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ABSTRACT

This research aims to explain the factors that led to the end of trade
cooperation agreement between The Body Shop and indigenous Kayapo when
government organization, AmazonCoop get involved. The involvement of
AmazonCoop including mediation efforts in conclict resolution to achieve
sustainable cooperation. The Body Shop is one of the Multinational
Corporation that engaged in producing cosmetic products. The relation of
Kayapo community with The Body Shop happened when both of them are
cooperating in fair trade NTFPs (non – timber forest product) of Brazilian nut
oil in 1991. In 1998, AmazonCoop began to control all trade activities between
Kayapo community with The Body Shop. Distrust of AmazonCoop as a
mediator as well as various demands of indigenous people who concerned
about NTFPs trade caused the cooperation between Kayapo and The Body
Shop ended in 2007. 

Keywords: Conflict resolution, dependency, sustainable decision – making,
corporate social responsibility, mediation strategy, AmazonCoop

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan yang menyebabkan
kerjasama perdagangan antara perusahaan The Body Shop dengan
masyarakat adat Kayapo berakhir ketika peran organisasi pemerintah
AmazonCoop juga terlibat didalamnya.Keterlibatan tersebut termasuk upaya
mediasi yang dilakukan AmazonCoop dalam upaya resolusi konflik untuk
mencapai kerjasama berkelanjutan.The Body Shop merupakan salah satu
perusahaan Multi National Corporation yang bergerak dalam bidang
kosmetik. Keterkaitan masyarakat Kayapo dengan The Body Shop terjadi
ketika keduanya menjalin kerjasama perdagangan fair trade NTFPs
(non-timber forest product) minyak kacang Brasil pada tahun 1991. Pada
tahun 1998, AmazonCoop mulai mengontrol segala kegiatan perdagangan
antara suku Kayapo dengan The Body Shop.  Ketidakpercayaan terhadap
AmazonCoop sebagai mediator, serta berbagai tuntutan masyarakat adat
terkait perdagangan NTFPs tersebut menyebabkan kerjasama diantara
masyarakat Kayapo dan The Body Shop berakhir pada tahun 2007. 

Kata-kata kunci: resolusi konflik, dependensi, sustainable decision-making,
corporate social responsibility, strategi mediasi, AmazonCoop.
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Berkaitan dengan upaya konservationisme, pembangunan diarahkan
pada program yang mendorong partisipasai masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan konservasi melalui kegiatan
pengembangan yang menghasilkan pendapatan. Pada dasarnya, strategi
konservatisme ini didukung oleh anggapan bahwa masalah-masalah
ekologis tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, ekonomi,
dan politik, sehingga eksploitasi alam dan eksploitasi manusia adalah
dua hal yang saling berhubungan. Sehingga perusahaan melalui
program CSR-nya memiliki tugas serupa dengan konsep pembangunan
berkelanjutan saat ini, yaitu perusahaan ditujukan untuk mengubah
hubungan kerjasama untuk kepentingan orang-orang yang
terpinggirkan. Menghadapi tantangan tersebut, perusahaan
multinasional dihadapkan pada tantangan besar untuk memenuhi
permintaan pasar dan membangun hubungan dengan masyarakat
lokal.Apabila hanya berfokus pada logika konvensional efisiensi pasar,
produktifitas, dan ekspansi saja maka dapat berakibat terjadinya
ketimpangan sosial, menghancurkan sumber daya alam dan merusak
kegiatan mata pencaharian non-pasar. Dihadapkan pada dilemma
tersebut, perusahaan multinasional membangun program kerjasama
antara korporasi dengan komunitas sebagai bentuk dukungannya
terhadap ekonomi pembangunan berkelanjutan.

Selama duapuluh tahun terakhir, perdagangan telah semakin
difokuskan terutama pada Non-Timber Forest Products (NTFPs) atau
produk hutan bukan kayu. Saat ini, wilayah Amazon Brasil mewakili
banyak kerjasama perdagangan yang didasarkan pada pasar Fair Trade.
Kemudian, perjanjian kerjasama yang terjalin antara The Body Shop
dengan masyarakat adat Kayapo merupakan upaya dedikasi untuk
perdagangan Fair Trade minyak kacang Brasil sebagai produk NTFPs
unggulan di Amazon Brasil.Kerjasama perdagangan tersebut dimulai
pada tahun 1991 yang melibatkan dua desa dari suku Kayapo A’ukre dan
Pukany, keduanya terletak pada wilayah suku Kayapo di negara bagian
Selatan Para-Brasil.

Namun demikian, kerjasama perdagangan diantara masyarakat adat
Kayapo dan perusahaan The Body Shop tidak berjalan lancar ketika
program ‘Trade Not Aid’ mengalami permasalahan dengan masayarakat
Kayapo. Hubungan kerjasama perdagangan tersebut mulai goyah akibat
konflik mengenai kompensasi yang tidak adil atas panen kacang Brasil,
penggunaan gambar-gambar suku Kayapo untuk kepentingan iklan, dan
presepsi-presepsi dari beberapa masyarakat Kayapo yang merasa bahwa
keuntungan tidak didistribusikan dengan adil. Masalah mulai tersebar
hingga ke media internasional ketika Kepala Suku Amazon menggugat
perusahaan The Body Shop karena gagal dalam memenuhi
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komitmennya untuk membayar upaya pemasaran yang dilakukan The
Body Shop dengan mengeksploitasi gambar-gambar masyarakat suku
Kayapo. Berbagai permasalahan pun turut mewarnai perjalanan
kerjasama antara korporasi dengan masyarakat adat ini, seperti segala
jenis proses produksi yang dilakukan The Body Shop untuk
menghasilkan Brasil nut oil, pembagian upah berdasarkan gender,
hingga permasalahan kontrak yang dianggap tidak sah oleh
pemerintahan Brasil.

