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PENGANTAR
TIM PENULIS

“Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia,
bukan keserakahan manusia”
(Mahatma Gandhi)

Berdasarkan data terbaru yang dirilis www.katadata.com
disebutkan bahwa satu persen orang terkaya Indonesia menguasai 46%
kekayaan seluruh penduduk termasuk penguasaan hutan dan lahan.
Data tersebut sesungguhnya telah menjadi pengetahuan bersama bagi
masyarakat sipil/civil society organization (CSO) yang mengadvokasi
penyelesaian konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang diderita komunitas
desa dikarenakan sengketa lahan dengan perusahaan ekstraktif
terutama perkebunan skala besar, pertambangan dan hutan tanaman
industri.
Dalam laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
menunjukkan bahwa eskalasi konflik agraria terus meningkat dengan
kasus-kasus kekerasan yang menyertainya. Pada tahun 2017, KPA
mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di
berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87
hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala
Keluarga (KK). Dibandingkan tahun 2016, angka kejadian konflik pada
tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan dimana
terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik
agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.
Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati
posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini
sepanjang tahun 2017, atau (32%) dari seluruh jumlah kejadian konflik.
Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah
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kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan
94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian
konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik,
sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor
pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi
sepanjang tahun 2017.
Dalam menurunkan eskalasi konflik, Perkumpulan Bantuan
Hukum Kalimantan (PBHK) dan Impartial Mediator Network (IMN) yang
merupakan lembaga CSO telah mengimplementasikan pendekatan
resolusi konflik dengan cara mediasi, negosiasi, dan penegakan hukum.
Akan tetapi, kedua lembaga tersebut dihadapkan pada keterbatasan
untuk memberikan pelatihan resolusi konflik kepada perempuan di
komunitas yang berakibat pada rendahnya keterlibatan perempuan.
Selain itu, juga masih terbatas buku panduan negosiasi yang khusus
menyasar kelompok perempuan di komunitas.
Kolaborasi penyelesaian buku ini juga memerlukan jalinan
koordinasi yang serius mengingat IMN berkantor di Bogor sedangkan
PBHK di Pontianak. Hanya komitmen dan semangat yang membuat
kedua lembaga ini dapat dengan efektif menyelesaikan buku panduan
yang dirancang khusus untuk membantu kelompok perempuan di
komunitas. Harapannya, buku ini dapat dipakai dengan mudah oleh
kelompok perempuan meski tim penulis menyadari akan lebih mudah
apabila kelompok perempuan telah mendapatkan pelatihan-pelatihan
dasar seperti paralegal, negosiator dan kesetaraan gender. Tujuan
utama dari tersedianya panduan ini agar perempuan di komunitas
mengambil peran untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya
dalam mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan sebagai
sumber kehidupan dan penghidupan dari ancaman industri ekstraktif
yang tidak memberikan kemanfaatan kepada komunitasnya.
Kolaborasi antar CSO—IMN (Ahmad Zazali, Rian Hidayat, Anita
Rucitawati dan Lucy Nurul Aisyah) dan PBHK (Khairuddin, Nurul Wahdah,
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Arafat, Nani, Ricardo H. Simandalahi, Abdul Cholis dan Putu Dewi
Sureveyati)—dalam menyusun panduan ini, hampir memakan waktu
6 bulan masa penyusunan dan juga melibatkan beberapa Program
Officer dari The Asia Foundation: Margaretha Tri Wahyuningsih, Fadila
Ayu Hapsari, Dorta Pardede, dan Ika Susetyo, dengan pengalamanpengalamannya dalam pengelolaan Program SETAPAK di The Asia
Foundation. Selain itu keterlibatan aktivis kesetaraan, Abdullah Abdul
Muthaleb, telah memperkuat isi dari buku panduan ini kaya dengan
analisis gender. Perempuan komunitas juga hadir dalam penyusunan
awal yaitu Ibu Ngatinah dari Desa Olak-Olak Kubu dan IbuMardiah dari
Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Tim penulis menyadari bahwa kami kesulitan untuk mendapatkan
referensi yang memadai dalam penulisan buku panduan yang
harapannya: informatif, berisi pengalaman-pengalaman inspiratif dari
perempuan-perempuan dalam melakukan negosiasi namun tetap
dapat dibaca dengan mudah. Salah satu upaya untuk mengatasi
terbatasnya referensi tersebut adalah menghadirkan pengalamanpengalaman perempuan di komunitas yang bekerja bersama
mitra SETAPAK lain mulai dari Aceh hingga Papua yang berjuang
mempertahankan hak-haknya yang dirampas dengan mengambil
peran sebagai negosiator perempuan. Menyadari kekurangan tersebut
kami membuka diri untuk segala masukan berharga dari pembaca
untuk perbaikan buku panduan ini di masa mendatang.
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan
The Asia Foundation atas dukungannya, juga kepada United Kingdom
Climate Change Unit (UKCCU) yang telah mendukung kami hingga
buku panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Selamat membaca !
Pontianak, Juli 2019
Tim Penulis
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PENGANTAR
THE ASIA FOUNDATION
PROGRAM SETAPAK 2
Upaya mendorong tata kelola hutan dan lahan yang adil, setara
dan berkelanjutan adalah memastikan bahwa kelompok perempuan di
tingkat tapak juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kelompok
laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pengalaman
Indonesia dalam mengelola hutan dan lahan menunjukkan bahwa
perempuan kemudian tidak menerima manfaat yang sama bahkan
mereka tetap terpinggirkan. Sebagai contoh pembayaran ganti rugi
lahan milik keluarga kepada perkebunan sawit lebih banyak dikelola
(baca: dinikmati) suami sebagai kepala rumah tangga. Pada kondisi
lahan sudah semakin langka, perempuan juga kehilangan hutan
sebagai mata pencaharian mereka. Berbeda dengan laki-laki yang bisa
keluar dari desa dan bekerja sebagai buruh migran, perempuan tidak
seleluasa laki-laki karena tugas menjaga anak dan orangtua diserahkan
kepada perempuan.
Pengelolaan SDA yang tidak menggunakan prinsip berkelanjutan
juga menyebabkan perempuan di tingkat tapak merasakan hilangnya
sumber penghidupan seperti kotor dan beracunnya air sungai karena
limbah pestisida sawit, hilangnya pangan dihutan karena sudah
menjadi hutan monokultur serta lebih parah dialami oleh banyak
kelompok perempuan di dekat areal tambang adalah rusaknya kualitas
hidup mereka karena kerusakan lingkungan bahkan meninggalnya
anak-anak mereka karena berenang dilubang bekas tambang (JATAM
Kaltim, 2016-2018).
Meski peran perempuan dalam mengelola hutan dan lahan
dengan cara-cara berkelanjutan telah dikenali sejak lama, namun peran
tersebut tidak terlalu sering disebarluaskan dan direplikasi dibanyak
tempat dikarenakan kondisi patriarki yang kuat serta pendekatan dalam
pengelolaan SDA yang sangat maskulin dan terkadang mengabaikan
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keterlibatan perempuan. Termasuk dalam mediasi konflik sumber daya
alam, peran-peran perempuan tidak terlalu sering kita dengar terlibat
dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Padahal pengalaman
perempuan terlibat sebagai negosiator dalam pengelolaan sumber daya
telah menghasilkan beberapa proses yang kondusif dan memberikan
kemanfaatan yang signifikan kepada komunitas.
Sebagai contoh langkah yang diambil oleh almarhumah ibu
Karmin, seorang paralegal dari desa Labuan Panimba, Sulteng. Sejak
suaminya ditahan oleh polisi karena melakukan protes terhadap
perusahaan tambang yang merusak lingkungan hidup kampungnya,
ibu Karmin melakukan negosiasi kepada polisi yang menahan suaminya
dan kemudian dibebaskan. Sayangnya, dalam proses penyelesaian
buku panduan ini, pada tanggal 20 Mei 2019, ibu Karmin mendahului
kita semua menghadap yang Maha Kuasa, meski pengalaman inspiratif
almarhumah harapannya dapat terus dikenang melalui buku ini.
Upaya lain juga ditunjukkan oleh Ibu Dewi Sartika dari Desa
Batu Bedulang, Kabupaten, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang terus
menerus mengupayakan negosiasi atas konflik lahan yang dihadapi
warga kampung Batu Bedulang dengan PTPN I. Ibu Ngatinah, selain
hadir dalam penyusunan awal buku panduan ini juga adalah pejuang
perempuan inspiratif dari Desa Olak-Olak Kubu yang mengambil peran
untuk menjembatani konflik antara desanya dengan perusahaan sawit,
PT. Sintang Raya. Ngatinah (36 tahun) adalah Sekretaris Gerakan Serikat
Perempuan Tani di Desa Olak-Olak Kubu dan tanpa letih berjuang
bersama anggota komunitas desa agar lahan mereka seluas 64hektar
dari 32 Kepala Keluarga bisa dikembalikan kepada komunitas desa.
Dalam penyelesaian/resolusi konflik, TAF meyakini bahwa
negosiasi adalah salah satu strategi efektif dalam menyelesaikan
konflik sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara dialog atau
berunding sehingga menekan eskalasi konflik, menghindari konflik fisik
serta menemukan jalan keluar yang memberikan ruang bagi kedua
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belah pihak untuk berdamai dengan situasi (jika tidak bisa disebut
win-win solution). Selama ini, tidak semua kelompok masyarakat sipil
melihat negosiasi konflik adalah jalan yang efektif, namun bagi The Asia
Foundation, strategi ini penting untuk digunakan dalam mengurangi
eskalasi konflik meski mungkin tidak akan pernah memenuhi rasa
keadilan di komunitas itu sendiri (misalkan, lahan komunitas yang
diambil perusahaan adalah 300 hektar, maka dengan proses negosiasi
akan dikembalikan 250 hektar disertai dengan kompensasi lain misal
CSR yang akan dibayarkan perusahaan kepada komunitas kampung).
Menjadi seorang negosiator dalam konflik tenurial (hutan dan
lahan) sangatlah berbeda dengan peran seorang mediator. Perbedaan
utamanya terletak dalam keberpihakan, dimana seorang negosiator
sejak awal sudah jelas berpihak kepada komunitas yang diwakilinya.
Sedangkan fungsi mediator haruslah netral, tidak boleh berpihak.
Sebelum buku ini disusun, kedua mitra TAF, PBHK dan IMN juga telah
mendukung peningkatan kapasitas kepada CSO dan perempuan
komunitas guna meningkatkan keterampilan dalam melakukan
negosiasi dalam konflik sumber daya alam. Setidaknya sudah 60
personil CSO dan 30 perempuan komunitas berlatih keterampilan ini.
Harapannya, melalui buku panduan ini, akan lebih banyak perempuan
komunitas yang akan mendapatkan peningkatan kapasitas yang sama.
Buku panduan ini diharapkan dapat membantu perempuan
dalam melakukan teknik-teknik bernegosiasi yang efektif sehingga
membuahkan hasil bagi komunitas yang diwakilinya. Akhir kata, terima
kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam
penyelesaian panduan ini menuju penyelesaian konflik SDA yang adil
dan setara di Indonesia.
Margaretha Tri Wahyuningsih
Program Officer, The Asia Foundation
Untuk program Environmental Governance--SETAPAK
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INDONESIA PUSAKA
Karya: Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata
Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi
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Akses

adalah peluang atau kesempatan yang
diberikan untuk memanfaatkan sumber daya.
Sumber daya ini dapat berupa sumber daya
alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu.
Bila dihubungkan dengan negosiasi maka akses
akan membuka peluang bagi perempuan dan
kelompok rentan lainnya untuk ikut serta dalam
negosiasi tersebut dalam setiap tahapnnya,
termasuk pada saat menentukan kesepakatan
akhir. Akses ini dapat berupa regulasi, kondisi
geografis dan kehidupan sosial masyarakat yang
memungkinkan perempuan untuk terlibat.

Analisis
Gender

adalah proses menganalisis data dan
informasi secara sistematis tentang laki-laki
dan perempuan sehingga dapat diketahui
bagaimana kedudukan, fungsi, peran dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta
faktor yang mempengaruhi. Analisis gender
akan membantu negosiator perempuan untuk
menemukan akar masalah dan dampak terjadi
konflik SDA tersebut. Dengan analisis gender,
maka apa saja dampak yang terjadi tersebut
hingga bagaimana upaya menyelesaiaknnya,
akan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi perempuan.
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Bias
Gender

adalah pandangan dan sikap yang lebih
mengutamakan salah satu jenis kelamin
daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat
pengaturan dan kepercayaan budaya yang
lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
Misalnya,
lebih berpihak kepada laki-laki
daripada kepada perempuan atau sebaliknya.
Perempuan dianggap sebagai “manusia kelas
kedua” yang tidak memiliki kemampuan
untuk terlibat dalam penentuan keputusan
dalam sebuah negosiasi.

Budaya
Partiarkhi

adalah kondisi sosial yang menempatkan lakilaki sebagai pemegang kekuasaan utama dan
mendominasi dalam segala aspek kehidupan.
Laki-laki dianggap berkuasa penuh terhadap
kehidupan dan kemudian menempatkan
perempuan sebagai makhluk kelas kedua
(bukan utama). Proses negosiasi selama ini
sangat minim keterlibatan perempuan, salah
satu penyebabnya adalah kuatnya anggapan
sosial tersebut yang menempatkan laki-laki
sebagai pihak utama yang menentukan
seluruh proses, termasuk kesepakatan akhir
sebuah negosiasi.

xvi
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Buta
Gender

adalah suatu pandangan atau sikap yang
menunjukkan ketidaktahuan bahwa laki-laki
dan perempuan memiliki pengalaman dan
kebutuhan yang berbeda dalam pengelolaan
SDA, termasuk ketika terjadi konflik. Sering
disebut pula jika orang yang buta gender adalah
orang yang tidak bisa membedakan antara
gender dengan kodrat (seks). Jika dihubungkan
dengan negosiasi, maka sikap buta gender
tersebut dari sikap dan cara pandang bahwa
perempuan tidak memiliki perlu dilibatkan
dalam negosiasi karena negosiasi dianggap
sebagai wilayah kuasanya laki-laki.

Data
Terpilah

adalah hasil pengamatan/pengukuran yang
telah dikelompokkan secara terpilah menurut
jenis kelamin yang menggambarkan status
serta kondisi perempuan dan laki-laki, termasuk
data terkait kelompok rentan dan penyandang
disabilitas yang berguna untuk mendukung
proses negosiasi. Contoh: ketika disebutkan
jumlah korban yang terkena dampak longsor,
maka dirincikan jumlahnya berapa laki-laki dan
berapa perempuan, berapa anak laki-laki dan
berapa anak perempuan, termasuk berapa
lansia, ibu hamil, Balita dan penyandang
disabilitas. Ketika disebutkan jumlah KK yang
bersengketa lahahnya dengan perusahaan,
juga dipilah datanya: berapa KK laki-laki dan
berapa KK perempuan.
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Gender

adalah
konsep
yang
mengacu
pada
pembedaan peran, atribut, sikap, sifat, atau
prilaku yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat atau yang dianggap pantas untuk
laki-laki dan perempuan. Gender bukan kodrat
dan bukan hanya bicara tentang perempuan
tetapi bicara tentang keduanya, perempuan
maupun laki-laki. Gender dapat juga disebut
sebagai peran, tugas dan tanggungjawab
yang pantas dan patut dilakukan oleh lakilaki maupun perempuan dalam kehidupan
sosialnya. Memasak di rumah, ikut musyawarah
di kampung, termasuk menjadi negosiator
merupakan bagian dari gender.

Keadilan
Gender

adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam
proses negosiasi, keadilan gender akan
tercapai apabila telah mempertimbangkan
pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan
sebagai perempuan dan sebagai laki-laki
untuk mendapat akses, peran, kontrol dan
manfaat dari proses negosiasi tersebut.
Keadilan gender akan memberikan peluang
yang sama bagi laki-laki dan perempuan
untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil
keputusan
(menentukan
kesepakatan
negosiasi).
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Kebutuhan
Praktis
Perempuan

adalah kebutuhan yang diperlukan oleh
perempuan
yang
berkenaan
langsung
dengan kebutuhan domestik (rumah tangga)
dan biasanya berkaitan dengan kodratnya
perempuan (menstruasi, hamil, melahirkan,
nifas dan menyusui). Contohnya, ketersediaan
air bersih untuk memasak, layanan pemeriksaan
kehamilan, cuti hamil dan melahirkan, serta
ketersediaan ruang menyusui di tempattempat umum.

Kebutuhan
Strategis
Perempuan

adalah kebutuhan yang diperlukan perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan dirinya sehingga dapat terlibat
secara adil dan setara. Pendidikan politik bagi
perempuan dan pelatihan bagi perempuan
untuk
menjadi
negosiator
merupakan
dua contoh bentuk Kebutuhan Strategis
Perempuan.

Kelompok
Difabel

adalah kelompok yang memiliki kemampuan
fisikdan mental, dan sensorik yang berbeda
dalam
berinteraksi
dilingkungan
sosial
sehingga sering kali mengalami hambatan
untuk berpartisipasi secara utuh dan efektif
dengan komunitas lainnya. Kelompok ini
dikenal juga dengan kelompok berkebutuhan
khusus,
dan
pemerintah
Indonesia
menyebutnya dengan penyandang disabilitas.
Namun akses untuk mendapatkan keadilan
dilindungi oleh Negara melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas.
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xix

Kelompok
Rentan

adalah
kelompok
yang
membutuhkan
dukungan dan bantuan dari anggota
masyarakat yang lain karena kerentanan
mereka untuk mengalami resiko lebih dari
kelompok lainnya seperti bayi, anak usia
di bawah lima tahun, anak-anak, remaja
perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, lanjut
usia, dan fakir miskin.

Kesetaraan
Gender

adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan
dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
kehidupan sosialnya. Dalam proses negosiasi,
keadilan gender akan mendorong lahirnya
kesetaraan gender yang menempatkan lakilaki dan perempuan memiliki hak yang sama
dalam setiap proses negosiasi.

Kodrat

adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
diterima oleh laki-laki dan perempuan, yang
tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat diubah,
bersifat kodrati dan berlaku umum, tidak
tergantung pada waktu, tempat dan budaya.
Perempuan memiliki rahim dan payudara
merupakan kodrat perempuan sedangkan
laki-laki memiliki penis dan sperma merupakan
kodrat laki-laki.
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Konflik
Sumber
Daya Alam

adalah konflik atau perselisihan atau
pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan,
pemanfaatan, dan penggunaan terkait
sumber daya alam.

Konsiliasi

adalah salah satu metode penyelesaian
sengketa dengan menggunakan pihak ke
tiga (konsiliator) untuk menjelaskan dan
menguraikan fakta serta membuat suatu
usulan penyelesaian kepada para pihak yang
bersengketa, namun usulan tersebut tidak
bersifat mengikat.

Konsultasi

adalah suatu proses penyelesaian konflik
dengan melibatkan pendapat atau masukkan
dari pihak ketiga yang memiliki keahlian atau
kemampuan tertentu sehingga pihak yang
berkonflik mendapatkan gambaran tentang
langkah langkah penyelesaian yang akan di
lakukan.

Local
Champion

adalah sebutan yang sering digunakan
dalam Program SETAPAK sebagai bentuk
penghargaan bagi perempuan, termasuk
laki-laki di komunitas yang memiliki
komitmen
dan
berupaya
mendorong
terwujudnya pengelolaan hutan dan lahan
yang berkeadilan gender.
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xxi

Mediasi

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan
yang prosesnya dibantu oleh pihak ketiga. Pihak
ketiga tersebut disebut dengan istilah “mediator”.
Artinya, ketika terjadi konflik, maka masyarakat
di satu pihak dan perusahaan di pihak yang lain
bersepakat untuk menyelesaikan konflik antara
keduanya tersebut yang dibantu oleh mediator,
sebagai “penengah”.

