InfoNote 03
Ringkasan

Keterlibatan dalam inisiatif lanskap

Sejumlah perusahaan rantai pasok komoditas pertanian
telah membuat komitmen untuk mendapatkan bahan baku
komoditas secara bertanggung jawab, termasuk diantaranya
menanggulangi deforestasi, meningkatkan kondisi tenaga
kerja, mendukung petani swadaya dan menghormati hakhak asasi manusia. Perusahaan dapat melakukan komitmen
di atas melalui beberapa cara. Namun, apabila perusahaan
ingin memberikan dampak yang berskala besar, beberapa
pembelajaran menunjukkan perlunya berkolaborasi dengan
perusahaan lain, lembaga pemerintah dan organisasi
masyarakat sipil.
Perusahaan dapat mengimplementasikan kegiatan aksi baik
di dalam dan di luar rantai pasok untuk mencapai komitmenkomitmen mereka dan berkontribusi secara efektif terhadap
pembangunan berkelanjutan.
Di dalam rantai pasok, perusahaan dapat meminta jaminan
dari pemasok mereka bahwa volume yang mereka beli
diproduksi secara bertanggung jawab, melalui sertifikasi
atau kepastian hukum. Perusahaan juga dapat melibatkan
pemasok mereka untuk meneruskan komitmen di dalam
rantai pasok yang dapat membawa perubahan dalam
kegiatan produksi.

Di luar rantai pasok, kolaborasi dan penyelarasan di tingkat
lanskap, yurisdiksi atausektoral dapat menjawab masalah yang
membutuhkan tindakan kolektif dan memberikan dampak
yang lebih luas (lihat Proforest Briefing Note 13: Pengadaan
Bahan Baku Komoditas Pertanian secara Bertanggung Jawab).
Pengalaman kami menunjukan bahwa kegiatan aksi di
dalam dan di luar rantai pasok perusahaan diperlukan untuk
mengimplementasikan komitmen pengadaan bahan baku
yang bertanggung jawab secara efektif dan untuk mencapai
dampak positif berjangka panjang. Oleh karena itu beberapa
perusahaan berusaha untuk bekerja secara langsung dengan
inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan
dan sosial. Inisiatif-inisiatif lanskap atau yurisdiksi saat ini
sedang dikembangkan di beberapa lokasi dengan struktur dan
tujuan yang berbeda. InfoNote ini sekaligus memperkenalkan
Proforest InfoNote 3*, yang menghimpun pembelajaran awal
tentang bagaimana dan di mana perusahaan dapat terlibat
dengan inisiatif terkait.
*lihat Proforest InfoNote 3: Keterlibatan dalam inisiatif
lanskap: panduan praktis untuk perusahaan rantai pasok.
Tersedia di www.proforest.net

Mengapa bekerja di tingkat lanskap?
Bekerja di tingkat lanskap bisa menjadi cara untuk meningkatkan
dampak. Selain itu, isu-isu penting yang berkaitan dengan
implementasi pengadaan bahan baku yang bertanggung
jawab tidak berada dibawah kendali satu produsen, pabrik,
agregator atau aktor dalam rantai pasok. Mengatasi masalah
ini memerlukan tindakan dari berbagai pelaku dalam lanskap

termasuk pemerintah, masyarakat lokal, produsen, organisasi
masyarakat sipil, dan perusahaan lain. Oleh karena itu,
menjalankan komitmen pengadaan bahan baku yang
bertanggung jawab hanya dapat dicapai melalui inisiatif
kolaboratif dalam lanskap produksi.