Dependensi dan Ancaman Terhadap Tradisi Masyarakat Adat
Kayapo

Masyarakat Kayapo merupakan salah satu dari kelompok masyarakat
adat utama yang mendiami bagian selatan hutan Amazon tepatnya di
kota Para, Brasil. Kelompok masyarakat Kayapo terbagi menjadi
beberapa desa yang dikelola oleh FUNAI (Fundação Nacional do Indio)
sebagai organisasi khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk
menangani permasalahan adat di Brasil. 

 Sebelum menjalin kerjasama berkelanjutan dengan The Body Shop,
sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kayapo adalah menjalani
kehidupan perekonomian melalui penebangan pohon mahogany dan
berperan aktif dalam pertambangan emas. Akan tetapi, kegiatan
tersebut tidak memberikan banyak manfaat dan justru menimbulkan
banyak permasalahan. Dimana, hutan lokal secara signifikan memburuk
karena upaya-upaya penebangan yang dilakukan pemerintah pada
1970-an dan naiknya harga mahogany dan produk kayu lainnya pada
tahun 1980-an serta kegiatan pertambangan menyebabkan kontaminasi
merkuri yang parah di beberapa sungai. Berdasarkan hal tersebut,
pelestarian ekosistem Amazon menjadi penting dan tergantung pada
pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adat yang kemudian
membawa kehadiran proyek perdagangan kacang Brasil sebagai
Non-Timber Forest Product (NTFPs) atau produk hasil hutan bukan
kayu. Di Brasil Amazonia, kesepakatan yang terjalin antara
perusahaan-masyarakat dalam perdagangan. Peluang pasar NTFPs
tersebut kemudian dimanfaatkan oleh korporasi dengan mendorong
upaya pembangunan kerjasama melalui strategi Fair Trade dengan
masyarakat hutan hujan. Dalam hal ini, terkait dengan perdagangan
berbasis konservasi NTFPs di wilayah Amazonian, industri kosmetik
dan industri pangan berkesempatan besar untuk beralih menggunakan
sumber-sumber bahan alami. Semenjak itu, perusahaan kosmetik
semakin mengadopsi produk-produk yang dihasilkan dari bahan-bahan
alami sebagai salah satu praktik strategi CSR.
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The Body Shop melakukan pemberdayaan dengan masyarakat adat
Kayapo tidak hanya dengan mempekerjakan komunitas Kayapo
melainkan juga dengan membantu memperbaiki pembangunan
ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah tersebut. Masyarakat Kayapo
bekerja mengumpulkan kacang Brasil kemudian diolah menjadi minyak
kacang Brasil yang kemudian dikirim kepada perusahaan. Hal tersebut
bertujuan untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat Kayapo baik
penduduk perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Selain
pembangunan ekonomi, The Body Shop juga melakukan pembangunan
pada sektor sosial dan lingkungan. Misalnya, terkait hubungan
perdagangan berkelanjutan The Body Shop pada tahun 1991
membentuk “Brazilian Healthcare Project” dengan membangun rumah
sakit untuk mendukung imunisasi,  sekolah, dan berbagai fasilitas bagi
masyarakat adat sekitar dengan dana dari perusahaan.

John Gerrard Ruggie mengungkapkan bahwa integrasi perusahaan
multinsional akan meningkatkan ketidakpastian yang dapat
menciptakan ketidakstabilan dan dislokasi sosial akibat dari
ketimpangan kekuatan diantara keduanya. Masyarakat Kayapo
menghadapi transformasi dari sistem tradisional mereka terhadap
globalisasi pasar yang dibawa oleh perusahaan multinasional The Body
Shop. Meskipun nilai yang dibawa oleh The Body Shop menentang
dominasi perusahaan multinasional terhadap masyarakat adat, namun
kedatangan The Body Shop telah mengubah pola mata pencaharian
mereka, serta organisasi dan kehidupan sosial masyarakat Kayapo.
Dimana sebelumnya masyarakat adat Kayapo mengahabiskan waktu
untuk melakukan kegiatan ritual adat dan bekerja pada bidang
pertanian, perburuan dan beternak. Kemudian saat ini kegiatan tersebut
ditinggalkan untuk memenuhi tuntutan permintaan The Body Shop
dalam memproduksi minyak kacang Brasil. Kerjasama berkelanjutan
yang terjalin memberikan sumber pendapatan baru yang jauh lebih
besar bagi masyarakat adat Kayapo selama beberapa tahun, dan hal
tersebut memberikan pujian bagi The Body Shop. Meskipun demikian,
kerjasama tersebut telah menunjukkan ketimpangan kekuatan yang
menyebabkan dependensi masyarakat adat Kayapo terhadap The Body
Shop.