Negosiasi

adalah
sebuah
upaya
penyelesaian
sengketa atau konflik dimana para pihak
yang bersengketa tersebut bertemu secara
langsung dan kemudian membahas masalah
dan pilihan kesepakatan yang disetujui
kedua belah pihak sebagai upaya mengakhiri
konflik. Jika masyarakat berkonflik dengan
perusahaan, maka masyarakat dan perusahaan
tersebut bertemu dan kemudian melakukan
negosiasi sehingga konflik antara keduanya
dapat diselesaikan. Negosiasi tidak melibatkan
perantara atau pihak ketiga sebagai penengah.

Netral
Gender

adalah cara pandang atau sikap yang tidak
memihak kepada salah satu jenis kelamin.
Karena itu, perempuan dan laki-laki dianggap
sama saja masalahnya dalam penanganan
konflik SDA. Tanpa pelibatan perempuan pun
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dalam proses negosiasi, tidak menjadi masalah
karena laki-laki dan perempuan sepenuhnya
memiliki masalah yang sama.

Negosiator
Perempuan

adalah perempuan (termasuk laki-laki yang
sudah sensitif gender dan mendukung
gerakan perempuan) yang terlibat langsung,
bertindak aktif dalam proses penyelesaian
sengketa (konflik) secara adil dan setara
melalui tahapan-tahapan negosiasi.

Paralegal

adalah setiap orang baik perempuan maupun
laki-laki yang sudah terlatih dan mempunyai
pengetahuan dan ketrampilan di bidang
hukum
yang membantu penyelesaian
masalah hukum yang dihadapi oleh orang
lain atau komunitasnya. Paralegal tidak harus
sebagai Sarjana, tidak harus pula lulus kuliah
di bidang hukum.

PADIATAPA

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal
Tanpa Paksaan (PADIATAPA) mengacu pada
prinsip bahwa masyarakat memiliki hak
untuk memberikan atau tidak memberikan
persetujuan untuk tindakan yang akan
mempengaruhi mereka, terutama tindakan
yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan
sumber daya alam tradisional mereka.
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Pengarusutamaan
Gender

adalah sebuah strategi yang dibangun untuk
memasuk-kan gender sebagai bagian tidak
terpisahan dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan.
Dalam panduan ini, Pengarusutamaan
Gender dijadikan sebagai pendekatan yang
menempatkan
laki-laki dan perempuan
memiliki
peluang
dan
kontrol
yang
setara dalam proses negosiasi dengan
mempertimbangakan permasalahan, pengalaman, keinginan dan kebutuhan yang
berbeda yang dimiliki keduanya.

Sensitif
Gender

xxiv

adalah bentuk pengetahuan dan kesadaran
penuh bahwa perempuan dan laki-laki
memiliki
permasalahan,
pengalaman,
kebutuhan dan aspirasi yang berbeda. Dengan
demikian, sesorang yang sudah sensitif
gender akan mendorong proses negosiasi
yang adil dan setara sehingga baik laki-laki
maupun perempuan didengarkan suaranya
dan menjadi bagian dalam penentuan
kesepakatan-kesepakatan penting dalam
sebuah negosiasi.
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“Sangat tepat bila perempuan mempunyai peran
yang sangat besar dalam merawat dan menjaga
bumi, karena bumi dan perempuan dapat
memberikan kedamaian dan kesejahteraan”
- Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI
Disampaikan dalam “Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Kesetaraan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” yang difasilitasi The Asia
Foundation pada 28 Maret 2018

Buku Panduan - Negosiator
Perempuan
Foto oleh:
The Asia Foundation, Armin Hari
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BAB I

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam: hutan, lahan, air dan segala
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah aset negara
berharga yang berdasarkan Pasal 33 di UUD 1945 diharapkan
akan menjadi sumber pendapatan negara untuk kemakmuran
penduduknya. Namun sayangnya, pengelolaan SDA di Indonesia
relatif masih berpihak kepada pengusaha guna mendapatkan ijin
pengelolaan lahan di usaha perkebunan sawit, hutan tanaman
industri dan pertambangan skala besar yang mengabaikan hak
kelola masyarakat atas hutan dan lahan. Ketidakadilan pengelolaan
sumberdaya alam ini menyebabkan konflik wilayah kelola atau yang
dikenal dengan konflik tenurial. Konflik ini umumnya terjadi antara
masyarakat dengan perusahaan, juga antara masyarakat dengan
pemerintah terutama di kawasan konservasi akibat proses penunjukan
kawasan hutan yang tidak melibatkan masyarakat.
Konflik wilayah kelola ini berdampak pada terganggunya mata
pencaharian masyarakat, terampasnya sumber-sumber penghidupan
termasuk air bersih, rusaknya lingkungan hidup yang berakibat pada
gangguan kesehatan dan ancaman kematian, bencana banjir dan
longsor yang mengancam jiwa hingga kriminalisasi masyarakat
sampai harus mendekam di penjara karena mempertahankan hak
wilayah kelolanya.
Selama ini, upaya yang dilakukan masyarakat dalam
memperjuangkan hak kelolanya kadangkala menemui kendala
mulai dari perselisihan dalam keluarga karena beda pandangan
ideologis tentang hak hingga mendapatkan ancaman keselamatan
jiwa dari sesama warga atau aparatur desa/kampung dan aparat
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hukum yang cenderung memihak perusahaan. Menyikapi eskalasi
konflik SDA yang beresiko tinggi ini, resolusi konflik dengan strategi
negosiasi coba dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil
yang percaya bahwa proses-proses dialog adalah alternatif kegiatan
yang dapat dilakukan selain dengan melakukan demonstrasi atau
membawa kasus sengketa ke pengadilan yang berbiaya mahal, rumit
dan membutuhkan waktu yang lama.
Resolusi konflik juga dimungkinkan menggunakan mekanisme
sukarela (voluntary) seperti Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)
yang mewajibkan anggotanya untuk mempraktikkan tata kelola bisnis
yang baik dan tidak melanggar HAM, serta tersedianya mekanisme
pengaduanyang memungkinkan CSO ataupun masyarakat melaporkan
tindakan pelanggaran hukum terkait penguasaan lahan masyarakat
agar dibangunnya tekanan pasar internasional terhadap perusahaan
sawit skala besar yang melanggar hak-hak klaim lahan komunitas.
Di sektor kehutanan terutama Hutan Tanaman Industri (HTI)
juga terdapat skema sertifikasi yang mewajibkan perusahaan HTI
tersebut melakukan kebijakan keberlanjutan (sustainability policy)
yang mewajibkan perusahaan HTI melakukan proteksi dengan
tidak membuka konsesi di hutan alam serta tidak melanggar hak
asasi manusia dalam praktek bisnisnya. Di sisi lain, Pemerintah
Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK
P.84/2016 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
serta Perdirjen PSKL Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi
Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Perdirjen PSKL Nomor 2 Tahun 2016
tentang Komunitas Penyelamat Sumber Daya Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Permen LHK Nomor 34 Tahun
2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam
Pengelolaan SDA dan LH.
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Selain itu, di Kementerian Pertanian juga sedang bergulir
pembahasan draft Permen Pedoman Penanganan Gangguan Usaha
Perkebunan dimana banyak kritik CSO atas penggolongan konflik
dengan nama gangguan usaha perkebunan, yang dalam mekanisme
penyelesaiannya akan menggunakan strategi mediasi konflik.
Instrumen dan aturan hukum yang disebutkan diatas adalah peluang
bagi keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui
dialog dengan proses yang adil dan setara. Fakta selama ini, bahwa
yang paling merasakan dampak dari konflik sumber daya alam adalah
kelompok perempuan.
Akan tetapi keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik sangat
minim, dikarenakan ada kondisi umum di desa dimana perempuan
masih dianggap anggota masyarakat kelas dua. Akibatnya dalam proses
pengambilan keputusan pendapat perempuan jarang didengar. Selain
itu, kondisi perempuan dengan tingkat pendidikan formal yang rendah
membuat kepercayaan diri mereka juga rendah sehingga enggan
terlibat dalam proses musyawarah baik di tingkat desa apalagi dengan
orang dari luar kampung seperti pihak perusahaan atau pemerintah.
Menghadapi kondisi ini IMN dan PBHK telah terlibat dalam peningkatan
kapasitas perempuan untuk berperan sebagai negosiator konflik. Dan
dalam pelatihan tersebut masih banyak keraguan dari peserta, misalnya
terlontar pertanyaan-pertanyaan seperti:
“Saya mau terlibat tapi saya belum tahu caranya (bernegosiasi)
seperti apa?” atau “kesempatan bagi saya untuk terlibat dalam
penyelesaian konflik itu terbuka, tapi bagaimana saya harus
melakukannya, apa yang harus saya kerjalakan, dari mana saya harus
memulainya”? atau juga “Saya selama ini sudah terlibat, tetapi hanya
hadir saja tanpa bisa mempengaruhi keputusan yang umumnya oleh
tokoh kampung, tokoh adat dan tokoh agama yang umumnya laki-laki,
apa yang harus saya lakukan?”.
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Panduan ini hadir untuk menjawab pertanyaan di atas: apa,
mengapa, kapan, dan bagaimana negosiasi tersebut dilakukan. Selain
itu, hadirnya panduan ini juga didasari kebutuhan bahwa panduan
untuk perempuan komunitas dalam melakukan negosiasi belum
tersedia. Meskipun IMN telah banyak menghasilkan panduan-panduan
negosiasi efektif dalam konflik SDA, namun hanya ditujukan khusus
bagi kelompok masyarakat sipil dengan bahasa-bahasa teknis dan
belum berperspektif gender.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan “Negosiator Perempuan; Menyelesaikan Konflik
Sumber Daya Alam Secara Adil dan Setara” ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi perempuan komunitas untuk menggunakan proses
penyelesaian konflik SDA melalui negosiasi dengan pihak lain seperti
perusahaan atau pemerintah.
The Asia Foundation mengenal kelompok pejuang perempuan
(local champion) yaitu perempuan komunitas yang terlibat dalam
pengambilan keputusan atas penyelesaian konflik SDA di kampungnya.
Termasuk juga perempuan yang telah dilatih untuk menjadi paralegal,
dapat semakin percaya diri untuk terlibat secara penuh dalam proses
negosiasi. Karena itu tujuan buku panduan ini adalah memperkuat
pengetahuan dan kemampuan perempuan yang telah, sedang dan
akan mengambil peran dalam penyelesaian konflik SDA di komunitas.

C.

PENDEKATAN

Panduan ini sengaja memilih terminologi “negosiator
perempuan”, bukan “perempuan negosiator”. Apa bedanya dan
mengapa harus demikian? Terdapat dua alasan penting untuk
menjelaskan ini.
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Buku panduan ini menggunakan istilah negosiator perempuan,
bukan perempuan negosiator. Mengapa? Jika merujuk kepada
konsep kesetaraan berbasis gender, maka istilah negosiator
perempuan adalah istilah yang memberikan pesan dan kesan
pemberdayaan kepada perempuan. Bahwa dalam proses
negosiasi ini, peran mereka setara dengan negosiator laki-laki:
membawa proses yang efektif dan memberikan kemanfaatan
kepada seluruh anggota komunitas.

Pertama, Program SETAPAK percaya bahwa 5 bentuk diskriminasi
perempuan (secara detil akan dijelaskan di bab 2) masih mendera
banyak perempuan dikomunitas yang dilatarbelakangi oleh faktor
budaya dan tafsir agama. Diskriminasi ini membuat perempuan enggan
untuk terlibat termasuk mengambil peran menjadi seorang negosiator
konflik SDA. Kedua, diskriminasi kepada perempuan hanya bisa diubah
jika semua pihak terlebih laki-laki percaya dengan konsep kesetaraan
berbasis gender yang memberikan kesempatan kepada perempuan
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, konflik SDA
memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan,
termasuk kelompok rentan lainnya. Bila kesadaran ini ada maka upaya
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bukannya menjadi
tanggung jawab perempuan tetapi juga harus menjadi tanggungjawab
bersama: perempuan dan laki-laki.
Meskipun meyakini bahwa ada kondisi ketidakadilan yang dialami
perempuan, panduan ini memandang pentingnya kesadaran, sikap
pro aktif dan daya kritis perempuan sendiri untuk bisa berperan aktif.
Dengan demikian, maka perempuan juga perlu mengkritisi, berjuang
mengubah situasi di tengah masyarakat yang selama ini menyebabkan
mengapa perempuan tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dan
dukungan dari laki-laki yang memiliki kepekaan dan komitmen untuk
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mendukung perempuan agar dapat terlibat penuh dalam negosiasi.
oleh karena itu, walaupun panduan ini ditujukan untuk perempuan,
namun laki-laki yang memiliki pandangan yang sama terkait
peran penting perempuan dalam penyelesaian konflik juga dapat
menggunakan panduan ini.

D.

RUANG LINGKUP
Dengan segala keterbatasan referensi, maka penulisan buku ini

terdiri dari lima BAB dengan rincian sebagai berikut:
BAB I. Menguraikan tentang latar belakang mengapa panduan ini
hadir, maksud dan tujuan serta pendekatan yang digunakan.
BAB II. Menguraikan tentang persoalan sumber daya alam dan
konflik. Di dalamnya juga menyajikan banyak fakta mengapa
kemudian konflik tersebut memiliki dampak khusus yang sifanya
berbeda kepada perempuan. Berbagai dampak konflik tersebut
dihubungkan kemudian dengan pentingnya penyelesaian konflik
yang membuka ruang bagi perempuan untuk berperan dan
menentukan keputusan-keputusan penting di dalamnya.
BAB III. Mengulas tentang negosiasi sebagai bagian dari resolusi
konflik, tujuan dan manfaat negosiasi, prinsip-prinsip negosiasi
efektif, tiga kunci dasar negosiasi serta situasi yang memungkinkan
untuk bernegosiasi.
BAB IV. Menjelaskan tentang mengapa perempuan dapat menjadi
negosiator, kemampuan dasar negosiator perempuan, tantangan
menjadi negosiator perempuan.
BAB V. Mengulas tentang tahapan negosiasi dimulai dari pra
negosiasi, pelaksanaan negosiasi dan pengambilan keputusan
serta tahapan setelah negosiasi. Selain itu juga ditampilkan strategi
dan cara meminimalisir risiko sebagai negosiator perempuan.
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“Begitu banyak kepentingan di kawasan hutan,
tambang, dan melahirkan konflik dan sengketa tanah
dan sumber daya alam yang akut. Ruang sempit bagi
masyarakat semakin terbatas, konflik menjadi mudah
bereskalasi menjadi sengketa, termasuk yang melahirkan
kekerasan. Itu semua semakin mempersempit ruang
hidup perempuan, yang berkelindan dengan proses
pemiskinan.”
Prof. Sulistyowati Irianto
Dalam Orasi Kebudayaan: Pemiskinan
Perempuan dan Eksploitasi Alam
Universitas Indonesia,
17 September 2015
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Foto oleh:Perempuan
The Asia Foundation, Armin Hari
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BAB II
KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DAN
DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN

A.

SUMBER DAYA ALAM DAN KONFLIK

Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah
kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan
hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar
dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Dimana
manusia yang menginginkan sesuatu akan selalu termotivasi untuk
memenuhi keinginannya, dan mengabaikan kebutuhan lain serta
mengesampingkan kepentingan orang lain (Maslow, 1943). Sama halnya
dengan ketersediaan sumber daya alam. Apabila tidak dimanfaatkan
dengan cara-cara yang berkelanjutan, sumber daya alam akan semakin
langka dan tidak menutup kemungkinan dapat memicu konflik dalam
pengelolaannya. Di Indonesia, konflik SDA memiliki beberapa tipologi.
Beberapa di antaranya adalah:
1.

Perusahaan dengan Masyarakat.
Konflik perusahaan dengan masyarakat seringkali terjadi karena
proses pembebasan lahan masyarakat yang tidak sesuai prosedur.
Misalnya tidak diakuinya wilayah kelola masyarakat adat, tidak
adanya kontribusi perusahaan bagi masyarakat, perusahaan
tak menghargai keberadaan masyarakat yang bermukim di
sekitar konsesi. Selain ituganti rugi pembebasan lahan dan ganti
rugi tanam tumbuh yang diberikan kepada masyarakat penuh
dengan manipulasi. Konflik juga disebabkan oleh adanya tanahtanah milik masyarakat yang dimasukkan dalam sertifikat HGU
perusahaan, pemotongan bagi hasil plasma atau pola kemitraan
yang tidak sesuai perjanjian, penyediaan kebun plasma yang
tidak sesuai, serta pengelolaan bagi hasil plasma maupun pola
kemitraan yang tidak transparan.
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2.

Pemerintah dengan Masyarakat.
Konflik pemerintah dengan masyarakat umumnya terjadi di
wilayah lindung dan konservasi seperti Taman Nasional dan
Taman Hutan Rakyat (Tahura), dimana adanya ketidakjelasan
penataan batas kawasan hutan melalui pengesahan dan berita
acara yang jelas tentang wilayah kelola masyarakat dan wilayah
konservasi ekosistem.

3.

Pemerintah dengan Perusahaan.
Konflik pemerintah dengan perusahaan seringkali terjadi akibat
perusahaan melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan tanpa
izin dari pihak yang berwenang, membuka lahan dengan cara
membakar, beroperasi di gambut dalam, serta rusaknya fasilitas
negara (jalan umum) yang digunakan oleh perusahaan berbasis
hutan dan lahan, ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar
pajak, melakukan penambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan
hutan, dan tidak melaksanakan reklamasi paska tambang.

4.

Perusahaan dengan Perusahaan.
Konflik sesama perusahaan ini seperti konflik pertanahan yang
timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian
legalitas terhadap kepemilikan tanah.

5.

Masyarakat dengan Masyarakat.
Konflik yang timbul akibat persaingan antara masyarakat kaya
dengan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses atas hak
kelola guna memenuhi hajat hidup terutama kebutuhan pokok.
Selain itu juga bisa terjadi konflik antar kelompok masyarakat adat
dalam penentuan batas wilayah, dan konfllik antara masyarakat
setempat dengan masyarakat transmigran.
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Tabel 1: Jenis dan Jumlah Konflik Agraria di Indonesia

Jenis Konflik

Jumlah

Masyarakat – Perusahaan

289

Masyarakat – Lembaga Pemerintah

140

Masyarakat – Masyarakat

112

Pemerintah – Perusahaan

14

Perusahaan – Perusahaan

13

Sumber: Diolah dari Catatan Akhir Tahun 2017 (KPA)

Dalam penyelesaian konflik SDA, negosiator perempuan akan
sering terlibat dalam tipologi konflik seperti tabel 1 di atas. Sementara,
untuk tipologi konflik antara perusahaan dengan perusahaan,
negosiator perempuan jarang terlibat untuk menjembatani
kepentingan perusahaan, walaupun dalam prakteknya, konflik
antara perusahaan akan berdampak padayang bermukim di sekitar
wilayah konsesi.
Konflik SDA umumnya terjadi apabila masyarakat yang memiliki
hak atas tanah tidak memperoleh pengakuan dan hak untuk mengelola
sumber daya alam, serta tidak dilibatkan dalam proses-proses
pengambilan keputusan. Penyebab terjadinya konflik SDA memang
sangat beragam, tergantung kondisi masyarakat, dan keberpihakan
pemerintah setempat terhadap masyarakat lokal. Menurut Zazali (2012),
akar terjadinya konflik SDA dapat dipicu oleh beberapa permasalahan
yang meliputi:
1.

Tumpang tindih kebijakan pemerintah dan hak adat atas
pengelolaan dan SDA. Tumpang tindih ini bisa terjadi karena
proses pemberian izin yang mengabaikan kepentingan
masyarakat dan tanpa memperhatikan izin-izin sebelumnya.
Akibatnya, banyak petak lahan masyarakat yang dikuasai oleh
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lebih dari satu perusahaan karena izin yang tumpang tindih
tersebut.
Masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA sangat memperhatikan
kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Tetapi ketika
perusahaan berbasis hutan dan lahan beroperasi, hal-hal tersebut
diabaikan. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dipraktikkan
masyarakat lokal termasuk perempuan menjadi hilang atau
hancur karena adanya perubahan sistem pengelolaan yang
dijalankan perusahaan. Di berbagai daerah, pertentangan ini
terjadi karena perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat,
dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, bahkah
bertentangan dengan ketentuan adat sehingga memicu
munculnya konflik lahan.
2.

