
Para fasilitator memainkan peran 
penting dalam penyelesaian masalah 
di masyarakat
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1 ADB. 2009. Complaint Handling in the Rehabilitation of Aceh and Nias (Penanganan Pengaduan 
dalam Upaya Rehabilitasi Aceh dan Nias). Manila.

Makalah ini merangkum semua pengalaman dan rekomendasi yang termuat 
dalam publikasi yang berjudul Complaint Handling in the Rehabilitation of 
Aceh and Nias (Penanganan Pengaduan dalam Upaya Rehabilitasi Aceh dan 
Nias).1 Hampir setiap makalah yang dimuat dalam buku tersebut menyertakan 
bagian khusus yang berisi pengalaman yang didapat atau rekomendasi, atau 
kedua-duanya, yang merupakan rangkuman pengalaman-pengalaman dan 
pedoman yang sangat berguna bagi penanganan pengaduan yang timbul 
selama kegiatan rehabilitasi di Aceh dan Nias. Rangkuman pengalaman 
dani rekomendasi ini merupakan kumpulan berbagai macam informasi dan 
ide yang dapat menjadi bahan rujukan penting bagi siapa saja yang tertarik 
untuk merancang dan melaksanakan suatu sistem untuk mengidentifikasi 
dan menanggapi pengaduan serta menyelesaikan masalah sebelum masalah 
tersebut menjadi parah. Disamping itu, sebagian besar makalah yang disajikan 
menyertakan studi kasus yang menggambarkan situasi lapangan sebenarnya 
vserta jenis-jenis persoalan nyata yang ditemukan dalam pelaksanaan upaya 
rehabilitasi yang luas ini. 

Rangkuman berikut menarik benang merah dari semua pengalaman dan 
rekomendasi yang ada dalam 18 makalah yang termuat di dalam publikasi 
tersebut diatas serta menggarisbawahi hal-hal yang menarik perhatian dan 
yang dapat diterapkan secara umum. Semua pengalaman dan rekomendasi 
yang disampaikan pada dasarnya sama bahkan merinci lebih jauh 
pengalaman dan rekomendasi yang dimuat dalam publikasi-publikasi yang 



“Pengaduan tidak seharusnya dihindari 
karena sejatinya ia adalah bagian dari 
kehidupan sehari-hari. Pengaduan 
seharusnya ditangani dengan 
mempertimbangkan mutu sumberdaya 
manusia yang ada, nilai-nilai yang 
dianut, dinamika sosial, dan konteks 
dari suatu wilayah.”

diterbitkan sebelumnya2 yang fokus pada pengalaman 
Asian Development Bank (ADB).  

Mulai dari Awal dan 
Siapkan dengan Baik 
Satu pelajaran yang dapat ditarik dari kesemua 
pengalaman yang ada adalah pentingnya melaksanakan 
sistem penanganan pengaduan sedari awal. Unit 
penanganan pengaduan juga sudah harus terbentuk 
ketika proyek dimulai. Penyusunan standar dan 
pedoman konstruksi serta pensosialisasiannya sedari 
awal kepada organisasi mitra dan masyarakat dapat 
membantu menghindari terjadinya pengaduan tentang 
ketidakseragaman mutu konstruksi. Sistem penanganan 
pengaduan perlu dijadikan bagian dari prosedur tetap 
(protap) dan bagian yang tak terpisahkan dari pedoman 
lapangan proyek. 