Bagaimana masyarakat adat Kayapo dapat menjadi sangat bergantung
tehadap perusahaan multinasional seperti The Body Shop dapat
dijelaskan ketika: (1) masyarakat Kayapo tidak dilibatkan dalam segala
proses produksi minyak kacang Brasil, misalnya seperti penetapan
harga, proses pengiriman, dan jumlah produksi minyak kacang Brasil
yang dibutuhkan oleh The Body Shop; (2) kurangnya suara politik,
dimana masyarakat adat Kayapo gagal dalam mempertahankan tanah
adat dan memudarnya tradisi-tradisi masyarakat Kayapo. Kegagalan
dalam mempertahankan tanah adat terlihat ketika The Body Shop
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menuntut produksi kacang Brasil yang tinggi sehingga masyarakat
Kayapo menanam kacang Brasil di tanah-tanah yang biasanya
digunakan untuk menanam bahan makanan. Kemudian, sebagian besar
waktu masyarakat adat Kayapo yang digunakan untuk mengumpulkan
dan memproduksi minyak kacang Brasil telah memudarkan nilai tradisi
masyarakat adat. Dimana sebelumnya masyarakat adat Kayapo
khususnya desa Aukre dan Pukani bekerja pada bidang pertanian,
perburuan, memancing, dan beternak ayam serta menghabiskan
sebagian besar dari hari mereka untuk terlibat dalam upacara adat dan
menyisihkan hanya sekitar 5% dari waktu mereka untuk melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan perolehan ekonomi.
Corry mengungkapkan bahwa Proyek The Body Shop dan masyarakat
adat Kayapo merupakan sebuah dependensi dan bukan pemberdayaan
seperti yang di iklankan oleh The Body Shop dalam “Trade not Aid”.
Proyek hasil hutan hujan seperti The Body Shop yang berhubungan
secara eksplisit terkait perdagangan berkelanjutan dengan masyarakat
adat dimana tidak ada pasar lainnya sama sekali, menyebabkan The
Body Shop mampu mengatur harga secara sepihak dan seberapa banyak
atau bagaimana mereka akan membeli kacang Brasil. Dengan membuat
masyarakat Kayapo bergantung pada perusahaan asing The Body Shop
yang mengontrol segala produksi minyak kacang Brasil hingga
menetapkan harga, efek yang terjadi adalah mengikat masyarakat adat
pada hubungan ketergantungan sebagai salah satu bentuk tradisional
dari eksploitasi.

Penghentian Kerjasama Dan Munculnya Pemasok Baru Yang
Merubah Corporate Decision-Making The Body Shop

Pada 1994, komitmen terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan
The Body Shop dalam “Trade not Aid” diresmikan dengan memodifikasi
misinya yaitu “help achieve positive social and environmental change by
informing, inspring, involving and empowering employees, customers
and the community”. The Body Shop telah memproyeksikan
perusahaannya kepada dunia sebagai perusahaan yang peduli tidak
hanya pada kualitas produk mereka, melainkan memperhatikan etika
yang menyertai pembentukan produk dan semua pekerja, mitra dagang
serta para konsumen. Perusahaan yang mengusung CSR harus
memerhatikan etika bisnis dengan lingkungan eksternalnya. Sehingga
CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada lingkungan
sosial eksternal perusahaan untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara umum. Bentuk tanggung jawab
tersebut berupa tanggung jawab moral kepada pihak stakeholder
termasuk dengan kelompok masyarakat di sekitar wilayah
beroperasinya suatu perusahaan. Dimana salah satunya yang diterapkan
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The Body Shop melalui program Trade not Aid yang melibatkan
kerjasama berkelanjutan dengan masyarakat suku Kayapo.

Hal tersebut mendorong The Body Shop memfokuskan kondisi produksi
melalui primitivism. Akan tetapi, kerjasama tersebut juga menandai
kegagalan pertama atas program Fair Trade The Body Shop yang hanya
berlangsung antara tahun 1991 hingga 2007. Permasalahan antara The
Body Shop dengan suku Kayapo telah bergulir selama
bertahun-tahun.Kegagalan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan melalui
konflik-konflik yang mewarnai kerjasama berkelanjutan antara The
Body Shop dan suku Kayapo. Untuk suku Kayapo, perolehan kekayaan
melalui produksi minyak kacang Brasil bagaimanapun telah
menghancurkan identitas mereka melalui komersialisasi. Dengan
demikian, penulis meneliti pemicu terjadinya konflik-konflik dalam
kerjasama tersebut.

