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1   Penulis modul ingin mengucapkan terima 
kasih kepada Tint Lwin Thaung (The Center 
for People and Forests-RECOFTC), Janis 
Alcorn (Rights and Resources Initiative), 
Eric Wakker (Aidenvironment), Bill Barclay 
dan Brihannala Morgan (Rainforest Action 
Network), serta anggota Komite Editorial 
toolkit Pendekatan SKT atas masukannya 
yang bermanfaat atas draf-draf sebelumnya. 
Kesalahan yang ada merupakan tanggung 
jawab penulis.

PENGANTAR:  
MENGHORMATI HAK DAN MENjAMIN 
MATA PENCAHARIAN DI DALAM HUTAN  
  

Modul ini berfokus pada bagaimana cara menghormati hak 
masyarakat dalam memberikan atau tidak memberikan 
persetujuan mereka terhadap rencana penilaian SKT dan 
pengembangan. Saat ini tengah disusun serangkaian 
persyaratan sosial yang lebih luas untuk Pendekatan SKT, 
awalnya dengan fokus mengenai kelapa sawit. Draft 
Persyaratan Sosial untuk Melindungi Hutan Stok Karbon 
Tinggi di Kawasan Pengembangan Kelapa Sawit juga 
dimasukkan ke dalam Bagian B dalam modul ini. 
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BAGIAN A

Menghormati hak masyarakat  
atas lahannya dan Persetujuan  
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa  
Paksaan melalui pendekatan SKT 
  
Oleh Marcus Colchester, Patrick Anderson dan 
Sophie Chao (Forest Peoples Programme).1
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Hampir semua ekosistem terestrial di wilayah tropis 
berpenghuni dan menyediakan mata pencaharian untuk 
beragam kelompok sosial yang sering kali disebut 
sebagai masyarakat hukum adat dan masyarakat 
lokal. Sekitar 350 juta masyarakat adat tinggal di 
hutan, sedangkan sekitar 1,5 milyar penduduk, 
termasuk diantaranya setengah dari masyarakat 
termiskin dunia, bergantung langsung pada hutan 
sebagai mata pencaharian setiap harinya (Chao, 
2012). Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa 
banyak ekosistem tropis tampak seperti ekosistem 
‘asli’ tetapi sebenarnya telah dikonversi dengan adanya 
pendudukan dan pemanfaatan jangka panjang oleh 
manusia (Balée, 1994; Leach dan Mearns, 1996; 
Fairhead dan Leach, 1998; Posey dan Balick, 2006). 
Beberapa praktik-praktik adat justru meningkatkan 
simpanan karbon dalam vegetasi dan tanah, seperti 
tanah terra preta yang kaya akan humus di Brasil 
yang terbentuk akibat pertanian tradisional selama 
berabad-abad serta patch hutan yang dibentuk  
oleh pemukiman manusia di sabana Afrika Barat 
(Heckenberger, 2005). Hampir semua intervensi 
yang mempengaruhi ekosistem tersebut juga dapat 
mengganggu ekologi kawasan dan mempengaruhi 
masyarakat yang tergantung kepadanya. Hal ini 
menyiratkan perlunya bentuk tanggung jawab untuk 
menghormati hak-hak mereka dan mempertimbang-
kan bagaimana intervensi ini dapat berdampak pada 
mata pencaharian, budaya, dan peran masyarakat 
tersebut dalam pembentukan ekosistemnya. 
 

Sistem pemanfaatan lahan ini kompleks dan beragam. 
Banyak masyarakat yang hidup di hutan menerapkan 
sistem ekonomi campuran yang mungkin mencakup 
kegiatan berburu dan meramu di wilayah yang luas 
untuk satwa buruan dan beragam jenis buah, 
tumbuhan liar, resin, obat-obatan, bahan bangunan; 
menangkap ikan di sungai, danau, anak sungai, kolam, 
dan hutan yang tergenang musiman; bertani dan 
membiakkan ternak di ladang, padang penggembalaan 
ternak, dan hutan berbukit yang dibuka secara bergilir; 
dan budi daya tanaman seperti rotan, tanaman buah, 

karet, dan kayu. Produk yang dihasilkan dari semua 
kegiatan tersebut dapat digunakan secara lokal 
untuk barter dengan tetangga atau diperdagangkan 
secara regional maupun global. Semua praktik ini 
menunjukkan adanya pengetahuan ekologi dan 
pengetahuan setempat yang terkandung dalam 
pengetahuan praktis, sistem kepercayaan, dan norma 
sosial yang menyertainya. 
 
Terkait sistem pemanfaatan lahan tersebut, terdapat 
sistem lokal yang kompleks untuk membagikan hak 
dan mengatur pemakaian dan akses yang diawasi 
oleh masyarakat atau pada tingkat yang lebih tinggi 
melalui lembaga. Merupakan hal yang biasa bagi 
masyarakat hutan untuk mengetahui bahwa hak-hak 
atas berbagai aspek tanah, wilayah dan sumber daya 
mereka pada saat yang sama dipegang oleh berbagai 
lembaga lokal, dan seringkali bertumpang tindih. 
Sebagai contoh, suatu wilayah mungkin dimiliki secara 
kolektif oleh suatu desa atau beberapa kelompok 
pemukiman dan diawasi oleh suatu dewan tetua. Dalam 
area tersebut, beberapa pemburu atau kelompok 
pemburu mungkin memiliki jalur perburuan atau 
penjeratannya sendiri, pohon buah tertentu mungkin 
dimiliki oleh individu tertentu, lahan pertanian atau 
hutan yang ditinggalkan dalam kondisi bera bisa jadi 
dimiliki keluarga yang pertama membuka lahan atau 
hutan tersebut, dan wilayah penangkapan ikan untuk 
dijatahkan untuk kelompok-kelompok tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain itu, suatu bentang alam tidak hanya penting 
secara ekonomi bagi anggota masyarakat, tetapi 
juga mengandung nilai sejarah, asosiasi, atau nilai 
tradisi penting, yang mendasari identitas masyarakat 
tersebut. Situs sakral mungkin dianggap tabu untuk 

“Selain itu, sangat umum bagi masyarakat 
yang tinggal di dalam hutan untuk berpindah-
pindah di dalam wilayah teritorinya. Mereka 

dapat memindahkan lokasi kampungnya 
untuk mendapatkan  akses ke wilayah  
perburuan atau pertanian yang baru,  

atau kesempatan baru untuk berdagang,  
dan dengan demikian memungkinkan  

kawasan yang lama pulih kembali”
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individu-individu atau kondisi tertentu. Kawasan 
hutan tertentu mungkin diperuntukkan bagi tujuan 
religius, untuk kegiatan pertanian generasi yang akan 
datang, atau kawasan konservasi yang disisihkan 
untuk berburu, atau dibiarkan agar pulih setelah 
dimanfaatkan. Norma-norma yang telah ditetapkan 
dan berlaku secara lokal dapat memutuskan 
sengketa dan menyelesaikan konflik yang muncul. 
Penetapan bentang alam sering kali tidak tampak 
bagi pengamat dari luar, bahkan bagi para ilmuwan. 
 
Adalah juga sangat umum bagi masyarakat yang 
tinggal di dalam hutan untuk berpindah-pindah dalam 
wilayah teritorinya. Mereka dapat memindahkan lokasi 
kampungnya untuk mendapatkan akses ke lokasi 
perburuan atau pertanian, atau kesempatan baru untuk 
berdagang, dan dengan demikian memungkinkan 
kawasan yang lama pulih kembali. Hal ini bukan berarti 
bahwa kawasan yang lama tersebut ‘ditelantarkan’, 
tetapi kawasan tersebut untuk sementara tidak 
dimanfaatkan atau dimanfaatkan dengan cara yang 
tidak seintensif sebagaimana sebelumnya. Penelitian 
menunjukkan bahwa sistem perpindahan perkampun-
gan, pertanian berpindah, dan zonasi pemanfaatan 
lahan dapat memastikan keberlanjutan jangka 
panjang bentang alam hutan (AIPP dan IWGIA 2014). 

 
Hukum internasional mengenai hak asasi manusia 
(HAM) dan lingkungan mewajibkan penghormatan 
atas sistem-sistem kompleks tersebut yang juga 
dideskripsikan sebagai ‘pemanfaatan secara adat’, 
‘hak adat’, dan/atau ‘hukum adat’. Hukum ini 
mencakup kovenan-kovenan dan traktat-traktat 
pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai 
Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, dan Konvensi 
Keanekaragaman Hayati. Negara-negara wajib 
melindungi hak-hak tersebut, sedangkan perusahaan 
harus menghormatinya walaupun jika hak-hak tersebut 
tidak diakui dalam hukum atau praktik nasional. Prinsip 
Panduan PBB mengenai HAM dan Bisnis (2011) 
menyatakan bahwa kewajiban perusahaan bisnis untuk 
menghormati HAM tidak tergantung pada kemampuan 
dan/atau kemauan negara-negara untuk memenuhi 
kewajiban HAM mereka, dan kewajiban tersebut 
melebihi dan melampaui kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan perlindungan HAM nasional. Kewajiban 
perusahaan tersebut juga disebutkan dalam berbagai 
standar keberlanjutan dan program sertifikasi. 
 
Karena proses penilaian Hutan SKT telah dikembangkan 
sebagai alat praktis yang digunakan perusahaan dalam 
perencanaan pemanfaatan lahan untuk konsesi hutan, 
maka proses ini penting untuk mendasarkan kewa-
jiban perusahaan untuk menghormati pemanfaatan 

secara adat, HAM, dan hukum internasional.  
Modul ini memberikan gambaran umum mengenai 
kewajiban tersebut serta tahapan yang perlu diambil 
oleh perusahaan untuk mengintegrasikan hal-hal 
tersebut dalam proses Pendekatan SKT. 
 

 
Implikasi bagi kawasan pengembangan  
perusahaan dan identifikasi hutan yang  
memiliki Stok Karbon Tinggi 
 
Saat perusahaan mencoba mengakuisisi kawasan 
hutan melalui pembelian atau hak sewa (‘kawasan 
pengembangan’) dari lembaga pemerintah, maka 
mereka harus mengambil langkah guna memastikan 
bahwa keberlangsungan hak dan mata pencaharian 
masyarakat hutan dijamin. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa kegiatan komersial yang direncanakan 
perusahaan perkebunan berpotensi melemahkan 
atau menggangu ekosistem setempat serta sistem 
pemanfaatan lahan sebelumnya. Hal ini disebabkan 
antara lain oleh: 
 
•	 Alokasi lahan dan sumber daya untuk perkebunan  
 tidak dapat dipungkiri akan mengurangi atau  
 bertumpang tindih dengan lahan yang tersedia  
 bagi masyarakat lokal untuk pemanfaatan lainnya; 
• Infrastruktur baru seperti jalan, jembatan dan kota  
 kecil membuka kawasan pemanfaatan sumber  
 daya yang semakin intensif dan komersial, baik  
 oleh masyarakat setempat maupun pendatang; 
• Perusahaan baru menarik minat pekerja dan  
 penduduk lainnya untuk pindah ke lokasi tersebut  
 guna mendapatkan pekerjaan dan terlibat dalam  
 kegiatan komersial lainnya sehingga terjadi  
 persaingan atas pekerjaan dan sumber daya dengan  
 masyarakat lokal; 
• Lebih jelas lagi, apabila tanah dan hutan masyarakat  
 diambil alih tanpa perencanaan konsultatif yang  
 memadai, tanpa menghormati hak masyarakat  
 atau tanpa persetujuan dari mereka, maka  
 perkebunan yang diberlakukan dapat mengancam  
 mata pencaharian masyarakat, menciptakan  
 konflik sosial yang serius, dan menyebabkan  
 penyalahgunaan lingkungan. 
 
