apakah semua pemangku kepentingan perusahaan yang 
berpotensi terkena dampak kegiatan-kegiatan perusahaan 
mempunyai akses ke mekanisme penanganan keluhan yang 
ada? – Jika tidak, mekanisme tambahan apa yang perlu 
diterapkan? 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Contoh-contoh 3 Pertanyaan Analisa gap – untuk pemangku 
kepentingan internal dan external (contd.) : 

 

2. Apakah mekanisme penanganan keluhan yang baru dan 
terencana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ruggie tentang 
mekanisme penanganan keluhan yang efektif? – Jika tidak, 
bagaimana mekanisme ini perlu diperbaiki? 

 

3. Apakah mekanisme penanganan keluhan yang ada 
memfasilitasi proses belajar yang terus menerus dan perbaikan 
sepanjang waktu? – Jika tidak, apa yang perlu dilakukan? 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Contoh penerapan WhistleBlowing/er System di perusahaan: 

Contoh Integrity box di 
Rajawali Corpora - yang 
diletakkan di berbagai lokasi 
untuk memudahkan akses 
bagi pelapor. Hal ini paralel 
dengan media email dan 
telepon yang 24/7 tersedia 

Contoh di Assa yang 
menekankan kepada syarat 
pelaporan dan investigasi oleh 
pihak Assa (tim WBS) atau 
pihak ketiga 

Contoh di PLN – yang 
memberikan rasa aman 
dengan secara jelas 
mneginformasikan bahwa 
‘pelapor dilindungi secara 
khusus oleh Direksi’. AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 21 



Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Dilema? 

 

1. Mencantumkan identitas menjadi masalah – karyawan 
enggan atau takut; 

2. Akses kurang memadai; 

3. Kurang dipercaya nya tim WBS yang ada; 

4. Kurang legitimasi dan transparansi. 
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Kriteria Efektivitas 

Pokok Panduan 4:  

Menggunakan Kriteria Efektivitas (dari Prof. Ruggie) 

 

 

 

 

A. Legitimasi • Terpercaya; 
• Bertanggung jawab untuk penanganan yang adil 

B. Dapat 
Diakses 

• Diketahui secara luas; 
• Pendampingan bagi yang terkendala karena kondisi fisik, 

geografis, kemampuan baca-tulis, dsb.  

C. Dapat 
Diprediksi 

• Prosedur yang jelas dengan jangka waktu tertentu (indikatif) 
• Kejelasan tiap tahapan proses, hasil yang diharapkan pada tiap 

tahapan,  
• Monitoring yang jelas. 
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Kriteria Efektivitas 

Pokok Panduan 4:  

Menggunakan Kriteria Efektivitas (dari Prof. Ruggie), contd. 

 

 

 

 

D. Adil • Pihak-pihak yang dirugikan dapat mengakses seluruh informasi 
dan pengetahuan yang dibutuhkan 

• Mendapatkan akses terhadap bimbingan / pendampingan 
• Proses penanganan keluhan dilakukan secara adil dan dapat 

diterima semua pihak yang terlibat.  

E. Selaras • Sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. 

F. Transparan • Pihak-pihak yang terlibat selalu mendapatkan ‘updates’ 
terhadap proses yang berjalan 

• Memberikan informasi kinerja mekanisme penanganan keluhan 
kepada khalayak umum – membangun kepercayaan publik.  

G. Dialog & 
Pertemuan 

• Berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan terkait 
rancangan dan kinerja dari mekanisme penanganan keluhan  

• Selalu mengedepankan dialog sebagai cara dalam 
menyelesaikan keluhan. 

Informasi dipersingkat, diambil dari Sumber: Shift, GCN Netherlands, Oxfam, ‘Doing Business with Respect for 
Human Rights’, a guidance tool for companies, 2016, p.107 
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Sumber: bisnisdanham.id 

Kriteria Efektivitas 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Pokok Panduan 5:  

Mempertimbangkan untuk memperluas cakupan ataupun 
menciptakan mekanisme tersendiri bagi pemangku 
kepentingan external 

 

Catatan:  

Semakin panjang value chain dari perusahaan dan semakin luas 
kegiatan usaha perusahaan – sphere of influence perusahaan 
semakin berkurang.  
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Sphere-of-Influence Perusahaan 

Contoh Value Chain Perusahaan & Dampak HAM yang dapat terjadi: 

 

Perusahaan 
Subsidiaries 

Company 

UMKM Konsumen 

Distributor 

Masyarakat 
(Petani 

Plasma, dll) 
Masyarakat 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Keluhan dari karyawan (perlindungan kerja, kesehatan, sexual harassment, masalah di 
penggajian / pengupahan); 