Perencanaan yang rinci sangat penting: perencanaan dan 
persiapan sosial yang terbatas di beberapa sektor memang 
dapat memungkinkan proyek untuk dimulai dengan lebih 
awal, namun pada akhirnya menyebabkan keterlambatan 
dan konflik yang berkepanjangan selama pelaksanaan. 
Perencanaan yang berbasis masyarakat akan mendukung 
keberhasilan proyek. Ketika masyarakat dilibatkan dalam 
penyusunan desain dan pemantauan konstruksi rumah, 
mereka lebih mempunyai rasa memiliki, dan selain itu 
konflik dan masalah pun lebih bisa diminimalisir. Memilih 
kegiatan rehabilitasi yang diidentifikasi sebagai prioritas 
kebutuhan dalam masyarakat menciptakan itikad baik, 
yang merupakan modal awal yang sangat berharga, 
serta membantu membangun hubungan dengan para 
pemegang kepentingan. Perencanaan sebaiknya dilandasi 
oleh pemahaman tentang interaksi sosial dan hubungan 
antar anggota masyarakat yang tinggal di desa atau 
wilayah proyek; sistem penanganan pengaduan dapat 
memberdayakan mayarakat dan mendorong anggotanya 
untuk berani bertanya dan bersikap lebih kritis. 

Perhatian dan dukungan dari lembaga penyedia dana 
proyek merupakan satu hal penting yang dibutuhkan 

dalam penanganan pengaduan. Instansi pelaksana dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih tanggap 
terhadap masukan dan pengaduan masyarakat 
ketika lembaga penyedia dana dianggap peduli akan 
persoalan yang ada dan ingin agar persoalan tersebut 
segera ditangani dan diselesaikan. Dalam kasus Proyek 
Bantuan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami 
(Earthquake and Tsunami Emergency Support Project 
/ETESP), komitmen dari staf dan manajemen benar-
benar membantu terlaksananya sistem penanganan 
pengaduan dengan lancar. Dukungan dan arahan yang 
jelas dari kepala instansi akan memastikan bahwa sistem 
penanganan pengaduan diterima dan didukung oleh 
konsultan dan staf proyek. 

Demikian pula halnya, sikap dan keinginan politik 
pemerintah sangat penting. Sebagian staf pemerintah 
bersikap hati-hati terhadap petugas lapangan LSM 
yang menerima dan memfasilitasi pengaduan dari 
masyarakat penerima manfaat. Pemantauan ketat oleh 
konsultan pelaksana diperlukan untuk memastikan agar 
staf pemerintah daerah dan Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi NAD Nias (BRR) mengikuti ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam kebijakan lembaga 
donor tentang pembebasan lahan dan pemukiman 
kembali yang telah disepakati; jika tidak, mereka hanya 
akan terus menerapkan peraturan pemerintah Indonesia 
saja. Tanggapan dari instansi-instansi pemerintah 

2 Pada tahun 2008, Office of the Special Project Facilitator (OSPF) menerbitkan sebuah laporan tentang mekanisme pengaduan dalam proyek ETESP yang ber-
judul: ETESP Grievance Mechanism (Mekanisme Pengaduan ETESP) yang disusun oleh Hasan, Izziah, and Jose Tiburcio Nicolas. Berdasarkan laporan ini, OSPF 
menerbitkan brosur yang memuat pelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut: Handling Complaints Efficiently. Lessons from the Earthquake and Tsunami 
Emergency Support Project in Indonesia (Menangani Pengaduan Secara Efisien. Pelajaran yang Didapat dari Proyek Bantuan Darurat Bencana Gempa Bumi dan 
Tsunami di Indonesia), ADB 2008, Manila. Brosur ini dapat diperoleh di www.adb.org/Documents/Brochures/ETESP-Indonesia/brochure.pdf. Selain itu OSPF juga 
membuat video dengan tema yang sama yang berjudul Handling Complaints Efficiently (Menangani Pengaduan dengan Efisien) yang dapat diakses di www.youtube.
com/v/0Uk2eunusi4&hl =en&fs=1&rel=0. Kedua publikasi tersebut diatas juga tersedia dalam versi Bahasa Indonesia. 



terhadap mekanisme penanganan pengaduan cukup baik 
dan mereka merasa terbantu dengan adanya program 
tersebut. Kehadiran wakil-wakil pemerintah dalam rapat 
musyawarah dan mediasi memberi dampak yang positif. 
Salah satu persyaratan agar mekanisme penanganan 
pengaduan dapat diterapkan dengan berhasil adalah 
adanya keinginan semua pihak untuk terlibat dalam 
proses musyawarah masyarakat dan mediasi. Setiap 
organisasi dan unit yang ada perlu memiliki peran yang 
jelas yang tercantum dalam kerangka acuan kerja masing-
masing. Selain itu juga perlu ada pembagian peran yang 
jelas tentang unit mana yang memimpin dan bertanggung 
jawab untuk memantau dan memfasilitasi ketika sistem 
penanganan pengaduan menghadapi kendala. 