Modul ini berfokus pada masyarakat hutan yang 
memiliki hak adat. Perusahaan yang ingin menga-
kuisisi kawasan hutan sering kali harus melakukan 
pendekatan dan bernegosiasi dengan pendatang 
baru dan petani yang tidak memiliki hak adat. Ada 
berbagai panduan rinci mengenai pemetaan konflik 
dan penilaian kepemilikan lahan untuk membantu 
menentukan sifat hak berbagai kelompok orang dalam 
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suatu wilayah hutan (Galudra 2010). Bersama dengan 
proses pemetaan partisipatif, panduan ini juga akan 
membantu menentukan cakupan hak dari setiap 
kelompok masyarakat. Berdasarkan penilaian dan 
masukan pemerintah, masing-masing kelompok 
termasuk diantaranya pendatang baru harus diper-
lakukan dengan hormat dan dilibatkan dalam proses 
negosiasi dengan sesuai. Perlu dicatat bahwa adanya 
pendatang baru di suatu wilayah bukanlah bukti bahwa 
pendatang tersebut tidak memiliki hak atas tanah. 
Mereka dapat saja memperoleh hak tersebut dari 
pemilik lahan tradisional atau berdasarkan hukum adat. 
 
Tujuan dari alat Penilaian Dampak Lingkungan dan 
Sosial (Social and Environmental Impact Assessment/
SEIA) serta alat perencanaan lahan, seperti yang 
digunakan untuk melindungi Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT) dan mengidentifikasi hutan SKT, adalah untuk 
memitigasi dampak-dampak negatif pengembangan 
dan memastikan bahwa nilai dan jasa sosial dan 
lingkungan penting ini dipelihara atau ditingkatkan. 
Namun, apabila penilaian dilakukan tanpa partisi-
pasi yang sungguh-sungguh dan apabila lahan 
direalokasikan untuk kawasan konservasi tanpa 
keterlibatan masyarakat atau tanpa menghormati hak 
dan mata pencaharian mereka, maka penilaian yang 
dilakukan dapat menjadi tidak efektif atau menjadi 
semakin buruk. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 

Foto: Ulet Ifansasti ©

“Tidak dapat dipungkiri  
bahwa kegiatan komersial  
yang direncanakan perusahaan  
perkebunan berpotensi  
melemahkan atau mengganggu 
ekosistem setempat dan sistem 
pemanfaatan lahan yang  
telah ada sebelumnya.”
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• Asesor dan manajer perusahaan tidak memahami  
 cakupan hak-hak masyarakat lokal, atau bagaimana  
 mereka memperoleh mata pencaharian, atau hak  
 dan status apa yang melekat pada lahan dan  
 hutan tertentu dalam sistem kepemilikan dan  
 pemanfaatan lahan secara adat; 
• Klasifikasi yang diberlakukan mungkin dapat  
 mengabaikan sistem pemanfaatan lahan setempat;  
• Kawasan konservasi untuk tujuan lingkungan  
 dan pembatasan yang diberlakukan mungkin  
 melanggar hak adat, menimbulkan kemarahan  
 atau sengketa dengan pengguna lokal; 
• Pembatasan pemanfaatan dapat memiskinkan   
 masyarakat lokal atau menggusur kegiatan  
 pemanfaatan lahan mereka ke wilayah lain 
• Sistem pemanfaatan lahan yang terganggu  
 dapat menjadi semakin tidak berkelanjutan dan  
 memberikan tekanan yang lebih besar terhadap  
 sumber daya yang tersisa, termasuk di dalamnya  
 perkebunan dan kawasan konservasi. 
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Hal ini bukan hanya sekadar kesulitan teoritis saja. 
Perkebunan kelapa sawit, pulp dan kertas serta  
kawasan lindung yang diberlakukan telah menyebabkan  
konflik yang meluas (Colchester 1994 dan Dowie 2009).  
Di Malaysia terdapat ratusan kasus hukum di mana 
masyarakat mempersengketakan mengenai telah 
dialokasikannya lahan untuk perusahaan tanpa 
menghormati hak adat mereka (Colchester et al. 2007). 
Di Indonesia, di mana perlindungan hukum atas hak 
adat lebih lemah, lembaga pemerintah yaitu Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) memperkirakan terdapat 
sekitar 4.000 konflik tanah antara perusahaan kelapa 
sawit dengan masyarakat. Pada situasi sengketa yang 
tidak terselesaikan, hal ini dapat berujung pada protes, 
penindasan oleh polisi, tindakan balasan berupa 
pencurian tanaman, perusakan properti, penindasan 
lebih lanjut, kerusuhan, kekerasan oleh oknum polisi, 
luka dan kematian. Masalah-masalah seperti ini dapat 
menghentikan kegiatan operasional perkebunan yang 
menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan 
berujung pada penderitaan yang dialami masyarakat 
lokal. 
 
Sayangnya, studi lapangan mendalam juga men-
gungkap permasalahan nyata mengenai perencanaan  
pemanfaatan lahan NKT dan Pendekatan SKT (Forest 
Peoples Programme 2014). Dalam sejumlah kasus,  
masyarakat yang diambil tanah dan hutannya (untuk 
perkebunan, diusulkan sebagai kawasan konservasi, 
atau keduanya) tidak memiliki banyak pilihan selain 
membuka kebun di hutan tepi sungai yang merupakan 
kawasan yang tidak dikembangkan untuk memastikan 
jasa lingkungan dalam NKT 4. Alternatifnya, mereka 
merambah kawasan yang dialokasikan untuk spesies 
langka, terancam, hampir punah dalam NKT 2.  
Seringkali permasalahan utama berasal dari: 
 
• gagalnya perusahaan dalam menemukenali  
 hak masyarakat yang ada sebelumnya dan  
 hak mereka untuk memberikan atau tidak  
 memberikan persetujuan terhadap kegiatan  
 operasional di lahan mereka; 
• penggunakan toolkit yang tidak memadai dengan  
 penjelasan yang tidak jelas mengenai bagaimana  
 cara mengalokasikan lahan untuk tujuan mata  
 pencaharian; 
• asesor yang tidak dilatih dengan baik dan tidak  
 memahami kompleksitas sistem pemanfaatan  
 tanah secara adat; 
• kurangnya partisipasi nyata masyarakat  
 dalam menjalankan penilaian, serta dalam  
 pengembangan rencana pengelolaan dan  
 mekanisme pendukung untuk melindungi  
 nilai-nilai konservasi; dan 

• meningkatnya tekanan terhadap lahan akibat  
 perluasan perkebunan industrial, peningkatan  
 populasi dan masuknya pendatang yang mencari  
 lahan pertanian di wilayah berhutan. 
 
Permasalahan juga muncul apabila masyarakat tidak  
diberikan informasi lengkap mengenai seberapa banyak  
lahan mereka yang akan diambil alih oleh perusahaan 
untuk perkebunan dan kawasan konservasi. Selain 
itu, masyarakat mungkin akan secara gegabah 
setuju melepaskan tanah berukuran luas tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan masa depan mereka 
atau karena mereka memiliki harapan-harapan yang 
tidak realistis mengenai besarnya manfaat yang akan 
diperoleh dari perkebunan dan plasma. 
 
Jika zonasi kawasan NKT dan hutan SKT (sayangnya)  
telah dilaksanakan setelah lahan tersebut dilepaskan, 
adanya kawasan yang dialokasikan untuk tujuan 
konservasi dapat menimbulkan rasa tidak suka. Hal 
ini dikarenakan masyarakat menjadi tersingkir dari 
lahan yang mereka harap akan terus ada untuk 
dimanfaatkan (misalnya untuk plasma jenis tanaman  
komersial atau kegiatan lain untuk pemenuhan 
kebutuhan mereka). 
 
Panduan berikut ini dirancang untuk menanggapi 
masalah ini. 
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TANTANGAN YANG  
LEBIH BESAR 
 
Penting untuk diketahui bahwa permasalahan yang 
disebutkan dalam modul ini dapat diperparah oleh  
hukum kepenguasaan lahan yang tidak sesuai dan tata 
kelola lahan yang buruk oleh lembaga pemerintah. 
Seringkali, hukum tertulis tidak (sepenuhnya)  
mengakui tanah adat atau mewajibkan Persetujuan 
atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) 
dari masyarakat sebelum mengalokasikan lahan 
tersebut untuk perusahaan. Ditambah lagi, hukum 
yang mengatur lahan, kehutanan dan perkebunan, 
dapat menghambat perusahaan progresif untuk 
menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan  
praktik-praktik terbaik. Contohnya di Indonesia, 
perusahaan sawit dan pulp dan kertas adalah pemilik 
izin konsesi dan tidak dapat secara resmi mengakui  
dan mengalokasikan tanah di dalam wilayah 
pengembangannya untuk hak adat. Beberapa  
perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia yang 
telah mengalokasikan kawasan yang luas untuk areal 
NKT, telah mendapati bahwa bagian dari kawasan 
perizinan mereka telah dibatalkan atau dikeluarkan  
dari wilayah pengembangan karena menyisakan  
terlalu banyak ‘lahan tidur’ dalam kawasan pengem-
bangannya, berkebalikan dengan persyaratan hukum 
bahwa kawasan tersebut harus ditanami dengan 
tanaman sawit. 
 
Bahkan di saat perusahaan pulp dan kertas telah 
mencapai kesepakatan informal dengan masyarakat 
untuk mengalokasikan sebagian kawasan dalam  
kawasan pengembangannya, hanya sebagian kecil  
kawasan yang boleh dialokasikan untuk pertanian 
atau untuk dimanfaatkan dan ditanami tanaman  
pilihan masyarakat. 
  
Hal ini disebabkan izin perkebunan yang telah 
diberikan kepada perusahaan hanya berlaku untuk 
jenis tanaman yang telah ditentukan. Menurut  
peraturan perundangan Indonesia, izin untuk 
pengembangan perkebunan kelapa sawit hanya  
bisa dikeluarkan pada tanah milik Negara, dan  
perusahaan harus meyakinkan masyarakat untuk  
melepaskan hak mereka atas tanah tersebut agar  
izin perkebunan dapat diterbitkan. Banyak masyarakat 
tidak diinformasikan bahwa dengan melepaskan 
tanah mereka untuk perkebunan sawit, tanah  
tersebut menjadi tanah Negara yang tidak dibebani 
hak dan tidak akan dikembalikan kepada mereka 
saat hak sewa konsesi tersebut berakhir. Di Malaysia,  
bahkan apabila suatu perusahaan anggota Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO) ingin menyelesaikan 
sengketa lahan dengan masyarakat lokal, maka 
pemerintah daerah (tingkat sub nasional), yang 
terkadang merupakan pemegang saham perusahaan,  
dapat saja menolak menyelesaikan kasus dan justru 
memilih jalur litigasi di pengadilan melawan pihak 
masyarakat. 
 
Dalam kasus luar biasa, seperti kasus Wilmar di 
Kalimantan Tengah Indonesia, perusahaan-perusa-
haan dapat menegosiasikan kesepakatan ad hoc 
dengan pemerintah daerah yang mengijinkan pihak 
perusahaan untuk tetap mempertahankan kawasan 
NKT walaupun dilarang hukum nasional (Colchester 
et al. 2012). Tetapi jika hak masyarakat dan perlind-
ungan hutan SKT dan kawasan NKT ingin diperta-
hankan dan diadopsi secara lebih luas, maka 
dibutuhkan reformasi hukum. 
 
 

Foto: TFT ©
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“...hukum yang mengatur 
tanah, kehutanan dan 
perkebunan, dapat  
menghambat perusahaan 
progresif untuk menerapkan 
sistem pengelolaan yang 
konsisten dengan praktik-
praktik terbaik.”