Eksploitasi SDA

Eksploitasi sumber daya alam, menjadi sebuah permasalahan dalam
hubungan perdagangan berkelanjutan antara The Body Shop dan suku
Kayapo. Pada tahun 1991, The Body Shop pertama kali membeli kacang
Brasil dari suku Kayapo sebagai bagian dari program “Trade Not Aid”
untuk mendukung pembangunan masyarakat adat dan konservasi
hutan.Kerjasama tersebut terjalin dengan harapan bahwa hasil ekologi
dan sosial dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan konservasi dan
pembangunan.Akan tetapi, masyarakat adat Kayapo mulai memperoleh
pendapatan melalui eksploitasi sumber daya kacang Brasil.Perjanjian
perdagangan berkelanjutan NTFPs kacang Brasil umumnya kekurangan
program pemantauan, serta praktik manajemen untuk mengurangi
dampak merugikan bagi ekologi. Pada kasus Amazon, karena hanya
berfokus pada produksi minyak kacang Brasil yang diperlukan oleh The
Body Shop masyarakat setempat terus mengeksploitasi kacang Brasil
saja tanpa ada pengaturan jelas yang berdasarkan pada pengelolaan
yang berkelanjutan. Contohnya, Peres et al mendokumentasikan
eksploitasi kronis Brazil-nut terjadi selama beberapa tahun terakhir
akibat The Body Shop yang meminta masyarakat Kayapo untuk
mengumpulkan Brazil-nut langsung dari hutan Amazon tanpa ada
rencana pengelolaan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem.
Meskipun sebenarnya penelitian telah menunjukkan bahwa pohon
kacang Brasil dapat ditanam tidak hanya di hutan Amazon. Terlebih
lagi, The Body Shop menuntut masyarakat Kayapo untuk memproduksi
ekstraksi kacang Brasil sesuai permintaannya dan menetapkan harga
secara sepihak. The Body Shop membayar US$ 35 per liter untuk
produksi minyak kacang Brasil yang diproduksi suku Kayapo. Harga
tersebut termasuk harga premium yang dibayarkan mengingat sejak
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perjanjian dibentuk pada 1991, karena tidak ada harga komersil atas
produksi minyak kacang Brasil. Namun harga US $35 per liter terus
menurun setelah beberapa tahun menjadi US $11 per liter dengan
keputusan sepihak dari The Body Shop.

Eksploitasi Identitas Suku Kayapo

The Body Shop melakukan strateginya dengan membentuk pencitraan
melalui produknya dengan mengeksploitasi kehidupan masyarakat suku
Kayapo untuk digunakan sebagai iklan dalam memasarkan
produk-produknya dalam mendukung proyek “Trade Not Aid”. Seperti
The Body Shop yang beriklan dengan mengklaim produk minyak kacang
Brasil merupakan produk alami yang berasal dari hutan hujan dengan
mempekerjakan masyarakat suku Kayapo, memanfaatkan sumber daya
alam, dan mencegah kerusakan hutan dengan menggunakan produk
hasil hutan bukan kayu. Namun, dengan membeli produk seperti “Brazil
nut Shower Gel” milik The Body Shop pada kenyataanya konsumen
tidak benar-benar membantu untuk “empower small producers and
communities, strengthen organizations and increase their capacity to
improve living standards and conserve the biodiversity of the region,”
seperti yang terdapat dalam website The Body Shop. Dimana hal tesebut
dapat ditunjukkan ketika pemberdayaan yang dilakukan The Body Shop
tidak berjalan berkelanjutan, perolehan dari upaya promosi yang
dilakukan The Body Shop dengan mengeksploitasi kehidupan
masyarakat Kayapo tidak didistribusikan kepada masyarakat adat, dan
informasi ekologis terkait NTFPs minyak kacang Brasil di Amazon
menunjukkan ekploitasi Kronis. 
Permasalahan semakin parah ketika masayarakat suku Kayapo
menuntut perusahaan dalam penggunaan gambar-gambar masyarakat
suku tanpa adanya kompensasi dan pemberitahuan terlebih dahulu
kepada perwakilan masyarakat adat Kayapo. Gambar-gambar
masyarakat Kayapo tersebar dalam bentuk poster dan selebaran yang
menghiasi lebih dari 1400 toko The Body Shop diseluruh dunia untuk
mendukung Fair Trade The Body Shop. Pada tahun 1996, pemimpin
suku Kayapo mengancam untuk menuntut The Body Shop  karena
menggunakan gambar suku Kayapo untuk keperluan iklan tanpa
memberikan kompensasi. Namun, The Body Shop gagal memenuhi
komitmenya untuk membayar tuntutan masyarakat suku Kayapo terkait
kompensasi iklan.

Eksploitasi Pekerja
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa The Body Shop
mengklaim perusahaannya dengan membantu mensejahterakan pekerja
pada dunia ketiga dan masyarakat adat melalui program “Trade Not
Aid”. Hal tersebut dinilai hanya sebagai sebuah taktik pemasaran
dimana pada kenyataannya kurang dari 1% penjualan diberikan kepada
produsen ‘Community Trade’. Lebih lanjut, London Greenpeace
menyebutkan bahwa klaim The Body Shop terkait perdagangan minyak
kacang Brasil yang diproduksi oleh masyarakat suku Kayapo mampu
menghadirkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sehingga mampu
mewujudkan perdagangan berkelanjutan yang mendukung konservasi
hutan tidak sepenuhnya terbukti. Pada kenyataannya, hanya sebagian
kecil masyarakat suku Kayapo yang terlibat dalam perdagangan
berkelanjutan tersebut. The Body Shop hanya melibatkan dua desa yaitu
Aukre dan Pukany untuk memproduksi minyak kacang Brasil.
Pembagian upah berdasarkan gender dan umur juga diterapkan oleh
The Body Shop, dimana perempuan dan remaja cenderung dirugikan.
Perempuan memperoleh penghasilan sekitar US$ 110 sedangkan pria
memperoleh US$ 467 dari mengumpulkan dan memproduksi kacang
Brasil.