Analisis pemegang kepentingan sangat diperlukan untuk 
mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, 
pemimpin, dan orang-orang yang memiliki peran kunci. 
Namun, jangan hanya mengandalkan para pemimpin 
desa dan tokoh berpengaruh saja – masukan dari 
anggota masyarakat lainnya termasuk kelompok rentan 
juga penting. Penilaian sosial yang dilakukan selama 
persiapan proyek harus mengidentifikasi dan mengkaji 
siapa saja yang menjadi pemegang kepentingan utama 
termasuk ketua adat dan tokoh masyarakat yang mungkin 
mempengaruhi pelaksanaan proyek. 

Instansi-instansi pemerintah seperti satuan kerja dan 
pengelola proyek di daerah perlu mendapatkan pelatihan 
dan orientasi agar mereka dapat memahami tugas, 
tanggung jawab dan fungsi mereka dengan lebih baik. 
Sebagian staf mungkin tidak memiliki ketrampilan 
yang memadai dalam hal penanganan pengaduan atau 
merasa enggan untuk memfasilitasi dan melaporkan 
pengaduan karena takut ditegur atasan; hal ini perlu 
diatasi dengan memberikan orientasi dan pelatihan. 
Dengan komitmen dari pengelola proyek, pelatihan 
dapat dirancang, disesuaikan, dan diubah ketika modul 
pelatihan direplikasi. Pelatihan harus mengklarifikasi 
peran dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dan 
pentingnya menyediakan informasi kepada masyarakat. 
Petugas lapangan sebaiknya diberi pelatihan tentang 
ketrampilan komunikasi di awal proyek dan secara berkala 
selama masa proyek berlangsung. Fasilitator harus diberi 
pelatihan yang memadai agar mereka dapat memahami 
visi dan misi proyek dan menjalankan fungsi mereka 
dengan efektif. 

Untuk membentuk dan melaksanakan sistem penanganan 
pengaduan yang efektif memang memerlukan waktu dan 
sumberdaya. Anggaran harus disusun dan disosialisasikan 
agar masyarakat dan khalayak umum tahu tentang hak 
mereka untuk bertanya dan memberikan masukan, serta 
bagaimana cara menyampaikan pengaduan. Perlu ada 
pengalokasian sumberdaya dan staf tambahan untuk 
pemasangan iklan di media, membuat selebaran dan 
brosur, terutama jika masyarakat sulit untuk dijangkau. 
Bahan rujukan harus tersedia untuk memberikan 
orientasi tentang sistem penanganan pengaduan kepada 
konsultan dan staf proyek. Sistem pembayaran honor 
petugas lapangan perlu diperhatikan dengan seksama: 
sistem yang rumit untuk pembayaran honor, tunjangan 
transportasi, dsb. terbukti mempengaruhi kinerja petugas, 
terutama jika wilayah kerja yang dicakup terlalu luas. Di 
samping itu perlu dibuat anggaran khusus untuk biaya 
sosial dan acara adat. Jika masyarakat di lokasi proyek 
masih memegang teguh sistem adat, sebaiknya ada 
anggaran khusus yang dialokasikan untuk memanfaatkan 
dan mendukung acara adat yang dapat menguntungkan 
pelaksanaan proyek. Hal ini akan mengurangi beban 
bagi staf proyek dan masyarakat penerima manfaat serta 
mempercepat penyelesaian konflik. 