Tidak ada ruang politik untuk implementasi tata kelola
sumber daya alam yang adil. Ruang ini diartikan sebagai bagian
dari upaya pelibatan masyarakat di dalamnya, termasuk proses
yang tidak terbuka kepada masyarakat. Tiba-tiba saja sudah
ada izin yang dikeluarkan untuk perusahaan tertentu. Banyak
kejadian, konflik SDA di Indonesia muncul karena kurangnya
akses informasi terkait dengan pengelolaan SDA tersebut
yang sudah diserahkan negara kepada perusahaan, dan tanpa
adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA). Berbagai dokumen perusahaan seperti Surat Izin
Usaha, Izin Lingkungan, dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal), hingga Peta Konsesi begitu susah diperoleh.
Semuanya dianggap rahasia perusahaan atau rahasia negara.
Persoalan ini menjadi lebih berat bagi perempuan di mana
perempuan sulit mendapatkan haknya atas informasi terkait
pengelolaan SDA.
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3.

Tidak ada program pembangunan ekonomi berbasis
masyarakat yang efektif. Hadirnya perusahaan dengan izin
mengelola hutan dan lahan dalam cakupan tertentu, sejatinya
dapat memberikan manfaat dan meningkatkan ekonomi warga
setempat. Faktanya, banyak sekali warga di sekitar perusahaan
justru hidup di bawah standar, semakin miskin karena kehilangan
akses atas hutan dan lahan. Kewajiban perusahaan melalui
program CSR misalnya, sering dikelola secara tertutup dan tidak
sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk perempuan.

4.

Kebingungan dan distorsi (penyimpangan) tentang hak-hak
adat yang berakibat pada pengelolaan sumber daya yang
buruk. Hal ini sebagai bentuk pengabaian atas hak-hak adat yang
seharusnya dilindungi dan tetap dijamin keberlangsungannya,
justru diabaikan sama sekali. Perusahaan berkuasa penuh tanpa
mau tahu tentang adanya hak-hak adat tersebut.

5.

Tumpang tindih hak milik atas tanah dan sumber daya di antara
masyarakat dan perusahaan. Selain tumpang tindih sesama
perusahaan (satu kawasan lahan yang izinnya dikuasai lebih
dari satu perusahaan), juga sering sekali konflik SDA diakibatkan
adanya “penguasaan” perusahaan atas lahan yang dimiliki
masyarakat. Artinya, ada hak atas tanah yang awalnya dimiliki
masyarakat, tiba-tiba sudah masuk dalam wilayah perusahaan
karena pemerintah sudah memberikan izin untuk dikuasainya.

6.

Masyarakat dipaksa untuk melepaskan hak-haknya atas
pengelolaan SDA karena adanya operasi perusahaan. Banyak
konflik SDA akibat masyarakat yang dipelakukan dengan tekanan
tertentu (dipaksa, diteror) untuk melepaskan hak-haknya kepada
perusahaan. Proses ini sering berakhir dengan kekerasan dan
kriminalisasiyang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak
masyarakat, termasuk perempuan.
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7.

Perebutan lahan antar masyarakat. Jelas ini bisa saja terjadi
ketika masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, dan
akan lebih parah jika perbedaan kepentingan tersebut sudah
mengarah pada perpecahan dalam masyarakat dimana ada
kelompok yang membela perusahaan dan sebaliknya ada
kelompok yang anti perusahaan. Situasi ini akan mempersulit
masyarakat sendiri karena tidak satu suara dalam melindungi/
menjamin hak-haknya atas kepemilihan tanah.

8.

Tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat lokal
atas pengelolaan SDA yang mereka lakukan. Banyak konflik
yang terjadi ketika proses ganti rugi yang sudah disepakati
tidak dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya, masyarakat akan
mendapatkan ganti rugi atas gangguan yang timbu lakibat
beroperasinya perusahaan tetapi setelah perusahaan berjalan,
janji ganti rugi tersebut tidak dipenuhi. Atau perusahaan berjanji
membayar Rp 350.000 per meter, tetapi harga yang dibayar tidak
sesuai dengan kesepakatan tersebut.

9.

Perampasan lahan setelah izin perusahaan dikeluarkan. Hal ini
bisa saja terjadi dengan berbagai kondisi di lapangan. Misalnya,
masyarakat menguasai kembali lahan yang sudah dikuasai
perusahaan, karena dalam proses perizinan, masyarakat setempat
sama sekali tidak dilibatkan, tidak pernah diajak bicara dan
dimintakan pendapatanya untuk menentukan keputusan akhir.

10.

Terbatasnya sisa lahan yang dapat digarap masyarakat.
Ketika areal izin penguasaan lahan bagi perusahaan semakin
meningkat, maka akan semakin terbatas lahan yang dapat
diakses dan dikelola oleh masyarakat, sehingga masyarakat
tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam, atau
memanfaatkannya untuk kepentingan lainnya.
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Biasanya Tidak Ada Faktor Tunggal
dalam Konflik SDA
Pengalaman menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik
tidak bersifat tunggal. Sangat mungkin konflik disebabkan
oleh lebih dari satu faktor.
Misalnya, konflik terjadi karena pelaksanaan kebijakan
diterapkan

tanpa

partisipasi

masyarakat

setempat,

dan faktor tertutupnya segala akses informasi dalam
pengelolaan SDA bagi masyarakat, termasuk kepada
perempuan. Dalam situasi demikian, pejuang perempuan
harus mengambil peran penting dalam proses-proses
penyelesaian konflik SDA dengan terlibat dan membangun
gerakan bersama kelompok perempuan dan laki-laki,
termasuk dengan menjadi negosiator perempuan.

B.

DAMPAK KONFLIK SDA TERHADAP PEREMPUAN

Mia Siscawati (2012) menjelaskan bahwa setiap konflik SDA
memiliki kaitan yang erat dengan aspek gender. Ketidakadilan yang
kerap dialami perempuan akibat eksploitasi SDA yang berujung pada
timbulnya konflik lahan mengakibatkan perempuan menanggung
beban ganda, diskriminasi, kekerasan fisik maupun psikis, gangguan
kesehatan, kehilangan sumber kehidupan dan pemiskinan. Terbatasnya
akses atas lahan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang secara
khusus berdampak pada perempuan, terutama perempuan dari
keluarga yang tidak memiliki lahan dan kelompok minoritas lainnya
yang telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti
kehilangan lahan yang mereka warisi dari orang tua, diskriminasi
internal dalam mendapatkan pendidikan karena kemiskinan yang
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diakibatkan oleh hilangnya akses atas lahan dan sumber daya, dan
beban yang lebih berat karena anggota keluarga yang laki-laki pergi
meninggalkan desa mereka untuk bekerja.

Di Sumatera Selatan, sejumlah perempuan melakukan
perlawanan kepada perusahaan milik Negara PTPN Cinta
Manis VII yang beroperasi di 21 desa. Perusahaan ini telah
mengantongi sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.000
ha. Di Desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir, kehadiran
perusahaan

tersebut

menyebabkan

(a)

peminggiran

perempuan dari ruang hidupnya, (b) mengancam akses
kelola perempuan terhadap hutan dan lahan serta sumbersumber pangan, (c) mengakibatkan kerugian ekonomi
karena sumber pendapatan warga umumnya berasal dari
hasil bertani,

(d) meninggalkan trauma mendalam bagi

perempuan dan anak-anak, dan (e) perempuan terpaksa
harus bekerja dua kali lipat dan tidak sedikit perempuan
yang akhirnya terpaksa mencari kerja di luar kampung.

Solidaritas Perempuan (2012) dalam buku “Mengurai Realita
Pemiskinan Perempuan Di Tengah Konflik Sumber Daya Alam; Merekam
Kasus-kasus Konflik Sumber Daya Alam (2008-2011) menguraikan
bagaimana kasus yang menimpa perempuan yang tinggal di sekitar
PT. Petro China yang mengalami keracunan akibat kebocoran gas
yang dilakukan oleh perusahaan, perempuan di sekitar PT. Newmont
Minahasa Raya yang mengalami kanker rahim, penyakit kulit, kanker
payudara akibat sumber air yang mereka gunakan telah tercemar
limbah tailing perusahaan, dan masih banyak lagi dampak yang
dialami perempuan akibat kehadiran suatu perusahaan. Pencemaran
air, udara, tanah dan kehilangan sumber mata pencaharian, kemudian
mengakibatkan beban perempuan semakin meningkat, karena
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peran-peran domestik, dan menjaga keluarga masih dibebankan
pada perempuan. Tidak hanya itu, perempuan secara perlahan
semakin terpinggirkan dari pengelolaan sumberdaya alamnya, akibat
dirampasnya sumber-sumber daya alam. Perampasan sumber-sumber
kehidupan oleh pemodal, kemudian sangat membatasi akses dan
kontrol perempuan terhadap sumber daya alamnya. Bahkan secara
sistematis peran-peran perempuan dalam mengelola sumberdaya
alam mulai tersingkirkan.
Meskipun perempuan memiliki peran sekaligus pengetahuan
yang sangat baik dalam pengelolaan sumber daya alam, namun tidak
pernah dipertimbangkan untuk menjadi pihak yang harus dilibatkan
dalam pengelolaan SDA itu sendiri. Jika ini yang terjadi maka hakhak perempuan atas hutan dan lahan juga tidak akan terpenuhi. Di
sini lain, ketika konflik terjadi, perempuan termasuk kelompok rentan
lainnya justru menerima dampak yang lebih berat. Berikut ini beberapa
dampak buruk konflik SDA bagi perempuan:
1.

Terampasnya hak-hak perempuan atas sumber daya alam.
Ketika konflik terjadi maka hak-hak perempuan atas pengelolaan
hutan dan lahan menjadi hilang. Perempuan punya hak yang sama
untuk mengelola hutan dan lahannya, tidak lagi mendapatkan
hak tersebut karena adanya konflik. Sebagai bagian dari warga
negara Indonesia, seharusnya perempuan punya hak untuk
memanfaatkan sumber daya alam hutan dan lahan dan segala
bentuk lainnya untuk keberlangsungan hidupnya.

2.

Munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender yang
menimpa perempuan. Hal paling sederhana misalnya, ketika
sumber mata air bersih tercemar, yang selama ini digunakan
perempuan dengan mudah diperoleh untuk kebutuhan
rumah tangga, menjadi hilang. Kemudian perempuan terpaksa
mencari air bersih yang lebih jauh dari rumahnya. Contoh
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lainnya, perempuan yang berada di tengah-tengah konflik akan
berpotensi mengalami pelecehan seksual, diperkosa hingga
dibunuh. Bahkan di sejumlah daerah, konflik SDA ini dalam
jangka panjang juga memperdalam tingkat kemiskinan. Artinya,
konflik SDA itu memiskinkan perempuan.
3.

Rentannya ketahanan rumah tangga. Data menunjukkan
bahwa semakin tinggi konflik SDA maka semakin besar peluang
terjadinya konflik rumah tangga. Hal ini bisa dipicu dengan faktor
kemiskinan, suami kehilangan pekerjaan, keluarga kehilangan
tanahnya yang pada akhirnya mengganggu keutuhan rumah
tangganya. Tidak heran, angka perceraian di daerah yang
konflik sumber daya alamnya juga relatif tinggi. Ketika hal
demikain terjadi, perempuan juga menjadi korban yang harus
menanggung bebannya.

4.

Hilangnya potensi perempuan untuk mengembangkan dirinya.
Setiap perempuan dengan status apa pun yang dimilikinya pasti
memiliki potensi yang seharusnya terus dapat dikembangkan.
Namun dengan adanya konflik sumber daya alam, maka
perempuan-perempuan kehilangan peluang untuk terus
mengembangkan potensinya. Solidaritas Perempuan (2012)
menyebutkan bahwa hutan sebagai bagian dari sumber daya
alam mempunyai nilai budaya yang melekat secara turun
temurun oleh masyarakat adat, terutama bagi perempuan. Bagi
perempuan adat, hutan merupakan rumah dan sumber-sumber
kehidupan mereka. Dari hutan, perempuan dapat memanfaatkan
kayu bakar, hingga obat-obatan tradisional yang dipergunakan
secara turun temurun. Hilangnya ekosistem dan kawasan hutan
tersebut, sangat berdampak terhadap ancaman kepunahan
nilai budaya, dan penghancuran sumber-sumber kehidupan
perempuan adat.
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Siti
Nurbaya dalam “Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Kesetaraan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” yang difasilitasi The
Asia Foundation pada 28 Maret 2018 di Jakarta menyampaikan
bahwa kelompok perempuan diyakini memiliki pemahaman
yang kuat di sektor SDA dan sebagai bagian dari upaya untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan SDA
yang berkelanjutan dan mensejahterakan. Namun, seringkali
pengetahuan dan pengalamannya tidak dijadikan sebagai
referensi dan pertimbangan dalam berbagai proses tata kelola
dan pengambilan keputusan terkait soal tanah lahan termasuk
soal hak perempuan atas tanah. Tentu hal demikian akan semakin
berat bagi perempuan ketika konflik terjadi, yang berimbas
kehilangan potensi yang ia miliki atas sumber daya alam.
5.

Meningkatnya Angka Perkawinan Anak. Rumah KitaB, sebuah
lembaga yang banyak melakukan penelitian soal kawin anak di
Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan anak paling banyak
terjadi di daerah di mana krisis ekologi dan krisis ekonomi terjadi.
Hampir seluruh provinsi di Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) mengalami krisis agraria akibat perkebunan sawit,
serta dipicu oleh peralihan fungsi tanah untuk bisnis pariwisata di
mana tempat-tempat tersebut memiliki angka perkawinan anak
yang tinggi.
Ketika tanah diambil oleh industri tambang, industri sawit, dan lain
sebagainya, banyak laki-laki kehilangan pekerjaannya karena tidak
bisa mengakses tanah. Hilangnya pekerjaan bagi laki-laki memaksa
mereka berpindah ke tempat lain, atau menjadikan anak sebagai
tulang punggung keluarga. Ketika hal demikian terjadi, maka posisi
anak-anak (terutama anak perempuan) yang masih belia menjadi
tidak aman tinggal di desa sehingga mendorong agar anaknya
segera menikah.
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“Desa Bialo, Kabupaten Bulukumba, di mana
hampir separuh lahan per-tanian berpindah tangan
ke investor, peralihan ini menyebabkan petani
kehilangan lahan, beralih profesi menjadi buruh tani,
atau bermigrasi ke Makassar dan Malaysia untuk
bekerja sebagai buruh perkebunan sawit. Selama
dua tahun terakhir di Desa Bialo, ada enam anak
perempuan di bawah 15 tahun yang telah dikawinkan
untuk mengurangi beban, atau menambah tenaga
kerja baru untuk menghasilkan pendapatan.
(Sumber: Rumah KitaB dalam penelitian “Mendobrak
Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis
Pencegahan Kawin Anak, 2018)

Perubahan kepemilikan atau alih fungsi tanah akan
mempersempit lapangan pekerjaan di desa. Hilangnya tanah
dan sumber daya ekonomi di desa mendorong anggota keluarga
merantau baik secara tetap atau sementara (migrasi). Migrasi
inilah yang mengubah pembagian kerja dan peran gender di
dalam keluarga; perempuan menjadi pencari nafkah utama,
sementara laki-laki tidak hadir di ruang domestik. Akhirnya,
anak perempuan mengambil alih peran ibu sehingga putus
sekolah.Daerah-daerah yang mengalami perubahan-perubahan
relasi gender di dalam keluarga dapat dipastikan memiliki
kecenderungan kawin anak yang tinggi.
Fakta yang disajikan Rumah KitaB di atas, sekali lagi, terjadi di
seluruh Indonesia. Di mana ada konflik SDA, ketika masyarakat
kehilangan haknya atas tanah, maka semakin terbuka lebar
persoalan kawin anak, yang sepatutnya itu tidak terjadi. Dengan
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demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan
dan SDA khususnya dalam pengelolaan hutan dan lahan
menjadi salah satu agenda penting dalam memastikan aspek
keadilan dan kesetaraan gender, termasuk di Indonesia.

C.

PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

1.

Ketidakadilan Gender
Meskipun perempuan memiliki pengetahuan yang sangat kuat
terkait sumber daya alam, tetapi perempuan justru diabaikan
dalam proses penyelesaian konfik. Di sisi lain, walaupun
perempuan juga sebagai korban, tetapi juga sangat jarang
dilibatkan, didengar pendapatnya, dimintakan pertimbangannya,
dan menjadi bagian dalam penentuan keputusan-keputusan
penting dalam penyelesaian konflik SDA.
Sebaliknya, perempuan dihadapkan pada situasi terhambatnya
aktivitas ekonomi, minimnya akses atas kesehatan dan
pendidikan serta mengalami perlakuan yang tidak adil,
atau yang sering disebut dengan ketidakadilan gender.
Ketidakadilan gender tersebut menyebabkan perempuan tidak
dapat menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
serta hak hukum dan jaminan sosial. Ketidakadilan gender
bisa juga menimpa (korbannya) laki-laki tetapi fakta selama ini
di berbagai sektor pembangunan, korban paling dominan itu
adalah perempuan, termasuk di sektor pengelolaan SDA.
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Gambar.1: Lima Bentuk Ketidakadilan Gender
Titi Soentoro (2006) mengemukakan bahwa ketidakadilan gender
yang sering terjadi pada perempuan adalah:
1)

Dominasi adalah kekuatan atau cara yang dimiliki dan
dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok
tertentu untuk menundukkan, menguasai atau melemahkan
individu atau kelompok lain, sehingga individu atau kelompok
lain tersebut menjadi terpinggirkan/terkucilkan.

2)

Diskriminasi

adalah
pembedaan,
pengucilan
dan
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang
mempunyai pengaruh atau mengurangi dan menghapuskan
pengakuan atau penggunaan hak azasi manusia dan
kebebasan-kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh kaum perempuan,
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan
antara laki-laki dan perempuan.
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3)

Kekerasan

adalah cara/alat yang digunakan untuk
meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan
tidak berdaya, sehingga pada gilirannya mudah dieksploitasi
dan ditindas. Dengan kekerasan berbasis gender, hubungan
kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dengan
menggunakan kekerasan fisik, psikologis, pelecehan seksual,
kekerasan seksual dan non-seksual.

4)

Beban

ganda adalah beban nyata yang ditanggung
perempuan yang beraktivitas/bekerja di wilayah publik tetapi
dituntut untuk melakukan kerja di wilayah domestik akibat
peran gendernya.

5)

Pelabelan adalah cara pandang yang melekatkan predikat/
identitas/label/sebutan tertentu dengan tujuan untuk
melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang
atau kelompok yang bersangkutan.