Versi 2.0: Mei 201710

Akuisisi Lahan dan Persetujuan  
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa 
Paksaan (FPIC) 
 
Ada berbagai toolkit dan panduan mengenai  
bagaimana hak-hak adat dan sistem pemanfaatan 
lahan yang telah ada sebelumnya harus diakui,  
dan bagaimana lahan yang akan dibebaskan untuk 
pemanfaatan pihak ketiga hanya dapat diperoleh 
berdasarkan FPIC dari masyarakat. Ini mencakup 
panduan-panduan yang dikembangkan: 
 
• Untuk skema sertifikasi seperti Roundtable on  
 Sustainable Palm Oil (materi tambahan RSPO),  
 Roundtable on Sustainable Biomaterials (2014)  
 dan Forest Stewardship Council (2012). 
• Free, Prior and Informed Consent:  
 Guide for RSPO members (2015).  
• Oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP)  
 untuk Program UN-REDD. 
• Oleh lembaga German Technical Assistance (GIZ)  
 dan Centre for People and Forests untuk digunakan  
 dalam REDD+ (RECOFTC 2011). 
• Oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB  
 (UNFAO) untuk digunakan oleh pemerintah dalam  
 tata kelola kepemilikan tanah, perikanan dan  
 hutan (FAO 2014). 
• Oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk  
 memandu masyarakat hukum adat dalam  
 negosiasi dengan perusahaan (Barsh 1995). 

Berbagai ulasan juga telah mengkaji persyaratan-
persyaratan dalam hukum internasional dan  
hambatan-hambatan praktis yang menghalangi 
implementasi yang efektif. Antara lain, adalah: 
 
• MacKay, F. (2004) Indigenous Peoples’ Right to  
 Free, Prior and Informed Consent and the World  
 Bank’s Extractive Industries Review. Sustainable  
 Development Law and Policy, Volume IV (2): 43-65. 
• First Peoples Worldwide (tanpa tanggal).  
 Indigenous Peoples Guidebook for Free Prior  
 Informed Consent and Corporation Standards. 
• Colchester, M. dan MacKay, F. (2004). In Search of  
 Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective  
 Representation and the Right to Free, Prior and  
 Informed Consent. Moreton in Marsh, UK: Forest  
 Peoples Programme.  
• Colchester, M. dan Ferrari, M. (2007). Making FPIC  
 Work: Challenges and Prospects for Indigenous  
 Peoples. Moreton-in-Marsh, UK: Forest Peoples  
 Programme. Tersedia di: www.forestpeoples.org/ 
 sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesis 
 jun07eng.pdf  (diakses 27 April 2017) 
• Colchester, M. (2010). Free, Prior and Informed  
 Consent: Making FPIC work for forests and peoples.  
 New Haven, CT: The Forests Dialogue. Tersedia di:   
 www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/ 
 publication/2010/10/tfdfpicresearchpaper  
 colchesterhi-res2.pdf  (diakses pada tanggal  
 27 April 2017) 
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Foto: TFT ©

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/tfdfpicresearchpapercolchesterhi-res2.pdf
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• Colchester, M. dan Chao, S. editor. (2013).  
 Conflict or Consent? The palm oil sector at  
 a crossroads. Moreton in Marsh, UK: Forest  
 Peoples Programme. Tersedia di:  
 www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/ 
 publication/2013/conflict-or-consent-oil-palm- 
 sector-crossroads (diakses 27 April 2017) 
 
Penerimaan oleh perusahaan bahwa, sesuai dengan 
hukum internasional, masyarakat hukum adat 
memiliki hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber 
daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati 
atau gunakan, dan memiliki hak untuk memberikan 
atau tidak memberikan FPIC mereka sebagaimana 
dinyatakan melalui lembaga perwakilan mereka 
sendiri, membutuhkan berbagai perubahan mendasar 
dalam cara perusahaan melakukan akuisisi lahan. 
Hal ini berarti menyusun ulang prosedur operasi 
standar, melatih ulang staf dan manajer lapangan, 
dan mengembangkan sistem komunikasi dengan 
masyarakat lokal yang lebih terbuka. Lebih dari  
itu, hal ini berarti menerima bahwa masyarakat 
yang terlibat akan memiliki suara dalam membuat 
keputusan apakah suatu kegiatan operasional dapat 
dilanjutkan atau tidak dan dalam penetapan persya-
ratan dan prosedur tentang bagaimana konsultasi 
dan negosiasi dilakukan dan bagaimana kesepakatan 
dicapai dan kemudian dilaksanakan. 
 
Setiap kata dalam istilah ‘Persetujuan Atas Dasar 
Informasi di Awal Tanpa Paksaan’ sarat dengan nilai 
hukum. Jika disatukan, kata-kata tersebut menuntut 
bahwa dalam proses pembuatan keputusan apapun, 
masyarakat menjalankannya tanpa paksaan, 
keharusan atau tekanan; proses ini dilakukan di awal  

sebelum adanya wilayah pembangunan yang 
diterbitkan atau sebelum ada tanah yang diambil 
tanpa persetujuan masyarakat; bahwa masyarakat 
diberikan informasi sepenuhnya tentang bagaimana 
hak-hak mereka bisa terpengaruhi, serta bagaimana 
dampak dapat dimitigasi dan manfaat dapat dibagikan; 
dan prosedur mengenai negosiasi kesepakatan dan 
pemberian persetujuan atau izin tersebut diberikan 
atau tidak diberikan telah disepakati oleh masyarakat 
di awal. Semua panduan yang disebutkan di atas 
menekankan bahwa FPIC mewajibkan pelibatan 
berulang kali antara pelaksana dan masyarakat. 
FPIC bukanlah prosedur mencentang kotak pilihan 
oleh staf perusahaan, tetapi suatu pelibatan dua 
arah yang berulang dan proses pembelajaran untuk 
kedua pihak. Karena setiap masyarakat bersifat unik 
dan semua orang memiliki budaya dan norma yang 
berbeda, serta hak atas tanah yang berbeda tergantung 
sejarah mereka, sehingga setiap prosedur FPIC dapat 
berbeda. 
 
Bagian berikut ini menyajikan tahapan utama dalam 
proses FPIC. Sebagian besar bagian ini mengambil 
dari Panduan RSPO berjudul Free, Prior and Informed 
Consent: Guide for RSPO members (2015), yang dapat 
dibaca lebih lanjut untuk informasi selengkapnya. 
Rincian lebih lanjut mengenai bagaimana menangani 
klaim yang sah versus tidak sah, bagaimana masya-
rakat dapat direpresentasikan, bagaimana klaim 
yang bertentangan dapat diselesaikan, bagaimana 
konsensus harus didokumentasikan, dan faktor kunci 
lainnya diuraikan dalam panduan RSPO dan panduan 
lainnya di atas.

MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
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“Karena setiap masyarakat bersifat unik  
dan semua orang memiliki budaya dan 
norma yang berbeda ... setiap prosedur  

FPIC dapat berbeda.”

Foto: BOSF ©

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/conflict-or-consent-oil-palm-sector-crossroads
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Siapkan 
 
• Pelaksana melakukan studi pustaka untuk  
 mengulas status FPIC/kepemilikan lahan/Rencana  
 Pemanfaatan Lahan Masyarakat (Community  
 Land Use Plan/CLUP) serta rekomendasi yang  
 dibutuhkan sebelum melakukan penilaian plot  
 lapangan hutan SKT. 
• Pelaksana melakukan kunjungan awal untuk  
 menentukan lokasi masyarakat, menyampaikan  
 informasi ke masyarakat tentang rencana mereka  
 mengembangkan suatu kawasan dan menjelaskan  
 kepada masyarakat tentang hak masyarakat atas  
 FPIC dan hak untuk mengontrol apa yang terjadi  
 di tanah mereka. Informasi diberikan mengenai  
 Pendekatan SKT dan komitmen yang telah dibuat  
 perusahaan untuk mengidentifikasi dan menjaga  
 hutan SKT di dalam wilayah pengembangan mereka  
 serta lanskap sekelilingnya, bekerjasama dengan  
 masyarakat dan pelaku lainnya. Informasi juga  
 disampaikan mengenai pentingnya hutan SKT bagi  
 masyarakat setempat dan masyarakat luas,  
 termasuk di antaranya nilai tanah dan air dan hasil  
 hutan bukan kayu (HHBK), bagaimana hutan SKT  
 dinilai, hak masyarakat untuk memilih apakah  
 mereka ingin atau tidak ingin mengindentifikasi  
 dan menjaga hutan SKT di tanah mereka, dan  
 bagaimana masyarakat dapat didukung melalui  
 insentif dan manfaat untuk menjaga hutan SKT   
 yang telah diidentifikasi. 

• Masyarakat memutuskan apakah mereka ingin  
 mempertimbangkan usulan perusahaan, dan jika  
 ingin, bagaimana mereka ingin direpresentasikan  
 dalam urusan dengan pelaksana. Diskusi tentang  
 bagaimana kepentingan perempuan, anak, pemuda,  
 kelompok-kelompok marginal berdasarkan kelas  
 maupun kasta, dan para pengguna lahan akan  
 turut dipertimbangkan. 
• Prosedur dan tahapan proses FPIC yang berulang  
 untuk pelibatan masyarakat dan operator disepakati  
 bersama, dengan mempertimbangkan semua  
 tahapan yang diuraikan di bawah ini serta norma  
 dan usulan masyarakat. Ini mencakup penjelasan  
 bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan  
 dan divalidasi, serta bentuk dari bagaimana  
 informasi tersebut akan disampaikan guna  
 memastikan informasi dapat diakses masyarakat. 
 
 

MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
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Foto: Ulet Ifansasti ©
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Nilai dan petakan 
 
• Pengembang memberikan salinan peta bagi  
 masyarakat dari penerapan pengembangannya  
 dan izin perencanaan atau pengembangan yang  
 telah diperoleh dari pemerintah. Peta-peta ini  
 di-overlay dengan peta masyarakat yang ada dan  
 peta lain yang dibuat dalam tahapan berikut. 
• Penilaian kepenguasaan dan pemanfaatan lahan  
 secara partisipatif dilakukan untuk mengklarifikasi  
 bagaimana hak adat dialokasikan dan bagaimana  
 lahan dimanfaatkan oleh masyarakat terkait. 
• Pemetaan partisipatif dilakukan bersama untuk  
 sepenuhnya memetakan hak-hak dan pemanfaatan  
 secara adat, termasuk lahan pertanian; hutan  
 yang ditinggalkan dalam kondisi bera; kawasan  
 penangkapan ikan dan meramu; kawasan suaka;  
 situs sakral: dan wilayah teritori kolektif. 
• Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)  
 dan penilaian NKT partisipatif, serta stratifikasi  
 dan analisis hutan SKT dilakukan. Semua penilaian  
 ini merincikan biaya dan manfaat yang dapat  
 diberikan oleh kawasan NKT dan hutan SKT kepada  
 masyarakat. Penilaian ini juga mengklarifikasi  
 kawasan apa saja yang akan dibebaskan perusahaan  
 untuk penanaman, kawasan mana saja yang  
 diusulkan untuk dikelola dengan tujuan konservasi  
 dan kawasan mana yang akan tetap aman bagi  
 masyarakat untuk melanjutkan kegiatan mata  
 pencaharian mereka. 
• Informasi ini akan membantu masyarakat menilai  
 manfaat dan biaya dari diterimanya pengembangan  
 kelapa sawit dan zonasi konservasi terkait dalam  
 kawasan mereka. 
 
 
Apa yang disebut dengan pemetaan  
partisipatif? 
 
Pemetaan partisipatif adalah suatu alat untuk 
mengidentifikasi dan memetakan kepemilikan lahan 
dan sumber daya oleh masyarakat hukum adat dan  
lokal, serta pemanfaatan lahan. Ini merupakan metode  
pemetaan berdasarkan pengetahuan setempat dan 
menetapkan masyarakat lokal sebagai kelompok 
pemangku kepentingan utama dalam memetakan 
suatu wilayah. Masyarakat mengidentifikasi kawasan  
di mana mereka memiliki hak adat dan kawasan 
yang penting bagi mereka berdasarkan sejarahnya, 
bagi mata pencaharian masa kini dan masa depan 
mereka, bagi nilai budaya, atau penyediaan jasa 
lingkungan. Masyarakat dapat memanfaatkan  
hasil pemetaan sebagai dasar untuk negosiasi  
perencanaan pemanfaatan lahan dengan perusahaan.  