Membentuk Mekanisme 
Penanaganan Pengaduan 
Yang Efektif 
Satu hal yang menonjol dalam upaya rehabilitasi di 
Aceh dan Nias adalah tersedianya berbagai macam 
sarana untuk menyalurkan pengaduan. Pemerintah 
dan sebagian besar lembaga yang terlibat dalam upaya 
rehabilitasi mengakui pentingnya mekanisme pengaduan 
dan membentuk sistem pengaduan mereka sendiri untuk 
kegiatan yang mereka awasi. Mekanisme pengaduan 
yang terkait dengan ETESP terbagi menjadi tiga kategori 
yakni: mekanisme yang khusus terkait dengan sektor-
sektor utama, Unit Fasilitasi Pengaduan dalam lingkup 
Dewan Pengawas BRR, dan sistem pengaduan kantor 
perwakilan ADB untuk upaya rekonstruksi dan rehabilitasi 
gempa di Aceh dan Nias (ADB-EMS). Mekanisme 
pengaduan masing-masing sektor menangani sebagian 
besar pengaduan sedangkan Unit Fasilitasi Pengaduan 



menyediakan jalan alternatif bagi masyarakat untuk 
menyampaikan keprihatinan mereka dan menunjukkan 
pentingnya mekanisme penanganan pengaduan tambahan 
yang independen. Sistem penanganan pengaduan yang 
dimiliki oleh ADB-EMS merupakan jalan alternatif yang 
berfungsi sebagai pelengkap mekanisme pengaduan 
masing-masing sektor. Kehadiran sistem alternatif ini 
sangat membantu ketika tanggapan dari pihak lain 
dianggap kurang memadai. Dengan tersedianya beberapa 
alternatif mekanisme pengaduan maka pengaduan 
dapat diidentifikasi dan diatasi tepat pada waktunya. 
Jika alternatif mekanisme tersebut tidak ada, pemerintah 
daerah kemungkinan besar hanya akan menerapkan 
pedoman nasional (bukan pedoman dari lembaga donor) 
– misalnya dalam pembayaran ganti rugi. Menurut hasil 
pengamatan lapangan, sebagian masyarakat bahkan 
ada yang melakukan ”survei mekanisme” (memilih-milih 
mekanisme pengaduan mana yang kemungkinan besar 
akan mengambil tindakan yang akan menguntungkan 
kasus mereka). 

Sebagian besar sistem penanganan pengaduan yang 
diterapkan oleh lembaga-lembaga yang bekerja dalam 
upaya rehabilitasi terdiri dari beberapa jenjang. Jadi 
apabila persoalan tidak dapat diselesaikan di satu jenjang 
maka persoalan tersebut dapat diteruskan ke jenjang 
diatasnya untuk ditangani lebih lanjut. Secara umum, 
pengaduan yang masuk sebisa mungkin diselesaikan di 
jenjang paling bawah. Organisasi Muslim Aid memberi 
wewenang kepada petugas pemantau lapangan dan 
insinyur lapangan untuk menangani pengaduan, dan cara 
ini terbukti ampuh mengatasi pengaduan. Sekitar 60% 
pengaduan yang mereka terima berhasil diselesaikan di 
tingkat lapangan. Sementara itu, German Agro-Action 
menyatakan bahwa 70% pengaduan dan pertanyaan 
dapat diklarifikasi atau diselesaikan di dua jenjang 
terbawah, sedangkan menurut UN-HABITAT, 80% 
masalah di lapangan ditangani langsung di lapangan atau 
melalui pertemuan dengan masyarakat. 

 Masing-masing organisasi menempatkan fungsi 
penanganan pengaduan di posisi yang berbeda 
dalam susunan organisasi mereka. Berdasarkan hasil 
pengamatan ADB-EMS, mekanisme pengaduan perlu 
memiliki staf khusus yang bertugas menerima pengaduan, 
yakni seseorang yang memahami norma yang berlaku di 
daerah setempat dan lembaga-lembaga yang ada, serta 
memiliki kemampuan berbicara bahasa daerah, untuk 
mendukung unit-unit yang terlibat dalam penanganan 