Dari lima bentuk ketidakadilan di atas, “pelabelan” (perempuan
lemah, perempuan tidak bisa ikut memberikan pertimbangan,
perempuan sulit melakukan analisis atas masalah konflik SDA)
merupakan sumber awal yang memicu terjadinya bentuk
ketidakadilan yang lainnya. Karena anggapan/label tersebut,
maka perempuan kemudian mengalami kekerasan, beban
ganda dan seterusnya. Dengan demikian, apabila kita ingin
menghilangkan ketidakadilan gender maka langkah pertama
yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir laki-laki
khususnya tentang berbagai pelabelan buruk/negatif terhadap
perempuan, termasuk dalam pengelolaan SDA.
2.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender
CIFOR-CGIAR dalam “Analisis Gender dalam Penelitian
Kehutanan” menyebutkan bahwa kesetaraan gender yang
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lebih tinggi adalah salah satu kunci pengelolaan hutan yang
berkelanjutan. Pelibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan terkait hutan di tingkat komunitas sudah
menunjukkan adanya pengaruh yang menguntungkan dalam
sejumlah persoalan pengelolaan hutan, termasuk kapasitas
kelompok-kelompok komunitas untuk mengelola konflik.
CIFOR mencatat bahwa ada manfaat besar dalam pelibatan baik
laki-laki maupun perempuan di dalam kebijakan pengelolaan
hutan. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan
terkait hutan di tingkat komunitas sudah menunjukkan adanya
pengaruh yang menguntungkan dalam sejumlah persoalan
pengelolaan hutan, termasuk kapasitas kelompok-kelompok
komunitas untuk mengelola konflik.
Mia Siscawati (2017) menyebutkan bahwa resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian
dan Keamanan, yang diadopsi pada tahun 2000, merupakan
resolusi pertama yang menghubungkan perempuan dengan
perdamaian dan keamanan. Konflik bersenjata memiliki dampak
berbeda terhadap perempuan dan anak perempuan daripada
laki-laki dan anak laki-laki. Agenda 1325, yang didorong oleh
organisasi akar rumput dan perempuan yang hidup di tengah
peperangan dan berusaha memperoleh perdamaian, mengakui
peran dan kontribusi perempuan di dalam perang dan untuk
membangun perdamaian, serta hak-hak dasar mereka untuk
dilibatkan di dalam proses perdamaian.
Dalam 15 tahun berikutnya, tujuh resolusi lain yang diadopsi oleh
Dewan Keamanan PBB dan tiga resolusi Majelis Umum PBB telah
menghimbau partisipasi perempuan yang lebih luas dan efektif
di dalam proses penyelesaian konflik, yaitu: (1) untuk melibatkan
keahlian gender yang secara khusus didedikasikan untuk upaya
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membangun perdamaian; (2) agar memenuhi kebutuhan dan
keprihatinan khusus perempuan dan anak perempuan; dan (3)
untuk pencegahan kekerasan seksual terkait konflik. Namun
demikian, partisipasi perempuan di dalam proses penyelesaian
konflik dan tingkat sensitifitas gender didalamnya masih rendah.
Fakta selama ini menunjukkan penyelesaian konflik SDA
mengabaikan kepentingan perempuan. Penyelesaian konflik
tersebut baik melalui jalur litigasi yang mengikuti sistem hukum
nasional (peradilan), maupun jalur non-litigasi seperti mediasi
dan negosiasi, seringkali memunculkan dampak/bias terhadap
kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Mengapa
demikian? Beberapa penyebabnya sebagai berikut:
1)

Tertutupnya akses bagi perempuan. Seringkali, prosesnya
tidak dapat diakses atau sengaja tidak melibatkan
perempuan dan kelompok warga miskin, atau masyarakat
yang tinggal di daerah terpencil karena alasan biaya dan
seterusnya. Hal ini dapat terjadi karena sengaja diciptakan
demikian oleh perusahaan atau negara. Selain itu, juga
sering dilakukan oleh pengambil kebijakan di tingkat
masyarakat/desa yang umumnya laki-laki dengan pola pikir
patriarki, sehingga mengedepankan kepentingan laki-laki
dan mengabaikan kepentingan perempuan.

2)

Terabaikannya kepentingan perempuan dalam skema
penyelesaian konflik SDA. Berbagai alasan yang
dimunculkan, termasuk persoalan dampak hingga
pertimbangan-pertimbangan yang dibahas mungkin saja
telah melibatkan para pakar/ahli yang memiliki keahlian dan
keterampilan terkait masalah SDA. Akan tetapi, di dalamnya
jarang sekali membahas semua ini itu dengan pendekatan
analisis gender, termasuk kepentingan pengelolaan SDA
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dari sudut pandang perempuan. Kondisi ini biasanya
akan melahirkan pertimbangan penyelesaian konflik
yang bersifat jangka pendek, tidak mempertimbangkan
adanya pengetahuan adat, lembaga lokal, dan kebutuhan
masyarakat untuk pertimbangan jangka panjang, termasuk
kehidupan perempuan di masa mendatang.
Dalam banyak praktik penyelesaian konflik, perempuan
sebenarnya memiliki peranan penting untuk menangani konflik
SDA, termasuk di dalam proses negosiasi. Namun sayangnya,
peranan perempuan selama ini tidak terdokumentasi dengan
baik sehingga dengan mudah disebutkan jika perempuan tidak
punya pengalaman untuk terlibat dalam proses negosiasi.
Oleh sebab itu, dengan fakta selama ini yang begitu kental
budaya patriaki dalam proses negosiasi, yang harus dilakukan ke
depan adalah bagaimana para pejuang perempuan mendorong
terwujudnya prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam
proses negosiasi penyelesaian konflik SDA tersebut. Prinsip
tersebut minimal dapat dilakukan dengan dua hal berikut ini:
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1)

Terlibat aktif dalam setiap tahapan. Memastikan segala
tahapan negosiasi membuka peluang dan melibatkan
perempuan secara utuh, tanpa ada intervensi dan benarbenar dihargai keberadaan perempuan didalamnya.
Perempuan sejak awal harus terlibat, menentukan
pertimbangan-pertimbangan
hingga
pengambilan
keputusan akhir sebagai kesepakatan negosiasi, bahkan
hingga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kesepakatan negosiasi tersebut.

2)

Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk
menentukan keputusan. Mengedepankan pemahaman
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yang menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki
permasalahan, pengalaman, kebutuhan, potensi dan
aspirasi yang berbeda atas hutan dan lahan yang harus
diperjuangkan. Keadilan dan kesetaraan tidak akan pernah
terjadi apabila hanya berhenti pada membuka akses atau
peluang dan partisipasi bagi perempuan semata. Sekali
lagi, keadilan dan kesetaraan gender akan menjadi nyata
apabila selain perempuan diberikan akses dan partisipasi
juga diberikan hak yang seluas-luasnya dalam menentukan
keputusan-keputusan penting dalam pengeloaan SDA,
termasuk dalam proses negosiasi.
Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesetaraan gender
harus dipahami sebagai modal untuk memperkuat masyarakat
dalam menjaga haknya atas akses terhadap hutan dan lahan.
Jika perempuan dikuatkan, diberikan hak-haknya dalam proses
negosiasi dari awal hingga selesainya negosiasi, maka saat itu
pula masyarakat akan semakin kuat dalam menyelesaikan konflik
SDA itu sendiri.
Ketika para perempuan pejuang keadilan dan kesetaraan
gender terus bergerak, maka sebenarnya mereka sedang
memperjuangkan keselamatan SDA untuk kehidupan generasi
selanjutnya, bukan hanya untuk kepentingan perempuan saja.
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“Strategi penyelesaian konflik seharusnya memikirkan
akses bagi masyarakat lokal terhadap keadilan. Selama ini
ksempatan masyarakat lokal untuk ikut dalam negosiasi
cukup terbatas. Padahal negosiasi baru bisa berhasil jika
ada representasi yang memadai. Khususnya masyarakat
miskin dan terpinggirkan yang kepentingannya sangat
penting untuk mencapai keputusan abadi”
Larry A Fisher
Guru Besar Konflik dan Mediasi
di Bidang Lingkungan Universitas Arizona, Amerika Serikat
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BAB III
TEKNIK NEGOSIASI EFEKTIF

A.

NEGOSIASI SEBAGAI BAGIAN DARI RESOLUSI KONFLIK

Secara umum, penyelesaian konflik dapat ditempuh dengan
duacara, yaitu melalui mekanisme pengadilan (litigasi) dan diluar
pengadilan (non litigasi) atau yang sering disebut dengan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS). Untuk konflik SDA yang rumit dan
kompleks, cara-cara penyelesaian konflik melalui mekanisme
pengadilan umumnya tidak efektif, karena pengadilan hanya melihat
pada aspek legal formal/hukum semata, sedangkan penyelesaian
konflik SDA tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat aspek legal
formal/hukum saja.
Sebagai contoh, klaim/kepemilikan atas tanah dalam hukum
formal di Indonesia dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik
(SHM), sementara mayoritas masyarakat di pedesaan dan juga
masyarakat hukum adat, hanya bersandar pada bukti-bukti historis
atau pengelolaan lahan secara turun temurun. Dengan kondisi
demikian, ketika terjadi konflik antara perusahaan yang memiliki dasar
klaim perizinan resmi dari pemerintah dengan kelompok masyarakat
lokal/adat yang memiliki dasar klaim sejarah (historis), maka kelompok
masyarakat cenderung akan kalah di pengadilan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa bila penegakan
hukum hanya dimaknai secara tekstual (apa yang tertulis-teks) dengan
pasal-pasal dalam Undang-Undang, maka keadilan yang didapat hanya
sebatas keadilan prosedural, bukan keadilan sejati. Selain itu, putusan
pengadilan yang berisi menang atau kalah dapat menyebabkan
rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah sehingga potensial
mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat. Karena itu,
mekanisme penyelesaian konflik diluar pengadilan harus menjadi satu
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jalan keluardalam penyelesaian konflik SDA. Hal ini selaras dengan
karakteristik masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah
mufakat dalam menyelesaikan perselisihan.
Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) dijelaskan bahwa, terdapat berbagai
macam mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, yaitu: (a)
negosiasi, (b) mediasi, (c) konsiliasi, (d) penilaian/pendapat ahli, dan (e)
konsultasi.

Ciri-ciri atau karakteristik utama penyelesaian konflik

di luar pengadilan:
•

Sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan
para pihak yang berkonflik);

•

Fleksibel dan tidak formal/tidak kaku;

•

Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber
daya yang dimiliki;

•

Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

Dalam konflik SDA, penyelesaian konflik di luar pengadilan
merupakan bagian dari upaya untuk mencapai suatu resolusi konflik
yang berkeadilan. Resolusi konflik dimaknai sebagai suatu proses yang
memungkinkan seseorang/kelompok untuk memecahkan konflik
dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik serta konstruktif
(Schenkel : 2000).
Agar resolusi konflik yang baik dapat tercapai, hal yang pertama
harus dimiliki adalah kemampuan dan pemahaman terhadap konflik
yang terjadi, serta didukung oleh sikap-sikap positif dari masingmasing pihak yang berkonflik, seperti: adil, jujur, adanya itikad baik, dan
anti kekerasan. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka resolusi
konflik yang berkeadilan akan mudah untuk dicapai. Secara umum,
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resolusi konflik dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang
berkonflik (negosiasi) atau dapat melibatkan pihak ketiga yang netral
dan dapat membantu penyelesaian konflik (mediasi).
Negosiasi atau perundingan adalah salah satu cara yang
digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan/sengketa
yang diselesaikan dengan pertemuan langsung para pihak. Dalam
pertemuan ini, masing-masing pihak mengutarakan maksud dan
keinginan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi, saling
menyampaikan tawaran hingga menemukan titik yang disepakati oleh
semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.
UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa
negosiasi adalah “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
alternatif penyelesaian sengketa sebagai-mana dimaksud dalam ayat
(1) diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak”.
Pengertian lain dari negosiasi adalah komunikasi dua arah
yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah
pihakmemiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa
keterlibatan pihak ketiga penengah, baik pihak ketiga yang tidak
berwenang mengambil keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang
berwenang mengambil keputusan (ajudikator). (Fisher & Ury, 1991).
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“Hal yang membedakan antara Negosiasi dan Mediasi hanya
terletak pada keterlibatan pihak ketiga yang disebut dengan
Mediator. Dengan kata lain, Mediasi adalah proses negosiasi/
perundingan dengan dibantu oleh Mediator dalam upaya
untuk mencari solusi/kesepakatan atas permasalahan/
konflik yang terjadi diantara para pihak. Mediator adalah
orang yang netral, tidak memiliki kewenangan untuk
memutus, dan dipercaya oleh para pihak yang berkonflik.
Sementara Negosiasi adalah perundingan”

B.

TUJUAN DAN MANFAAT NEGOSIASI

1.

Tujuan Negosiasi
Berikut ini beberapa tujuan dari proses negosiasi tersebut:
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a.

Mempengaruhi pihak lain untuk memberikan-melakukan
atau tidak memberikan-melakukan sesuatu sesuai
dengan
kepentingan
kita. Negosiasi merupakan
proses komunikasi timbal balik antar pihak yang
berkonflik. Dalam negosiasi, masing-masing pihak akan
mengutarakan kepentingannya. Komunikasi yang baik
akan memudahkan pihak lawan/mitra runding untuk
menerima usulan atau pendapat dan alasan yang
disampaikan oleh seorang negosiator.

b.

Mencapai kesepakatan dalam rangka penyelesaian
konflik. Tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan
kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat
memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak.
Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya
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suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi
kedua belah pihak. Melalui negosiasi, diharapkan para pihak
yang berkonflik dapat mendialogkan kepentingannya
masing-masing sehingga tercapai kesepakatan yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak.
c.

2.

Membuat kesepakatan yang baik, bijaksana, dan
memperbaiki hubungan antar pihak yang berkonflik.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi merupakan
hasil musyawarah para pihak yang berkonflik sehingga,
kesepakatan yang dihasilkan merupakan hal-hal yang
dianggap terbaik oleh kedua belah pihak. Selain itu,
negosiasi adalah proses komunikasi antar para pihak. Jika
komunikasi berjalan dengan baik, maka kesepakatan
akan mudah dicapai dan sekaligus dapat memperbaiki
hubungan antar pihak yang berkonflik.

Manfaat Negosiasi
Dengan tujuan di atas, maka manfaat negosiasi sebagai berikut:
a.

Kedua belah pihak dapat saling mengetahui apa yang
menjadi harapan, keinginan dan kekhawatiran dari masingmasing pihak melalui kesempatan untuk mengutarakan
pikiran atau isi hati dengan didengarkan oleh pihak lawan;

b.

Memungkinkan penyelesaian masalah secara bersamasama;

c.

Mengupayakan solusi terbaik yang dapat dipercayai,
diterima, dan dijalankan oleh kedua belah pihak.
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Dengan berbagai manfaat dari negosiasi, maka negosiasi bisa
menjadi mekanisme yang baik dalam menyelesaikan konflik.
Melalui negosiasi, para pihak dapat memiliki kesempatan
yang setara untuk menyampaikan kepentingannya. Dengan
komunikasi yang baik, bukan tidak mungkin akan tercapai
proses negosiasi yang efektif dan tercapainya kesepakatan
yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

C.

PRINSIP-PRINSIP NEGOSIASI EFEKTIF

Pada prinsipnya, negosiasi adalah upaya untuk menemukan
kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi
harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari
sebuah negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan yang memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, harus disadari
bahwa kesepakatan dalam negosiasi hanya bisa dicapai jika negosiasi
berjalan efektif dengan memenuhi enam prinsip sebagai berikut:
1.
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Adanya kemauan atau itikad baik dari para pihak yang
berkonflik. Itikad baik dari para pihak ini dapat dilihat
dari kesungguhan dan komitmen untuk mematuhi tata
aturan negosiasi. Dalam proses negosiasi dapat dilihat jika
para pihak beritikad baik, maka selama perundingan para
pihak akan lebih fokus pada upaya untuk menemukan
kesepakatan bersama dibanding mengutamakan ego atau
kepentingan masing-masing. Namun jika sejak awal salah
satu pihak tidak memiliki itikad yang baik untuk mencapai
kesepakatan, maka proses negosiasi tidak akan berjalan
efektif dan hanya membuang waktu dan energi kita. Untuk
itu, perlu dipikirkan alternatif penyelesaian yang lain, misal:
mediasi, dan menempuh jalur pengadilan.
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2.

Kesiapan para pihak yang berkonflik untuk melakukan
negosiasi. Kesiapan yang dimaksud meliputi: kesiapan data
dan informasi, kesiapan tim-baik itu secara keterwakilan
kepentingan maupun kapasitas, kesiapan logistik yang
mencakup akomodasi pelaksanaan tempat, dan waktu
untuk melakukan negosiasi, serta kesiapan tawaran
perundingan (atau sering disebut dengan proposal
perundingan) dan juga alternatif apabila negosiasi tidak
mencapai kesepakatan.

3.

Adanya kewenangan yang dimiliki oleh tim negosiator
untuk mengambil keputusan. Hal ini termasuk dalam
kesiapan tim negosiator yang ditunjuk sebagai tim
perunding. Setiap orang yang masuk dalam tim perlu
dipastikan adalah perwakilan yang mewakili kepentingan
dan tujuan bersama serta memiliki kuasa untuk mengambil
keputusan. Oleh karena itu, penting sebelum proses negosiasi
dilakukan, para pihak perlu memperoleh surat kuasa/surat
mandat dari kelompok atau lembaga yang diwakilinya.

4.

Adanya keseimbangan kekuatan antar pihak yang
bernegosiasi. Kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan
dari masing-masing pihak untuk menciptakan saling
ketergantungan satu sama lain. Artinya, kedua belah pihak
punya pemahaman bahwa keduanya punya kepentingan
dan kebutuhan yang sama untuk menyelesaikan konflik.
Contoh: Pada kasus pencemaran sungai akibat limbah
pabrik peru-sahaan, masyarakat berdemonstrasi dengan
cara menduduki pabrik sehingga perusahaan tidak
bisa beroperasi. Masyarakat membutuhkan sungai
yang tercemar segera pulih, sementara perusahaan
ingin operasional pabrik tetap berjalan. Jika negosiasi
tidak segera dilaksanakan dan atau tidak mencapai
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kesepakatan, maka kedua belah pihak akan rugi. Pada
situasi ini, negosiasi menjadi efektif karena masingmasing pihak menciptakan saling ketergantungan. Selain
itu, keseimbangan kekuatan juga dapat bersumber pada
kesetaraan kapasitas atau kemampuan (sumber daya)
dari masing-masing tim negosiator.
5.

Dukungan dari berbagai pihak dalam proses negosiasi
penyelesaian konflik. Untuk menyeimbangkan kekuatan,
maka dukungan terkait proses negosiasi penting bagi para
pihak. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak
tentu akan menguatkan pihak tersebut dalam menghadapi
proses negosiasi.

6.

Agenda pembahasan yang jelas dan menyeluruh.
Proses negosiasi akan berjalan dengan efektif jika masingmasing pihak telah siap dengan agenda pembahasan
yang jelas. Artinya poin-poin yang akan dibahas mulai dari
permasalahan hingga tawar-menawar sudah siap.

Oleh karena itu, apabila negosiator perempuan berharap proses
negosiasi dalam penyelesaian konflik SDA akan menghasilkan
kesepakatan terbaik, maka harus dipastikan terlebih dahulu
enam prinsip di atas telah terpenuhi. Jika prinsip-prinsip tersebut
tidak dilakukan, maka negosiasi akan berpotensi mengalami
kegagalan (dead lock - jalan buntu).

D.

EMPAT KONSEP DASAR NEGOSIASI

Jika kita menjadi negosiator, kita harus membangun kerangka
dasar yang penting tentang negosiasi yang akan dilakukan, agar kita
berhasil menjalankan tugas sebagai seorang negosiator dan dapat
mencapai sebuah kesepakatan. Ada empat konsep penting yang harus
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dipahami oleh negosiator perempuan untuk membangun kerangka
dasar pengambilan keputusan, yaitu:
1.

AP (Aspiration Price) – Tawaran Awal
Adalah nilai atau tawaran pembuka yang pertama sekali
disampaikan oleh para pihak dalam negosiasi. Tawaran
pembuka ini biasanya merupakan nilai tertinggi dan bukan
merupakan target sebenarnya yang ingin dicapai. Hal
tersebut diperlukan agar terbuka ruang negosiasi.

2.

