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Pelaksanaan pengadaan secara
bertanggung jawab - penggunaan
prakarsa bentang alam atau
daerah administrasi
Banyak perusahaan telah membuat
komitmen untuk memproduksi dan
melakukan pengadaan komoditas
pertanian secara bertanggung jawab.
Komitmen ini mencakup serangkaian
persoalan, termasuk hak asasi manusia,
deforestasi, keanekaragaman hayati,
hak-hak pekerja dan masyarakat, dan
kepemilikan lahan. Komitmen tersebut
berlaku untuk komoditas seperti minyak
sawit, kedelai, daging sapi, gula, pulp dan
kertas, dan kayu.
Prakarsa bentang alam atau daerah
administrasi sedang dibahas di manamana sebagai cara untuk melaksanakan
komitmen ini secara lebih efektif.
Pengantar prakarsa bentang alam atau
daerah administrasi (termasuk pendekatan
wilayah, kota hijau, dan kesepakatan
produksi-konservasi-libatkan) dapat dibaca
pada Arahan 02.
Arahan ini merupakan ikhtisar dari
sebagian cara yang prakarsa ini dapat
mendukung pengadaan dan produksi
secara bertanggung jawab dengan
memberi cara praktis untuk melaksanakan
komitmen, memungkinkan sertifikasi lebih
terjangkau, dan menghasilkan dampak
positif dari pengadaan.

Hal-hal penting
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi
dapat mendukung produksi dan pengadaan secara
bertanggung jawab dengan cara:
• Memudahkan pelaksanaan praktik produksi
secara bertanggung jawab sesuai dengan
skalanya, dan memastikan rendahnya risiko
dari praktik yang kurang baik di seluruh bentang
alam atau daerah administrasi.
• Memungkinkan sertifikasi lebih terjangkau
dengan mengurangi kesenjangan antara ‘bisnis
seperti biasa’ dan praktik tersertifikasi.
• Menyediakan kerangka kerja untuk pengadaan
secara bertanggung jawab guna mendukung
perubahan positif jangka panjang dalam praktik
dan penghidupan produsen.

Melaksanakan komitmen secara efektif
Perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan
pengadaan secara bertanggung jawab harus memastikan
bahwa praktik produksi secara bertanggung jawab
dilaksanakan di seluruh basis pasokan. Ini dapat mencakup
ratusan atau bahkan ribuan produsen di banyak tempat.
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi dapat
mendukung pelaksanaan praktik yang bertanggung jawab
sesuai dengan skalanya.
Mengelola risiko rantai pasokan: Banyak perusahaan
yang melaksanakan pengadaan secara bertanggung
jawab menggunakan penilaian risiko untuk
mengidentifikasi negara atau daerah yang memiliki risiko
tinggi dalam praktik produksi sehingga tidak memenuhi
persyaratan mereka - sebagai contoh, negara dengan
kelaziman pekerja anak-anak atau laju deforestasinya
tinggi. Di daerah-daerah ini, pemasok sering diminta
memberi bukti bahwa produsen perorangan telah
mengelola persoalan-persoalan secara bertanggung
jawab, yang boleh jadi sulit dan mahal.

Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi yang
berhasil mengatasi persoalan pokok ini dapat menjadi
mekanisme untuk memastikan pembeli bahwa risikonya
rendah bagi semua produsen di tempat prakarsa
tersebut, menghemat waktu dan upaya bagi produsen
maupun pelaku rantai pasokan (lihat Gambar 1).
Mengatasi persoalan rumit: Beberapa komitmen
pengadaan secara bertanggung jawab - seperti
penghapusan pekerja anak-anak atau perlindungan
daerah konservasi jangka panjang - hanya dapat dicapai
dengan keterlibatan multipihak, termasuk pemerintah,
masyarakat, dan masyarakat madani maupun produsen.
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi
menyediakan kerangka kerja bagi kemitraan untuk
mengatasi persoalan-persoalan ini, yang tidak dapat
diatasi oleh produsen perorangan sendiri.
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Gambar 1: Apabila ada risiko tinggi dalam produksi berdasarkan ‘bisnis seperti biasa’ yang mencakup praktik yang tidak
berkelanjutan, prakarsa bentang alam atau daerah administrasi dapat memberi jaminan bahwa produsen di daerah ini memenuhi
komitmen pengadaan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, di negara dengan laju deforestasi tinggi, prakarsa daerah
administrasi suatu negara bagian yang memiliki laju deforestasi rendah memberi jaminan bahwa pengadaan dari negara bagian
tersebut selaras dengan komitmen dari perusahaan-perusahaan mengenai pengadaan secara bertanggung jawab.