pengaduan dan menindak-lanjuti kasus-kasus yang 
dirujuk ke instansi penanggung jawab dan pelaksana. 
Multi-Donor Trust Fund (MDF) menjadikan mekanisme 
pengaduan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
strategi komunikasinya untuk mensosialisasikan proyek-
proyek MDF kepada masyarakat dan pihak-pihak yang 
dapat dihubungi jika mereka memiliki pertanyaan atau 
pengaduan. Petugas penyuluh lapangan bertindak sebagai 
penyedia informasi dan penerima pengaduan. Sedangkan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) memasukkan 
mekanisme pengaduan ke dalam sistem monitoring 
dan evaluasi proyek mereka, dan para konsultan 
dilibatkan untuk mengawasi dan memantau pelaporan 
di tingkat kabupaten dan propinsi. Menurut pengamatan 
Transparency International Indonesia (TI-I), peran 
masyarakat dalam proses monitoring sangat perlu karena 
sistem yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi. 
Satu komite pengaduan berbasis mayarakat dibentuk 
sebagai organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan proyek-proyek yang ada. 

 Pengalaman-pengalaman yang ada dalam menangani 
dan menyelesaikan pengaduan dapat memberikan 
pelajaran yang berguna untuk kegiatan di masa yang akan 
datang serta berfungsi sebagai indikator pembangunan 
di wilayah ini. Untuk membantu pencatatan dan analisis 
masalah, perlu dibuat satu sistem pencatatan pengaduan 
yang sistematis dengan menggunakan formulir pengaduan 
sebagai berkas pencatatan yang juga berfungsi sebagai 
rujukan. MDF menggunakan satu pangkalan data yang 

“Tidak ada satu metodologi efektif 
yang dapat diterapkan secara 
universal. Misalnya, pelibatan para 
pemimpin adat, desa, dan kecamatan 
juga harus disesuaikan berdasarkan 
sifat konflik, latar belakang terjadinya 
konflik, dan orang-orang yang 
terlibat.”



Para wanita penerima manfaat perumahan membahas 
keluhan dan sengketa pada rapat
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memuat informasi tentang pertanyaan dan pengaduan, 
dan pengaduan serius ditindak-lanjuti oleh lembaga mitra 
yang menjadi pelaksana. 

Pastikan agar Mekanisme 
Pengaduan Berjalan Baik
Situasi pasca konflik di Aceh, ditambah dengan kerusakan 
yang terjadi akibat tsunami dan banyaknya bantuan luar 
yang masuk, telah mempengaruhi hubungan yang ada 
dalam masyarakat dan dinamika sosial serta membuat 
orang semakin sulit untuk memahami keadaan wilayah 
setempat. Situasi pasca konflik membuat masyarakat 
enggan untuk berpartisipasi karena mereka merasa 
tidak aman. Kadang-kadang jaminan untuk menjaga 
kerahasiaan identitas pelapor tidak cukup untuk 
meyakinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan. 
Enam puluh persen masyarakat yang menyampaikan 
pengaduan kepada TI-I tidak mengungkapkan identitas 
mereka, dan lebih dari seperempat pengaduan yang 
diterima Dewan Pengawas tidak disertai identitas pelapor. 
Pihak pemerintah perlu memberi komitmen untuk 
memberi jaminan keamanan kepada masyarakat agar 
mereka tidak takut menyampaikan pengaduan. 

Pengaduan sering diselesaikan melalui musyawarah dan 
penjelasan. Masyarakat lebih memilih untuk mengadakan 
pertemuan daripada menyampaikan pengaduan 