RP (Reservation Price) – Tawaran Terendah
Adalah nilai paling rendah dari tawaran yang diajukan
dan tidak dapat ditawar lagi. Tawaran terendah ini
harus diupayakan untuk dapat diterima sebagai sebuah
kesepakatan dalam negosiasi. Dalam proses negosiasi, nilai
terendah ini tidak boleh diungkapkan di awal atau harus
dirahasiakan dari pihak lawan. Nilai paling rendah ini hanya
diketahui oleh tim perunding. Nilai yang dimaksud tidak
selalu berupa angka (nominal) namun juga dapat berupa
bentuk lainnya.
Dalam menentukan tawaran terendah, negosiator perlu
melakukan analisis yang tepat. Hal tersebut berfungsi
untuk menghindari kesalahan dalam menentukan tawaran
sehingga menimbulkan kerugian atau mempersulit
proses negosiasi. Setelah menetapkan tawaran terendah,
negosiator dapat menentukan nilai tawaran awal
(aspiration price) yang akan disampaikan ketika memulai
proses negosiasi.
Contoh penerapan AP dan RP:
Dalam hal negosiasi terkait nilai ganti rugi lahan dengan
taksiran nilai maksimum hingga Rp3.000.000,-/m2, setelah
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dilakukan analisis dan perhitungan target terendah
yang bisa ditetapkan adalah Rp 1.000.000, -/m2. Dalam
proses negosiasi, harga Rp 1.000.000,-/m2 tersebut tidak
perlu disampaikan di awal pada pihak lawan. Tetapi yang
dikemukakan dan diperjuangkan sejak awal adalah harga
maksimum Rp 3.000.000,-/m2.
3.

BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) Alternatif Terbaik Untuk Mencapai Kesepakatan
Memasuki proses negosiasi, para pihak tentunya
menginginkan terciptanya suatu kesepakatan. Dalam
praktiknya, negosiator penting untuk memiliki berbagai
pilihan tawaran dalam merundingkan kepentingannya
(kaitannya dengan penentuan tawaran tertinggi dan
tawaran terendah) dan juga pilihan-pilihan skema
penyelesaian lain apabila proses negosiasi tidak mencapai
kesepakatan.
Sebagai contoh, dalam negosiasi konflik tumpang tindih
lahan milik masyarakat dengan perusahaan, masyarakat
memiliki alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan
(BATNA) berupa:
1)

Masyarakat meminta perusahaan untuk mengeluarkan
(enclave) lahan masyarakat dari area izin konsesi
perusahaan. Ketika proses negosiasi, negosiator penting
untuk memberikan alternatif-alternatif lain seperti
pola inti plasma, kemitraan dengan perusahaandan
pengakuan terhadap masyarakat adat.

2)

Jika tidak terjadi kesepakatan dengan opsi (a) di atas,
dapat diupayakan langkah-langkah alternatif lain
seperti: demonstrasi, mediasi atau menempuh jalur
hukum di pengadilan.			
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4.

ZOPA (Zone of Possible Agreement) – Zona Terjadinya
Kesepakatan
ZOPA adalah situasi yang memungkinkan terjadinya
kesepakatan dalam proses negosiasi. Seorang negosiator
perempuan perlu memahami ZOPA sebagai panduan
untuk dapat menciptakan kondisi tawar menawar yang
efektif antara masyarakat dan pihak perusahaan, sehingga
kesepakatan akan lebih mudah tercapai.

Gambar 2. Ilustrasi penerapan 4 konsep dasar negosiasi
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Keterangan Gambar:
1.

Awalnya, masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,(tawaran pertama masyarakat) kepada perusahaan. Pihak
perusahaan hanya menyanggupi pembayaran ganti rugi sebesar
Rp. 1.000.000,- (tawaran pertama perusahaan).

2.

Karena belum mencapai kesepakatan, masyarakat melakukan
penawaran sebesar Rp. 2.000.000,- (tawaran kedua masyarakat).
Namun, perusahaan hanya dapat memberikan Rp. 1.300,000,(tawaran kedua perusahaan). Pada situasi ini, tawaran kedua
perusahaan hampir mendekati nilai tawar terendah masyarakat.
Kondisi inilah yang disebut dengan ZOPA. Dengan munculnya
ruang ZOPA, diharapkan akan lebih mudah tercapai kesepakatan.

3.

Sementara itu, masing-masing pihak tentu memiliki tawaran
terendah (Reservation Price) yang umumnya tidak diungkapkan
di awal. Adapun dalam ilustrasi, tawaran terendah dari
masyarakat sebesar Rp 1.500.000,-, sementara tawaran terendah
dari perusahaan adalah sebesar Rp. 1.800.000,-.

4.

Jika tidak terjadi kesepakatan, maka akan berlaku BATNA, yaitu
alternatif skema penyelesaian lainnya (demonstrasi, mediasi, dan
menempuh jalur hukum di pengadilan).

Keempat konsep dasar tersebut di atas penting untuk
dipahami oleh seorang negosiator dan bukan menjadi
pilihan. Dalam prakteknya secara tidak langsung kita telah
menerapkannya, sehingga selanjutnya adalah bagaimana
keempat konsep tersebut dipersiapkan dengan baik agar
proses perundingan berjalan efektif dan menghasilkan
kesepakatan terbaik.
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E.

SITUASI YANG MEMUNGKINKAN UNTUK BERNEGOSIASI
Dalam
konteks
konflik
sumberdaya
alam,
negosiasi
umumnya akan dijadikan satu langkah atau bagian untuk
menyelesaikannya. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah
negosiasi dapat dilakukan jika:
1.

Para pihak yang berkonflik bersedia untuk bernegosiasi.
Namun, dalam kondisi salah satu pihak yang berkonflik
tidak bersedia, maka perlu dilakukan upaya-upaya lain
seperti pelibatan pihak ketiga;

2.

Negosiasi juga dapat dilakukan dalam kondisi konflik
terbuka atau telah menimbulkan reaksi dari para
pihak seperti demonstrasi, pemecatan, pemogokan
dan pendudukan lahan (dalam kasus konflik tenurial).
Negosiasi dapat menjadi tindakan untuk menurunkan
tingkatan konflik yang sudah mulai meningkat. Dengan
negosiasi, akan memberikan waktu jeda bagi para pihak
untuk menghentikan konflik sementara serta mendorong
para pihak untuk menyeimbangkan kekuatan sehingga
memunculkan proses negosiasi yang setara; dan

3.

Proses negosiasi yang setara, baru benar-benar akan
terjadi ketika para pihak memiliki itikad baik dan kapasitas
serta kekuatan yang berimbang terkait konflik yang
sedang terjadi.
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“Jika perempuan diberikan pelatihan khusus tentang
negosiasi, maka anggapan gender bahwa pria lebih baik
itu bisa dipatahkan. Ketika perempuan tahu tentang
rentang tawar menawar dalam negosiasi, ketika mereka
memiliki pengalaman bernegosiasi, malah mereka lebih
baik melakukannya ketimbang laki-laki”
Jens Mazei
Pemimpin Penelitian Di University Of Münster, Jerman
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BAB IV
MENJADI NEGOSIATOR PEREMPUAN

A.

MENDORONG PEREMPUAN MENJADI NEGOSIATOR

Pengelolaan SDA sering sekali meminggirkan hak perempuan
dalam me-ngelola SDA yang memberikan manfaat bagi perempuan
dan keluarganya. Meskipun kelompok perempuan memiliki peran
sekaligus pengetahuan yang sangat baik dalam penyelesaian konflik
SDA, namun mereka tidak pernah dipertimbangkan untuk menjadi
pihak yang harus dilibatkandalam proses negosiasi.
Berdasarkan pengalaman mitra SETAPAK, ada beberapa sikap
perempuan dalam penyelesaian konflik melalui negosiasi yaitu:
1.

Perempuan tidak mau terlibat sebagai negosiator.
Kentalnya budaya yang mengutamakan peran laki-laki
sebagai penentu dalam segala hal, telah mempengaruhi
pola pikir kelompok perempuan sehingga menganggap
bahwa tugas utama perempuan hanya untuk urusan
rumah tangga. Jika mereka menjadi negosiator maka
mereka harus mengorbankan waktu untuk mengurus
rumah tangga. Lagi pula akti-fitas tersebut dianggap
sebagai urusan laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu
ikut campur.

2.

Perempuan bersedia menjadi negosiator tetapi tidak
dibuka peluang untuk menjadi negosiator. Kelompok
perempuan sudah memiliki keinginan dan kemampuan
untuk terlibat dalam proses negosiasi. Namun, dalam proses
penentuan tim negosiator masih kuat ditentukan oleh
kelompok laki-laki yang tidak punya pandangan kesetaraan
perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan tidak terpilih
untuk mewakili komunitasnya dalam tim negosiator.
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“Para pihak yang menjadi negosiator merupakan
orang-orang yang mewakili kelompoknya. Penentuan
tim negosiator merupakan kewenangan penuh dari
para pihak yang berkonflik. Dari sekitar 21 konflik SDA
yang pernah dimediasi oleh IMN, hanya ada 2 kasus
dimana perempuan masuk ke dalam tim negosiator
masyarakat atau komunitas”
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3.

Perempuan menjadi negosiator tetapi tidak menjadi
bagian dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan
perempuan dalam proses negosiasi baru sebatas
menceritakan pengalaman mereka untuk meningkatkan
rasa keprihatinan lawan dalam proses negosiasi. Namun
dalam pengambilan keputusan perempuan cenderung: (1)
mempercayakan proses pengambilan keputusan kepada tim
negosiator yang umumnya laki-laki; (2) dianggap mempersulit
proses negosiasi, sehingga tim negosiator yang mayoritas
laki-laki tidak lagi melibatkan perempuan dalam proses
pengambilan keputusan; (3) tidak dihargai pendapatnya walau
sudah dikemukakan dalam diskusi pengambilan keputusan.

4.

Perempuan terlibat dan menjadi bagian dalam
pengambilan keputusan. Inilah kondisi yang sebenarnya
diharapkan (kondisi ideal) dimana kelompok perempuan
mau terlibat, memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi
yang efektif, komunitasnya juga terbuka dan memberikan
peluang bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam
proses negosiasi dari awal hingga proses pengambilan
keputusan dan pendapat mereka juga diperhitungkan.
Keterlibatan di sini, bukan hanya memenuhi “keterwakilan
perempuan” seperti dalam kondisi nomor (3) di atas.
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Dari pengalaman mitra SETAPAK, sikap yang tidak ideal yaitu saat
perempuan tidak mau terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses
negosiasi, maka kesepakatan yang dihasilkan dalam proses
negosiasi penyelesaian konflik SDA cenderung tidak mampu
menjawab dampak konflik yang terjadi pada perempuan dan
kelompok rentan.
Karena itu, kelompok perempuan harus terlibat dan melibatkan
diri secara aktif dalam setiap tahapan penyelesaian konflik SDA,
termasuk menjadi seorang negosiator. Komunitas juga harus
terus menerus diberikan pendampingan tentang peran penting
perempuan dalam negosiasi untuk penyelesaian konflik SDA,
dan yang tak kalah penting adalah mempersiapkan kelompok
perempuan untuk menjadi negosiator yangbaik, sehingga
kepentingan kelompok perempuan dapat didengarkan dan
terpenuhi lewat proses negosiasi.

B.

KEMAMPUAN DASAR NEGOSIATOR PEREMPUAN

Untuk menjadi seorang negosiator setidaknya diperlukan
kemampuan-kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh kelompok
perempuan sebagai berikut:
1.

Memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak
perempuan atas pengelolaan SDA yang berkelanjutan
seperti ketersediaan sumber air bersih, terpeliharanya
lahan gambut dari kebakaran hutan dan lahan yang
menyebabkan kerusakan lingkungan. Banyak kondisi
dimana perempuan merasa kerusakan lingkungan bukan
persoalan mereka, sehingga cenderung menolak untuk
mengambil peran mendukung upaya penyelesaian konflik
SDA tersebut. Oleh sebab itu, kesadaran tersebut harus
tumbuh dengan sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.
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2.

Bersedia mempelajari konflik SDA yang terjadi dan
cara-cara menyelesaikannya lewat buku-buku tentang
pengelolaan SDA, gender dan negosiasi, termasuk
berdiskusidan bertanya kepada orang-orang yang
sebelumnya telah memiliki pengalaman bernegosiasi di
komunitas.

3.

Negosiator perempuan diharapkan mengetahui tahapantahapan negosiasi dengan baik untuk memudahkan
negosiator perempuan mengambil peran dan langkahlangkah teknis sesuai tahapan yang ada.

4.

Negosiator perempuan memiliki komitmen penuh untuk
ikut berperan aktif menyelesaikan konflik SDA. Tujuannya
bukan untuk mencari popularitas (terkenal) melainkan
menyelesaikan masalah yang dihadapi komunitas.

5.

Setiap negosiator perempuan harus menjaga integritasnya
dengan berlaku jujur, tidak boleh curang, dan tidak boleh
menerima bentuk suap, yang semua itu bisa merugikan
komunitas dalamp roses penyelesaian konflik SDA.

6.

Penyelesaian
konflik
SDA
bukan
masalah
yang
dapatdiselesaikan dalam hitungan hari, butuh waktu
berbulan-bulan,
bahkan
tahunan.
Prosesnya
akan
melibatkannya banyak orang dengan cara pikir dan
pendapat yang berbeda-beda. Karena itu, negosiator
perempuan harus mendengar dan menghargai pendapat
pihak lain, termasuk yang berposisi sebagai lawan.

7.

Mampu membangun kerja sama baik diinternal
kelompok perempuan maupun kelompok lainnya seperti:
kelompok laki-laki, CSO yang bekerja di komunitas,
lembaga adat, pemerintah setempat dan perusahaan.

Buku Panduan - Negosiator Perempuan

Negosiator perempuan membutuhkan dukungan dari
banyak pihak sehingga diperlukan upaya untuk terus
membangun hubungan baik. Semakin banyak dukungan
maka akan memudahkan negosiator perempuan dalam
menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan konflik SDA
yang adil dan setara.
Untuk itu, agar negosiasi berjalan efektif maka negosiator
perempuan harus memiliki sikap-sikap berikut:
1.

Percaya diri. Seorang negosiator harus memiliki kepercayaan diri selama proses negosiasi, khususnya dalam
mengungkapkan pendapat dan alasan terkait dengan
tawaran yang diajukannya sehingga lawan negosiasi/mitra
runding dapat terpengaruh untuk menerima atau paling
tidak memikirkan tawaran penyelesaian yang diajukan.
Kepercayaan diri ini hanya bisa diperoleh ketika seorang
negosiator memahami persoalan yang dibahas dalam
negosiasi dan memiliki persiapan yang baik sebelum
negosiasi dilakukan (seperti yang akan diulas dalam BAB V).

2.

Pantang menyerah. Karena proses negosiasi bisa memakan
waktu yang panjang, sehingga sering terjadi negosiator
komunitas lelah dan akhirnya menyerah (menerima begitu
saja tawaran dari pihak lawan). Karena itu, seorang negosiator
haruslah kuat dan pantang menyerah, karena lawan
negosiasi atau mitra runding biasanya menerapkan taktik
negosiasi dengan membuat prosesnya sangat melelahkan
hingga lawan menyerah.

3.

Fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Dalam
bernegosiasi harus fokus pada permasalahan, pisahkan
antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama
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yang akan dinegosiasikan. Negosiator perempuan harus
fokus pada kepentingan yang lebih besar yang ingin dicapai.
4.

Komunikatif. Sikap komunikatif sangat perlu dimiliki
oleh seorang negosiator karena tugas negosiator sangat
terkait dengan komunikasi. Teknik komunikasi yang perlu
diperhatikan dalam melakukan negosiasi adalah memulai
pembicaraan dengan tepat, menyesuaikan pembahasan
dengan lawan bicara, jika terjadi perbedaan pendapat
tidak langsung ditentang namun dilakukan dengan suatu
persetujuan yang diikuti dengan kata “tapi” atau “sebaiknya…”
Contoh:
“Saya sependapat dengan alasan Anda, tetapi............…”
“Penjelasan Bapak tadi dapat kami pahami, bahwa
perusahaan menghadapi banyak kerugian, namun
sebaiknya.................”
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5.

Jujur dan objektif. Negosiator harusmelihat masalah
secara objektif demi kepentingan bersama. Selain
itu, kejujuran harus diutamakan khususnya dalam
menyampaikan informasi. Tidak boleh membohongi
lawan negosiasi atau mitra runding. Setiap argumentasi
atau penyampaian pendapat harus disertai dengan fakta,
alasan dan atau contoh yang jelas serta masuk akal.

6.

Menguasai permasalahan. Seorang negosiator tidak hanya
harus pandai berbicara saja, tetapi yang dibicarakan harus
sesuai dengan fakta dan masuk akal. Seorang negosiator
harus menguasai bidang yang akan dinegosiasikan agar
dapat memberikan argumen-argumen yang jelas dan
mudah dipahami.

7.

Kreatif. Seorang negosiator diharapkan untuk senantiasa
berpikir kreatif. Negosiator harus memiliki berbagai
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tawaran penyelesaian konflik, dengan membuka segala
kemungkinan. Hal ini akan menghindari kebuntuan dalam
negosiasi dan semakin membantu dalam mendapatkan
apa yang diinginkan.

C.

8.

Pendengar aktif. Berusahalah untuk menjadi pendengar
yang baik ketika lawan sedang memaparkan pendapat
dan tawarannya agar kita benar-benar paham dan dapat
menanggapi dengan baik respon dari pihak lawan nantinya.

9.

Memahami kepentingan yang ingin dicapai. Negosiasi
merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan
terhadap pihak lain. Setiap pihak mempunyai kepentingannya masing-masing. Karena itu, negosiator
harus memahami target maksimum dan minimum yang
ingin dicapai dalam negosiasi agar kepentingan yang
diinginkan dapat dicapai.

10.

Menciptakan suasana kondusif. Konflik SDA merupakan
konflik yang rumit dan kompleks, dan sering menyebabkan
gesekan diantara para pihak yang berujung pada tindakan
kekerasan. Karena itu, seorang negosiator harus mampu
menjaga situasi negosiasi tetap kondusif (aman dan
nyaman), baik didalam proses negosiasi itu sendiri, maupun
diluar ruang negosiasi atau di lapangan.

TANTANGAN NEGOSIATOR PEREMPUAN

Dalam menjadi seorang negosiator, perempuan akan
sering berhadapan dengan pelabelan yang menyatakan bahwa
laki-laki lebih baik dari perempuan dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan, karena laki-laki cenderung berperilaku kompetitif,
tegas dan berorientasi pada hasil cepat dan menguntungkan dari
pemanfaatan SDA. Padahal perempuan pun memiliki kemampuan
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seperti laki-laki ditambah dengan kemampuan lain seperti: teliti,
berhati-hati, peduli kesejahteraan orang banyak sehingga sangat
memperhatikan aspek jangka panjang pemanfaatan SDA. Artinya,
pelabelan negatif kepada perempuan selama ini tidak akan
mempengaruhi kesuksesan proses negosiasi.
Dari pengalaman mitra SETAPAK kesuksesan proses negosiasi
sangat berkaitan dengan kemampuan komunikasi tim negosiator.
Berdasarkan penelitian psikologi UGM tahun 2001 yang menyimpulkan
bahwa semakin tinggi keterampilan komunikasi maka semakin tinggi
kemampuan negosiasi, begitu juga sebaliknya. Namun demikian,
tidak ada perbedaan kemampuan negosiasi yang signifikan antara
perempuan dan laki-laki.
Tentunya apa yang telah disampaikan tersebut di atas adalah
peluang sekaligus tantangan bagi perempuan yang hendak terlibat
aktif dalam proses negosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa ada
2 jenis tantangan yang akan terus menerus dihadapi negosiator
perempuan yaitu:
1.

Tantangan dari dalam diri negosiator perempuan
Bagi negosiator perempuan yang juga seorang istri
atau ibu, tantangan terbesar adalah masalah peran
domestiknya di dalam keluarga. Jika dia mengambil peran
sebagai seorang negosiator, makajelas akan mengurangi
waktu untuk menjalankan kewajibannya di dalam rumah
tangga. Peran-peran ini sebenarnya bisa ditukarkan atau
digantikan oleh suami atau keluarganya, apabila suaminya
sudah memiliki sensitifitas kesetaraan peran dalam rumah
tangga dengan baik. Namun jika tidak, maka perempuan
tersebut akan mengalami dilema dan biasanya dapat
membuat perempuan tidak mau terlibat.
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2.

