
Arahan Proforest mengenai Pengadaan dan 
Produksi secara Bertanggung Jawab

Banyak perusahaan pada saat ini berkomitmen 
terhadap pengadaan dan produksi secara bertanggung 
jawab atas komoditas pertanian dan kehutanan seperti 
minyak sawit, kedelai, gula, pulp dan kertas, dan kayu. 
Komitmen ini meliputi berbagai isu, termasuk hak asasi 
manusia, deforestasi, keanekaragaman hayati, hak-
hak pekerja dan masyarakat, kepemilikan lahan, dan 
perubahan iklim.

Perusahaan menggunakan berbagai mekanisme 
untuk melaksanakan komitmen mereka terhadap 
produksi dan pengadaan secara bertanggung jawab. Ini 
mencakup sertifikasi sukarela, prakarsa industri, dan 
program perusahaan perorangan, yang kesemuanya 
telah menunjukkan hasil dalam melaksanakan praktik 
yang lebih baik (lihat Gambar 1).

Banyak di antara persoalan ini juga diatur, sedikit 
banyak, oleh perundang-undangan nasional. Meskipun 
telah menjalankan usaha secara legal, tetap tidak 
menjamin keberlanjutan, juga tidak menjamin 
pelaksanaan semua komitmen yang dibuat oleh 
perusahaan dalam rantai pasokan, akan tetapi, 
legalitas dapat memberi landasan yang kokoh atas apa 
yang dibangun, sehingga menjadikannya alat bantu 
penting dalam melaksanakan pengadaan dan produksi 
secara bertanggung jawab.
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Berlandaskan legalitas

Gambar 1: Gabungan dari berbagai pendekatan, 
termasuk sertifikasi, pelibatan pemasok, dan 
kepatuhan hukum, dapat membantu perusahaan untuk 
melaksanakan komitmen mereka terhadap pengadaan 
dan produksi yang bertanggung jawab. Prakarsa bentang 
alam atau daerah administrasi dapat membantu semua 
pendekatan ini. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Arahan 
01: Melaksanakan pengadaan secara bertanggung 
jawab dalam praktik: pendekatan terpadu.

Hal-hal penting

• Kepatuhan hukum dapat dikombinasikan 
dengan pendekatan-pendekatan lain, 
misalnya sertifikasi dan pelibatan pemasok, 
untuk membantu perusahaan melaksanakan 
komitmen mereka terhadap pengadaan dan 
produksi secara bertanggung jawab.

• Perhatian akan kepatuhan hukum dapat 
menjadi landasan bagi perusahaan 
untuk bekerja bersama pemerintah guna 
menciptakan perubahan besar jangka 
panjang.

• Persyaratan hukum berbeda-beda di setiap 
negara, baik dalam hal apa yang dibutuhkan 
maupun tingkat penegakan hukum, sehingga 
kepatuhan hukum saja tidak dapat menjamin 
dilaksanakannya komitmen pengadaan dan 
produksi secara bertanggung jawab.
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Smua pihak harus legal

Keterpaduan yang lebih baik dengan pemerintah

Keuntungan dari landasan legalitas

Meskipun komitmen pengadaan dan produksi secara 
bertanggung jawab itu sukarela, kepatuhan hukum 
tidak demikian. Semua produsen, besar atau kecil, 
perlu menjalankan usaha secara legal. Oleh karena itu, 
pelaksanaan persyaratan hukum semestinya merupakan 
bagian dari biaya usaha yang lazim, bukan beban 
tambahan.

Bagi perusahaan besar, dan terutama perusahaan 
terbuka, kepatuhan hukum ini mutlak penting. Ini prioritas 
teratas bagi para pemimpin senior dan direksi, sehingga 
memasukkan kepatuhan hukum ke dalam pengadaan dan 

Perhatian akan kepatuhan hukum merupakan titik temu 
bagi kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, 
yang memungkinkan kerja bersama untuk mendukung 
keberlanjutan. Hal ini juga dapat memberikan dampak agak 
luas terhadap tata kelola. Secara umum, sumber daya alam 
dapat dikelola secara lebih berkelanjutan, dengan tata 
kelola yang lebih mantap. Penyelarasan kepentingan sektor 
swasta dengan pemerintah dapat membantu pelaksanaan 
dan penegakan hukum secara lebih baik dan memperkuat 
tata kelola sumber daya alam seutuhnya. 