Hasil ini bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya 
dalam berdialog dengan perusahaan, tetapi juga 
antara lain untuk mendukung pembangunan desa dan  
pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.  
Ini merupakan alat penting bagi masyarakat melakukan 
perencanaan pemanfaatan lahan untuk mengakomodasi  
pengembangan kelapa sawit dan hutan SKT ke dalam  
wilayah mereka. 
 
 
Menegosiasikan suatu kesepakatan 
 
• Masyarakat memilih siapa yang mereka inginkan  
 untuk bertindak sebagai pendamping dan atau  
 penasihat hukum (atau penasihat lainnya), maupun  
 sebagai pengamat independen. Diperlukan adanya  
 pendanaan (dengan bantuan pengembang proyek  
 jika diminta) untuk membayar biaya yang diperlukan  
 untuk membantu memastikan masyarakat untuk  
 mendapatkan informasi memadai. 
• Saat semua elemen ini sudah berada d tempatnya,  
 masyarakat diberi waktu untuk mengakses  
 informasi mengenai opsi pembangunan alternatif,  
 mempertimbangkan biaya dan manfaat yang  
 diharapkan dari pengelolaan area hutan SKT untuk  
 tujuan konservasi, menilai semua informasi yang  
 diberikan (termasuk insentif dan manfaat yang  
 ditawarkan), membahas implikasinya di antara  
 mereka sendiri, dan dengan penasihat yang  
 mereka pilih untuk memutuskan apakah mereka  
 ingin melakukan negosiasi. 
• Jika masyarakat memutuskan untuk lanjut, maka  
 negosiasi dilakukan antara perwakilan masyarakat  
 dan pihak pelaksana untuk memperjelas persyaratan  
 pelepasan hak atas lahan dan tanggung jawab  
 untuk memelihara hutan NKT dan SKT yang ada  
 di atas tanah masyarakat. Waktu dan ruang  
 lingkup harus disediakan untuk mengadakan  
 pertemuan dengan masyarakat guna membahas  
 tawaran sementara dan menyusun usulan balasan  
 untuk negosiasi tahap berikutnya. 
• Apabila prinsip suatu persetujuan telah dicapai,  
 maka kesepakatan lahan dapat diselesaikan dengan  
 ketentuan terkait pemanfaatan, konservasi dan  
 pengelolaan, kawasan kantong (enclave) (dari  
 pembangunan dan konservasi) untuk produksi  
 pangan, pembagian manfaat, mekanisme mitigasi  
 dan pengaduan, dll. 

MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
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MENGAKOMODASI HAK DAN 
MATA PENCAHARIAN DALAM 
PENDEKATAN STOK KARBON 
TINGGI 
  
Tujuan utama Pendekatan SKT adalah mengidentifikasi 
kawasan hutan yang layak untuk dilindungi karena 
nilainya sebagai penyimpan karbon, untuk konservasi 
keanekaragaman hayati, dan sebagai kawasan  
pemanfaatan secara adat. Kawasan bervegetasi dalam 
suatu kawasan pembangunan lahan komersial dipilih 
melalui gabungan analisis citra satelit dan analisis 
plot sampel lapangan untuk mengestimasi biomasa 
di atas tanah (above-ground biomass/AGB) dari pohon 
berdiamater lebih dari 5 cm untuk menstratifikasikan 
vegetasi menjadi enam kategori: Lahan Terbuka (LT), 
Belukar (B), Hutan Regenerasi Muda (HRM), Hutan 
Kerapatan Rendah (HK1), Hutan Kerapatan Menengah  
(HK2), dan Hutan Kerapatan Tinggi (HK3). 
 
Berdasarkan pengalaman proyek percontohan,  
kawasan hutan SKT berada di empat kategori teratas –  
HRM, HK1, HK2 dan HK3. Kawasan ini kemudian 
dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi kawasan  
hutan yang layak  diusulkan untuk konservasi. 
Lahan terbuka, padang rumput dan belukar tidak 
dianggap sebagai kawasan hutan SKT (lihat Modul 4).  
Lahan gambut dan NKT juga diidentifikasi dan 
dikelola secara terpadu untuk konservasi. 
 
Guna mengakomodasikan pemanfaatan lahan dan 
hutan yang dinamis oleh masyarakat, peta stratifikasi  
hutan di lahan yang sedang dipertimbangkan harus 
di-overlay dengan  peta partisipatif yang sudah disusun  
untuk menunjukkan wilayah mana saja yang memiliki  
hak dan pemanfaatan secara adat. Tujuannya adalah 
memastikan bahwa proses Pendekatan SKT, NKT dan 
FPIC berjalan bersama dan tidak saling bertentangan.  
Kawasan yang tumpang tindih harus dicek dengan 
melibatkan para pemegang hak untuk memastikan 
pemanfaatan yang diusulkan dan ada saat ini, misalnya  
sebagai kawasan berburu, menangkap ikan dan 
meramu, suaka hutan, situs sakral, lahan pertanian,  
lahan penggembalaan, hutan tanaman, lahan pertanian  
berpindah, atau lahan pertanian untuk masa depan. 
Dengan demikian, akan banyak dari kawasan tersebut, 
khususnya hutan tanaman dan kawasan pertanian 
dapat dikeluarkan dari kawasan yang dipertimbangkan 
untuk hutan SKT. 
 
Apabila kawasan hutan SKT yang diusulkan untuk 
konservasi dapat berdampak terhadap hak atau 
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• Mekanisme dan alat yang akan digunakan untuk  
 mendirikan dan mengelola kawasan konservasi,  
 termasuk kesepakatan konservasi dan pengelolaan  
 konservasi bersama, diidentifikasi dan disepakati,  
 beserta kompensasi yang adil atas hilangnya  
 pemanfaatan dari kawasan konservasi. 
• Kesepakatan dilegalisir atau disahkan. Langkah  
 ini mencakup sosialisasi kesepakatan dengan  
 pemerintah, termasuk mengadakan diskusi yang  
 dapat mendukung penerapannya. 
 
 
Laksanakan, pantau dan perbarui  
kesepakatan 
 
• Kesepakatan dilaksanakan. Ini dapat mencakup  
 penyerahan hak dan pembebasan lahan secara  
 bertahap dari pemegang hak dalam kawasan  
 teritori kolektif. 
• Pemantauan pelaksanaan kesepakatan secara  
 partisipatif dilakukan. 
• Mekanisme pengaduan dijalankan ketika  
 diperlukan, ditentukan dimana dan kapan. 
• Sistem pengelolaan disesuaikan apabila mekanisme  
 pengawasan atau pengaduan mengidentifikasi  
 adanya kekurangan dalam penerapan atau adanya  
 masalah yang tidak terduga.

 
Hasil ideal dari proses FPIC yang baik adalah lebih dari  
sekadar serangkaian kesepakatan yang diterapkan 
dengan adil, tetapi juga hubungan kepercayaan antara 
masyarakat dan pelaksana. 
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akses dan pemanfaatan baik di masa kini maupun 
masa yang akan datang, maka FPIC juga dibutuhkan. 
Sebelumnya, dan untuk memastikan izin diberikan 
berdasarkan informasi, diperlukan diskusi untuk 
mengklarifikasi: 
 
• Tujuan dan prosedur Pendekatan SKT, yang  
 disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang  
 dapat dipahami masyakarat. 
• Batasan yang diberlakukan terhadap hak dan  
 pemanfaatan sumber daya, termasuk pemanfaatan  
 yang dilarang, di dalam kawasan konservasi yang  
 diusulkan untuk pengelolaan hutan SKT dan NKT. 
• Pengaturan tenurial yang akan diterapkan di  
 kawasan konservasi, dan apakah kesepakatan  
 tersebut akan menjamin atau malah mengurangi  
 hak masyarakat. 
• Siapa yang bertanggung jawab mengelola dan  
 mengawasi kawasan konservasi yang diusulkan  
 dan memastikan mereka tetap memiliki nilai-nilai  
 yang sudah dimiliki.  
• Jika nantinya akan terjadi pelepasan hak atau  
 pembatasan mata pencaharian, dan mitigasi,  
 kompensasi, atau alternatif apa yang akan  
 ditawarkan. 
• Bagaimana biaya dan manfaat akan dibagi,  
 termasuk di dalamnya dampak dari kawasan  
 konservasi dan manfaat yang hilang dengan  
 cara adanya pembatasan area yang tersedia  
 untuk plasma dan perkebunan terhadap mata  
 pencaharian. 

• Paket insentif dan manfaat yang ditawarkan untuk  
 konservasi kawasan hutan SKT (terintegrasi dengan  
 paket yang ditawarkan bagi kawasan perkebunan). 
 
Untuk kawasan yang berada dalam siklus jangka 
panjang pertanian berpindah dan hutan bera, dan di 
mana masyarakat berharap dapat mencari nafkah 
dari pertanian, maka survei lapangan harus dilakukan  
untuk memperkirakan jangka waktu hutan dibiarkan 
bera dan menghitung luas lahan hutan dan lahan 
pertanian total yang dibutuhkan untuk menjaga  
keberlangsungan mata pencaharian saat ini dari 
kegiatan pertanian. Hasil survei ini kemudian  
dapat turut dipertimbangkan dalam perencanaan 
pemanfaatan lahan masyarakat dan dipertimbangkan 
terkait dengan insentif (dukungan) untuk mata  
pencaharian alternatif dan hasil produktivitas pertanian 
(misalnya menjaga atau meningkatkan produksi 
sembari menggunakan lahan yang lebih kecil). 
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Perencanaan pemanfaatan lahan 
masyarakat 
 
Untuk membantu masyarakat merencanakan mata 
pencaharian layak jangka panjang dan memastikan 
ketahanan pangan setempat, perlu dihasilkan  
informasi dari pemetaan partisipatif dan zonasi  
Pendekatan NKT dan SKT, untuk memperjelas  
lokasi dan luasan kawasan: 
 
• yang saat ini dialokasikan untuk berbagai  
 pemanfaatan masyarakat; 
• yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk usulan  
 perkebunan; 
• yang dialokasikan untuk plasma atau pembangunan  
 dengan pembagian manfaat lainnya; 
• untuk dilindungi sebagai NKT, termasuk zona  
 sempadan sungai, dan kawasan mana saja yang  
 akan membatasi pemanfaatan yang dilakukan  
 saat ini; 
• yang diusulkan dilindungi sebagai hutan SKT  
 dan kawasan mana saja yang akan membatasi  
 pemanfaatan saat ini; dan 
• kawasan yang akan tetap digunakan untuk  
 berbagai pemanfaatan masyarakat, termasuk  
 kebutuhan generasi yang akan datang, jika semua  
 alokasi lainnya disetujui. 
 
Perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif  
masyarakat sebaiknya dilakukan melalui pertemuan 
masyarakat yang inklusif dan berulang (beberapa 
diantaranya dengan pelaksana, beberapa hanya 
dengan penasihat, dan beberapa pertemuan tanpa 
kehadiran pihak luar) untuk menilai kebutuhan  
masyarakat, mengevaluasi usulan dari pelaksana dan 
asesor, dan bila perlu menyusun usulan balik untuk 
alokasi, pemanfaatan, pengelolaan dan kepemilikan  
lahan. Usulan-usulan ini menjadi bagian dari informasi 
yang dimasukkan dalam negosiasi FPIC (di atas). 

MENGKLARIFIKASI  
KEPENGUASAAN LAHAN  
DAN PENGELOLAAN 
 
Mengklarifikasi kepenguasaan tanah 
 
Pemanfaatan hukum adat dan hukum tertulis secara 
kreatif harus dieksplorasi untuk mengidentifikasi 
kepenguasaan lahan yang meminimalkan usulan  
alokasi lahan yang dapat membatasi atau mengurangi 
hak dan pemanfaatan lahan. 
 