Selain itu, The Body Shop diperintahkan oleh pengadilan Brasil untuk
membayar lebih dari US$ 431,000 atas tuntutan yang diajukan oleh
beberapa mantan pekerja suku Kayapo dalam proyek kerjasama
berkelanjutan program Fair Trade di hutan hujan Amazon. Tuntutan
tersebut terkait klaim para pekerja yang merasa dipecat secara sepihak
dan mengembalikan upah serta pertimbangan keuangan lainnya. Pada
bulan April 2006, The Body Shop yang sebelumnya membantah klaim
tersebut akhirnya menyetujui untuk menyelesaikan klaim dengan
membayar tuntutan sebesar US$ 43.000.Darrell Posey mengungkapkan
bagaimana kontak dengan perusahaan multinasional Eropa The Body
Shop memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi kelompok
masyarakat suku Kayapo khususnya bagian utara. Dimana struktur
politik hancur, aturan sosial runtuh, upacara adat menghilang seperti
tradisi telah tumbang dan menimbulkan rasa permusuhan diantara
masyarakat suku Kayapo.

The Body Shop melihat bahwa pembentukan hubungan kerjasama
berkelanjutan dengan suku Kayapo akan memberikan manfaat bagi
perusahaannya dan juga bagi masyarakat adat. Program kerjasama
tersebut pada mulanya dianggap tidak mengganggu praktek-praktek
budaya suku Kayapo karena hanya memanfaatkan sumber daya alam
Brazil nut oil yang berlimpah di hutan Amazon. Akan tetapi, kenyataan
yang terjadi adalah kerjasama berkelanjutan yang terjalin antara The
Body Shop dengan masyarakat suku Kayapo tidak berjalan lancar sesuai
yang diharapkan. 



Resolusi Konflik Masyarakat Adat dan Korporasi: Studi Kasus Suku Kayapo
dengan The Body Shop Tahun 1998-2007

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1933

Berbagai konflik timbul dan tidak terpenuhinya elemen dalam
sustainable-development making menyebabkan sulitnya
mempertahankan kerjasama berkelanjutan yang terjalin diantara
keduanya. Untuk mengantisipasi kerugian perusahaan, The Body Shop
kemudian memperbesar perdagangan berkelanjutan dalam skala yang
lebih besar terkait program fair trade dengan membeli Brazil-nut oil
yaitu dengan penduduk Amazonian komunitas Candela di wilayah
Madre de Dios, Peru. Produksi minyak kacang Brasil di Peru terletak di
bagian Tenggara Provinsi Madre de Dios. Candela Peru merupakan
satu-satunya perusahaan yang memasok pasar Fair Trade minyak
kacang Brasil.Candela beroperasi sebagai perusahaan sekaligus NGO
dibawah naungan badan hukum. Candela menjual minyak kacang Brasil
untuk berbagai pasar Amerika dan Eropa seperti The Body Shop sejak
tahun 1993. Dibutuhkan waktu selama empat tahun bagi  Candela untuk
memenuhi standar agar dapat melakukan kerjasama dengan The Body
Shop, sehingga pengiriman resmi pertama perjanjian kerjasama Fair
Trade dilaksanakan pada tahun 1995.

Program Fair Trade yang dijalin The Body Shop dengan komunitas
Peruvian dikelola oleh organisasi Candela yang mengatur komunitas
masyarakat adat Casteneroz Peruvian hutan hujan Amazon yang
mengumpulkan kacang Brasil. Candela Peru merupakan Alternatif
Trade Organisation (ATO) dan anggota aktif dari International
Federation of Alternative Traders (IFAT), dimana kegiatan
perdagangan yang dijalankan berdasarkan pada konsep dan nilai-nilai
Fair Trade. Seiring dengan perdagangan konvensional kacang Brasil,
organisasi Candela yang beroperasi sebagai NGO dan perusahaan
komersial, mengekspor kacang Brasil dengan sistem Fair Trade dan
telah didukung oleh berbagai NGO internasional. Candela merupakan
kunci stakeholder dari proyek Fair Trade minyak kacang Brasil. Minyak
kacang Brasil yang diekspor kepada The Body Shop diperoleh melalui
masyarakat adat Castaneroz Amazon-Peru. Masyarakat Castaneroz
mengumpulkan dan mengupas kacang Brasil dan Candela berperan
memproduksi ekstrak minyak kacang Brasil.Harga kacang Brasil milik
Candela secara umum menawarkan harga terendah dibandingkan
dengan produsen serupa lainnya. Kurang lebih sekitar 50.000 kg
minyak kacang Brasil mampu diproduksi oleh perusahaan Candela.
Hubungan kerjasama berkelanjutan Fair Trade The Body Shop dengan
perusahaan Candela bekerja dengan baik, dimana pekerja dibayar
dengan harga yang adil dan kontrak kerjasama melindungi hutan hujan. 
Kerjasama yang terjalin antara The Body Shop dan suku Kayapo tidak
diragukan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang terkait
dengan keuntungan, akses pasar, dan kontrol terhadap proses produksi
dan penetapan harga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lokasi