Tantangan dari luar diri negosiator perempuan
Tantangan laindan yang paling banyak dihadapi oleh
negosiator perempuan berasal dari luar dirinya berikut ini:
1)

Budaya, adat istiadat dan penafsiran atas agama yang
masih banyak menempatkan perempuan sebagai
masyarakat kelas kedua. Perempuan dianggap tidak
perlu dan atau tidak mampu terlibat atau dilibatkan
dalam proses penyelesaian konflik SDA.

2)

Perangkat adat, tokoh agama dan tokoh desa yang
umumnya laki-laki masih sulit untuk membuka diri.
Masih sedikit sekali para tokoh tersebut yang mau
melibatkan dan bekerjasama dengan perempuan
dalam proses negosiasi.

3)

Masih minimnya dukungan dari kalangan perempuan
sendiri. Dalam sejumlah kasus, banyak perempuan
yang enggan untuk terlibat, tidak mau ambil
risiko berhadapan dengan perusahaan. Di sisi lain,
perempuan yang tidak mendukung tersebut kadang
mempengaruhi perempuan lainnya untuk tidak ikut
serta menjadi negosiator perempuan.

4)

Masih sedikit laki-laki yang punya sensitifitas kesetaraan
peran dalam rumah tangga. Kondisi ini kadang
memberikan pengaruh terhadap kepercayaan diri
negosiator perempuan untuk men-dapatkan dukungan
yang lebih luas.

5)

Adanya suasana yang sengaja dikembangkan (bisa jadi
oleh perusahaan atau pihak lainnya) bahwa apabila
perempuan terlibat dalam negosiasi maka dapat
membahayakan dirinya. Padahal di banyak tempat, hal
demikian justru tidak terjadi tetapi sengaja dibuat agar
perempuan tidak maju menjadi negosiator. Contohnya:
ancaman pemecatan, persekusi, dan lain sebagainya.
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“Di banyak hutan dan negara …
kesetaraan gender yang lebih tinggi adalah salah satu
kunci pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pelibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan terkait
hutan di tingkat komunitas sudah menunjukkan adanya
pengaruh yang menguntungkan dalam sejumlah
persoalan pengelolaan hutan, termasuk kapasitas
kelompok-kelompok komunitas untuk mengelola konflik”.
Lembar Fakta CIFOR CGIAR:
Analisis Gender dalam Penelitian Kehutanan
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BAB V
TAHAPAN DAN STRATEGI NEGOSIATOR
PEREMPUAN

A.

TAHAPAN NEGOSIASI

Secara umum, proses negosiasi terbagi dalam tiga tahapan
yang terdiri dari (1) Tahap Sebelum Negosiasi, (2) Tahapan Pelaksanaan
Negosiasi dan Pengambilan Keputusan, dan (3) Tahapan Pasca
Negosiasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling
menentukan sehingga perlu direncanakan sejak awal. Oleh sebab
itu, sebagai negosiator perempuan, di setiap tahapan tersebut
perlu dipelajari dengan baik. Idealnya seluruh bagian dari tahapan
tersebut dilalui, namun dalam prakteknya ada bagian-bagian
yang perlu disesuaikan dengan kondisi di desa tempat tinggalnya
negosiator perempuan. Penjelasan pada masing-masing tahapan di
atas sebagai berikut:
1.

TAHAPAN SEBELUM NEGOSIASI
Tahapan ini sama pentingnya dengan tahapan negosiasi itu
sendiri. Tahapan ini dibagi dalam dua bagian, yaitu:
1)

AGENDA INTERNAL KELOMPOK PEREMPUAN
Pertemuan-pertemuan internal kelompok perempuan
diharapkan akan menumbuhkan kekompakan dan
menentukan pembagian peran untuk membangun
kesepahaman tentang arah perjuangan dalam proses
negosiasi. Persiapan ini akan semakin matang jika banyak
pihak lain di komunitas yang terlibat. Ada pun langkahlangkah persiapan guna memperkuat negosiasi kelompok
perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
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L ANGKAH 1

Pengumpulan Data dan Fakta
Pendukung

Guna memperkuat pilihan-pilihan penyelesaian konflik lahan,
maka data dan fakta pendukung yang kuat perlu dikumpulkan,
seperti: surat kepemilikan tanah, surat perjanjian terkait
pelepasan lahan, serta dokumentasi lainnya berupa foto atau
sketsa, daftar hadir pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya,
yang bisa mendukung posisi tawar komunitas.
Dalam kondisi dimana komunitas tidak memiliki dokumen
pendukung maka kelompok perempuan perlu mengetahui
bukti-bukti yang diajukan seperti: makam bersejarah, bekas
pemukiman lama, bukti tanam tumbuh dan batas alam. Jika
memungkinkan kelompok perempuan dapat menyediakan
analisis atau kajian sederhana tentang kerugianekonomi, sosial,
dan lingkungan yang mereka alami. Dalam kajian sederhana ini
perlu juga mempertimbangkan keterlibatan kelompok rentan.

L ANGKAH 2

Rumuskan Bentuk Pilihan-Pilihan
Tawaran

Pilihan-pilihan untuk tawaran dapat dirumuskan dari yang
tertinggi hingga yang terendah. Tawaran tertinggi adalah
tawaran yang dianggap dapat mengganti seluruh kerugian
yang diderita oleh komunitas, sementara tawaran terendah
adalah target minimal yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam
rumusan ini, perlu didiskusikan juga kemungkinan tawaran oleh
pihak lawan. Selain itu, penting juga untuk merumuskan pilihanpilihan jalur penyelesaian konflik yang lain apabila negosiasi
tidak mencapai kesepakatan, seperti misalnya: mediasi atau pun
melalui jalur pengadilan.
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Contoh Kasus: konflik antara masyarakat A dengan
perusahaan B terkait kompensasi (ganti rugi) lahan. Maka
kelompok perempuan mengajukan tawaran tertinggi:
senilai Rp. 100.000.000/hektar, dan tawaran terendah
senilai Rp. 80.000.000/hektar, yang artinya komunitas
tidak akan menerima kompensasi di bawah nilai tawaran
terendah tersebut.

Saat merumuskan opsi tawaran, negosiator perempuan perlu
memastikan bahwa tawaran tersebut telah memasukkan kebutuhan
riil perempuan baik yang bersifat praktis perempuan maupun strategis
gender, termasuk kebutuhan kelompok rentan lainnya (anak-anak,
lansia, orang dengan kebutuhan khusus).
Tabel 2. Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Perempuan

Kebutuhan
Praktis Perempuan
Kebutuhan yang langsung
berkaitan dengan perempuan,
dan bisanya juga berhubungan
dengan kebutuhan
domestik perempuan
seperti: ketersediaan air
bersih, ketersediaan layanan
kesehatan bagi perempuan,
pemberdayaan ekonomi
bagi perempuan, dan lain
sebagainya.
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Kebutuhan
Strategis Perempuan
Kebutuhan yang diperlukan
perempuan untuk
meningkatkan kemampuan
dirinya dalam kehidupan
bermasyarakat sehingga
dapat terlibat dalam proses
pembangunan termasuk
dalam sektor SDA, seperti:
kesempatan pendidikan,
terlibat dalam struktur
Lembaga Pengelola Hutan
Desa (LPHD), dan lain-lain.
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L ANGKAH 3

Memetakan aktor untuk membangun
dukungan

Kelompok perempuan perlu mengetahui siapa saja pihak-pihak
yang dianggap sepaham, menolak, atau pun bersikap netral,
sehingga mampu membangun dukungan terhadap hal yang
diperjuangkan menuju negosiasi, ataupun berhati-hati terhadap
kelompok yang menolak maupun yang netral.
Guna membangun dukungan yang lebih kuat, maka kelompok
perempuan dapat meminta bantuan ahli atau organisasi
yang memiliki kemampuan tentang negosiasi. Selain itu,
kelompok perempuan juga dapat membangun dukungan
dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum,
mediator konflik.

L ANGKAH 4

Menentukan perwakilan negosiator
perempuan

Untuk memastikan kepentingan perempuan terwakili dalam
proses negosiasi maka kelompok perempuan dapat memilih
wakil yang memiliki pemahaman negosiasi dengan baik serta
selaras dengan visi dan misi kelompok perempuan.

2)

AGENDA KELOMPOK PEREMPUAN DENGAN PIHAK LAIN

Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa segala
rumusan internal perempuan yang dibawa kepada pihak atau
kelompok luar seperti: kelompok laki-laki, kelompok rentan
lainnya, pemerintah lokal, perusahaan, dan lainnya. Terdapat
sejumlah upaya yang penting dilakukan sebagai berikut:
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L ANGKAH 1

Pendekatan kepada para pengambil
kebijakan

Kelompok perempuan perlu melakukan pendekatan untuk
mempengaruhi dan meyakinkan para pengambil kebijakan
guna memastikan rumusan internal perempuan dapat
disepakati untuk dimasukkan sebagai bagian dari tawaran
negosiasi. Ketika kelompok perempuan mampu meyakinkan
para pengambil kebijakan tersebut, maka dukungan kepada
rumusan dari kelompok perempuan akan semakin menguat.

L ANGKAH 2

Sepakati perwakilan tim negosiasi

Kelompok perempuan perlu memastikan bahwa tim negosiator
melibatkan perwakilan dari kelompok perempuan yang telah
mereka sepakati. Selain itu, pembagian peran dalam tim
negosiasi juga perlu dirumuskan seperti misalnya siapa yang
akan bertindak sebagai juru bicara, siapa yang mencatat proses
negosiasi, dan peran lainnya.

L ANGKAH 3

Susun dan sepakati aturan main

Kelompok perempuan perlu menyusun secara tertulis aturan
main atau tata tertib dalam proses negosiasi, contohnya:
penentuan waktu negosiasi tidak membatasi keterlibatan
perempuan, larangan mengancam, menyinggung SARA,
dan perilaku yang melecehkan atau merendahkan para
pihak termasuk perempuan. Hal-hal tersebut berguna untuk
memastikan proses negosiasi berjalan dengan efektif.
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2.

TAHAPAN PELAKSANAAN NEGOSIASI DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Panduan ini membagi tahapan negosiasi dan pengambilan
keputusan tersebut sebagai berikut:

L ANGKAH 1

Sepakati Agenda Pertemuan dan Aturan
Main/Tata Tertib Proses Negosiasi

Usulan aturan main dapat berasal dari salah satu atau kedua belah
pihak. Selain itu penting juga untuk memastikan bahwa aturan
main tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat
secara penuh termasuk dalam penentuan kesepakatan akhir.

L ANGKAH 2

Sampaikan Permasalahan Secara Jelas

Harap diketahui bahwa tidak ada aturan tertulis tentang siapa
yang mendapat giliran berbicara pertama sekali, sehingga
negosiator perempuan dapat memanfaatkan situasi ini untuk
memilih menyampaikan permasalahannya setelah pihak lawan
menyampaikan permasalahannya lebih dahulu. Perlu dipastikan
permasalahan yang disampaikan tidak keluar dari rumusan yang
sudah dibahas, dianalisis dan disepakati bersama pada tahapan
pra negosiasi sebelumnya.

L ANGKAH 3

Dengarkan dan Analisis Jawaban
Pihak Lawan

Setelah negosiator perempuan menyampaikan permasalahan
dan tuntutan, maka pihak lawan akan meresponnya, dan
ini menjadi kesempatan bagi negosiator perempuan untuk
menganalisis jawaban pihak lawan apakah telah sesuai dengan
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rumusan dan pilihan-pilihan tawaran yang telah disiapkan.
Apabila ada hal-hal yang belum jelas, maka tim negosiator dapat
meminta penjelasan lebih rinci dari pihak lawan.

L ANGKAH 4

Meminta Pendapat Ahli

Bantuan pendapat ahli dimungkinkan dalam proses negosiasi.
Oleh karena itu, negosiator perempuan dapat memutuskan
siapa saja yang dianggap memiliki pengetahuan kuat untuk
membantu mereka dalam proses negosiasi dengan pihak lawan,
baik yang telah disepakati sebelumnya dalam tim atau pun hasil
dari kesepakatan para pihak.

L ANGKAH 5

Sampaikan Pilihan-Pilihan Tawaran

Pilihan tawaran dari negosiator perempuan sebaiknya
disampaikan setelah mendengar pilihan tawaran dari pihak
lawan guna menghindari kerugian. Pastikan tawarannya sesuai
dengan pilihan-pilihan yang sudah disepakati pada tahapan pra
negosiasi yang dapat dimulai dari tawaran tertinggi. Jika pada
pilihan tertinggi ini pihak lawan menolak, maka bisa diturunkan
perlahan-lahan hingga pada batas tawaran terendah yang
sudah disepakati kelompok perempuan sebelumnya.

L ANGKAH 6

Mendokumentasikan Proses Negosiasi
dan Menyusun Kesepakatan

Negosiator perempuan wajib mendokumentasikan setiap
pertemuan, apa pun hasilnya baik itu berupa kesepakatan awal
atau pun yang lain (bahkan jika belum mencapai kesepakatan
apa pun). Pendokumentasian dapat dituangkan dalam sebuah
berita acara dan ditandatangani oleh para pihak.
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Selanjutnya setelah seluruh agenda permasalahan telah mencapai
kesepakatan, maka kesepakatan dituangkan dalam bentuk
dokumen kesepakatan akhir yang isinya merujuk dari hasil berita
acara-berita acara sebelumnya. Pastikan kesepakatan mulai dari awal
hingga akhir menjamin hak-hak perempuan atas pengelolaan SDA.
Misalnya: Di dalam negosiasi antara masyarakat A dan
Perusahaan B, para pihak menyepakati untuk membahas
2 agenda yang akan dinegosiasikan, yaitu: 1) Pemulihan
sungai yang tercemar, dan 2) Tanggung jawab penyediaan
air bersih oleh perusahaan B. Dalam pertemuan awal,
masyarakat dan perusahaan baru menyepakati solusi
terkait penyediaan air bersih (agenda 2), sedangkan solusi
terkait dengan pemulihan sungai yang tercemar (agenda 1)
belum disepakati oleh para pihak dan akan dibahas dalam
pertemuan berikutnya. Maka, kesepakatan yang dihasilkan
dalam pertemuan awal tersebut, dituangkan dalam bentuk
Berita Acara Pertemuan yang di tandatangani oleh para
pihak. Dalam berita acara ini juga disepakati tanggal
pertemuan negosiasi berikutnya untuk melanjutkan
pembahasan tentang pemulihan sungai yang tercemar.

L ANGKAH 7

Perkuat Dokumen Kesepakatan Akhir

Apabila proses negosiasi telah selesai, maka butir-butir
kesepakatan akhir dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis
yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, serta
dibuat rangkapnya. Penandatangan dokumen tersebut juga
harus diperkuat dengan hadirnya saksi (minimal 2 orang) dan
bertandatangan di dalamnya. Saksi yang dipilih sebaiknya adalah
orang-orang yang disepakati oleh para pihak dan penting juga
untuk tidak mengabaikan keterwakilan kaum perempuan.

60

Buku Panduan - Negosiator Perempuan

3.

TAHAPAN SETELAH NEGOSIASI
Dalam proses negosiasi terdapat 2 kemungkinan, gagal dan
berhasil. Dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut maka
penting dilakukan berbagai langkah setelah proses negosiasi
dinyatakan selesai.

JIKA PROSES
NEGOSIASI
BERHASIL

JIKA PROSES
NEGOSIASI
GAGAL

a. Tim negosiator wajib menyampaikan hasil
kesepakatan negosiasi kepada kelompok
dan para pihak yang terlibat dalam proses
negosiasi.
b. Membentuk tim bersama yang terdiri dari para
pihak untuk memantau proses pelaksanaan
kesepakatan
dengan
tetap
melibatkan
kelompok perempuan.

a. Selain menyampaikan kegagalan ini kepada
kelompok dan para pihak yang terlibat dalam
proses negosiasi, yang terpenting adalah
negosiator perempuan kembali mendiskusikan
langkah ke depan yang harus diperjuangkan
agar negosiasi berhasil.
b. Tim negosiator wajib mengkaji ulang rumusan
pilihan tawaran serta cara bernegosiasi yang
efektif. Libatkan lebih banyak pihak yang dapat
mendukung perjuangan tim negosiator dalam
bernegosiasi di masa yang akan datang.
c. Apabila
pilihan-pilihan
tawaran
masih
memungkinkan dilakukan penyesuaian, maka
negosiasi dapat kembali dilaksanakan atas
kesepakatan para pihak. Namun jika tidak,
maka diperlukan alternatif upaya lain seperti:
mediasi dan jalur pengadilan.
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B.

PILIHAN STRATEGI DAN BENTUK HASIL AKHIR NEGOSIASI

Pada dasarnya terdapat dua strategi bernegosiasi yaitu srategi
berbasis posisi (positional-based negotiation) dan pendekatan
berbasis kepentingan (interest-based negotiation). Kedua pendekatan
tersebut memiliki karakter negosiasi berbeda. Negosiasi berbasis atau
mengutamakan posisi akan mengedepankan prinsip menang-kalah,
sedangkan negosiasi berbasis atau yang mengutamakan kepentingan
akan mengedepankan prinsip menang-menang.
1.

Negosiasi Mengutamakan Posisi
Artinya proses negosiasi yang mengedepankan pemenuhan
terhadap tuntutan yang harus dipenuhi oleh lawan tanpa
tawar menawar lagi. Tuntutannya cenderung tidak masuk
akal dan sama sekali tidak memberikan peluang ada
opsi (tawaran) lainnya yang menjadi pilihan bagi lawan.
Semuanya harus dipenuhi tanpa mau mengurangi sedikit
pun nilai tawar yang diajukannya.

2.

Negosiasi Mengutamakan Kepentingan
Proses negosiasi yang terjadi di sini dimana para pihak
yang berkonflik membuka peluang untuk membicarakan
apa saja tawaran masing-masing. Kedua belah pihak juga
mengajukan tawaran sesuai dengan kepentingan yang
ingin dicapai. Bisa saja para pihak mengajukan tawaran
yang sangat tinggi tetapi sebenarnya hal tersebut sebagai
strategi dalam bernegosiasi, bukan tawaran yang sifatnya
sama sekalitidak bersedia untuk didiskusikan kembali
dengan pihak lawan.
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Tabel 3. Perbedaan Negosiasi Mengutamakan Posisi dan Negosiasi
Mengutamakan Kepentingan
Negosiasi
Mengutamakan Posisi
•

Menggunakan cara-cara yang
kadang berlebihan untuk
menekan lawan.

•

Cenderung tidak memiliki
data-data yang akurat untuk
mendukung proses negosiasi
yang berjalan.

•

Bertahan pada tawaran awal
dan cenderung menutup
peluang untuk menurunkan
tuntutan yang ada.

•

Negosiator lawan dianggap
sebagai musuh dan tidak
membangun rasa saling
percaya antara kedua belah
pihak.

Negosiasi
Mengutamakan Kepentingan
•

Tujuan utamanya menangmenang. Walaupun menangmenang 100% sangat sulit
terjadi, namun paling tidak
dapat mendekatkan para pihak
kepada apa yang menjadi
kepentingannya.

•

Membahas semua kebutuhan
atau kepentingan kedua
belah pihak secara tuntas,
baru kemudian membahas
rumusan kesepakatan sebagai
solusinya.

•

Menjaga pola hubungan yang
baik selama negosiasi dan
saling menjaga kepercayaan
diri dan kepercayaan orang lain.

