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Pelaksanaan pengadaan
secara bertanggung jawab:
pendekatan terpadu
Selama beberapa tahun terakhir, banyak
perusahaan dalam rantai pasokan telah
membuat komitmen pengadaan komoditas
kehutanan dan pertanian secara bertanggung
jawab. Hal ini mencakup persoalan seperti
deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati,
pemakaian air, sengketa lahan, pengembangan
masyarakat, hak asasi manusia, pekerja anakanak, dan perlakuan terhadap pekerja.
Pelaksanaan komitmen ini pada kenyataannya
sering penuh tantangan karena komitmen
pengadaan secara bertanggung jawab berkaitan
dengan produksi dan banyak pelaku dalam
rantai pasokan kurang atau bahkan tidak
memiliki hubungan dengan produsen. Rantai
pasokan sering sangat rumit, yang melibatkan
banyak perantara dan pada akhirnya melibatkan
ratusan atau bahkan ribuan produsen (lihat
Gambar 1). Perusahaan dalam rantai pasokan
membutuhkan beragam pendekatan untuk
membantu melaksanakan komitmen mereka.
Ada tiga pendekatan utama yang dapat
digunakan oleh perusahaan: sertifikasi,
kepatuhan hukum, dan pelibatan langsung.
Masing-masing pendekatan ini memiliki
kelebihan dan kekurangan, dan mungkin
saja tepat untuk keadaan tertentu, tetapi
kurang tepat untuk keadaan lainnya. Untuk
melaksanakan komitmen pengadaan, gabungan
ketiganya mungkin dibutuhkan.

Hal-hal penting
• Komitmen pengadaan secara bertanggung
jawab dibuat oleh perusahaan-perusahaan
dalam rantai pasokan, tetapi kebanyakan
komitmen berkaitan dengan praktik produksi,
sehingga perlu mengaitkannya dengan
produksi.
• Program-program sertifikasi, kepatuhan
hukum, dan pelibatan pemasok kesemuanya
berperan sangat penting dalam melaksanakan
komitmen: “pendekatan yang tepat” itu tidak
hanya satu.
• Prakarsa bentang alam atau daerah
administrasi dapat menyediakan kerangka kerja
untuk melaksanakan semua pendekatan ini.
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Gambar 1: Kerumitan dalam rantai pasokan komoditas
Rantai pasokan biasanya dimaksudkan sebagai aliran dari produsen di hulu melalui pabrik pengolah, pedagang dan penyulingan menuju pabrikan dan
pengecer di hilir (Gambar 1a). Terdapat lonjakan jumlah produsen yang memasok perusahaan perorangan pada setiap tahap rantai pasokan (Gambar 1b).
Gambar tersebut menunjukkan hanya tiga pemasok pada setiap tahap. Dalam kenyataannya, sering lebih dari tiga pemasok, sehingga perusahaan dalam
rantai pasokan di hilir memungkinkan memiliki sangat banyak produsen dalam basis pasokannya. Pabrikan dan pengecer besar yang telah memetakan
basis pasokan mereka mendapati lebih dari 1.000 pabrik pengolah atau pengumpul pertama dan lebih dari 10.000 produsen.

Melaksanakan komitmen
Sertifikasi
Selama dua dasawarsa terakhir, beraneka ragam skema
sertifikasi sukarela telah muncul. Sebagian berkaitan
dengan sektor tertentu, termasuk hutan, minyak sawit,
gula, kopi atau kedelai; dan sebagian lagi berkenaan
dengan persoalan tertentu seperti perdagangan yang adil,
produksi organik atau hak-hak pekerja.
Sertifikasi memiliki beberapa kelebihan penting. Sertifikasi
menyediakan sistem mandiri, yang memberi jaminan
telah dipenuhinya suatu standar. Dari perspektif pembeli,
hal ini telah dikenal (standar keselamatan dan mutu
telah berlaku selama hampir seabad) dan mudah untuk
dilaksanakan (apakah produk ini bersertifikat? Ya atau
tidak). Bagi produsen, sertifikasi memungkinkan mereka
tetap tidak terikat dengan pembeli, memegang sertifikat
sendiri. Sertifikasi juga memiliki sistem untuk menangani
rantai pasokan yang rumit melalui sertifikasi ‘lacak balak’.
Dengan demikian, hal ini tidak mengherankan bilamana
dipakai secara luas oleh perusahaan dalam rantai pasokan
sebagai mekanisme untuk melaksanakan komitmen
pengadaan secara bertanggung jawab.