Gambar 2: Apabila kepatuhan hukum menjadi ‘bisnis seperti biasa’ yang baru, dibutuhkan sedikit perubahan untuk melaksanakan 
komitmen penuh pengadaan dan produksi secara bertanggung jawab, agar lebih mudah mencapainya dan lebih mampu bersaing 
untuk melaksanakannya.

Meskipun sertifikasi, prakarsa industri, dan program 
perusahaan dapat membantu kemajuan menuju praktik 
produksi yang lebih baik, terdapat tantangan terhadap 
pendekatan ini: 

• Ini dijalankan di dalam rantai pasokan perorangan, dan 
dalam banyak hal, dilakukan tanpa mempertimbangkan 
konteks hukum dan kebijakan yang lebih luas di negara 
yang bersangkutan. Ini berarti bahwa biaya boleh jadi 
tinggi dan dampak keseluruhan boleh jadi kecil.

• Produsen mungkin saja menentang permintaan untuk 
melaksanakan komitmen sukarela atau persyaratan, 
dengan alasan terlalu berat, tidak realistis dengan 
keadaan setempat, atau dipaksakan oleh pihak luar 
negeri. 

Selalu menekankan landasan legalitas merupakan cara 
untuk memasukkan komitmen sukarela dan proses 
industri ke dalam konteks nasional di setiap negara, dan 
memungkinkan adanya beberapa tambahan manfaat. 

Mengisi kesenjangan

Di daerah-daerah dengan praktik produksi ‘bisnis seperti 
biasa’ yang buruk, tambahan biaya untuk menjalankan 
usaha menurut standar yang agak tinggi dapat menjadikan 
produsen yang bertanggung jawab tidak mampu bersaing. 
Di banyak tempat di antara daerah tersebut, persyaratan 
hukum tergolong sangat baik, tetapi pelaksanaan dan 
penegakan hukumnya lemah. Apabila pelaksanaan 
dan penegakan perundang-undangan diperbaiki dan 
semua produsen diharuskan menjalankan usaha pada 
tingkat minimum berupa kepatuhan hukum, data dasar 
‘bisnis seperti biasa’ akan menjadi lebih bagus. Ini akan 
mengurangi tambahan biaya yang dibutuhkan untuk 
mencapai sertifikasi atau melaksanakan produksi secara 
bertanggung jawab, yang dapat membantu produsen yang 
bertanggung jawab agar tetap mampu bersaing (Gambar 2).

produksi secara bertanggung jawab dapat membantu agar 
diperhatikan dan didukung oleh para pemimpin senior.

 

Produksi secara bertanggung jawab Produksi secara bertanggung jawab

KEPATUHAN HUKUM LEMAH LEGALITAS: ‘BISNIS SEPERTI BIASA’ YANG BARU

Certified farms or plantations Certified farms or plantations

BUSINESS AS USUAL WITH INITIATIVE



Prakarsa Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan 
Kehutanan (FLEGT) dari Uni Eropa (UE)  adalah salah satu 
contoh terkemuka mengenai landasan legalitas. Bagian 
inti Rencana Aksi FLEGT adalah perundingan Perjanjian 
Kemitraan Sukarela antara UE dan negara-negara produser. 

Segera setelah siap, negara produsen mengembangkan 
skema perizinan kayu dan semua kayu yang diekspor ke 

Kepatuhan hukum mungkin tidak menyebabkan 
terlaksananya standar praktik setinggi sertifikasi atau 
persyaratan perusahaan. Namun apabila ditegakkan 
di seluruh sektor, dampaknya akan sangat besar. 
Keseluruhan bentang alam dalam pengelolaan yang 
legal bisa jadi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang 
bila dibandingkan dengan produksi secara bertanggung 
jawab yang hanya dilakukan terpisah berupa mozaik pada 
bentang alam yang juga dodominasi praktik ilegal dan 
merusak (Gambar 3).