Cara mudah untuk membedakan negosiasi berbasis posisi
dengan kepentingan dapat digambarkan seperti yang dipaparkan
IBCSD (2019) pada ilustrasi sederhana di bawah ini:
“Ada dua orang saudara kandung (laki-laki dan perempuan) yang
berebut satu jeruk. Saudara laki-laki menginginkan jeruk seluruhnya,
begitu juga dengan saudara perempuan. Jika didekati berdasarkan
pendekatan negosiasi berbasis kepentingan, maka bisa jadi kepentingan
saudara laki-laki atas jeruk adalah untuk membuat minuman jus,
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sementara saudara perempuan berkepentingan mendapatkan kulit
jeruk untuk memberi rasa wangi pada kue yang sedang dia buat.
Melihat kasus ini dengan bingkai melihat kepentingan daripada
posisi yang dinyatakan, masalahnya akan menjadi dapat diselesaikan
secara menang-menang. Dengan kata lain, saudara kandung tersebut
masing- masing mungkin memiliki apa yang dia butuhkan dari jeruk
tanpa mengurangi kepentingannya yang lain”
Dengan dua strategi utama di atas, maka sejak awal sebenarnya
seorang negosiator perempuan sudah dapat membayangkan dan
menentukan hasil akhir seperti apa yang diharapkan akan terjadi. Berikut
ini empat bentuk hasil akhir dari sebuah proses negosiasi tersebut:
Menang-Menang
Artinya, bentuk akhir hasil negosiasi “menang-menang” ini kedua
belah pihak mencapai hasil secara maksimal dari tuntutan dan
penawaran yang diajukan dalam proses negosiasi tersebut. Hasil
akhir menang-menang biasanya akan tercapai jika para pihak
menggunakan strategi negosiasi berbasiskan kepentingan
(interest-based negotiation).

1.

Contoh:
Kelompok Perempuan Kampung Arang menuntut ganti rugi
lahan sebesar Rp. 15.000.000,- per hektar. Pihak PT. Maju Jaya
menawarkan Rp. 2.000.000,- per hektar. Melalui proses saling
mempengaruhi dan kompromi selama negosiasi berlangsung,
akhirnya disepakati ganti rugi lahan sebesar Rp. 8.000.000,-.
Kedua belah pihak menilai bahwa hasil kesepakatan tersebut
saling menguntungkan, meski hasilnya tidak sesuai dengan
tawaran awal masing-masing.
Menang-Kalah
Bentuk akhir hasil negosiasi “menang-kalah” terjadi ketika salah
satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil yang

2.
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diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil
apa-apa atau mencapai hasil yang sangat rendah (di bawah
tawaran terendah).
Contoh:
Kelompok Perempuan Desa Kapur menuntut ganti rugi lahan
sebesar Rp. 10.000.000- per hektar dengan tawaran terendah
mereka sebesar Rp. 5.000.000- per hektar. Pihak PT. Maju Abadi
menawarkan Rp. 2.000.00,- per hektar dengan tawaran terendah
mereka sebesar Rp. 4.000.000- per hektar. Setelah proses saling
mempengaruhi,mengadu bukti masing-masing pihak dan
mencari dukungan dari berbagai pihak,akhirnya Kelompok
Perempuan Desa Kapur berhasil memperoleh ganti rugi
sebesar Rp 10.000.00,- per hektar. Dengan demikian Kelompok
Perempuan Desa Kapur tersebut telah menang dan PT. Maju
Abadi telah kalah. (Perspektif ini dari sudut pandang Kelompok
Perempuan, namun bisa juga berlaku sebaliknya).
3.

Kalah-Kalah
Kedua belah pihak memutuskan untuk kalah dan sama-sama
mengakhiri negosiasi dengan hasil tidak ada kesepakatan
(dead lock-kebuntuan). Bentuk “kalah-kalah” ini menandakan
bahwa kedua belah pihak sebenarnya gagal untuk mencapai
kesepakatan dikarenakan “pertentangan kepentingan” lebih
besar dibandingkan membangun “persamaan kepentingan”.
Contoh:
Pihak Kelompok Perempuan Desa Sukamenang menuntut ganti
rugi lahan sebesar Rp. 15.000.000 per hektar. Pihak PT. Angin
Ribut menawarkan Rp. 2.000.000, per hektar. Masing-masing
pihak mem-pertahankan posisi awalnya sehingga negosiasi
mengalami kebuntuan dan berakhir dengan dengan tidak
adanya kesepakatan.
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Hubungan “Strategi Negosiasi” dan Kemungkinan
“Bentuk Hasil Akhir”
Pada hakikatnya, setiap penyelesaian konflik SDA dengan
menempuh jalur negosiasi pastilah dihadapkan dalam dua pilihan yaitu
“mencapai kesepakatan-berhasil” atau “tidak mencapai kesepakatangagal” sehingga dibutuhkan pilihan strategi yang dapat dipilih oleh
tim negosiator perempuan. Setiap strategi memiliki keunggulan
dan keterbatasan, tidak ada strategi yang paling baik. Sebuah
strategi menjadi strategi terbaik ketika pilihannya tepat dan sesuai
dengan kondisi persoalan yang dihadapi, termasuk situasi kelompok
perempuan sendiri. Berikut hubungan antara strategi negosiasi dan
kemungkinan bentuk akhir kesepakatannya.

Gambar 3. Strategi Negosiasi dan Kemungkinan Bentuk
Hasil Akhir Negosiasi
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Merujuk pada gambar 3 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal
berikut ini:
1.

Negosiator perempuan sejak awal dapat mendiskusikan
dan menetapkan dengan kelompok perempuan strategi
apa yang akan dipilih. Ketika memilih strategi yang
mengutamakan posisi, maka akan ada dua kemungkinan
hasil negosiasinya, yaitu: (1) Kalah-Kalah (para pihak samasama tidak mendapatkan hasil yang diharapkan) dan (2)
Menang-Kalah (salah satu pihak kemenangan dan pihak
lain sebagai lawan mengalami kekalahan). Sebaliknya,
ketika memilih strategi yang mengutaman kepentingan
maka kemungkinan hasilnya adalah menang-menang,
dimana semua pihak mendapatkan kemenangan (dalam
hal ini perusahaan maupun masyarakat).

2.

Meskipun kedua strategi di atas adalah pilihan, bagi
negosiator perempuan diharapkan agar sebaiknya
menggunakan strategi negosiasi yang mengutamakan
kepentingan. Hal ini dengan pertimbangan kemungkinan
akhir proses negosiasi yang memberikan hasil terbaik
kepada kedua belah pihak, termasuk kepentingan
perempuan. Boleh jadi, hasil kesepakatan akhir nilainya
lebih rendah dari yang ditawarkan sebelumnya. Namun
setidaknya kesepakatan tersebut masih masuk dalam ZOPA.

3.

Penting untuk diingat bahwa ketika masyarakat sudah
memilih strategi yang mengutamakan kepentingan,
belum tentu juga perusahaan memilih strategi yang
sama. Dalam sejumlah kasus, perusahaan dan masyarakat
memilih strategi yang berbeda, sehingga terbuka peluang
tidak tercapainya kesepakatan. Oleh karenanya, negosiator
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perempuan dapat mengusulkan kepada lawan agar
melibatkan pihak ketiga atau menggunakan bantuan
mediator dalam proses mediasi.

C.

MEMINIMALISIR RISIKO NEGOSIATOR PEREMPUAN

Ketika terjadi konflik SDA, maka sangat rentan (berpotensi)
terjadinya persoalan baru yang menimpa masyarakat, khususnya
perempuan dan kelompok rentan lainnya. Begitu pula dengan setiap
proses negosiasi yang berlangsung dalam penyelesaian konflik SDA
tersebut, biasanya akan memicu terjadinya risiko dan dampak buruk
bagi perempuan. Pengalaman selama ini menunjukkan ada beberapa
risiko yang muncul. Dalam panduan ini, terdapat beberapa risiko
dimaksud dan bagaimana seharusnya perempuan melakukan upaya
untuk mencegah dan menanganinya dengan baik.
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1. BENTROK ANTAR WARGA
Dalam sebuah desa, ketika terjadi permasalahan yang melibatkan
masyarakat desa dengan perusahaan, seringkali masyarakat
terpecah menjadi dua kubu atau lebih. Kubu pertama adalah
kubu yang menolak keberadaan perusahaan dan kubu kedua
adalah kubu yang menerima keberadaan perusahaan. Sering
kali keduanya dibenturkan oleh perusahaan guna memperlemah
posisi masyarakat ketika menghadapi masyarakat.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Negosiator perempuan perlu melakukan identifikasi kelompok yang
menolak dan menerima perusahaan. Kemudian menggali informasi
mengapa dan apa yang diharapkan oleh kedua kelompok tersebut.
Jika ternyata apa yang diinginkan perusahaan justru memberikan
lebih banyak kerugian pada masyarakat, negosiator perempuan harus
memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mendukung
keberadaan perusahan akan dampak kerugian yang ditimbulkan jika
masyarakat bekerja sama dengan perusahaan.

2.

Negosiator perempuan dapat mendorong dilakukannya konsolidasi
antar warga dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa
dampak kerugian yang akan timbul jika masyarakat bekerja-sama
dengan perusahaan.

3.

Apabila negosiator perempuan tetap teguh mendukung keberadaan
masyarakat maka negosiator perempuan harus mencari dukungan
secara lebih luas pada msayarakat desa dan memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang dampak kerugian yang ditimbulkan
jika masyarakat bekerja sama dengan perusahaan tanpa memusuhi
kelompok masyarakat yang pro terhadap perusahaan. Hal ini perlu
dilakukan untuk menjamin mayoritas masyarakat desa mau berupaya
untuk merumuskan tawaran-tawaran yang saling menguntungkan
kedua belah pihak dan tentunya masyarakat desa tidak dirugikan.
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2. KEKERASAN
Dalam konflik ketika suatu permasalahan gagal diselesaikan
secara damai seringkali muncul tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik.
Dengan demikian kondisi-kondisi seperti ini perlu dihindari oleh
kelompok perempuan. Sebagai negosiator perempuan maka
perlu untuk mengambil tindakan dalam menghindari potensi
kekerasan dalam sebuah konflik SDA.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Dalam bernegosiasi: negosiator perempuan hendaknya selalu
mencari persamaan-persamaan kepentingan dengan pihak lawan.
Jangan munculkan perbedaan-perbedaan yang memicu konflik yang
semakin tajam. Negosiator perempuan harus menggunakan caracara yang mengendepankan semangat bekerjasama dan sebaliknya
harus menghindari cara-cara yang terkesan menghasut.

2.

Ketika bernegosiasi: negosiator perempuan hendaknya berusaha
untuk meredam emosi baik emosi dirinya maupun kelompok.
Terkadang pihak lawan atau pihak lain sengaja memancing emosi
sebagai strategi untuk menghindari terjadinya kesepakatan.

3.

Usahakan ketika bernegosiasi negosiator perempuan membawa
atau berkoordinasi dengan petugas keamanan atau pihak lain yang
dianggap dapat memberikan keamanan. Hal ini berfungsi untuk
mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi diri ketika pihak
lawan menggunakan kekerasan.

4.

Perkuat solidaritas masyarakat desa yang menjadi dampingan
kelompok negoisator perempuan untuk saling menjaga satu sama
lain dari tindakan kekerasan dari pihak lawan. Negosiator perempuan
dapat juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah
terprovokasi dan selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan.
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3. PELECEHAN SEKSUAL
Dalam konflik SDA juga sering kali ditemukan situasi, terutama oleh
kaum perempuan, terkait tindakan-tindakan pelecehan seksual
yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab. Seorang negosiator perempuan harus mampu melakukan
langkah-langkah untuk menghindari dan melindungi diri serta
kelompoknya dari ancaman pelecehan seksual.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Negoisator perempuan harus tetap waspada terhadap lingkungan
sekitar, ketika hendak bernegosiasi dengan pihak lawan yang
kebetulan semuanya laki-laki hendaknya ditemani oleh orang
terdekat misalnya, teman atau sahabat yang memang kita sudah
percaya. Karena para pelaku pelecehan seksual biasanya mengincar
korbannya yang bepergian sendirian.

2.

Negoisator perempuan harus mampu mempersenjatai diri dengan
cara meningkatkan pertahanan diri, dalam situasi konflik negoisator
perempuan dan kelompok perempuan harus mulai belajar bela diri
atau self-defence agar kita dapat terhindar dari tindakan pelecehan
dan kita dapat membela diri.

3.

Negoisator perempuan harus percaya diri ketika bernegosiasi.
Tunjukan rasa kepercayaan diri saat bernegosiasi sehingga lawan
merasa segan untuk melecehkan kita.

4.

Membangun kerjasama dengan lembaga yang fokus pada isu ini
seperti LBH APIK, P2TP2A di daerah, atau lembaga lainnya yang
selama ini bekerja pada isu pelecehan seksual. Dengan kerjasama ini
maka dapat dilakukan upaya pencegahan dari awal, termasuk apa
yang harus dilakukan jika kemudian terjadi pelecehan seksual.
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4. MANIPULASI
Salah satu trik yang digunakan oleh lawan dalam berngeoisasi
adalah dengan melakukan manipulasi. Manipulasi dapat disebut
sebagai bentuk “memberikan angin surga”, janji-janji yang
sebenarnya tidak akan ditepati. Tetapi kesannya pihak lawan
benar-benar serius dan meyakinkan masyarakat akan memenuhi
janjinya atau hasil kesepakatan tersebut.
Contoh: Dalam konflik terkait pembagian hasil kebun plasma
yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, maka negosiator perlu
untuk menguasai peraturan-peraturan hukum terkait kerjasama
kebun dengan sistem plasma serta memahami perjanjian plasma,
dengan demikian negosiator perempuan menjadi tahu akan hakhak yang seharusnya didapat oleh masyarakat dalam perjanjian
plasma sehingga dalam proses negosiasi seorang negosiator tidak
mudah dimanipulasi.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Negosiator perempuan harus berani untuk menolak setiap tawaran
yang merugikan kelompoknya, seorang negosiator perempuan harus
mampu mengatakan “tidak” dengan alasan-alasan yang kuat atas
penolakan tawaran yang merugikan.

2.

Negosiator perempuan harus memperkuat karakter dan menunjukan
citra diri sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap remeh, hal
tersebut dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan terkait
masalah yang sedang dinegosiasikan, berbicara dengan lugas dan
teguh dalam pendirian.

3.

Negosiator perempuan harus benar-benar memahami hak-hak yang
sedang ia negosiasikan, dengan demikian akan timbul keyakinan yang
kuat terhadap hak-hak yang sedang diperjuangkan dalam negosiasi
sehingga negosiator perempuan mampu menghindari segala bentuk
tawaran-tawaran yang merugikan diri dan kelompoknya.
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5. ANCAMAN JERATAN HUKUM
Negosiator perempuan yang mendampingi kelompok masyarakat
ketika memperjuangkan hak-hak masyarakat, di sejumlah
tempat juga berisiko mengalami ancaman jeratan hukum dari
oknum perusahaan atau oknum aparat penegak hukum. Istilah
yang populer saat ini dikenal dengan “kriminalisasi” dimana
seseorang yang memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak
atas pengelolaan SDA yang seringkali diperlakukan tidak sesuai
dengan ketentuan hukum.
Contoh: Ketika negosiator perempuan ditangkap oleh polisi,
negosiator harus mampu membela diri dengan cara menanyakan
ada atau tidaknya surat perintah penangkapan dimana penting
diperhatikan identitas dalam surat penangkapan untuk
menghindari salah tangkap, menanyakan atas dasar tuduhan apa
dirinya ditangkap, dan lain lain.Selain itu. Hal tersebut merupakan
kemampuan hukum dasar yang wajib diketahui oleh setiap orang
ketika berhadapan dengan kepolisian.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Kendalikan emosi, seorang negosiator perempuan harus mampu
mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing emosi, pihak
lawan seringkali memancing emosi agar kita melakukan hal-hal yang
merusak dan melawan hukum sehingga kita masuk perangkap jerat
hukum yang dilakukan oleh pihak lawan.

2.

Negosiator perempuan harus mempunyai kemampuan hukum dasar
ketika suatu saat hendak dikriminalisasi.

3.

Negosiator perempuan harus mampu meminimalisir resiko ketika
berkampanye atau mengutarakan pendapat, usahakan menggunakan
kata “dugaan” ketika hendak menjelaskan pelanggaran yang
dilakukan perusahaan.
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6. RELASI GENDER YANG TIDAK SETARA
Seorang perempuan khususnya sering kali mendapatkan relasi
gender yang tidak setara baik di tengah masyarakat (publik)
maupun di dalam keluarganya sendiri (domestik). Relasi
tidak setara ini menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan
gender beban ganda, penomorduaan, pelabelan, pemiskinan
(marginalisasi) hingga kekerasan.
Sering sekali, perempuan yang mengambil peran dalam
penyelesaian konflik SDA, termasuk menjadi bagian dari proses
negosiasi (sebagai negosiator perempuan) dipersepsikan miring
di tengah masyarakat, termasuk dalam keluarganya sendiri.

Apa yang dapat dilakukan oleh negosiator perempuan?
1.

Negosiator perempuan membangun kesepahaman bersama dengan
suami dan keluarganya tentang kerja-kerja penyelesaian konflik
SDA ini dan hubungannya dengan keterlibatan perempuan. Jika
suami dan keluarga sejak awal tidak memberikan dukungan, maka
negosiator perempuan perlu dengan proses (bertahap) membangun
komunikasi, menyamakan persepsi sehingga adanya dukungan
suami dan keluarga. Jika ini mampu dilakukan maka relasi gender
dalam keluarga yang tidak setara tersebut, tidak akan muncul.

2.

Negosiator perempuan perlu mendorong terwujudnya pandangan
mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan
masyarakat desa. Negosiator perempuan memahami bahwa
kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara dalam berbagai
hal termasuk dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan
sehingga keterlibatan kelompok perempuan dalam setiap proses
negosiasi adalah suatu hal yang harus dilakukan.
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3.

Negosiator perempuan memberikan pemahaman kepada masyarakat
desanya tentang kedudukan yang setara antara laki-laki dan
perempuan, terutama kepada kaum lelaki di desa. Negosiator harus
mampu memberikan pemahaman bahwa kelompok perempuan
harus di akomodir kepentingannya dalam proses negosiasi sehingga
keterlibatan perempuan dalam proses negosiasi merupakan suatu
keharusan agar kepentingannya terakomodir.

4.

Menjadi penting juga untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga
yang selama ini fokus pada isu perempuan, kesetaraan gender dan
pengelolaan SDA seperti RRWG Riau, Masyarakat Transparansi Aceh
(MaTA), Flower Aceh, Solidaritas Perempuan, Lingkar Hijau, PBHK,
Sampan, IMN, WALHI, LBH APIK Sulteng, Sikola Mobine dan banyak
organisasi lainnya untuk melakukan kampanye di desa agar menjadi
pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan
kesetaraan gender, termasuk pada proses penyelesaian konflik SDA.