tertulis. Di Simeleu, UN-HABITAT mengamati bahwa 
masalah biasanya dapat diselesaikan melalui pertemuan 
masyarakat, dan pendekatan ini juga dianggap efektif 
oleh lembaga-lembaga lainnya. Dalam beberapa kasus, 
masalah yang ada dapat diselesaikan hanya dengan cara 
kekeluargaan saja. Pengaduan juga harus dilihat sebagai 
hak untuk menyampaikan pendapat: pelapor kadang-
kadang datang hanya untuk mengeluarkan uneg-uneg 
dan tidak memiliki pengaduan yang beralasan, namun 
mendengarkan keluhan mereka harus dilihat sebagai 
upaya untuk menciptakan itikad baik atau kepercayaan. 
Pengaduan kecil atau remeh dapat menjadi parah jika 
tidak ditangani dengan baik atau tepat pada waktunya. 
Pengaduan bisa terjadi akibat persoalan kompleks yang 
terkait dengan perilaku, sifat, atau latar belakang manusia. 
Mekanisme penanganan pengaduan dapat dimasukkan ke 
dalam budaya atau adat masyarakat setempat dan struktur 
desa yang ada. Meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan struktur atau praktek dan kebiasaan yang 
ada lebih baik daripada menciptakan hal yang baru. 

Sebagian besar bantuan yang diberikan kepada Aceh dan 
Nias berupa rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa 
dan tsunami. Kontraktor dengan kinerja buruk, terutama di 
sektor perumahan, merupakan masalah yang biasa terjadi 
dan menjadi sumber berbagai pengaduan. Kontraktor yang 
tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya (misalnya 
karena mereka sudah menerima pembayaran penuh) 
menjadi sumber pengaduan yang tak terselesaikan. 
Untuk itu, perlu dibuat kebijakan dan program jaga mutu 
guna menghindari hasil kerja yang tidak memuaskan, 
meskipun hal ini dapat memperlambat pembangunan 
rumah dan jumlah staf pengelola proyek harus memadai 
untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan 
keputusan terkait dengan pengawasan mutu. Banyak 
pengaduan tentang masalah mutu di sektor perumahan 
dapat dihindari dengan pemantauan dan pengawasan 
yang baik oleh satuan kerja (satker) dan sangsi tegas bagi 
kontraktor yang tidak melaksanakan pekerjaan mereka 
sesuai kesepakatan. Penalti (seperti penundaan pencairan 
dana) sangat penting diberikan ketika kontraktor tidak 
memberikan pertanggung-jawaban keuangan yang 
memadai dan tidak menerapkan pendekatan berbasis 
masyarakat. 

Penasihat teknis bidang pemukiman kembali memegang 
peran yang penting dalam fasilitasi pengaduan di proyek-
proyek. Mereka juga diperlukan untuk memastikan adanya 
dialog terbuka antara masyarakat yang terkena dampak 



menangani pengaduan berkembang secara perlahan 
seiring dengan bertambahnya pengalaman yang didapat 
selama proyek berjalan sehingga perlu dilakukan 
perubahan terhadap pendekatan tersebut. Pelaporan 
pengaduan juga berjalan dengan lebih baik setelah sekian 
waktu. 

Hindari atau Kurangi 
Pengaduan Melalui 
Komunikasi yang Tepat 
Pada Waktunya 
Pengalaman di berbagai penjuru dunia menunjukkan 
bahwa sebagian besar masalah yang muncul dalam 
proyek pembangunan disebabkan oleh komunikasi 
yang tidak tepat dan kurangnya informasi. Pengalaman 
dalam upaya rehabilitasi di Aceh dan Nias memperkuat 
kesimpulan ini.

Perlu ditekankan bahwa penting bagi masyarakat 
untuk memahami proyek dan mendapatkan informasi 
yang memadai. Banyak pengaduan disebabkan oleh 
kurangnya komunikasi. Sosialisasi informasi tentang 
proyek dan pendekatan yang digunakan harus dilakukan 
secara reguler dengan mempertimbangkan segala 
aspek yang ada terkait dengan budaya setempat dan 
latar belakang masyarakat dan individu yang tinggal di 
wilayah tersebut. Informasi sederhana tentang bagaimana 
menyampaikan pengaduan dan siapa yang bertanggung 
jawab memberikan tanggapan harus diberikan kepada 
masyarakat. Iklan di media, selebaran dan brosur harus 
disiapkan. Komunikasi yang efektif dan pemberian 
informasi (termasuk staf dan sumberdaya tambahan) 
sangat diperlukan terutama jika masyarakat dan pemilik 
lahan sulit untuk dijangkau; jika tidak informasi menjadi 
kabur dan timbul desas-desus yang pada akhirnya 
menyebabkan munculnya pengaduan dan konflik. 
Mengadakan pertemuan dan memverifikasi fakta ternyata 
proses yang memakan waktu, dan staf yang berasal dari 
luar Aceh sulit berkomunikasi dengan masyarakat lokal 
karena adanya kendala bahasa. 