2. Ketidak sesuaian kerjasama terkait prinsip Fair-Trade; 

3. Child Labor issues, pelanggaran HAM di tingkat rantai pasok; 

4. Masyarakat sebagai penyuplai mendapatkan pembayaran tidak sesuai, kegiatan perusahaan 
di tingkat ini mengganggu masyarakat adat setempat, pencemaran lingkungan (limbah) 

5. UMKM tidak dalam skema kerjasama yang win-win, terjadi pelanggaran HAM di tingkat ini; 
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Sphere-of-Influence Perusahaan 

Contoh Value Chain Perusahaan & Dampak HAM yang dapat terjadi: 

 

Perusahaan 
Subsidiaries 

Company 

UMKM Konsumen 

Distributor 

Masyarakat 
(Petani 

Plasma, dll) 
Masyarakat 

6 
8 

7 

9 

6. Ketidak sesuaian kerjasama terkait prinsip Fair-Trade; 

7. Child Labor Issues, pelanggaran HAM di tingkat distributor, isu ketidak adilan karena 
moda distribusi direct-distribution (on-line   / e-commerce); 

8. Produk tidak sesuai dengan praturan BPOM, terjadi uji coba produk ke hewan bahkan 
manusia, mengandung unsur yang membahayakan kesehatan; 

9. Keluhan bahkan konflik dengan masyarakat luas yang diakibatkan isu SARA , baik terkait 
promosi, dsb; isu environmental friendly products (isu terkait penggunanaan plastik) 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Pokok Panduan 5:  
Mempertimbangkan untuk memperluas cakupan ataupun 
menciptakan mekanisme tersendiri bagi pemangku kepentingan 
external 
 
(1) Membuka mekanisme penanganan keluhan yang ada kepada non-

karyawan; 
(2) Memperhatikan international framework agreements (trade union 

confederation terkait karyawan/buruh, dsb.); 
(3) Ikut serta dalam inisiatif multi-pihak / pemangku kepentingan (Fair 

Labor Association, RSPO, dsb.) 
(4) Berpartisipasi dalam mekanisme untuk sektor yang sama (usaha 

bersama dapat juga berarti mendapatkan keuntungan dari saling 
berbagi sumber daya); 

(5) Menciptakan mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat 
 

 
 

Sumber: Shift, GCN Netherlands, Oxfam, ‘Doing Business with Respect for 
Human Rights’, a guidance tool for companies, 2016, p.108 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Mekanisme Multi-Aktor: 

 

 

Tipe Mekanisme Multi-Aktor Mekanisme 

Tingkat Industri dan Sektor 
Tertentu 

• Clear Voice Hotline 
• Fair Food Programme 
• Fair Wear Foundation 
• HP Center for action labor issues 
• International Council of Toy Industries 
• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
• Voluntary Principles on Security & Human Rights 
• Workers Rights Consortium 

International Certification 
Bodies 

• Fairtrade 
• FSC Certification Scheme (Forest Stewardship 

Council’s Processing Formal Complaints) 
• Rainforest Alliance 
• Social Accountability International 
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Pokok Panduan Penanganan Keluhan  

Mekanisme Multi-Aktor (contd.): 

 

 

Sumber: Zagelmeyer, et al., Non-State based non-judicial grievance 
mechanism: an exploratory analysis, The University of Manchester – Alliance 
Manchester Business School, 2018, p.36 

Tipe Mekanisme Multi-Aktor Mekanisme 

Mekanisme Multi Pihak dengan 
kalangan bisnis sebagai anggota 

• Ethical Trading Initiative ETI (Struktur tiga-pihak) 
• Fair Labor Association 
• UN Global Compact 

Inisiatif Multi Pihak di kawasan 
regional 

• Accord on fire and building safety in Bangladesh 
• Amader Kotha 
• Issara Institute 
• Negev Bar Kayma 
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Mekanisme Penanganan Keluhan  

Contoh Sphere-of-Influence penanganan keluhan oleh perusahaan: 

 

Subsidiaries 
Company 

UMKM Konsumen 

Distributor 

Masyarakat 
(Petani 

Plasma, dll) 
Masyarakat 

Perusahaan 

Sphere-of-influence 
perusahaan 

Perusahaan tidak 
dapat menjangkau 
seluruh komponen 
dan pemangku 
kepentingan. 
 
Ada bagian yang tidak 
tersentuh / beririsan 
dengan penanganan 
oleh perusahaan. 
 
Kerjasama dengan 
pihak lain / 
pemangku 
kepentingan 
sangatlah penting. 
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Mekanisme Penanganan Keluhan  

Pokok Panduan 6:  

Memperbaiki kinerja mekanisme penanganan keluhan 

 

Diperlukan adanya pelaporan yang berkala dari pelaksanaan 
mekanisme penanganan keluhan ini, sampai dengan ke tingkat 
manajemen senior. 