Memungkinkan sertifikasi lebih terjangkau
Sertifikasi adalah alat bantu yang paling luas digunakan
untuk menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan
komitmen produksi dan pengadaan secara bertanggung
jawab. Ini dapat saja sangat efektif, tetapi juga boleh jadi
penuh tantangan, mahal, dan sangat sulit bagi produsen
kecil. Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi
dapat mendukung sertifikasi dengan beberapa cara.

Mengisi kesenjangan: Bagi banyak produsen, ada
kesenjangan sangat besar antara ‘bisnis seperti
biasa’ dan standar yang disyaratkan untuk sertifikasi
(Gambar 2). Selisih biaya dapat menyebabkan kegiatan
tersertifikasi tidak ekonomis. Prakarsa bentang alam
atau daerah administrasi yang meningkatkan standar
di seluruh bentang alam secara efektif mengurangi
selisih biaya antara kegiatan tersertifikasi dan tidak
tersertifikasi dan memungkinkan sertifikasi lebih layak
secara ekonomi.

Audit agak sederhana: Apabila auditor dapat
mengandalkan landasan dan penegakan hukum
atau kebijakan yang ada untuk memenuhi sebagian
persyaratan sertifikasi, ini menyederhanakan - dan
mengurangi biaya - penilaian untuk sertifikasi. Dalam
praktik, ini sudah dilakukan ketika persoalan diketahui
untuk dikelola secara memadai oleh pemerintah dan
dapat diperpanjang lagi melalui prakarsa bentang alam
atau daerah administrasi.
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Produsen kecil: Produsen kecil boleh jadi mendapati
bahwa sertifikasi sungguh menantang karena mereka
memiliki sumber daya terbatas sebagai modal untuk
memenuhi standar dan menjalani audit. Sertifikasi
kelompok dapat menawarkan ekonomi skala, tetapi
hanya apabila produsen kecil terorganisasi dengan
baik. Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi
dapat membantu produsen kecil memperoleh rantai
pasokan tersertifikasi dengan lebih mudah, dengan cara
membantu kelompok yang terorganisasi, atau jaminan
bahwa standar minimum telah dipenuhi. Cukup banyak
upaya yang sedang berlangsung mengenai topik ini.
Pertanian/perkebunan bersertifikat
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Gambar 2: Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi yang membuahkan terlaksananya secara luas praktik yang lebih
bertanggung jawab mengurangi kesenjangan antara bisnis seperti biasa dan sertifikasi, membuatnya lebih mudah dan lebih
layak secara ekonomi bagi produsen yang bertanggung jawab untuk disertifikasi. Terdapat kemungkinan manfaat serupa dalam
hal kepatuhan hukum bilamana pelaksanaan dan penegakan perundang-undangan biasanya lemah.

Pengadaan dengan dampak positif
Disamping mengelola risiko rantai pasokan, banyak
perusahaan mencari cara untuk memberi dampak positif
dalam bidang-bidang pengadaan komoditas pertanian
dan kehutanan mereka. Prakarsa bentang alam atau
daerah administrasi dapat membantu tujuan ini.
Mendukung perubahan positif: Apabila pemasok tidak
memenuhi persyaratan pengadaan secara bertanggung
jawab, satu-satunya tindakan adalah berhenti membeli
dari produsen tersebut. Tetapi akan lebih baik lagi, dan
berdampak lebih besar dalam jangka panjang, apabila
melibatkan produsen tersebut guna memperbaiki
praktiknya. Namun demikian, kebanyakan perusahaan
tidak memiliki keahlian atau sumber daya untuk bekerja
bersama semua produsen mereka. Prakarsa bentang
alam atau daerah administrasi dapat menyediakan
kerangka kerja untuk membantu menggunakan
keahlian dan kumpulan sumber daya setempat.