Mencapai skala dan keadaan permanen

Keterbatasan dari landasan legalitas

Gambar 3: Dalam beberapa hal, keseluruhan dampak pelaksanaan persyaratan hukum di seluruh bentang alam boleh jadi lebih besar 
daripada memiliki ‘mozaik-mozaik’ terisolasi dari produksi secara bertanggung jawab yang dikelilingi oleh praktik yang buruk.

Dalam situasi dimana komitmen sukarela dari sektor swasta 
yang dibuat oleh pelanggan atau investor merupakan 
penggerak utama bagi perbaikan praktik produksi, terdapat 
resiko karena perbaikan akan hilang apabila pelanggan 
atau investor tersebut pindah ke tempat lain. Kepatuhan 
hukum itu tidak bersifat sukarela, dan begitu kepatuhan 
dan penegakan hukum tersebar luas di dalam suatu sektor, 
perbaikan dalam praktik produksi kemungkinan besar akan 
menjadi permanen.

Jelas bahwa landasan legalitas memiliki banyak 
keuntungan dan hampir selalu merupakan pendekatan 
yang bermanfaat. Namun demikian, ini bukanlah satu-
satunya solusi untuk segala masalah guna melaksanakan 
komitmen pengadaan dan produksi secara bertanggung 
jawab, dan memiliki keterbatasan, antara lain:

• Persyaratan hukum beragam di setiap negara sehingga 
‘legalitas’ bukan merupakan standar kinerja yang 
konsisten.

• Legalitas membuat komitmen pengadaan secara 
bertanggung jawab terlaksana dengan lebih baik 
dibandingkan dengan lainnya dan beragam di setiap 
tempat. Sebagai contoh, penghapusan tenaga kerja 

anak dapat dicapai dengan menegakkan perundang-
undangan yang ada di banyak negara (meskipun tidak 
semua), meskipun bebas deforestasi bukan merupakan 
persyaratan hukum di banyak negara tropika.

• Bilamana penegakan hukum sangat lemah, boleh jadi 
sangat sulit mengetahui apakah persyaratan hukum 
dilaksanakan secara sungguh-sungguh tanpa audit 
independen, yang menuntut sumber daya serupa 
dengan yang dibutuhkan untuk sertifikasi.

Meskipun hanya sebagai bagian dari pendekatan terpadu 
untuk melaksanakan komitmen pengadaan dan produksi 
secara bertanggung jawab, legalitas adalah alat bantu yang 
penting.

MOZAIK PRODUKSI SECARA BERTANGGUNG JAWAB LEGALITAS DI SELURUH BENTANG ALAM

UE harus disertai dengan lisensi untuk memastikan bahwa 
kayu tersebut legal. Meskipun ada banyak tantangan, 
tinjauan terkini terhadap prakarsa FLEGT memastikan 
bahwa ini telah membantu memperbaiki tata kelola hutan 
di semua negara mitra. Informasi selengkapnya dapat 
diperoleh dari www.flegt.org.

Legalitas dalam praktik 1: FLEGT

BUSINESS AS USUAL WITH INITIATIVE

http://www.flegt.org/


Laju deforestasi jauh lebih rendah di Brasil dibandingkan 
dengan di masa lalu, tetapi masih berisiko bagi 
perusahaan yang berkomitmen terhadap rantai pasokan 
bebas deforestasi. Dengan demikian, sangat penting 
mencari cara yang paling tepat untuk melaksanakan 
komitmen ini dalam praktiknya.
Penegakan hukum di Brasil lemah, tetapi Peraturan 
Kehutanan yang baru menjadi landasan hukum yang 
kuat untuk melindungi hutan yang tersisa di lahan swasta 
(lihat kotak). Disamping itu, ada bermacam-macam 
prakarsa sukarela yang memberi sumbangsih terhadap 
perlindungan kawasan hutan yang tidak diatur dalam 
Peraturan Kehutanan tersebut. Dua unsur ini - hukum 
dan prakarsa sukarela - digabung menjadi sebuah 
pendekatan praktis untuk melaksanakan komitmen 
‘bebas deforestasi’.
Perusahaan disarankan terlibat pada dua medan 
sekaligus: ‘dua-sisi’ (lihat Gambar 4).