Rr. Hervita P. Putri

1934 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No.1

kerjasama seperti Amazon meningkatkan biaya produksi karena: (i)
lokasi yang jauh antara The Body Shop dengan suku Kayapo; (ii) biaya
tambahan yang diperlukan mengenai kebutuhan secara formal dan tidak
formal untuk berintegrasi dengan masyarakat sekitar; (iii) tingginya
investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem produktif yang
efisien dan layak di wilayah hutan hujan Amazon. Terkait dengan
elemen dalam sustainable-decision making, pengeluaran biaya yang
diperlukan tidak relevan dengan pendapatan yang diperoleh The Body
Shop.Selain itu, strategi pengurangan biaya produksi dapat berdampak
pada terjadinya konflik sosial dengan masyarakat suku Kayapo.Namun,
keadaan dapat berubah ketika The Body Shop kemudian menemukan
sumber daya alam kacang Brasil serupa dari komunitas Candela
Peruvian yang mampu memenuhi permintaannya. Keuntungan yang
lebih maksimal dan wilayah yang lebih stabil menyebabkan The Body
Shop kemudian memilih untuk menghentikan kerjasama dengan suku
Kayapo dan berpindah dengan komunitas Candela Peru.

Kegagalan Proses Mediasi Oleh Amazooncoop

Ketika program pemberdayaan korporasi melalui CSR ini tidak berjalan
lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, seringkali
timbul permasalahan antara korporasi dengan stakeholder. Terkait
dengan isu antara korporasi dengan masyarakat adat, dimana terdapat
ketimpangan kekuatan tidak jarang diantara pihak yang berkonflik
melibatkan pihak ketiga dalam upaya resolusi konflik. Setelah
memperoleh kritik oleh masyarakat adat dan kelompok advokasi,
kontrol operasi atas produksi minyak kacang Brasil diserahkan kepada
masyarakat Kayapo, meskipun belum ada usaha yang lebih besar dalam
pelatihan lokal. Komunitas Aukre dari masyarakat adat Kayapo
kemudian membentuk koperasi yang mulai mengatur akuisisi input dan
transportasi minyak kacang Brasil. Koperasi tersebut dikendalikan oleh
Yayasan pemerintah yang menangani masyarakat adat, FUNAI. Kontrol
atas kerjasama berkelanjutan antara perusahaan besar The Body Shop
dengan komunitas masyarakat adat Amazon selanjutnya berlangsung
dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu FUNAI.

Sebagai upaya untuk mengatasi keretakan dalam hubungan kerjasama
berkelanjutan tersebut, The Body Shop menerima usulan yang diajukan
oleh FUNAI untuk melakukan ekspansi Fair Trade kacang Brasil ke
desa lainnya. Hal tersebut merujuk pada pembentukan AmazonCoop
pada Juni 1998 oleh The Body Shop Foundation, FUNAI, dan dua puluh
masyarakat non-adat. AmazonCoop didirikan atas dasar komitmen
sebagai sebuah perantara yang diakui secara hukum dalam
memfasilitasi kerjasama perdagangan internasional minyak kacang
Brasil ini. Sehingga, didirikannya AmazonCoop mewakili harapan
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bahwa kerjasama yang dijalin dengan The Body Shop dapat menambah
nilai surplus untuk hasil NTFPs kacang Brasil, sehingga menghasilkan
daya keuangan dan kompensasi untuk masyarakat adat yang mampu
mengurangi dukungan pemerintah. Misi AmazonCoop adalah untuk
meningkatkan bantuan berkelanjutan dan mengembangkan kegiatan
menghasilkan pendapatan untuk masyarakat suku Kayapo yang terlibat
dalam upaya untuk membantu mereka menjadi cukup mandiri dan
mempersiapkan masyarakat adat untuk mengembangkan diri dalam
masyarakat Brasilian tanpa kehilangan budaya atau identitas asli
mereka.

Sebagai negosiator AmazonCoop diharapkan dapat mengubah keadaan,
menyediakan peluang-peluang alterntif yang dapat diterima The Body
Shop maupun masyarakat Kayapo.Namun, yang membuat AmazonCoop
berbeda adalah bahwa pengaruh internasional sangat besar dalam
koperasi ini. Kemitraan internasional telah memainkan peran utama
dalam hampir semua proyek kerjasama perdagangan berkelanjutan
minyak kacang Brasil melalui AmazonCoop.

Strategi AmazonCoop adalah untuk melekatkan hubungan antara
masyarakat lokal, kepentingan nasional dan internasional.Fokus strategi
AmazonCoop mengarah pada kekuatan internasional yang menjawab
kemampuannya dalam menggerakkan modal asing di wilayah
masyarakat adat.Alasan AmazonCoop mempertahankan kerjasama
internasional karena pemerintahan Brasil dianggap telah gagal
mensejahterakan masyarakat adat. Sejarah pembentukan AmazonCoop
dan strategi internasional yang diterapkan membuat top-heavy
organisasi, dimana kekuasaan dan keputusan menyebabkan otoritas
terkonsentrasi tidak hanya berasal dari luar masyarakat adat tetapi juga
dari luar Brasil. Seperti yang akan dijelaskan, bahwa strategi ekonomi
AmazonCoop dan hubungan dengan masyarakat desa justru
memperkuat dependensi yang ada (pada korporasi) dan meningkatkan
kesenjangan diantara masyarakat adat.