Kelebihan utama skema sertifikasi multipihak adalah
perannya dalam menyatukan beraneka ragam pelaku,
termasuk produsen, pembeli, LSM lingkungan hidup dan
sosial, masyarakat, dan akademisi. Ini menjadi landasan
untuk mengembangkan standar, membahas persoalan, dan
mengatasi tantangan maupun untuk semakin memahami
satu sama lain.
Namun demikian, sertifikasi juga menghadapi beberapa
tantangan besar. Banyak produsen berjuang keras untuk
mengatasi biaya dan birokrasi dalam sertifikasi dan terbukti
bahwa tantangan tertentu juga dihadapi oleh produsen
kecil. Sertifikasi menitikberatkan pada produsen perorangan
dan dampak keseluruhan mungkin saja cukup kecil apabila
hanya satu atau dua produsen yang disertifikasi di suatu
daerah. Produsen sering menentang tambahan biaya
sertifikasi bilamana bersaing dengan produsen-produsen
yang tidak bersertifikat. Disamping itu, ada tantangan
terus-menerus untuk mempertahankan terjaminnya mutu
tinggi melalui penilaian sertifikasi keberlanjutan yang cukup
mantap.

Melampaui sertifikasi
Konsep ‘Melampaui sertifikasi’ banyak diperhatikan belakangan ini - tetapi dengan dua interpretasi. Diduga
bahwa, karena sertifikasi tidak cocok untuk segala keadaan, Sertifikasi tampak ‘gagal’ dan kita perlu berganti
menuju hal baru, dan ini bukanlah pendekatan yang membantu.
Interpretasi kedua adalah bahwa sertifikasi merupakan, dan akan tetap sebagai, alat bantu yang tepat
dan praktis dalam banyak keadaan. Namun demikian, dalam beberapa hal, terlalu besar ketergantungan
disandarkan pada pendekatan satu-satunya ini tanpa mempertimbangkan kecocokannya untuk keadaan
tertentu. Apabila ‘Melampaui sertifikasi’ digunakan untuk menegaskan perlunya cara yang bagus dengan cara
menggabungkan beberapa pendekatan, maka ini merupakan konsep yang sangat membantu.

Kepatuhan hukum
Meskipun sering diabaikan, kepatuhan hukum berperan
penting dalam melaksanakan komitmen pengadaan
secara bertanggung jawab. Di banyak negara, sebagian
atau semua persoalan yang terkait sudah disyaratkan oleh
undang-undang, dan apabila undang-undang tersebut
ditegakkan dengan baik, maka tidak perlu tindakan lebih
lanjut, yang menghemat banyak waktu dan upaya dari
produsen maupun pembeli (lihat Gambar 2). Bagi negara
asal mana pun, cara ini dapat secara langsung mengetahui
apakah suatu persoalan diatur oleh undang-undang dan
apakah undang-undang tersebut ditegakkan. Ini menjadi
dasar untuk menetapkan apakah diperlukan tindakan lebih
lanjut untuk memastikan dipenuhinya komitmen.
Kepatuhan hukum juga memiliki kelebihan karena
dijadikan persyaratan bagi semua produsen, besar atau
kecil. Apabila suatu produsen tidak mematuhi undangundang, wajar apabila memintanya untuk mulai mematuhi.
Ini menghindari kekhawatiran tentang bertambahnya
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biaya dan urusan dengan birokrasi yang disebabkan oleh
sertifikasi.
Namun demikian, kepatuhan hukum bukanlah satusatunya solusi untuk segala masalah. Terdapat banyak
keragaman persyaratan di masing-masing negara,
sehingga di beberapa negara, kepatuhan hukum
mensyaratkan komitmen pengadaan, tetapi tidak di negara
lainnya. Lagi pula, beberapa negara memiliki undangundang yang bagus, tetapi penegakan hukumnya kurang:
sehingga kepatuhan hukum jelas membutuhkan verifikasi
produsen satu demi satu, menambah biaya dan birokrasi,
yang sangat mirip dengan sertifikasi. Perusahaan dalam
rantai pasokan juga perlu memahami rantai pasokannya
dengan cukup baik agar mengetahui tempat produsennya,
dan cara melacak produk yang sah melalui rantai pasokan
tanpa sertifikasi lacak balak. Bagi rantai pasokan yang
pendek, ini tergolong mudah, tetapi bagi rantai pasokan
yang rumit, ini mungkin saja menantang.
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Gambar 2: Kepatuhan hukum dan pengadaan secara bertanggung jawab
Di Negara A, landasan hukum yang ditegakkan dengan ketat dan baik mencakup persoalan-persoalan terkait. Komitmen pengadaan secara
bertanggung jawab telah dilaksanakan. Tidak perlu tindakan lebih lanjut. Di Negara B, landasan hukum lemah dan/atau kurang ditegakkan. Diperlukan
tindakan tambahan untuk melaksanakan komitmen.