Untuk mengunduh dokumen ini dalam bahasa-bahasa lain, sila kunjungi www.proforest.net/publications

Legalitas dalam praktik 2: Pendekatan dua-sisi menuju bebas deforestasi di Brasil

Gambar 4: Pendekatan dua sisi menuju bebas deforestasi

Tingkat kinerja

Jumlah petani

 Hal ini berarti memastikan bahwa: 
• Pelaksanaan secara utuh Peraturan Kehutanan oleh semua 

produsen dan perusahaan dalam rantai pasokan untuk terus 
secara berangsur mengakhiri pembelian dari produsen yang 
tidak memenuhi persyaratan, dan segera memulai membeli 
dari produsen yang memenuhi persyaratan.

• Penghapusan sepenuhnya deforestasi dari rantai pasokan 
selambat-lambatnya pada 2020, dengan mengidentifikasi 
dan mengatasi kesenjangan antara persyaratan hukum dan 
komitmen perusahaan. Bilamana dianggap layak, prakarsa 
yang ada perlu digunakan, misalnya sertifikasi, moratorium, 
kawasan bebas deforestasi, dan pendekatan daerah 
administrasi lain.

Pendekatan dua sisi menyelaraskan perusahaan dengan 
pemerintah dalam mendukung Peraturan Kehutanan, dan 
memasukkan pengadaan secara bertanggung jawab ke dalam  
peraturan daerah. Kepatuhan hukum saja mungkin tidak 
memadai untuk segala situasi sehingga tindakan tambahan 
boleh jadi diperlukan.

Legalitas dalam praktik 3: Berlandaskan legalitas untuk minyak sawit Afrika
Prakarsa baru, yang dimotori oleh Proforest di Afrika Barat dan 
Tengah, sedang menyusun pedoman tentang cara penggunaan 
kepatuhan hukum sebagai langkah awal pelaksanaan 
komitmen produksi secara bertanggung jawab atau pemenuhan 
persyaratan sertifikasi.

Prakarsa tersebut mencakup perundang-undangan maupun 
hukum adat, dan memeriksa implikasinya terhadap produsen 
kecil maupun perusahaan besar. Pedoman praktis sedang 
disusun untuk menunjukkan bagaimana kepatuhan hukum 
dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi secara 
bertanggung jawab, dengan mengidentifikasi kesenjangan 

antara persyaratan hukum dan persyaratan pengadaan, dan 
mengevaluasi kemungkinan cara mengatasinya. Prakarsa 
ini juga menelaah persoalan-persoalan yang timbul ketika 
komitmen pengadaan secara bertanggung jawab atau 
persyaratan sertifikasi bertentangan dengan undang-
undang.

Ini mungkin terjadi, misalnya ada aturan hukum yang 
membolehkan pemmembukaan kawasan konsesi meskipun 
hutan yang akan dibuka sangat bernilai. Prakarsa ini 
juga memeriksa tantangan tertentu yang mensyaratkan 
kepatuhan hukum bagi produsen kecil dan kaum perempuan.

Peraturan Kehutanan Brasil

Peraturan Kehutanan adalah inti dari perundang-
undangan yang mengatur penggunaan dan 
pengelolaan lahan milik swasta. Ini mensyaratkan 
pemilik lahan melestarikan vegetasi asli di atas 
lahan milik di perdesaan dengan cara:

• Menyisihkan Cadangan Wajib berupa 
persentase tertentu dari lahan milik (berkisar 
dari 20% hingga 80%, tergantung pada daerah 
yang bersangkutan).

• Menetapkan Kawasan Pelestarian Tetap yang 
peka lingkungan untuk melestarikan sumber 
daya air dan mencegah erosi tanah. 
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Kantor Internasional (Inggris) 
T: +44 (0) 1865 243 439 
E: info@proforest.net

Kantor Asia Tenggara (Malaysia) 
T: +60 (0)3 2242 0021 
E: southeastasia@proforest.net

Kantor Amerika Latin (Brasil)
T: +55 (61) 8624 2519 
E: americalatina@proforest.net

Kantor Afrika (Ghana)
T: +233 (0)302 542 975 
E: africa@proforest.net