Bagi banyak masyarakat pedesaan, tidak adanya 
kepastian kepenguasaan lahan menghambat mereka 
untuk dapat mengamankan dan memperluas mata 
pencaharian dan menjaga pengelolaan secara  
adat, termasuk di dalamnya praktik konservasi  
hutan. Pengembang yang berkomitmen terhadap  
Pendekatan SKT harus menawarkan dan bertindak 
untuk membantu masyarakat dalam mengamankan 
kepemilikan lahannya sebagai cara untuk menghormati  
hak masyarakat, membangun kepercayaan dan 
menjamin komitmen masyarakat menjaga hutan SKT. 
 

Lahan berpotensi untuk tidak harus diserahkan  
selamanya oleh masyarakat kepada pelaksana untuk 
perkebunan melalui penjualan atau transfer, tetapi 
dapat melalui sewa atau kontrak dengan kesepakatan 
yang disetujui. Tanah masyarakat yang tidak 
diserahkan ke perusahaan harus dikeluarkan dari 
kawasan pengembangan dan diberikan akta atau 
didaftarkan sebagai tanah masyarakat. Kawasan 
yang akan dilindungi sebagai hutan NKT dan SKT 
dan kawasan yang bertumpang tindih dengan hak 
adat harus dipertahankan sebagai tanah masyarakat 
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 
Demikian juga kawasan yang masih tetap dikuasai 
masyarakat, juga harus dipertahankan. 
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““Kawasan yang akan dilindungi  
sebagai hutan NKT dan SKT dan  
kawasan yang bertumpang tindih  

dengan hak adat harus dipertahankan  
sebagai tanah masyarakat…”

MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
BAGIAN A: MENGHORMATI HAK MASYARAKAT ATAS LAHANNYA DAN FPIC MELALUI PENDEKATAN SKT



PENGELOLAAN 
 
Klarifikasi entitas mana yang akan bertanggung 
jawab mengelola kawasan konservasi tertentu perlu 
dilakukan secara hati-hati dengan mengingat berbagai 
opsi berikut ini. 
 
• Kawasan yang dikelola perusahaan di dalam  
 kawasan pengembangan. 
• Kawasan yang dimiliki dan dikelola masyarakat. 
• Kawasan yang dikelola pemerintah dan  
 dikeluarkan dari kawasan pengembangan. 
• Kawasan yang dikelola bersama (masyarakat &  
 pemerintah atau masyarakat & perusahaan). 
 
Kawasan konservasi yang diusulkan tetapi bertumpang  
tindih dengan lahan dan wilayah teritori masyarakat 
tidak boleh diambil alih dan dikelola oleh pihak lain 
maupun dikelola bersama tanpa disepakati melalui 
proses FPIC. Saat entitas yang akan mengemban 
tanggung jawab pengelolaan telah disetujui, maka 
orang (atau pemegang jabatan) serta lembaga dengan 
tanggung jawab tersebut harus diberikan wewenang, 
dilatih dan disediakan dana untuk menjalankan  
perannya sebagai pengelola. Pengamanan dan per-
lindungan semua kawasan hutan ber-SKT secara 
efektif biasanya membutuhkan sistem pengelolaan 
dan kepemilikan tanah yang bermacam-macam, serta  
pendekatan inovatif untuk menciptakan inisiatif dan 
mengamankan pendanaan dan dukungan yang berjalan. 
 
Karena hukum nasional terlalu berubah-ubah untuk  
membuat rekomendasi sederhana, maka kajian hukum  
akan dibutuhkan untuk memastikan opsi terbaik yang 
ada di berbagai negara dan daerah, dan ini perlu 
dieksplorasi juga dengan masyarakat dan penasihat 
hukum mereka sebelum mereka memberikan izin. 
Tanpa adanya pemahaman pemerintah mengenai 
Pendekatan SKT dan kesepakatan pengelolaan  
hutan terkait, maka akan sulit bagi perusahaan dan 
masyarakat untuk menjaga hutan SKT yang telah  
teridentifikasi. Karena itu penting untuk menjelaskan  
Pendekatan SKT kepada lembaga pemerintah terkait 
sejak tahap awal, dan memastikan bahwa mereka 
selalu mendapat informasi seiring dengan rencana  
identifikasi dan pemeliharaan hutan SKT yang 
dikembangkan dan disepakati oleh perusahaan dan 
masyarakat. Akan dibutuhkan penelitian untuk men-
gidentifikasi mekanisme legal yang memungkinkan 
masyarakat mengamankan kepenguasaan lahan 
mereka di hutan SKT serta insentif dan dukungan 
yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga 
hutan SKT. 
 
 

Versi 2.0: Mei 2017 17
MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
BAGIAN A: MENGHORMATI HAK MASYARAKAT ATAS LAHANNYA DAN FPIC MELALUI PENDEKATAN SKT

PEMANTAUAN 
 
Perencanaan pemanfaatan lahan, zonasi dan 
pengelolaan merupakan proses yang selalu dinamis, 
dan tidak dapat diharapkan untuk mencakup setiap 
hal yang mungkin terjadi. Memastikan berfungsinya 
secara efektif dari sistem hutan SKT dan NKT 
membutuhkan sistem pemantauan partisipatif dan 
terintegrasi yang menggabungkan (a) penginderaan 
jarak jauh rutin untuk mengecek pembukaan lahan 
secara besar-besaran hanya dapat dilakukan pada 
lokasi yang telah disepakati, dan (b) patroli lapangan 
di waktu nyata melibatkan anggota masyarakat  
setempat yang mampu mengidentifikasi pelaku  
yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan 
serta ancaman atau risiko lainnya terkait pengaturan 
yang telah disepakati dan pemanfaatan lahan. Jika 
sesuai, maka pemerintah atau administrasi desa 
harus dilibatkan dalam prosedur pengawasan. 

Alat-alat inovatif juga telah dikembangkan untuk 
pengawasan NKT secara partisipatif. Alat tersebut  
dapat disesuaikan untuk pemantauan kawasan 
konservasi Pendekatan SKT. Alat ini merekomen-
dasikan: pembentukan tim lokal yang secara rutin 
menyusuri jalan setapak guna meninjau kepatuhan 
dan mengidentifikasi ancaman, sistem pelaporan 
SMART dengan penandaan titik secara geografis 
(geo-tag) menggunakan perangkat lunak sederhana 
yang mengintegrasikan laporan lapangan pada 
waktu nyata dengan pemetaan terkomputerisasi, 
dan sistem untuk memastikan validasi masyarakat 
terhadap temuan-temuan.2 

2  Baca: www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/
monitoring-protocol-high-conservation-values-5-and-6-guideline 
(diakses 27 April 2017)

“Alat-alat inovatif juga telah  
dikembangkan untuk pemantauan NKT  
secara partisipatif. Alat tersebut dapat  

disesuaikan untuk pemantauan kawasan 
konservasi Pendekatan SKT.”

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/monitoring-protocol-high-conservation-values-5-and-6-guideline


Sistem umpan balik 
 
Guna memastikan bahwa kesalahpahaman (misalnya 
kesalahpahaman antara masyarakat dan pelaksana) 
tidak meningkat menjadi sengketa, maka mekanisme  
keluhan perlu disetujui terlebih dahulu dengan 
prosedur yang sesuai untuk menginvestigasi dan 
menindak pengaduan. Selain itu dibutuhkan prosedur  
untuk menerapkan rekomendasi yang berasal dari  
proses monitoring dan pengaduan untuk menyesuaikan 
praktik pengelolaan, alokasi lahan dan tanggung  
jawab. Jika terjadi ketidaksetujuan yang serius, 
maka kesepakatan harus dikaji ulang dan direvisi. 
 
 

MEMUAT PENDEKATAN  
SKT KE DALAM NEGOSIASI 
DAN PERKEBUNAN YANG  
SUDAH ADA 
 
Saat membangun perkebunan baru, Pendekatan SKT 
harus diintegrasikan sejak awal ke dalam proses-
proses seperti identifikasi dan perlindungan NKT 
serta FPIC. Modul ini (dan toolkit Pendekatan SKT 
secara keseluruhan) berasumsi bahwa perusahaan 
yang berniat menerapkan Pendekatan SKT juga  
berkomitmen untuk mengidentifikasi dan memelihara 
NKT. Bagian utama dari modul ini telah mengusulkan  
pendekatan terintegrasi yang menggabungkan 
proses Pendekatan SKT, NKT dan FPIC. Namun, di 
lokasi di mana pelaksana telah membebaskan lahan 
dan mulai membangun perkebunan (atau perkebunan  
sudah dibangun terlebih dahulu) sebelum mengadopsi 

pendekatan SKT, suatu ulasan partisipatif dengan  
penasihat independen harus dilakukan untuk meninjau  
kembali kepatuhan dengan prinsip-prinsip yang 
dijelaskan dalam modul ini. Khususnya, karena 
perlindungan kawasan hutan SKT menyiratkan 
bahwa kawasan lainnya tidak akan tersedia untuk 
pembangunan atau pemanfaatannya akan dibatasi, 
dan hal ini mungkin secara langsung mempengaruhi 
lahan masyarakat lokal dengan mengurangi lahan 
yang tersedia untuk mata pencaharian tradisional, 
perkebunan plasma baru dan generasi berikutnya. 
Ini juga dapat mengurangi manfaat yang diantisipasi 
masyarakat lokal secara signifikan saat memberi-
kan izin mengenai keberadaan pihak pengembang 
dan, sebagai contoh, kawasan yang dialokasikan 
untuk konservasi NKT. 
 
Pihak pelaksana mungkin akan perlu merevisi  
dan mengulang beberapa tahapan untuk mencapai  
kepatuhan. Ini mungkin menyiratkan adanya negosiasi 
ulang kesepakatan dan rencana pengelolaan dengan 
masyarakat sehingga kawasan konservasi yang baru 
tidak mengurangi manfaat, lahan atau mata penca-
harian yang masyarakat peroleh, atau mempersempit 
sistem pertanian berpindah dan sistem pemanfaatan 
lahan masyarakat lainnya ke lahan-lahan yang terlalu 
kecil untuk menjadi berkelanjutan atau mengkom-
pensasi kekurangan tersebut. 
 
Studi kasus yang disajikan di akhir modul ini  
menggambarkan tantangan yang ada dalam proses 
pemuatan Pendekatan SKT ke dalam suatu kawasan 
pengembangan yang sudah ada di mana pendekatan 
inklusif dan terintegrasi tidak dilakukan dari awal. 
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Tahapan FPIC

Gambar 1: Bagian 1 – Ringkasan tahapan integrasi pendekatan SKT dan FPIC 
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Pada setiap tahapan dalam  
proses FPIC, masyarakat berhak  
mengatakan ‘tidak’ terhadap  
diskusi, negosiasi atau kesepakatan  
lebih lanjut. Dalam kasus demikian,  
tahapan FPIC dan Pendekatan SKT  
berikutnya tidak dilanjutkan.

“Saat membangun  
perkebunan baru,  

Pendekatan SKT harus  
diintegrasikan sejak awal  
ke dalam proses seperti 

identifikasi NKT,  
perlindungan NKT  

dan FPIC.”
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Menyesuaikan rencana 
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Gambar 2: Bagian 2 – Ringkasan tahapan integrasi pendekatan SKT dan FPIC 
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KESIMPULAN: MENGINTE-
GRASIKAN RASA HORMAT  
UNTUK HAK MASYARAKAT 
ATAS TANAH DAN FPIC KE  
DALAM PENDEKATAN SKT 
  
Karena penghormatan terhadap hak masyarakat  
atas tanah dan FPIC adalah persyaratan berlanjut dan  
bukan kegiatan sekali saja, maka elemen FPIC harus 
diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Pendekatan 
SKT. Modul 3 dalam toolkit ini membahas integrasi 
proses NKT, SKT dan FPIC. Namun perlu dipahami 
bahwa proses FPIC akan selalu berbeda pada setiap 
tempat dan urutan yang ditetapkan belum tentu sesuai  
untuk semua kebudayaan, masyarakat atau tempat. 
Pada kedua kasus ini, pihak pengembang harus 
memperjelas (secara internal dan juga kepada  
masyarakat) apa saja input, output dan hasil yang 
diharapkan dari setiap tahapan dalam proses FPIC. 
Panduan yang lebih luas dan rinci mengenai pendekatan  
pengelolaan hutan SKT dibutuhkan bagi perusahaan 
dan masyarakat. Survei mengenai upaya terbaru akan 
dikumpulkan dan dibagikan oleh Kelompok Pengarah 
Pendekatan SKT ke depannya.
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PENDAHULUAN  
  

Studi kasus ini berfokus pada pentingnya 
pelibatan masyarakat dalam Pendekatan 
SKT. Studi ini menyoroti pembelajaran yang 
didapat dari proyek percontohan Pendekatan  
SKT di kawasan pengembangan sawit PT  
Kartika Prima Cipta (PT KPC), anak perusa-
haan Golden Agri-Resources Ltd (GAR),  
di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, 
Indonesia. Tujuan proyek pendahuluan  
ini adalah untuk menguji implementasi  
Kebijakan Konservasi Hutan GAR dan 
mendukung pembuatan kerangka kerja bagi 
keberhasilan implementasi konservasi 
hutan SKT dan kebijakan Nihil Deforestasi 
di industri perkebunan kelapa sawit yang 
lebih luas. 
 