Pelibatan pemasok
Pelibatan pemasok secara langsung juga penting, dan ini
melengkapi pendekatan kepatuhan hukum dan sertifikasi
untuk pengadaan secara bertanggung jawab. Tidak seperti
sertifikasi atau kepatuhan hukum, tidak ada sistem pelibatan
pemasok yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi dengan
kerangka kerja praktik yang baik. Ini mencakup pemetaan
basis pasokan dan penilaian risiko apabila produsen tidak
memenuhi komitmen pengadaan secara bertanggung jawab.
Ini membantu mengidentifikasi prioritas untuk pelibatan
lebih jauh guna memverifikasi praktik produsen di lapangan.
Apabila produsen tidak memenuhi komitmen pengadaan
secara bertanggung jawab, diperlukan tindakan untuk
mendukung perubahan. Yang terakhir, pendekatan yang
transparan untuk memantau kemajuan dan mengatasi
keluhan itu dianggap penting (lihat Pengadaan secara
Bertanggung Jawab: Pedoman Praktis Proforest).
Pelibatan langsung jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan
sertifikasi atau kepatuhan hukum, sehingga pendekatan
dapat disesuaikan dengan keadaan yang berbeda. Ini juga
memusatkan sumber daya pada pemasok yang berisiko

tertinggi, dan sering mencakup dukungan aktif untuk
peningkatan, menyediakan kerangka kerja bagi dampak
positif penting.
Tetapi seperti pendekatan-pendekatan lain, pelibatan
pemasok memiliki keterbatasan. Hal ini dapat saja
membutuhkan sangat banyak sumber daya - terutama
pada awal - sehingga sulit bagi perusahaan kecil atau
bahkan menengah untuk menyusun program pelibatan
pemasok mereka sendiri. Ini juga tergantung pada kerja
sama dengan pemasok untuk menyediakan informasi
mengenai rantai pasokan, dan terlibat dalam perubahan
positif. Tidak semua pemasok tertarik untuk bekerja
sama, dan apabila perusahaan kurang memiliki pengaruh
terhadap pemasok, ini dapat menjadi kendala besar.
Disamping itu, ini dapat menimbulkan beban berlebihan
bagi pemasok di hulu yang menerima banyak permintaan
akan informasi yang sama (dalam formulir yang berbeda)
dari klien-klien yang berbeda, atau disyaratkan untuk
menerima banyak kunjungan penilaian yang diminta oleh
pelanggan yang berbeda.

Prakarsa daerah administrasi atau bentang alam
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi semakin menjadi pusat perhatian sebagai mekanisme
untuk memperbesar dampak komitmen produksi dan pengadaan secara bertanggung jawab (lihat Arahan 02:
Pengantar Prakarsa Bentang Alam atau Daerah Administrasi dalam Pertanian Komoditas).
Tidak ada definisi resmi, tetapi ini adalah prakarsa yang dikembangkan dan dilaksanakan pada skala daerah
administrasi (yaitu pemerintah nasional atau daerah) dengan mengikutsertakan pemerintah bersama dengan
para pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat madani, LSM, masyarakat, perusahaan swasta
atau petani. Para pemangku kepentingan bersepakat mengenai satu atau lebih sasaran bersama (misalnya
mengurangi deforestasi, menghapus pekerja anak-anak, membantu petani kecil atau meningkatkan hasil)
dan menyelaraskan kegiatan dan sarana mereka (misalnya insentif, program bantuan, penegakan hukum,
kebijakan dan perencanaan, sosialisasi) agar lebih efektif. Pertanggungjawaban, termasuk tata kelola jangka
panjang, pemantauan dan transparansi, komunikasi, proses peninjauan, dan mekanisme untuk menangani
persoalan dan keluhan, juga diperlukan untuk memberi kredibilitas dan jaminan.
Jelas bahwa jenis prakarsa ini dapat saja sangat berguna untuk membantu pelaksanaan ketiga pendekatan
diatas dan bisa jadi merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi berbagai tantangan terbesar
pangadaan yang bertanggung jawab.
Untuk mengunduh dokumen ini dalam bahasa-bahasa lain, mohon kunjungi www.proforest.net/publications
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