Dependensi yang besar mengakibatkan AmazonCoop mengorbankan
partisipasi masyarakat adat Kayapo dalam menetapkan dan
pengambilan keputusan terkait kerjasama berkelanjutan dengan The
Body Shop. Dewan penasehat internasional yang terdiri dari perwakilan
perusahaan multinasional dan beberapa pemimpin dari gerakan CSR
merumuskan strategi AmazonCoop. Yayasan The Body Shop terus
memberikan dana yang cukup besar bagi AmazonCoop untuk
mendukung hal tersebut. Sedangkan dalam level masyarakat adat, hanya
satu atau dua perwakilan dari 14 desa di wilayah masyarakat adat
Kayapo yang terlibat dalam organisasi AmazonCoop. 
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Selain itu, Kainer mengungkapkan bahwa pohon kacang Brasil dapat
ditanam secara efektif dimana saja, tetapi AmazonCoop tetap bersikeras
menanam pohon kacang Brasil langsung dari hutan, yang mana tentu
lebih memakan waktu dan proses yang berbahaya. Karena dituntut
untuk terus memenuhi permintaan kacang Brasil, masyarakat Kayapo
mulai meninggalkan kegiatan bertani.Sehingga wilayah masyarakat
Kayapo sering kekurangan bahan pangan dan menggantinya dengan
memasok dari luar desa. Segala kegiatan produksi kacang Brasil yang
kemudian dijalankan oleh AmazonCoop tidak hanya membentuk
dependensi masyarakat Kayapo terhadap The Body Shop saja,
melainkan juga dependensi terhadap koperasi tersebut. Dengan
demikian, AmazonCoop gagal dalam mengidentifikasi
alternatif-alternatif atau solusi untuk kegiatan kerjasama berkelanjutan
kacang Brasil antara The Body Shop dengan masyarakat Kayapo yang
menghasilkan pendapatan.Mediasi yang dilakukan AmazonCoop gagal
karena; (1) AmazonCoop tidak melibatkan masyarakat adat Kayapo
dalam proses mediasi; (2) AmazonCoop menciptakan dependensi
masyarakat adat Kayapo terhadap The Body Shop. Hal tersebut
ditunjukkan dengan tidak adanya alternatif pasar asing yang diciptakan
selain dengan The Body Shop; (3) tidak dikembangkan lahan-lahan baru
diluar hutan yang menyebabkan hutan tereksploitasi dan
ditinggalkannya lahan-lahan produktif.

Karena suku Kayapo percaya pada dunia yang spaceless dan timeless,
menyebabkan masyarakat suku Kayapo memiliki sedikit kepedulian
terhadap masa depan. Mereka tidak tertarik dalam hal ‘menyelamatkan’,
‘menyimpan’, atau ‘menjaga’ kelestarian sumber daya alam yang
dimiliki. Masyarakat suku Kayapo sangat dirugikan karena kurangnya
ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak digunakan untuk menafsirkan
kehidupan di masa yang akan datang. Hal tersebut memudahkan The
Body Shop dalam mengekploitasi sumber daya alam kacang Brasil.
Meskipun The Body Shop memiliki niat baik untuk mencegah
deforestasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat suku Kayapo
dengan menyediakan pekerjaan, mereka tetap akan memaksa para
pekerja suku Kayapo menjadi terlalu tergantung pada layanan
perusahaan seperti The Body Shop. 

AmazonCoop menunjukkan bahwa pasar global dan aliansi
internasional memberikan kesempatan ekonomi yang signifikan
terhadap koperasi dan masyarakat adat yang terlibat melalui
peningkatan pendapatan dan dukungan untuk infrastruktur
baru.Namun, itu juga menunjukkan bahwa kesuksesan ekonomi
koperasi tidak menjamin misi koperasi, pembangunan sosial, ataupun
perubahan kondisi struktural yang mempertahankan budaya asli.
Faktanya, AmazonCoop justru menyebabkan ketidaksetaraan
masyarakat Brasil dan meningkatkan dependensi masyarakat Kayapo
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terhadap pihak asing. Fokus kerja AmazonCoop yang didirikan oleh
entitas non-adat, The Body Shop, dan FUNAI bertujuan untuk
memenuhi bahan produksi, memaksimalkan keuntungan, dan
kebutuhan pemasaran kacang Brasil. Para pengelola koperasi gagal
untuk membawa koperasi sesuai pada prinsip-prinsip demokrasi,
partisipasi, kemandirian, dan kesiapan masyarakat adat. Dengan
demikian, masyarakat adat tetap pasif dan tunduk pada keputusan dan
keinginan koperasi, penasehat internasional, The Body Shop termasuk
direktur FUNAI. Hal tersebut disebabkan karena AmazonCoop
memaksakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bagi The Body
Shop. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa aliansi internasional dan
keterlibatan koperasi bukan satu-satunya alternative untuk perubahan
sosial dan kapitalisme global bagi masyarakat adat. Mereka bukan
satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan, hubungan kerjasama
perdagangan berkelanjutan antara The Body Shop dan masyarakat
Kayapo menunjukkan ketimpangan dan keterlibatan AmazonCoop tidak
menjadi solusi tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi. 