Perusahaan dapat mengkaji mekanisme yang ada dibandingkan 
dengan Key Performance Indicator (KPI) tertentu yang dibuat, contoh: 

1. Jumlah keluhan berkurang dari area yang sama; jumlah keluhan 
yang dilaporkan media berkurang; 

2. Laporan audit menjelaskan jumlah kecelakaan kerja yang jauh 
berkurang; 

3. Turn-over karyawan berkurang, produktivitas meningkat; 

4. SOP yang telah direview diperbaiki. 
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Mekanisme Penanganan Keluhan  

Pitfalls (Kesalahan Umum) yang Harus Dihindari: 
 
• Mengambil perspektif perusahaan lebih banyak dibandingkan dari 

perspektif calon pengguna mekanisme penanganan keluhan – 
hendaknya melibatkan calon pengguna dalam merancang 
mekanisme ini; 

 
• Pemulihan Non-Hukum dipakai untuk menggantikan pemulihan 

Hukum – pemulihan non-hukum sifatnya meredam namun 
pemulihan hukum tidak dapat digantikan; 

 
• Mekanisme Penanganan Keluhan Tingkat Perusahaan Berdasarkan 

Keputusan Sepihak – sebaliknya perlu selalu memperhatikan 
prinsip-prinsip Ruggie; 

 
• Mencoba Satu Pendekatan untuk Semua Situasi – hendaknya 

disesuaikan dengan konteks, situasi terkini perusahaan, 
dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan 
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Bagaimana dengan UMKM? 

Saran untuk UMKM : 

• Prinsip-prinsip Ruggie bisa disesuaikan dengan kondisi 
perusahaan – perusahaan dapat bergabung dengan 
perusahaan lainnya untuk menciptakan mekanisme 
penanganan keluhan bersama; 

 

• Pelayanan Pihak Ketiga Ketimbang Milik Sendiri; 

 

• Membangun Prosedur Penanganan Keluhan Sektoral; 

 

• Memulai dari hal kecil dan mengembangkannya seiring 
berjalannya waktu 
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Bagaimana dengan UMKM? 

Bukan berarti UMKM berdampak kecil terhadap HAM: 
 
Contoh perusahaan kecil dengan potensi dampak HAM yang besar: 
• Perusahaan penyedia jasa keamanan swasta yang beroperasi di 

zona konflik [terkait Hak atas hidup, Hak untuk bebas dar 
penyiksaan & perlakuan yang tidak manusiawi] 

 
• Perusahaan internet yang menawarkan account email dan blog 

[Hak atas kebebasan berekspresi, Hak atas kebebasan dari 
penangkapan semena-mena dan pengasingan, Hak atas kebebasan 
dari campur tangan terhadap privasi, keluarga, rumah dan surat 
menyurat] 

 
• Perusahaan kecil dengan pangsa pasar luas di pasar lokal; 
 
• Perusahaan khusus yang membuat produk-produk yang 

menimbulkan dampak besar 
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Pertanyaan – Pertanyaan untuk Diskusi 

• Lingkup Perusahaan : mengajak serikat pekerja membangun 
mekanisme penanganan keluhan perusahaan. Setuju kah 
anda, dan bagaimana dampak nya, bagaimana praktek selama 
ini di Indonesia ? 

 

• Lingkup Sektor Usaha / Industri yang sama : dihimbau 
menciptakan mekanisme penanganan keluhan bersama. 
Setuju kah anda, dan bagaimana dampak nya, bagaimana 
praktek selama ini di Indonesia ? 

 

• Peran NGO dalam menjembatani kebutuhan akses ke 
mekanisme penanganan keluhan perusahaan yang saat ini 
berlangsung di Indonesia?  

AD_Pelatihan ACCESS dari ELSAM_Mar2019 37 



Pertanyaan – Pertanyaan untuk Diskusi 

 

• Peran NGO dalam membantu UMKM secara berkelompok 
menciptakan mekanisme penanganan keluhan / pemulihan? 
Berkelompok vs indvidual?  

 

• Bagaimana terhadap isu transgender di perusahaan, 
bagaimana pemenuhan hak-hak nya saat ini yang berjalan? 
Dan bagaimana seharusnya hal ini di-addressed di Indonesia? 

 

• Perusahaan ICT dapat berdampak besar kepada HAM: 
Sensor sepihak konten dari social platforms, AI yang dapat 
mengakses data user dan mengolahnya secara massive tanpa 
sepengetahuan user, serta bagaimana updates dari 
penanganan keluhan oleh Unicorn yang ada di Indonesia?  
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