Memberi insentif: Perusahaan dalam rantai pasokan
dapat memberi insentif untuk praktik yang lebih baik
dengan berbagai cara. Bagi rantai pasokan perorangan,
kebanyakan hal ini terbatas bagi kontrak atau komitmen
yang lebih baik untuk membeli dalam volume agak
besar. Dengan prakarsa bentang alam atau daerah
administrasi, disamping kontrak dan volume, perusahaan
dapat mendukung intervensi tertentu atau bahkan
menempatkan sarana pengolahan ke tempat yang
disukai. Ini memberi umpan-balik positif bagi produsen
dan pemerintah untuk mendukung berlanjutnya praktik
yang baik. Lagi pula, prakarsa bentang alam atau daerah
administrasi dapat menyediakan kerangka kerja untuk
menggabungkan insentif rantai pasokan dengan insentif
lain (misalnya kemudahan untuk memperoleh bantuan
keuangan, bantuan teknis atau kemudahan birokrasi)
dari pemerintah, donor internasional atau sektor swasta
sendiri.

Mencapai skala dan keadaan permanen: Apabila
komitmen sektor swasta merupakan penggerak utama
bagi keberlanjutan yang lebih besar dalam produksi
komoditas pertanian dan kehutanan, sumber daya
cenderung dititikberatkan pada rantai pasokan tertentu
dan produsen yang memasoknya. Ini membatasi
skala dampak karena tidak mendorong perubahan
bagi produsen di luar rantai pasokan tersebut. Ini juga
merupakan risiko karena tidak ada peningkatan apabila
tidak ada permintaan dari pembeli tertentu. Akan
tetapi, apabila sumber daya yang sama disatukan dan
diselaraskan dengan sumber daya milik pemerintah
dan masyarakat madani untuk sasaran bersama dalam
program yang diprakasai oleh daerah setempat, skala
dampak dan kemungkinan untuk perubahan nyata dan
permanen jauh lebih besar.
Tata kelola yang lebih baik: Perusahaan yang
bertanggung jawab berkomitmen atas kepatuhan
hukum, tetapi ini boleh jadi penuh tantangan di negara
atau daerah yang undang-undangnya kurang ditegakkan.
Sebagaimana sertifikasi, bilamana perusahaan lain tidak
dijalankan secara sah, biaya tambahan atas kepatuhan
hukum dapat menyebabkan perusahaan yang sah tidak
mampu bersaing (lihat Gambar 2). Dengan demikian,
ini betul-betul kepentingan semua perusahaan yang
bertanggung jawab agar landasan hukum ditegakkan

secara menyeluruh guna menyediakan ‘’persaingan yang
adil bagi semua’.
Pada waktu yang sama, ini boleh jadi sangat menantang
bagi pemerintah untuk menegakkan undang-undang
secara efektif apabila sektor swasta terus-menerus
menggerogoti tata kelola yang lebih baik, melalui
korupsi ataupun tidak melaksanakan persyaratan
hukum secara luas dan sistematis. Tata kelola semakin
baik apabila sektor swasta dan pemerintah secara
aktif menyelaraskan sasaran bersama dari penerapan
landasan hukumnya secara efektif.
Melibatkan produsen kecil: Produsen kecil
menghadapi tantangan terbesar dalam melaksanakan
praktik produksi secara bertanggung jawab karena
sering kekurangan sumber daya untuk memahami
dan melaksanakan praktik yang baik. Ini telah
menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi di
kalangan produsen kecil, dan sedikit kemajuan
dalam mengembangkan alternatif yang lebih efektif.
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi dapat
merupakan gabungan dari dukungan, penegakan
hukum, dan pemantauan sebagai cara yang lebih
efektif untuk melibatkan produsen kecil dalam rantai
pasokan yang bertanggung jawab.

Keterbatasan pendekatan bentang alam dan daerah administrasi
Pendekatan bentang alam atau daerah administrasi
bukanlah satu-satunya solusi untuk segala masalah,
dan tidak selalu merupakan pendekatan yang tepat
untuk melaksanakan komitmen pengadaan secara
bertanggung jawab. Produsen yang bertanggung jawab
sering berada di bentang alam atau daerah administrasi
yang tidak memiliki kesepakatan tentang sasaran

bersama, dan tidak ada keinginan dari pelaku-pelaku
lain untuk menyelaraskan kegiatan. Dalam keadaan
semacam ini, alat bantu seperti sertifikasi atau program
perusahaan yang menitikberatkan pada produsen
perorangan mungkin saja lebih efektif, dan dari waktu
ke waktu dapat menjadi landasan bagi perubahan lebih
lanjut sesuai dengan skalanya.
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