Dapat disimpulkan bahwa, berakhirnya kerjasama berkelanjutan antara
The Body Shop dengan masyarakat Kayapo di Amazon Brazil pada
tahun 2007 merupakan sebuah jalan keluar terbaik yang dapat
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berhentinya
kerjasama diantara keduanya tidak dapat dilepaskan dari berbagai
konflik yang timbul akibat ketidakpuasan yang dirasakan
masing-masing pihak.Keterlibatan pihak ketiga yang diperankan oleh
AmazonCoop pun tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan
dalam kerjasama berkelanjutan minyak kacang Brasil The Body Shop
dan masyarakat adat Kayapo.

Penelitian ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan
secara eksplanatif bahwa agree for disagree merupakan sebuah upaya
resolusi konflik dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi
diantara hubungan kerjasama korporasi dengan masyarakat suku. Agree
for disagree merupakan hipotesa yang digunakan untuk menyimpulkan
bahwa konflik yang terjadi antara The Body Shop dan masyarakat
Kayapo dapat berujung pada penyelesaian kerjasama dengan hasil
win-win solution. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa hipotesis yang
disampaikan di awal penelitian ini terbukti. Ada tiga variable yang
mempengauhi: (1) masyarakat Kayapo yang semakin bergantung pada
The Body Shop; (2) tuntutan dalam kerjasama yang mengakibatkan
konflik sehingga corporate decision-making The Body Shop berubah;
dan (3) kegagalan updaya mediasi yang dilakukan AmazonCoop.
Dimana ketiga variable tersebut telah dijelaskan dalam pembahasan.



Rr. Hervita P. Putri

1938 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No.1

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar global dan aliansi
internasional memberikan peluang ekonomi signifikan bagi masyarakat
dunia ketiga, namun juga menunjukkan bahwa sukses ekonomi tidak
menjamin pembangunan berkelanjutan ekonomi dan sosial setempat.
Tujuan utama dibuatnya program pembangunan berkelanjutan adalah
bahwa hal tersebut dapat secara bersamaan memecahkan dua masalah,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat
tepinggikan di negaa-negara dunia ketiga seperti di komunitas
masyarakat adat Kayapo-Brasil, yang bersamaan melestarikan
lingkungan.Kehadiran The Body Shop tidak dapat dipungkiri membawa
peningkatan ekonomi dan sosial pada masyarakat suku Kayapo. Akan
tetapi, keuntungan yang dihasilkan tidak bersifat jangka panjang. Selain
itu, peran mediator AmazonCoop memang menghadirkan keuntungan
langsung bagi masyarakat adat Kayapo dengan memberikan subsidi atas
produksi kacang Brasil, membayar harga yang tinggi untuk kacang
Brasil dan mengatur donasi internasional untuk proyek berkelanjutan
dengan komunitas masyarakat adat. Selain itu, AmazonCoop juga
menghadirkan keuntungan tidak langsung dengan mendukung program
sosial dan kesehatan (Casa do Indio dan Farmacia Verde). Akan tetapi,
Strategi AmazonCoop sangat berorientasi internasional, dengan banyak
kekuatan terkonsentrasi dari luar Brasil dan luar komunitas adat
AmazonCoop menyebabkan masyarakat suku Kayapo lebih rentan dan
bergantung pada perusahaan asing dan AmazonCoop itu sendiri.

Sehingga, pertimbangan untuk mengakhiri kerjasama berkelanjutan
antara The Body Shop dan masyarakat Kayapo dalam perdagangan
berkelanjutan terkait ekstraksi minyak kacang Brasil merupakan jalan
keluar terbaik.Hal tersebut dapat tercapai melalui kesepakatan diantara
kedua belah pihak yang didasakan pada resolusi konflik win-win
solution.Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa aliansi internasional dan
keterlibatan koperasi bukan satu-satunya alternatif untuk perubahan
sosial dan kapitalisme global bagi masyarakat adat. Mereka bukan
satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan, hubungan kerjasama
perdagangan berkelanjutan antara The Body Shop dan masyarakat
Kayapo menunjukkan ketimpangan dan keterlibatan AmazonCoop tidak
menjadi solusi tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi.

Kesimpulan

Membangun fondasi di atas fondasi Foucault dan dengan berdasarkan
pada metodologi beberapa karya yang menganutnya—yang dapat
diaplikasikan pada penelitian ini—penelitian ini ditujukan sebagai
diskusi tentang bagaimana tulisan-tulisan Michel Foucault digunakan
untuk meneliti signifikansi pengaruh dari kontestasi diskursus yang
terjadi semenjak pelaksaanaan gerakan protes Global Noise dalam
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konteks kebijakan pengetatan ekonomi pemerintah sejumlah
negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan menekankan pada
pembentukan atau formasi diskursif yang terjadi dan kemudian meneliti
after-effect-nya—yang menjadi poin utama menggunakan Foucauldian
Discourse Analysis atau analisis berdasarkan kerangka pemikiran dan
kerangka kerja di atas pemikiran Michel Foucault—yaitu, kekuatan yang
menjadi efek formasi diskursif. 
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