Gambar 1: Skema beberapa isu yang dapat diatasi secara lebih efektif di tingkat lanskap.
Gambar 1 menyoroti beberapa masalah yang mungkin lebih
baik ketika ditangani di tingkat lanskap. Misalnya, bekerja di
tingkat lanskap mungkin diperlukan untuk:
• Menjaga hutan dan ekosistem alami: Kemajuan yang
signifikan telah diperoleh dalam melaksanakan komitmen
nol deforestasi melalui kerja sama dengan produsen.
Diantaranya dengan tidak mengikutsertakan produsen yang
masih membuka hutan atau ekosistem alami lainnya secara
ilegal. Namun, terkadang yang terlibat dalam kegiatan
deforestasi umumnya adalah petani swadaya atau spekulan
skala kecil yang belum menjadi bagian dari rantai pasok,
sehingga tidak dapat dilibatkan melalui pendekatan rantai
pasok secara konvensional. Oleh karena itu, keterlibatan dan
kolaborasi di tingkat lanskap dibutuhkan untuk mengatasi
dan mencegah hal-hal yang mendorong kegiatan deforestasi
(lihat Proforest Briefing Note 10 tentang Pengadaan Bahan
Baku dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
• Menyelesaikan atau menghindari konflik lahan: Rencana
tata guna lahan di tingkat lanskap harus melibatkan berbagai
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pemangku kepentingan untuk memastikan alokasi dan
konservasi lahan yang efektif dan adil.
• Manajemen daerah tangkapan air: Tindakan yang koheren
untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air
membutuhkan keterlibatan dengan semua pengguna yang
sebagian besar berada di luar rantai pasok tertentu.
• Mendukung produksi petani swadaya: Pabrik dan lokasi
produksi yang berbeda terkadang mendapat pasokan dari
petani swadaya yang sama. Perusahaan yang membeli dari
petani swadaya melalui perantara mungkin tidak mengetahui
lokasi, standar produksi dan status kepemilikan lahan dari
petani swadaya yang memasok mereka. Petani swadaya
dapat didukung secara lebih efisien melalui tindakan
kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran, membangun
kapasitas dan memperkenalkan praktik manajemen yang
lebih berkelanjutan. Hal ini lebih efektif dibandingkan
dengan melacak rantai pasok ke masing-masing petani, dan
lebih adil dengan tidak mengecualikan petani swadaya dari
rantai pasok.

• Memperbaiki kondisi tenaga kerja: Sebagian besar
masalah yang muncul di pasar tenaga kerja memiliki akar
penyebab yang kompleks yang perlu ditangani lintas
sektoral atau yurisdiksi melalui kebijakan, peraturan,
penegakan aturan dan pendidikan. Buruh migran, misalnya,
menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi, dan sistem di
tingkat lanskap dapat membantu memastikan hak-haknya
terlindungi secara lintas sektoral atau yurisdiksi.

Apa yang dimaksud dengan inisiatif lanskap produksi?
Proforest menampilkan beberapa jenis inisiatif lanskap atau
yurisdiksi dimana perusahaan rantai pasok dapat terlibat
didalamnya (lihat Gambar 2). Beberapa elemen yang menjadi
bagian dari inisiatif lanskap atau yurisdiksi diantaranya
adalah implementasi dalam skala luas, adanya keterlibatan
pemerintah atau pemangku kepentingan yang terkait,
kesepakatan atas tujuan bersama, tersedianya mekanisme
untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas, dan
penyelarasan kegiatan diantara para pemangku kepentingan.

dalam pengadaan yang bertanggung-jawab.Akan tetapi,
walaupun kegiatan-kegiatan ini dilakukan di tingkat lanskap,
namun koordinasi belum secara menyeluruh melibatkan
partisipasi pemerintah dan pemangku kepentingan
yang terkait. Pendekatan sektoral yang mencakup lokasi
berbeda untuk isu sektor atau komoditas yang sama dapat
menyediakan mekanisme untuk mencapai dampak pada
skala besar untuk isu-isu spesifik, atau isu-isu yang bisa lebih
baik ditangani melalui kelembagaan suatu sektor.

Selain itu, Proforest juga melihat berbagai kegiatan dan
inisiatif ‘berskala luas’ yang dilakukan di area pasokan yang
sekaligus dapat menjadi cara yang efektif bagi perusahaan
rantai pasok untuk mengimplementasikan komitmen mereka

Dalam dokumen ini, kami menyertakan semua jenis inisiatif
‘berskala luas’ dengan menggunakan istilah inisiatif lanskap
produksi.

Proyek di area pasokan

Inisiatif yuridiksi

Pendekatan sektoral/masalah

Bekerja dengan proyek dan inisiatif lokal
di dalam sebuah lanskap

Bekerja dengan inisiatif pemangku
kepentingan di lanskap tertentu

Bekerja dengan kebijakan dan program di
tingkat nasional atau sub-nasional lintas lanskap

Gambar 2: Inisiatif-inisiatif di tingkat lanskap mencakup spektrum yang dimulai dari proyek di area pasokan, hingga pendekatan
yurisdiksi atau lanskap, dan pendekatan sektoral skala nasional.