Foto oleh: The Asia Foundation, Fortune PR
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KISAH PERJUANGAN PEREMPUAN
Menyelesaikan Konflik Sumber Daya Alam
di Komunitasnya

Diskusi Sikola Mombine dengan Kelompok Perempuan di Sulteng
Foto oleh: The Asia Foundation, Fortune PR

Cerita ini merupakan cuplikan pengalaman lima perempuan
komunitas (local champion) yang selama ini terlibat aktif dalam
penyelesaian konflik SDA di komunitas. Meskipun demikian,
kisah
perjuangan
ini
belum
sepenuhnya
menggunakan
pendekatan negosiasi secara efektif dan berbasis pada nilainilai keadilan dan kesedaran gender secara penuh. Akan
tetapi, dengan membaca kisah singkat ini menjadi bukti
bahwa gerakan perempuan di komunitas yang ikut terlibat
aktif dalam agenda peyelesaian konflisk SDA nyata adanya.
Mereka bergerak dan berkerjasama dengan kelompok masyarakat
lainnya, termasuk laki-laki.
Cerita ini pula menjadi bukti bahwa ketika perempuan
diperkuat kapasitasnya (termasuk nantinya dengan teknis
negosiasi sebagaimana dipandu dalam buku ini) maka hal tersebut
merupakan pilihan yang sangat tepat. Perempuan menjadi mitra
laki-laki dalam memperjuangkan pengelolaan SDA yang adil dan
setara di Indonesia.
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PERUSAHAAN BERGANTI,
KONFLIK TERUS BERLANJUT
SRI HARYATI, Kampung Perkebunan Sungai Iyu
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

P

erempuan 48 tahun asal kampung perkebunan Sungai Iyu,
Aceh Tamiang ini sempat mengenyam pendidikan hingga
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hidup Sri Haryati
awalnya sesederhana perempuan kampung kebanyakan: berperan
sebagai ibu rumah tangga, mengurusi 2 anaknya dan sang suami yang
bekerja sebagai tenaga harian lepas di PT. Parasawita, pemilik ijin sawit
di Sungai Iyu. Kondisi masyarakat Sungai Iyu sejak adanya operasional
kebun sawit ini membuat kampung itu dikelilingi sawit.
Pada tahun 2013, PT. Parasawita mengalihkan hak guna usaha
(HGU) dan aset perusahaan ke PT. Raya Padang Langkat (PT. Rapala)
yang kantornya berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Peralihan
Hak Guna Usaha PT. Parasawita kepada PT. Rapala dikabulkan oleh
Kepala BPN RI sesuai dengan surat No. 5002-5003/14.3-300/XII/2013
tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya dilakukan pengalihan hak atas
tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 808/2013 tanggal 14 Desember
2013 dan didaftarkan balik nama sertifikatnya pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 20 Desember 2013. Setelah
peralihan, masalah mulai muncul antara masyarakat dengan PT. Rapala.
Masalah itu dipicu karena adanya pernyataan PT. Rapala bahwa mereka
tidak akan memperpanjang masa kerja baik pegawai maupun buruh
yang sebelumnya bernaung dengan PT. Parasawita, meski kemudian
mereka mengkoreksinya, yaitu pegawai yang berusia diatas 35 tahun,
padahal buruh-buruh berusia antara 45-55 tahun.
PT. Rapala menyatakan bahwa wilayah kampung perkebunan
Sungai Iyu adalah bagian dari perusahaan dan mulai mengusir
beberapa warga yang namanya tidak masuk dalam daftar pemilik lahan
berdasarkan SK Bupati keluar dari kampung. Kondisi tidak nyaman juga
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diciptakan, misalnya dengan mengubah fungsi sekolah dasar swasta
yang didirikan PT. Parasawita menjadi gudang pupuk PT. Rapala.
Akhirnya murid-murid SD pindah sekolah ke kampung
Marlempang yang jaraknya cukup jauh (naik motor sekitar 15 menit).
Meski mendapatkan penolakan besar dari warga, Setelah penolakan
para karyawan, pihak PT. Rapala memanggil datok penghulu pada
tanggal 12 Desember 2012, sebagai alat desak kepada masyarakat untuk
mengosongkan rumah mereka dalam waktu 4 (empat) hari. Namun
mereka bertahan, meski banyak juga yang menyerah.
Penduduk kampung perkebunan Sungai Iyu rata-rata adalah
masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah yang sejak adanya
kebun sawit di kampung ini sejak tahun 1973, memilih bekerja menjadi
buruh perusahaan sawit. Meski marjinal, masyarakat berupaya melawan
dengan cara bersatu mereka membangun aliansi ‘Masyarakat Gerakan
Rakyat Boikot Rapala (Gebok Rapala). Mereka pun mulai mencari tahu
tentang sejarah kampung di kecamatan dan menemukan bahwa desa
mereka terdaftar di dokumen kecamatan Bendahara. Ditengah kondisi
pelik ini, Sri Haryati muncul dan mengambil peran dan bergabung
dengan aliansi masyarakat Gerakan Rakyat Boikot Rapala (Gebok
Rapala). Sri Haryati kemudian terlibat dalam aksi-aksi aliansi seperti aksi
di kantor Bupati Aceh Taming, kantor DPRK Aceh Tamiang dan kantor
BPN Aceh Tamiang pada tahun 2013 dan 2015 bersama-sama dengan
warga kampung Perkebunan Sungai Iyu. Dalam melakukan aksi-aksi
masyarakat memerlukan biaya, kelompok perempuan bahkan rela
menjual mesin jahit dan mesin bordir sebagai modal biaya melakukan
aksi. Mereka juga kompak mengumpulkan uang sumbangan untuk
aksi mendapatkan keadilan.
Namun selain melakukan aksi, Sri Haryati telah mencoba
menerapkan
negosiasi
sebagai
alternatif
pendekatan
untuk
memperjuangkan keadilan bagi kampungnya. Misalnya Sri Haryati
membangun konsolidasi kelompok perempuan desa yang dilakukan
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setiap selesai pengajian kelompok perempuan untuk membangun
argumentasi dengan pemerintah. Setelah argumentasi dibangun,
kelompok perempuan dibawah koordinasi Sri Haryati melakukan
audiensi dengan Bupati Aceh Taming, kantor DPRK Aceh Tamiang dan
kantor BPN Aceh Tamiang hingga KOMNAS HAM-RI. Agar semakin kuat,
Sri sebulan sekali membangun diskusi dengan warga kampung lainnya
untuk mendapatkan masukan apa saja yang menjadi tuntutan mereka
akan keadilan. Sri dan kawan-kawannya juga berkonsultasi dengan
LBH Banda Aceh, CSO yang bersedia mendampingi mereka dalam
mendapatkan keadilan akan lahan.
Apa saja hasil dari upaya Sri Haryati dan warga kampung? Meski
sampai saat ini tanah mereka belum dikembalikan, namun intimidasi
langsung perusahaan kepada warga sudah berkurang karena solidnya
masyarakat dan kelompok perempuan. Kelompok perempuan yang
selama ini tergantung pada nafkah suami sebagai buruh di kebun
sawit bahkan berani meminta suami mereka meninggalkan pekerjaan
di kebun sawit dan fokus mempertahankan lahan mereka agar tidak
diserobot perusahaan sawit. Sri Haryati, salah satu local champion
di Aceh Tamiang ini makin didukung oleh warga yang sebelumnya
menolak keras campur tangannya, termasuk sang kakak kandungnya.
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HIDUP DAN MATI
DI ANTARA LUBANG TAMBANG
DEWI SARTIKA, Kelurahan Mugirejo Samarinda

D

ewi Sartika, seorang perempuan mandiri yang hidup di
Kelurahan Mugirejo Samarinda. Dewi memiliki usaha
rumahan dengan memproduksi keripik singkong
dengan bahan baku singkong yang ia tanam di kebun belakang
rumahnya. Namun dengan banyaknya lubang tambang batu bara
milik PT Cahaya Energi Mandiri di sekitar rumahnya mengancam
keberlangsungan usahanya.
Terlebih pada tahun 2015 perusahaan tambang ini membongkar
dan menggusur kebun singkong di belakang rumahnya. Bukan hanya
itu, ia juga sering mendapat ancaman ketika memprotes aktivitas
pertambangan yang hanya berjarak 5 meter dari belakang rumahnya.
Semenjak maraknya izin pertambangan di Kalimantan Timur
khususnya di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara sering
terjadi banjir dan yang paling parah lubang-lubang tambang tersebut
telah menelan korban nyawa kurang lebih 35 anak. Melihat besarnya
dampak dari lubang-lubang tambang tersebut, Dewi Sartika sebagai
Ketua Kelompok Wanita Tani Samarinda bersama warga lainnya
melakukan penggalangan dukungan dalam mempertahankan hakhak mereka untuk menyelamatkan lingkungannya dan mencegah
adanya korban-korban lain akibat keberadaan lubang-lubang tambang
tersebut.
Gerakannya ini didukung oleh JATAM Kaltim, salah satunya
dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mengajukan bukti tersebut
untuk dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup, Komisi Pengawas
Reklamasi Kalimantan Timur dan Wali Kota Samarinda. Namun,
laporan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang berarti.
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Meskipun tidak mendapat tanggapan dari instansi-instansi tersebut,
perjuangannya tetap dilanjutkan salah satunya dengan aktif melakukan
diskusi dan berbagi semangat dengan kelompok perempuan di
beberapa desa (Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu dan
Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara)
melalui pemberdayaan ekonomi mandiri
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APARATUR DESA YANG BERJUANG
KARMIN, Desa Labuan Panimba
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

IBU KARMIN, Local Champion Sulawesi Tengah (Almh.) pada Acara
Paralegal Perhimpunan LBH Apik
Foto oleh: The Asia Foundation, PR Fortune

Menyelesaikan Konflik Lahan Antardesa
Ibu Karmin adalah seorang istri dan ibu dua anak yang bekerja
sebagai Sekretaris Desa Labuan Panimba sejak 2016. Suaminya adalah
seorang tukang batu. Ibu Karmin adalah pribadi yang penuh semangat
dan terlibat dalam banyak kegiatan. Sejumlah peran ia jalani seperti
menjadi kader Posyandu, Sekretaris PKK, Sekretaris Inisiatif Desa Siaga,
Ketua Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sekretaris
Bina Keluarga Remaja, Ketua Bina Keluarga Balita, serta Pengelola
Pendidikan Anak Usia Dini. Pada Bulan Mei Tahun 2016, Ibu Karmin
terpilih sebagai Sekretaris Desa Labuan Panimba.

Buku Panduan - Negosiator Perempuan

85

Jiwa aktivis bu Karmin juga tersalurkan melalui aktivitas bersama
LBH APIK Sulteng sejak tahun 2012 setelah mengikuti pelatihan paralegal
dan membentuk POSKO. Menjadi paralegal bukan pekerjaan mudah
bagi bu Karmin, karena seringkali dia dan beberapa paralegal lulusan
Sekolah Perempuan dan Keadilan yang diinisiasi LBH APIK Sulteng ini
dianggap sebagai pencari masalah di kampungnya. Masyarakat menjadi
tertutup ke Bu Karmin, meski mereka sedang berhadapan dengan
ancaman kriminalisasi oleh perusahaan tambang yang beroperasi
didekat kampung.
Sejak tahun 2002, terjadi konflik antara warga Desa Labuan
Panimba dan Labuan To Poso dengan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Donggala di lahan seluas 219 hektar. Kedua belah pihak
mengakui lahan tersebut sebagai miliknya. Masyarakat mulai
menduduki lahan tersebut pada tahun 1978 untuk pemukiman
dan penghidupan masyarakat. Mengetahui bahwa mereka tidak
memiliki hak atas tanah, masyarakat berjuang agar mendapatkan hak
kepemilikan. Akan tetapi, Pemkab justru menerbitkan SK Bupati pada
tahun 2007. Menghadapi masalah ini, Pemkab dan tim penyelesaian
konflik kemudian melakukan verifikasi untuk pengecekan ulang
pada tahun 2010. Akan tetapi hingga kini revisi SK yang diharapkan
dapat mengakomodir hak warga dua desa ini tak kunjung terbit,
meski Bupati Donggala sudah berganti dua kali. Warga kedua desa
ini semakin khawatir, karena hanya di lahan inilah mereka hidup,
termasuk bu Karmin dan keluarganya.
Menghadapi masalah ini, Ibu Karmin dan anggota POSKO
Paralegal kemudian bekerja untuk mencari fakta-fakta. Pada tahun
2017, mereka bertemu dengan Bupati Kasman Lassa dan mendapatkan
informasi bahwa usulan revisi SK dengan nama-nama pengelola yang
sesuai dengan kondisi dua desa sudah diproses di Asisten I Pemda
Donggala. Ibu Karmin kemudian membangun forum warga untuk
berbagi pengetahuan dalam mencari fakta guna menguatkan posisi
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tawar dalam sengketa lahan ini. Dengan posisinya sebagai sekretaris
desa, Ibu Karmin mengambil peran mempertemukan warga dengan
BPN Kabupaten. Dalam langkah-langkah menjadi negosiator yang baik,
Ibu Karmin tetap berkomunikasi dengan LBH APIK, dan bersepakat
mengadukan masalah ini kepada Ombudsman Provinsi Sulteng agar
Bupati Donggala segera menyelesaikan revisi SK pemilikan lahan di
dua desa. Di tingkat kampung, Ibu Karmin, anggota POSKO paralegal
dan Pemdes memediasi warga yang nama-namanya ada dalam SK
untuk bermediasi dengan warga yang belum diakomodir hak-haknya.
Selain kasus ini, Ibu Karmin dan posko paralegal telah menangani 40
kasus sengketa baik sengketa sumber daya alam atau kasus-kasus
KDRT di dua desa ini.
Sayang, saat tulisan ini dalam proses penyelesaian, pada tanggal
20 Mei 2019 yang lalu Ibu Karmin telah mendahului kita menghadap
yang Maha Kuasa. Banyak pihak yang mengenal Ibu Karmin terkejut
dan bersedih atas kepergian Ibu Karmin dan mendoakan agar Ibu
Karmin istirahat tenang dan perjuangannya tetap berlanjut di Labuan
Panimba, desa asalnya.
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PERJUANGAN PANJANG HINGGA
KE MAHKAMAH AGUNG
NGATINAH, Desa Olak-Olak Kubu,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

I

bu Ngatinah (36 tahun) adalah perempuan keturunan suku
Jawa yang bertempat tinggal di kampung Olak-Olak Kubu,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Keterlibatan Ibu
Ngatinah dalam penyelesaian konflik SDA dimulai sejak bergabung
dengan Serikat Petani Perempuan Kubu Raya(STKR) dan berperan
sebagai bendahara.
Sengketa lahan di kampung ini dimulai sejak masuknya
perkebunan PT.Sintang Raya dengan HGU seluas 20.000 hektar
dan meliputi wilayah kampung Olak-Olak Kubu. PT. Sintang Raya
mengakuisisi HGU PT. Cipta Tumbuh berkembang(CTB), dimana
sebelumnya ada plasma masyarakat dari HGU PT. CTB. Sayangnya,
HGU PT. Sintang Raya, plasma ini kemudian tidak diakui dan masuk
kedalam PIR dan saat dituntut masyarakat untuk ganti rugi PT. Sintang
Raya menolak.
Bu Ngatinah bersama STKR kemudian terlibat dalam aksi-aksi
meminta hak mereka atas lahan. Puncak kriminalisasi warga terjadi
pada pertengahan tahun 2017, ketika polisi menyerbu kampung
untuk mencari provokator menyebabkan warga ketakutan terutama
perempuan, anak-anak dan lansia.
Saat serbuan polisi, Ngatinah mengambil peran dengan
menghubungi PBHK dan membantu PBHK melaporkan kasus ini ke
DPRD Provinsi Kalbar dan KOMNAS HAM RI. Tindak lanjutnya adalah,
Komnas HAM RI mengirimkan surat keberatan kepada Polda Kalbar
atas tindakan penyerbuan kepada warga.
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Salah satu yang menjadi korban penangkapan adalah Bapak
Sudaryanto. Saat ia ditahan, istrinya – Ibu Wagini mendampingi dan
berupaya mengadvokasi agar suaminya bisa bebas. Bersama Ibu
Wagini, hadir pula Ibu Ngatinah dan Ibu Rubiyem yang memberanikan
diri menjadi saksi dalam persidangan Sudaryanto.
Sebelumnya, jangankan berbicara di depan persidangan, di
rapat warga saja, Ngatinah malu untuk berbicara karena khawatir
ditertawakan peserta rapat yang mayoritas laki-laki. Sudaryanto
akhirnya keluar penjara setelah dipenjara kurang lebih 1 tahun, berkat
pendampingan PBHK dan bantuan Wagini, Ngatinah dan Rubiyem.
Dari kisah ini, dapat dilihat bagaimana Ngatinah menggunakan
teknik-teknik bernegosiasi. Dimulai dari memastikan terbangunnya
konsolidasi warga dan kelompok perempuan juga membangun koalisi
dengan CSO seperti PBHK dan AGRA Kalbar dalam membangun faktafakta juga penguatan.
Dengan bekerja sama dengan CSO yang berkomitmen
membantu dan semangat untuk meningkatkan kemampuan,
Ngatinah yang sebelumnya selalu takut dan malu berubah menjadi
pejuang perempuan yang siap untuk mempertahankan lahannya dari
perampasan oleh perusahaan besar.
Saat ini, warga kampung Olak-Olak Kubu masih harus berjuang
kembalinya tanah mereka yang diambil PT. Sintang Raya, meski sudah
memenangkan kasasi di Mahkamah Agung sejak 2017 lalu.
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MELAWAN PERUSAHAAN HINGGA
ORATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN
EMILIA, Dusun II Desa Seribandung
Kabupaten Ogan Ilir – Sumatera Selatan

E

milia adalah seorang ibu tunggal yang menjalani
kehidupannya di Dusun II, Desa Seribandung, Kab. Ogan
Ilir, Sumatera Selatan dengan penuh semangat. Semenjak
suaminya meninggal di tahun 2006, Emilia hidup bersama anak dan
kedua orangtuanya di sebuah rumah sederhana. Kesehariannya Emilia
adalah seorang buruh tani di kebun karet milik orang lain dengan
sistem bagi hasil.
Kehidupannya menjadi lebih berat dengan adanya konflik
perampasan lahan oleh PTPN VII Cinta Manis, dimana konflik ini telah
berlangsung sejak tahun 1982 dan menyebar di hampir 22 desa di 5
kecamatan termasuk desa dimana Emilia tinggal saat ini. Melalui proyek
perkebunan tebu, masyarakat terpaksa kehilangan lahannya melalui
berbagai kecurangan, manipulasi atau bahkan intimidasi mewarnai proses
pembebasan lahan untuk proyek ini. Jika menolak memberikan tanahnya,
dibawah todongan senjata maka tanah tersebut tetap akan digusur.
Pada tahun 2014 yang lalu, ibu satu orang anak ini ikut bergabung
di organisasi Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung (KPPS)
yang didampingi oleh Solidaritas Perempuan Palembang dan terpilih
menjadi Ketua KPPS. Emilia tidak ragu dalam memperjuangkan hak
hak perempuan di desanya. Pada satu kesempatan Emilia menjadi
sosok perempuan yang berani maju sebagai orator dalam aksi di depan
Masjid Agung Palembang.
Aksi ini bentuk perjuangan menuntut penyelesaian konflik lahan
warga yang dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis. Emilia tidak pernah
menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya agar dapat
menyampaikan langsung persoalan-persoalan perempuan di desanya,
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antara lain (1) Perempuan telah dimiskinkan karena telah kehilangan
lahan sebagai sumber kehidupan mereka; (2) Banyak perempuan yang
menjadi TKW dan menjadi buruh harian di lahan sendiri; (3) Buruh
perempuan rentan mendapatkan kekerasan, intimidasi, diskriminasi,
upah yang tidak sesuai dan tidak ada jaminan kesehatan; dan (4) Tidak
ada perlindungan dan perlakuan yang baik untuk perempuan yang
bekerja dan membawa anak, misalnya tidak disediakan fasilitas untuk
istirahat/berteduh, tidak dimaklumi pada saat perempuan sedang
dalam masa haid, dan sebagainya.
Tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap nasib
masyarakat terutama pada perempuan dan anak, telah membuat
perempuan semakin terpinggirkan. Hal ini yang menimbulkan/
menumbuhkan inisiatif Emilia dan perempuan Seribandung lainnya
untuk kembali merebut tanahnya.
Emilia juga sering kali ikut serta dan menjadi juru bicara dan
perwakilan perempuan dalam sejumlah dialog dengan pemerintah.
Ia juga tampil sebagai narasumber dalam isu lahan, dan aktif bersama
Solidaritas Perempuan (SP) untuk mengkampanyekan pentingnya
peran perempuan untuk ikut terlibat di ranah publik.
Meskipun tidak semua masyarakat percaya dan masih
memandang pesimis atas advokasi yang dilakukannya. Namun dengan
bantuan, dukungan dan kepercayaan dari keluarga, menghilangkan
tanggapan pesimis orang lain (khususnya laki-laki) terhadap dirinya.
Sebaliknya ia membuktikan komitmen dan kemampuannya
bersama ibu-ibu KPPS yang pada akhirnya mendapatkan apresiasi dari
masyarakat di desanya. Hal itu dibuktikan dari seringnya Emilia dan
kelompoknya diajak dan diminta pendapat mengenai langkah-langkah
yang akan diambil dalam proses-proses perjuangan maupun dalam
pertemuan atau rapat desa yang ada atau tidak ada hubungannya
dengan advokasi lahan.
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