Kampanye media dan sarana komunikasi memudahkan 
masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang jauh 
dari ibukota Banda Aceh untuk mengetahui keberadaan 
mekanisme pengaduan serta menyampaikan pengaduan 

“Kaum perempuan akan turut 
berpartisipasi selama mereka diberi 
kesempatan.”
dan berbagai unit yang ada terkait dengan pembebasan 
lahan dan pemukiman kembali. Oleh karena itu, mereka 
perlu diterjunkan dari awal dan terus dilibatkan untuk 
memastikan agar kebijakan dipatuhi, masyarakat yang 
terkena dampak dilibatkan, dan untuk membentuk sistem 
informasi dan pengaduan yang dapat diakses dengan 
mudah. 

Fasilitator bidang perumahan dan fasilitator lainnya 
sebaiknya tidak diberi cakupan wilayah kerja yang terlalu 
luas, karena hal ini dapat memperlambat penyelesaian 
kerja proyek dan mengurangi mutu. Ancaman dan 
tekanan dapat mendorong fasilitator bidang perumahan 
untuk mengundurkan diri. Satker dan pengelola proyek 
daerah perlu mendapatkan dukungan teknis operasional. 

Menurut pengamatan TI-I, sepertiga laporan pengaduan 
berasal dari kaum perempuan, dan dua komite pengaduan 
diketuai oleh perempuan. Mereka berkesimpulan 
bahwa ”kaum perempuan akan turut berpartisipasi 
selama diberi kesempatan.” Kaum perempuan dapat 
memberikan kontribusi penting, namun mungkin perlu 
ada rapat tersendiri dengan mereka untuk mencapai ini. 
Penyelesaian konflik secara adat memberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk berpartisipasi, namun masih 
perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memastikan 
agar perempuan diberi kesempatan untuk menyuarakan 
pendapat mereka dalam masyarakat. Penyelesaian konflik 
secara adat yang khusus untuk perempuan biasanya 
lemah atautidak ada sama sekali.. Selama persiapan 
proyek, harus dilakukan penilaian sosial yang termasuk 
sistem penyelesaian konflik secara adat yang melibatkan 
kaum perempuan. Berdasarkan penilaian terhadap 
partisipasi kaum perempuan dalam penyelesaian konflik 
secara adat, dibuatlah satu mekanisme yang peka gender 
untuk meningkatkan partisipasi perempuan sekaligus 
memanfaatkan sistem penyelesaian konflik secara adat. 

Pengalaman di beberapa tempat menunjukkan bahwa 
sistem penanganan pengaduan terkadang tidak berjalan 
seperti yang direncanakan dan perlu direvisi seiring 
dengan berjalannya proyek. Sebagian pelaksana 
menyadari bahwa pendekatan yang digunakan untuk 



atau masukan. Delapan puluh persen laporan yang 
diterima oleh Dewan Pengawas masuk melalui SMS, 
telpon, atau faks. Jumlah pengaduan yang masuk 
bertambah setelah iklan dipasang di berbagai surat kabar. 
Unit penanganan pengaduan masyarakat harus memiliki 
saluran hotline, alamat email, nomor ponsel untuk 
layanan SMS, atau kotak pos untuk menerima pengaduan 
dan masukan dari masyarakat. Mekanisme pengaduan 
harus diumumkan di website lembaga bersangkutan, 
pembagian brosur, dan kegiatan penyuluhan lainnya. 
Mekanisme penanganan pengaduan MDF merupakan 
bagian dari strategi komunikasi umum organisasi mereka 
yang mensosialisasikan proyek-proyek MDF. MDF mulai 
mengadakan acara bincang-bincang di radio, dan stasiun 
radio dapat menerima dan melaporkan pengaduan dan 
pertanyaan baik dari masyarakat penerima manfaat 
maupun masyarakat umum. PNPM Mandiri Pedesaan 
menggunakan sistem berbasis web untuk sistem 
manajemen informasi dan penanganan pengaduan agar 
lebih transparan. 