Informasi tambahan
InfoNote 3 memberikan panduan bagi perusahaan rantai pasok
untuk terlibat di dalam inisiatif di tingkat lanskap. InfoNote ini
menjelaskan 10 langkah yang dapat membantu perusahaan
untuk memutuskan di mana mereka sebaiknya terlibat, inisiatif
apa yang dapat mereka dukung, dan bagaimana mereka dapat
memulai terlibat di inisiatif di tingkat lanskap yang sudah
berjalan. InfoNote 3 terbagi menjadi dua bagian:
Bagian 1 bertujuan untuk membantu perusahaan pada tingkat
hilir untuk mengidentifikasi lokasi di mana mereka ingin
terlibat di inisiatif lanskap. Bagian 2 adalah panduan tentang

bagaimana cara untuk terlibat di inisiatif lanskap. Bagian ini
juga bermanfaat bagi perusahaan yang sudah mengetahui di
mana mereka akan terlibat.
Meskipun langkah-langkah di dalam panduan disajikan secara
berurutan, namun beberapa langkah bisa dilakukan berulang
kali dan dapat dilakukan secara paralel. Langkah-langkah ini
juga dapat ditinjau kembali apabila perusahaan mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang peluang dan tantangan
yang ditemui.
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10 langkah untuk keterlibatan di inisiatif lanskap
Bagian 1

Persiapan untuk terlibat dalam lanskap produksi

1. Memahami area pasokan
Melalui pemetaan rantai pasok, dan pemahaman tentang lokasi di mana komoditas diproduksi
Memahami risiko apabila produksi tidak memenuhi komitmen pengadaan yang bertanggung jawab

2. Mengidentifikasi lanskap prioritas
Identifikasi lanskap prioritas dengan mempertimbangkan pentingnya aspek pengadaan, tingkat risiko dan pengaruhnya,
serta faktor penunjang keberhasilan

3. Menentukan pendekatan yang tepat
Tentukan pendekatan yang terbaik untuk setiap masalah kunci, baik itu melalui inisiatif rantai pasok; kolaborasi dalam
suatu lanskap, yurisdiksi atau sektor; atau kombinasi kedua pendekatan.

4. Mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap inisiatif-inisiatif di lanskap yang dipilih
Identifikasi inisiatif yang sudah ada di lanskap terpilih
Cermati tujuan, tata kelola, mandat, dan keterbukaan dari inisiatif terpilih

Bagian 2

Keterlibatan praktis dalam lanskap

5. Memahami motivasi, ekspektasi, dan proses pengambilan keputusan dalam konteks lokal
Pahami motivasi dan ekspektasi di tingkat lokal untuk membantu menyelaraskan tujuan perusahaan dengan prioritas lokal
Identifikasi siapa yang memiliki wewenang dan mandat untuk pengambilan keputusan

6. Memperjelas sumber daya yang tersedia dan ruang lingkup keterlibatan
Identifikasi ketersediaan dana atau dukungan lainnya (in-kind) yang dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu
Tentukan bentuk keterlibatan, seperti pendanaan langsung, ketersediaan staf ahli, preferensi dalam pengadaan bahan baku
Tentukan tingkat keterlibatan mulai dari partisipasi terbatas hingga berperan penuh menjalankan inisiatif lanskap
Sampaikan kerangka waktu untuk mencapai hasil yang diharapkan

7. Memahami tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan
Memahami struktur dan mekanisme tata kelola yang baik untuk keterlibatan pihak swasta
Membangun kepercayaan dengan mendukung dan mengembangkan struktur tata kelola yang sudah ada
Mempertimbangkan kolaborasi pra-kompetitif dengan perusahaan lain

8. Membangun rencana dan mengimplementasikan intervensi
Intervensi dapat dilakukan dalam berbagai skala, di dalam sebuah lanskap atau pada tingkat kebijakan yang lebih luas
Pahami ekpektasi yang terkait dengan dukungan dari perusahaan
Selaraskan tata waktu pelaksanaan dengan pemangku kepentingan lainnya

9. Mengkoordinasikan segala bentuk komunikasi
Menyelaraskan rencana dan sistem komunikasi dengan para mitra terlebih dahulu
Tentukan siapa yang akan berkomunikasi dari pihak perusahaan; pertimbangkan dukungan bersama untuk aspek komunikasi
Siapkan rencana alternatif untuk menghadapi komunikasi dan publikasi yang berpotensi merugikan

10. Memonitor dan mengevaluasi
Selaraskan dengan kerangka pemantauan yang sudah ada di tingkat lanskap jika memungkinkan
Berbagi informasi tentang indikator yang sama dan proses pemantauan dengan mitra lain
Siapkan langkah-langkah yang dilakukan apabila inisiatif gagal memberikan hasil yang diharapkan
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