Latar belakang 
  
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan dataran 
tinggi yang terkenal akan danau-danaunya yang besar, 
rawa gambutnya yang luas dan perikanan darat yang  
produktif. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain,  
Kapuas Hulu telah memiliki kawasan luas yang 
dialokasikan untuk konservasi. Seperti di wilayah 
Kalimantan Barat yang lain, perubahan pemanfaatan 
lahan dalam skala besar juga terdapat di Kabupaten  
Kapuas Hulu karena pengembangan sawit oleh  
perusahaan swasta. Sejak PT KPC memulai kegiatan  
operasionalnya di kawasan tersebut pada tahun 2007,  
perusahaan tersebut telah menghadapi berbagai 
reaksi ‘pro’ dan ‘kontra’ terhadap pengembangan  
minyak sawitnya dari masyarakat Dayak dan Melayu 
setempat di beberapa desa. Baru-baru ini perusahaan  
tersebut mulai menangani sengketa dan keluhan dari  
masyarakat yang awalnya mendukung pengembangan 
sawit dan menyerahkan lahan mereka. Masyarakat 
tersebut merasa bahwa manfaat pengembangan yang  
dijanjikan lambat untuk terwujud dan bahwa kawasan  
yang ditanami untuk kebun petani tidak seluas yang 
diharapkan. 
 
Adanya isu-isu sosial tersebut bersama dengan 
pemahaman yang berbeda-beda dari masyarakat 
mengenai implikasi penyisihan lahan untuk konser-
vasi NKT menyebabkan sulitnya menjelaskan dan 
mendapatkan penerimaan dari masyarakat untuk 
konsep Pendekatan SKT yang baru ini. Banyak anggota 
masyarakat yang takut bahwa konservasi hutan SKT 
akan menyebabkan lebih banyak lagi lahan yang tidak 
boleh digunakan oleh masyarakat sehingga membatasi  
kesempatan mereka untuk memperoleh mata 
pencaharian dari HHBK seperti karet dan perikanan.  
Pihak perusahaan dan TFT berupaya menjelaskan  
konsep Pendekatan SKT kepada pemangku kepentingan  
utama sejak September 2012 sebagai bagian dari 
proses sosialisasi. Masyarakat memiliki kekhawatiran 
kuat mengenai proyek pendahuluan Pendekatan 
SKT. Kekhawatiran itu mencakup ketidakpastian 
mengenai dampak terhadap mata pencahariannya 
akibat hilangnya akses terhadap kawasan yang telah 
diidentifikasi untuk konservasi hutan  SKT. Mereka juga 
tidak yakin apakah perusahaan akan mengembangkan 
perkebunan plasma (perkebunan yang berada di bawah 
skema yang diatur pemerintah) untuk mereka, dan 
apakah perusahaan akan mengambil alih hutan adat 
mereka. 
 

“Sebagaimana di daerah lain di Kalimantan 
Barat, perubahan pemanfaatan lahan dalam 

skala besar juga terdapat di Kabupaten  
Kapuas Hulu karena pengembangan  

kelapa sawit oleh perusahaan swasta.”

STUDI KASUS

Pentingnya pelibatan 
masyarakat dalam  
Pendekatan SKT:  
Studi kasus di PT KPC 
  
Oleh jana Nejedlá (TFT) dan  
Pi Li Lim (Golden-Agri Resources) 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada  
Agung Wiyono, Guntur Tua Aritonang, dan Stephany  
Iriana Pasaribu dari TFT yang telah memberikan  
informasi latar belakang yang sangat membantu  
dalam penyusunan studi kasus ini.
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Masyarakat memiliki ketakutan tersendiri bahwa 
zonasi Pendekatan SKT tidak akan memperbolehkan  
mereka untuk melanjutkan praktik tradisional ladang 
berpindah, suatu sistem pertanian termobilisasi di 
mana suatu kawasan hutan dimanfaatkan dalam 
waktu singkat dan kemudian dibiarkan dalam kondisi 
bera untuk memungkinkan regenerasi tumbuhan dan 
pemulihan kesuburan tanah sebelum siklus pembu-
kaan dan pemanfaatan lahan berikutnya dimulai. 
 
 
Mendapatkan persetujuan masyarakat 
  
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, PT KPC 
dan TFT telah mengembangkan rencana untuk 
meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan 
mendapatkan persetujuan mereka mengenai pemetaan 
partisipatif untuk proyek pendahuluan Pendekatan 
SKT. Tahap pertama yang dilakukan di PT KPC sebagai 
bagian dari rencana ini adalah studi HHBK dan proses 

pemetaan partisipatif. Karena pentingnya proses 
tersebut dalam Pendekatan SKT, maka studi kasus 
ini berfokus pada proses pemetaan partisipatif. 
 
Persiapan merupakan tahap penting untuk memastikan 
bahwa proses pemetaan partisipatif dilakukan secara 
efektif. Kegiatan yang dilakukan sebelum pemetaan 
partisipatif mencakup hal-hal berikut ini. 
 
• Peningkatan kapasitas bagi pihak manajemen  
 PT KPC sehingga mereka dapat memberikan  
 panduan mengenai kegiatan pemetaan partisipatif  
 kepada masyarakat. 
• Sosialisasi menyeluruh bagi berbagai pemangku  
 kepentingan untuk menciptakan kepedulian dan  
 mendapatkan dukungan masyarakat terhadap  
 proses Pendekatan SKT. 
• Pelatihan dan fasilitasi guna meningkatkan  
 kapasitas teknis masyarakat untuk terlibat dalam  
 proses pemetaan. 

Foto: TFT ©
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Latihan pemetaan partisipatif dilaksanakan di Desa 
Mensusai, Desa Kerangas, dan Desa Mantan pada 
bulan Januari hingga Agustus 2014. Walaupun 
pendekatan dilakukan terhadap semua desa yang 
berada di kawasan pengembangan PT KPC untuk 
terlibat dalam proses pemetaan partisipatif, ketiga 
desa tersebut dipilih karena memiliki sumber daya 
dan kemauan untuk berkolaborasi dengan PT KPC 
dan TFT. Desa Menapar juga bersedia untuk bekerja 
sama dalam proses pemetaan partisipatif dan desa 
tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cakupan 
proyek. Proses pemetaan partisipatif di Desa Menapar 
dimulai dari proses pemetaan partisipatif yang 
didu  kung oleh PT KPC dan TFT sebagai kisah dan 
contoh keberhasilan untuk desa-desa yang lain. 

 
Kepala Desa Kerangas memberikan pernyataan  
berikut ini terkait dengan proses pemetaan partisipatif: 
 
“Semua hal akan menjadi lebih baik dengan adanya 
pemetaan partisipatif karena tujuannya adalah untuk 
melindungi generasi mendatang. Kini batas desa lebih 
jelas bagi kami. Contohnya, walaupun warga desa selalu 
memiliki pemahaman mengenai desa lain di sekeliling 
desa kami, sekarang warga mengetahui batas sebelah 
utara dan timur. Selain itu, semua aset desa seperti  
perkebunan karet dan hutan keramat telah teridentifikasi. 
Proses ini berdampak pada terlindunginya kepentingan 
generasi mendatang untuk masa depan yang lebih baik.” 
 
 

Foto: TFT ©
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Kemajuan yang telah dicapai  
hingga sekarang 
  
Untuk menyiapkan proses pemetaan partisipatif, 
karyawan PT KPC yang terlibat di dalam proses 
tersebut mendapatkan pelatihan (mulai bulan 
Januari 2014) mengenai konsep pemetaan partisipatif, 
identifikasi HHBK, FPIC dan kompetensi dasar 
mengenai pemetaan. TFT juga melaksanakan diskusi 
intensif dengan berbagai kelompok LSM lokal dan 
internasional yang bergerak di kawasan Kapuas Hulu 
dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih 
komprehensif mengenai masyarakat lokal. 
 
Hal menarik yang terjadi adalah proses sosialisasi 
yang paling menantang dan memakan waktu adalah 
proses dengan pemerintah daerah, termasuk pemer-
intah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Suhaid dan 
pemerintah desa (kantor desa dan Badan Perwakilan 
Desa). Pemerintah daerah mengkhawatirkan adanya 
alokasi lahan yang lebih luas lagi untuk konservasi 
yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi 
potensial di kabupaten tersebut. Proyek pendahuluan 
ini menunjukkan bahwa pelibatan pemerintah daerah 
merupakan faktor keberhasilan kunci bagi latihan 
pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dan 
pengembangan konsensus yang mengikutinya 
merupakan proses penting dalam memperoleh 
dukungan pemangku kepentingan. 
Tim dari PT KPC dan TFT menghadapi berbagai 
tantangan ketika mencoba memperoleh FPIC untuk 
proses Pendekatan SKT dari desa dan pemerintah 
daerah karena hal-hal berikut ini. 
 
• Pendekatan SKT merupakan konsep baru dan ini  
 merupakan pertama kalinya pemetaan partisipatif  
 dilakukan di desa-desa tersebut sehingga hanya  
 ada tingkat pemahaman yang masih rendah  
 mengenai topik ini. 
• Warga desa skeptis karena berbagai LSM dan   
 pihak lain sebelumnya telah mendekati mereka  
 untuk membicarakan isu kepenguasaan lahan,  
 dan para warga tersebut tidak mau percaya  
 bahwa kali ini proses yang sedang berjalan  
 dapat bermanfaat bagi mereka.  
• Selain itu, perusahaan masih terus melakukan  
 pendekatan terhadap masyarakat yang sebelumnya  
 tidak memberikan persetujuannya atas  
 pengembangan kelapa sawit.  
• Masyarakat ragu untuk bekerja sama dengan  
 perusahaan dan memberikan informasi. 
 

Penting bagi PT KPC untuk merencanakan dan 
mengatur interaksi dengan masyarakat lokal dengan 
hati-hati dan peka untuk melewati rintangan tersebut. 
PT KPC dan TFT telah memimpin serangkaian kegiatan 
yang mencakup pelatihan bagi masyarakat mengenai 
proses pemetaan partisipatif dan konservasi NKT, 
serta diskusi dengan pemerintah untuk memberikan 
jawaban dan informasi yang obyektif terkait pertan-
yaan atau hal yang menjadi perhatiannya. Kegiatan 
tersebut diawali dengan Pemerintah Kecamatan 
Suhaid memberikan izin pada bulan Februari 2014 
untuk melanjutkan kegiatan di tingkat kecamatan 
dengan pemerintah daerah dan perwakilan desa. 
Setelah sosialisasi di tingkat kecamatan dilakukan, 
kegiatan di desa-desa target mulai dilakukan. 
 