Staf proyek juga perlu memiliki akses terhadap informasi. 
Menurut pengamatan Bina Swadaya, petugas lapangan 
LSM kadang-kadang tidak mendapatkan informasi yang 
memadai tentang ketetapan, kesepakatan, dan keputusan 
yang dibuat konsultan di tingkat satker, sehingga mereka 
tidak dapat memberikan tanggapan dan klarifikasi kepada 
pelapor. Rapat koordinasi dan sinkronisasi harus diadakan 
secara rutin dengan menghadirkan semua pihak yang 
terlibat di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk 
menindak-lanjuti persoalan dan masalah yang ada. 

Manfaatkan Sistem 
Penyelesaian Konflik 
Secara Adat Jika Memang 
Memungkinkan 
Salah satu ciri menonjol yang ada di Aceh dan Nias, 
dimana upaya rehabilitasi dilaksanakan, adalah adanya 
sistem adat untuk menyelesaikan konflik. 

Sistem adat dapat menjadi cara yang efektif untuk 
menangani pengaduan dimana tatanan budaya asli masih 
kuat. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat dapat 
membantu menyelesaikan banyak persoalan yang jika 
dibiarkan bisa menjadi parah dan berkembang menjadi 

konflik, termasuk persoalan dan pertikaian antar desa. 
Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat 
meredam emosi pihak yang terlibat dan menghindarkan 
proses hukum yang panjang. Banyak pelapor yang 
lebih memilih untuk berkonsultasi dengan pemimpin 
adat, dan jalan keluar yang disepakati lebih mengikat 
ketika pemimpin adat terlibat sebagai saksi. Namun, 
keterlibatan pemimpin adat tidak banyak membantu 
dalam situasi dimana lembaga-lembaga adat yang ada 
tidak dapat berfungsi sepenuhnya atau menjadi lemah 
akibat bencana alam atau ketika pemimpin adat yang 
baru belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan 
masyarakat. Tidak adanya sistem hitam diatas putih 
merupakan satu kekurangan yang dimiliki sistem adat, 
walaupun pemimpin adat berfungsi sebagai ’pangkalan 
data berjalan’. Untuk itu staf proyek harus memastikan 
agar kesepakatan atau keputusan yang dicapai dituangkan 
dalam bentuk hitam diatas putih dan ditandatangani dan 
semua pihak yang terlibat dalam konflik serta kepala desa 
diberi salinannya. 

Selama persiapan proyek harus dilakukan penilaian 
sosial yang menyoroti keberadaan dan pentingnya sistem 
penyelesaian konflik secara adat di wilayah tersebut serta 
kebiasaan-kebiasaan terkait dan ritual penting. Konsultan 
atau kepala unit haruslah orang yang senior dan memiliki 
pengalaman yang cukup agar dapat memahami sistem 
hukum negara dan norma-norma adat setempat dan 
mampu mensinergiskan kedua sistem. Setiap proyek 
harus memasukkan sistem adat ke dalam mekanisme 
penanganan pengaduan dan menyediakan orientasi 
bagi staf proyek agar mereka memahami kelebihan 
dan kekurangan yang ada dalam bekerja sama dengan 
lembaga-lembaga adat dan bagaimana mengatasi 
keterbatasan yang ada. 

“Sosialisasi informasi yang tepat 
adalah syarat dasar untuk mencegah 
terjadinya kesalahpahaman tentang 
prinsip dan prosedur pelaksanaan suatu 
proyek.”
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