Untuk menjelaskan proses pemetaan partisipatif dan 
manfaat kepada masyarakat lokal, bahasa lokal dan 
berbagai jenis media (seperti misalnya gambar dan 
presentasi) digunakan. Hal ini memastikan bahwa 
informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat 
lokal dapat diterima dan dimengerti dengan baik. 
Seringkali, penting untuk melibatkan kelompok 
dengan kepentingan khusus dalam pembicaraan 
seperti ini (seperti misalnya kelompok perempuan) 
karena pendapat mereka mengenai sawit dan 
kemauan untuk terlibat dalam pemetaan partisipatif 
berbeda-beda antar kelompok masyarakat yang 
berbeda. Terakhir, penting untuk memahami proses 
pengambilan keputusan di tingkat masyarakat desa 
dan membuat hal ini menjadi pertimbangan pada 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan. 
 
PT KPC dan TFT memberikan alat GPS dan pelatihan 
kepada masyarakat, dan masyarakat tersebut memilih 
warganya untuk menjadi perwakilan. Tim dari setiap 
empat desa terdiri dari perangkat desa, warga desa 
dengan pemahaman baik mengenai batas desa, 
perwakilan dari kelompok adat, dan juga perwakilan 
desa-desa tetangga. Tim pemetaan juga menggunakan 
catatan dari diskusi dengan masyarakat dan masukan 
dari pemimpin masyarakat yang mengetahui mengenai 
batas desa dan memahami kesepakatan dengan desa-  
desa tetangga. 
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Walaupun PT KPC dan TFT telah mengembangkan 
cakupan yang komprehensif untuk latihan pemetaan 
partisipatif, hasil sebenarnya dari kegiatan pemetaan 
ini berasal dari partisipasi masyarakat dan prioritas 
informasi yang penting bagi mereka. Pemetaan 
lapangan menghasilkan koordinat GPS bagi batas 
desa, jalan, dan pemukiman, serta tempat-tempat 
penting bagi fungsi sosial budaya masyarakat lokal 
seperti pemakaman, sumber air, fasilitas pendidikan 
dan lokasi budaya setempat. Kawasan yang ditetapkan 
untuk penanaman di kemudian hari dan pengem-
bangan masyarakat desa juga ikut dimasukkan. 
 
Tim ahli pemetaan dari TFT menggabungkan data 
yang diperoleh dalam peta draf yang kemudian 
disosialisasikan kepada tim pemetaan lain di setiap 
desa untuk validasi ulang. Foto disajikan sebagai 
rujukan. Pemetaan lebih lanjut di empat desa yang 
dilakukan tahun 2015 mengklarifikasi perencanaan 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat di masa sekarang 
dan mendatang. Peta draf akhir didiskusikan dengan 
perwakilan desa-desa tetangga dan pemerintah 
kecamatan untuk memastikan bahwa data yang 
diberikan oleh masyarakat sesuai dengan yang telah 
diketahui oleh pihak kecamatan. 

Setelah semua pihak yang terlibat menyetujui peta 
versi akhir, maka peta akan diberikan kepada setiap 
desa untuk ditandatangani oleh kepala desa, pengurus 
desa, dan perwakilan dari kelompok adat. Peta akhir 
akan mengindikasikan batas-batas lahan desa, aspek  
pemanfaatan lahan tertentu milik masyarakat (seperti 
untuk pertanian, hutan adat, pemukiman, fasilitas 
umum), serta fitur-fitur penting bagi masyarakat 
seperti infrastruktur, kawasan sumber daya alam 
dan tempat sakral. 
  
 

Kesimpulan 
  
Kasus PT KPC memberikan gambaran akan pen-
tingnya pemetaan partisipatif sebagai langkah 
penting dalam proses perencanaan pemanfaatan 
lahan, serta sebagai dasar untuk memenuhi hak-hak 
masyarakat lokal dan adat akan FPIC. Demikian 
juga, hak dan mata pencaharian masyarakat lokal 
tersebut harus ditanamkan ke dalam metodologi 
Pendekatan SKT untuk memastikan bahwa keduanya 
diakui dan dijamin. Hal ini mencakup penanganan 
mengenai bagaimana kawasan hutan SKT akan 
dilindungi dan dikelola, dan bagaimana masyarakat 
dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Hasil 
penting dari proyek percontohan Pendekatan SKT  
ini adalah bahwa saat ini pemetaan partisipatif 
dimasukkan ke dalam Pendekatan SKT. 
 
Lebih dari itu, studi kasus ini menunjukkan bahwa 
hubungan dengan dan perolehan dukungan dari 
masyarakat merupakan hal yang sangat penting 
bagi konservasi hutan SKT. Semua pemangku 
kepentingan perlu memahami tujuan dan perlu 
untuk dilibatkan agar membantu membentuk 
kebijakan dan praktik di lapangan. Pelibatan kon-
struktif seperti itu hanya dapat dibangun dengan 
dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka. Proses 
pelibatan ini mensyaratkan pemangku kepentingan 
untuk memiliki kesabaran dan kemauan untuk 
berupaya berkomunikasi secara konstruktif dan 
terbuka serta untuk mencari penyelesaian yang 
menguntungkan semua pemangku kepentingan. 
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 GAR regarding FPP’s Independent Review of  
 the Social Impacts of Golden Agri-Resources’  
 Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu  
 District, West Kalimantan. Tersedia di:  
  www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20

Releases/2014/Media%20Statement%20
170114%20-%20Response%20from%20GAR%20
regarding%20FPP.pdf (diakses 27 April 2017)
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“...studi kasus ini menunjukkan bahwa 
hubungan dengan masyarakat dan  
perolehan dukungan dari mereka  

merupakan hal yang sangat penting bagi 
konservasi hutan SKT... Pelibatan  
konstruktif seperti itu hanya dapat  

dibangun dengan dasar kepercayaan  
dan komunikasi terbuka.”

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2014/independent-review-social-impacts-golden-agri-resources-forest
http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20Releases/2014/Media%20Statement%20170114%20-%20Response%20from%20GAR%20regarding%20FPP.pdf
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PENDAHULUAN  
  

Dalam menanggapi kekhawatiran global mengenai dampak sosial dan lingkungan akibat  
pembukaan hutan tropis untuk perkebunan, konvergensi metode Pendekatan Stok Karbon 
Tinggi telah disepakati untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan perencanaan 
dan pengelolaan pemanfaatan lahan, dan dengan demikian menjamin pasar bahwa mereka 
tidak membuka hutan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. 
  

Sebagai bagian penting dalam konvergensi metodologi SKT, telah disepakati bahwa kelompok  
pemangku kepentingan harus menyusun dokumen yang mengatur Persyaratan Sosial bagi 
Pendekatan SKT yang terdiri dari LSM, akademisi, pemasok industri dan pengguna di hilir, 
dan turut melibatkan pendukung Pendekatan SKT serta RSPO dan Palm Oil Innovation 
Group (POIG). 
  

Dokumen ini mencakup draf kerja Persyaratan Sosial untuk Konservasi Hutan Stok Karbon 
Tinggi di Kawasan Pengembangan Kelapa Sawit dan didasari draf konsultasi yang dikem-
bangkan pada bulan Juli 2016, komentar yang diterima pada draf selama periode konsultasi 
enam pekan, dan masukan ekstensif selama lokakarya pemegang hak yang diadakan pada 
pertengahan Oktober 2016. 
  
 

TAHAPAN BERIKUTNYA DI DALAM PROSES 
  
Saat ini draf kerja akan diujicobakan dalam operasi percontohan dan revisi dokumen lebih lanjut akan disusun 
berdasarkan pembelajaran. Revisi tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan pedoman dan/atau 
indikator dan verifier yang lebih rinci. 
 
Ujicoba ini akan berfokus pada tantangan seputar implementasi yang dialami saat penerapan praktis standar di 
lapangan, termasuk di dalamnya melalui pengukuran dan penilaian dampak, dan penjelasan lebih lanjut mengenai 
prosedur pelengkap terkait pengawasan, verifikasi dan audit. Ujicoba ini juga akan mempertimbangkan penerapan 
dan relevansi prinsip dan pendekatan yang dikembangkan sebagai bagian dari mekanisme lain dengan tujuan  
serupa, yaitu melindungi hak dan mata pencaharian, seperti norma FAO mengenai ketahanan pangan dan 
standar untuk biofuel. 
 

BAGIAN B

Draf Kerja Persyaratan Sosial  
untuk Konservasi Hutan Stok 
Karbon Tinggi di Wilayah 
Pengembangan Sawit 
  
Draf kerja yang diambil pada tanggal 22 Januari 2017.
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CAKUPAN 
 
Konvergensi Pendekatan SKT dan RSPO NEXT mengakui bahwa dalam pengembangan lahan untuk sawit, pengem-
bang harus bertanggung jawab atas lahan, hutan, hak dan mata pencaharian di seluruh ‘kawasan kajian’ atau  
‘kawasan yang dipengaruhi’ pengembangan. Nilai Konservasi Tinggi akan diidentifikasi dan lahan akan dikelola 
dan/atau dialokasikan untuk menjaga atau meningkatkan nilai-nilai tersebut. Wilayah dengan Stok Karbon Tinggi 
(hutan dan tanah) juga harus diidentifikasi dan dikelola untuk mengamankan nilai lingkungan yang lebih luas. 
Kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi dan tanah dengan kandungan karbon tinggi (gambut dan lainnya) tidak 
boleh dikembangkan. Tujuannya adalah mengembangkan pemanfaatan lahan keseluruhan dan rencana pengelo-
laan yang mengamankan nilai-nilai tersebut. Perencanaan pemanfaatan lahan masyarakat merupakan komponen 
penting dalam kerangka kerja yang lebih luas ini. Karena hampir semua lahan tersebut dihuni oleh masyarakat 
dengan hak dan mata pencahariannya yang sudah ada, serta visi, prioritas dan nilainya sendiri, maka pengem-
bangan berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial harus dapat menghormati realita ini dan memastikan 
bahwa masyarakat memiliki suara penentu keputusan dalam menentukan apa yang terjadi di atas tanah mereka. 
Dokumen ini mengumpulkan norma-norma yang ada untuk memastikan hal ini terjadi. Norma ini bukanlah yang 
terakhir, karena jika hak dan mata pencaharian masyarakat tidak terakomodasi maka kemungkinan mereka tidak 
akan menyetujui, dan mungkin terpaksa memanfaatkan, kawasan yang disisihkan untuk tujuan konservasi. 
 
Perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana Pendekatan SKT diterapkan pada lanskap yang lebih luas. 
Perusahaan dengan komitmen nihil deforestasi tidak memiliki yurisdiksi atas kawasan di luar lokasi izin mereka, 
akan tetapi mungkin saja wilayah mata pencaharian dan hak adat masyarakat meliputi area yang lebih luas.  
Perencanaan pemanfaatan lahan wilayah perusahaan setidaknya harus mempertimbangkan keterkaitannya  
dengan pemanfaatan lahan lebih luas yang penting bagi masyarakat terlibat. Pihak yang menerapkan Pendekatan 
SKT harus mengupayakan sinergi dengan pendekatan lanskap dan yurisdiksi, yang saat ini masih dalam tahap  
uji coba di berbagai negara. 
 
Pendekatan SKT paling sesuai bagi lanskap terfragmentasi yang merupakan kombinasi dari hutan dengan vegetasi 
tinggi, hutan sekunder dan lahan bera, serta lahan terdegradasi dan lahan pertanian. Saat ini ada suatu kelompok 
kerja yang sedang mempertimbangkan apakah metode ini berlaku bagi ‘Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi’, 
dan pada kondisi apa saja. Persyaratan Sosial yang diusulkan dalam modul ini berlaku pada keduanya. 
 
Produsen, pabrik penyulingan dan pedagang minyak sawit menerima bahwa komitmen ‘nihil deforestasi’ mereka 
tidak hanya berlaku bagi perkebunannya saja tetapi bagi seluruh rantai pasok. Bagi perusahaan-perusahaan ini, 
tantangan yang dihadapi tidak hanya melacak siapa saja pemasoknya tetapi juga memastikan kepatuhan pemasok, 
walaupun jika mereka bukan merupakan anggota dari skema standar sukarela multi pemangku kepentingan 
seperti RSPO. Dengan kata lain mereka tidak dapat mengatakan bahwa kepatuhan Pendekatan SKT mewajibkan 
kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO atau RSPO NEXT, karena banyak diantara pemasok mereka bukan 
merupakan anggota RSPO. 
 
Dokumen Persyaratan Sosial ini tidak hanya untuk perusahaan anggota RSPO tetapi juga perusahaan lainnya 
yang menerapkan Pendekatan SKT terkonvergensi dan juga menerapkannya pada pemasoknya, di mana sertifikasi 
mungkin tidak berlaku. Dokumen ini menjabarkan persyaratan yang harus diikuti oleh produsen minyak sawit 
dalam memperoleh ‘izin sosial’ untuk beroperasi dan menjual kepada rantai pasok Pendekatan SKT, tidak hanya 
standar RSPO. Dokumen ini ditunjukkan kepada ‘pengembang’ dan tidak hanya anggota RSPO. 
 
Hingga saat ini Pendekatan SKT belum diadaptasi untuk menyesuaikan dengan pemangku kepentingan kelapa 
sawit, kelompok pemangku kepentingan kunci lainnya, termasuk di dalamnya pemangku kepentingan yang terkait 
langsung dengan perkebunan dan petani kecil mandiri. Suatu kelompok kerja terpisah telah dibentuk untuk 
mengembangkan pedoman Pendekatan SKT yang sesuai bagi petani kecil agar mereka tidak dikecualikan dari 
rantai pasok ‘nihil deforestasi’ sebagaimana kondisinya saat ini. Karena itu draf dokumen ini belum disesuaikan 
agar sesuai dengan realitas petani kecil. 
 
Draf kerja ini didanai oleh kontribusi dari partisipasi berbagai lembaga dengan bantuan tambahan dari IDH dan 
P4F. Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya.
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Gambar 3: Diagram alur yang disederhanakan menunjukkan urutan tahapan utama pelaksanaan 
Persyaratan Sosial. Dalam praktiknya, pelibatan antar berbagai pihak dilakukan berulang kali dan 
menghasilkan lebih banyak umpan balik daripada yang digambarkan. Hingga adanya kesepakatan yang 
mengikat, masyarakat dapat memutuskan untuk tidak memberikan izin terhadap langkah berikutnya.
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1. Studi Baseline Sosial 
 
Prinsip: 
Pengembang akan melakukan penelitian dinamika sosial, ekonomi dan politik secara partisipatif dan menyeluruh 
pada masyarakat terkena dampak agar dapat memahami aspek ini sebaik mungkin. Penelitian ini disusun ke 
dalam Studi Baseline Sosial sebagai informasi untuk proses pembuatan keputusan dan dasar penelitian dan 
pelibatan lebih lanjut serta penilaian terhadap dampak dan hasil. Karena itu studi ini harus komprehensif, 
menyeluruh dan akurat. 
 
Persyaratan: 
Pengembang melakukan penelitian untuk Studi Baseline Sosial pada tahapan awal pengembangan yang  
diusulkan. Penelitian ini dilakukan secara partisipatif dan inklusif beserta masyarakat terdampak dan pemangku 
kepentingan lokal lainnya dengan turut mempertimbangkan pelibatan yang bertanggung jawab dan sensitif 
agar tidak memberikan harapan yang berlebihan. Studi ini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, 
akan tetapi harus dilakukan oleh peneliti sosial yang kredibel dan berpengalaman dengan persyaratan memiliki 
keahlian lokal dan sensitivitas budaya. 
 
Studi ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan survei lapangan dan mencakup semua dinamika sosial,  
ekonomi dan politik dalam wilayah target. Hal ini mencakup ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi 
lokal secara lebih luas, termasuk diantaranya pertimbangan distribusi dan keadilan. Studi ini menilai praktik 
masyarakat yang ada terkait mata pencaharian dan konservasi, termasuk pola pemanfaatan di kawasan yang 
diusulkan untuk disisihkan sebagai kawasan konservasi baik untuk tujuan ekonomi, sosial atau budaya. Akses 
terhadap fasilitas air, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur sosial dan ekonomi lainnya juga perlu 
dipertimbangkan. Kepenguasaan dan hak atas tanah juga dibahas secara rinci, termasuk kaitannya dengan 
warisan dan peralihan, serta konflik potensial atau aktual. Hubungan antar berbagai kelompok etnis yang  
ada dalam suatu wilayah serta dinamika lokal dan nasional juga turut dicakup beserta, jika ada, perspektif 
sejarah  mengenai seluruh isu. Harapan dan opsi pengembangan bagi masyarakat terdampak dan pemangku  
kepentingan lokal juga harus dipertimbangkan, termasuk alternatif dari minyak sawit, jika relevan. Semua  
unsur ini berkontribusi memastikan bahwa keputusan seputar pemanfaatan lahan disusun diinformasikan 
secara lengkap. 
 
Studi Baseline Sosial harus turut mempertimbangkan dampak potensial usulan pengembangan terhadap pola 
pemanfaatan lahan, kualitas dan ketersediaan air, tenaga kerja, infrastruktur, dan produksi pertanian serta 
ekonomi pangan lokal, sepanjang jangka waktu pengembangan. Dampak potensial dari datangnya pekerja 
migran ke dalam wilayah juga tercakup dalam studi ini, termasuk implikasi sosial dan budaya dan aspek 
ekonomi. Walaupun cakupan geografis beragam tergantung pada masing-masing kasus, studi ini mencakup 
semua wilayah yang melampaui perbatasan wilayah pengembangan yang diusulkan, yang relevan bagi mata 
pencaharian masyarakat yang terkena dampak langsung, serta masyarakat tetangga yang mungkin juga  
akan terdampak. Walaupun studi ini bertujuan untuk dilakukan secara komprehensif dengan cakupan yang 
cukup luas untuk menjadi basis perencanaan tingkat lanskap, studi ini juga harus cukup fleksibel agar dapat 
mencerminkan keragaman kondisi yang terlingkupi. 
 
Sebagian besar unsur-unsur ini sudah dianalisis dan dinilai sebagai bagian dari prosedur yang sudah ada, ter-
masuk di antaranya survei kepemilikan lahan, pemetaan partisipatif, penilaian dampak sosial dan lingkungan, 
dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Pengembang dapat menyusun versi awal dengan menggunakan 
referensi yang sudah ada, termasuk dari LSM dan penilaian masyarakat, dan kemudian memperbarui referensi 
tersebut setelah penilaian mereka selesai dilakukan. 
 
Selain untuk menyampaikan informasi bagi proses pembuatan keputusan, studi ini menyediakan baseline untuk 
dibandingkan dengan keluaran sosial yang dapat dinilai di kemudian hari, dan merupakan unsur penting dalam 
pengawasan, verifikasi dan evaluasi yang nantinya akan dilakukan. 
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Referensi: 
RSPO FPIC Guidance (2015), HCVRN Common Guidance (2006), RSPO New Planting Procedure Guidelines 
(2015), RSPO NEXT (2016), POIG (2013). 
 
Contoh: 
Cakupan geografis studi ini ditentukan berdasarkan penilaian sendiri dan bukanlah suatu aturan baku. Contohnya 
di Gabon, Olam memasukkan masyarakat di seberang hutan dan sungai dari kawasan pengembangannya ke  
dalam penilaiannya, karena hak dan mata pencaharian masyarakat jelas-jelas terdampak oleh keputusan 
yang dibuat tentang konversi hutan, termasuk di dalamnya keputusan terkait air (studi kasus SKT+ dari  
Sustainable Palm Oil Manifesto). 
 
Dampak kegagalan pengembang melakukan penelitian yang menyeluruh dan partisipatif terlihat dalam 
kasus di mana dampak negatif dari kegiatan pengembangan yang tidak direncanakan dengan baik, jelas 
disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kondisi setempat. Sebagai contoh, di Liberia masyarakat 
yang tinggal di dalam perbatasan kawasan pengembangan yang ada tetapi sebelumnya belum dikembangkan, 
memiliki strategi mata pencaharian yang jelas serta hak pemanfaatan terkait. Kegiatan penilaian yang 
relatif dangkal oleh pengembang telah gagal mengidentifikasi pola-pola tersebut, dan hasil alokasi lahan 
untuk tujuan ketahanan pangan masyarakat dalam beberapa kasus menghasilkan konsekuensi negatif 
(studi kasus SKT+ oleh Atkinson). Pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan lahan dan pola mata 
pencaharian setempat dapat menghasilkan ruang yang lebih luas bagi kebutuhan masyarakat akan lahan 
serta pemenuhan hak mereka secara lebih baik lagi.

2. Representasi yang adil dan menyepakati proses untuk izin 
 
Prinsip: 
Sejalan dengan hukum internasional tentang masyarakat adat, pengembang harus mengakui hak masyarakat 
untuk memilih bagaimana mereka akan diwakili dalam interaksinya dengan pengembang dan pemangku  
kepentingan seperti perwakilan pemerintah. Masyarakat juga berhak memutuskan bagaimana mereka  
dilibatkan dalam konsultasi dan memasuki suatu proses kesepakatan. 
 
Selain itu, sejalan dengan prinsip non diskriminasi, akan disepakati upaya untuk memastikan bahwa pandangan  
seluruh lapisan masyarakat lokal dan masyarakat adat turut dipertimbangkan dalam proses pembuatan  
keputusan. 
 
Persyaratan: 
Pengembang harus menyampaikan informasi secara aktif kepada masyarakat adat, masyarakat lokal dan 
pengguna lahan bahwa masyarakat berhak menentukan siapa yang akan mewakilinya sebelum melakukan 
tindakan apapun di lapangan. Waktu dan kesempatan harus disediakan bagi pihak-pihak terkait seputar  
bagaimana mereka ingin diwakili dalam urusannya dengan pengembang. 
 
Pengembang juga harus menghormati hak para pihak untuk memilih penasihat hukum independen atau  
penasihat lain untuk memandu mereka melalui proses negosiasi. Pengembang tidak dapat membiarkan  
penasihat tersebut menggantikan suara perwakilan masyarakat. 
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Pengembang menyepakati prosedur yang memperbolehkan seluruh lapisan masyarakat memiliki suara dan 
dilibatkan dalam diskusi lebih luas, termasuk kelompok perempuan, pemuda dan rentan. 
 
Pengembang terlibat dengan masyarakat untuk menyepakati prosedur untuk mencapai kesepakatan masyarakat 
serta prosedur negosiasi dengan pengembang. Ini mencakup kesepakatan tentang: siapa yang akan dilibatkan 
dalam penilaian dan pemetaan partisipatif; prosedur komunikasi dua arah dan pembagian informasi; pelibatan 
penasihat dan pihak ketiga; pertemuan masyarakat untuk mempertimbangkan informasi; dan negosiasi menuju 
pencapaian FPIC (lihat Bagian 7). 
 
Pengembang sepakat dan mengikuti kebijakan pembagian informasi dengan masyarakat lokal dan pemangku 
kepentingan lainnya yang mencakup penyediaan informasi memadai tentang isu lingkungan, sosial, finansial 
dan legal terkait bagian-bagian berikut dalam bahasa dan format yang sesuai. Hal ini meliputi respon cepat 
terhadap permintaan atas informasi tambahan atau klarifikasi mengenai ketidakpastian yang ada. 
 
Pelibatan sejak awal dalam mengembangkan kesepakatan prosedur pembuatan keputusan terinformasi  
penting dilakukan untuk membangun kepercayaan. 
 
 
3. Mengakui hak atas tanah sebagai dasar untuk memastikan akuisisi lahan yang adil 
 
Prinsip: 
Pengembang yang ingin mendapat akses atas lahan untuk pengembangan sawit harus menghormati hak  
pihak yang sebelumnya sudah memiliki, menempati atau memanfaatkan lahan tersebut. Pengembang dapat 
mengakuisisi tanah tersebut melalui proses adil yang mengakui hak dan kemudian memperoleh persetujuan 
dari pemegang hak dan pengguna lahan (akuisisi lahan secara paksa atau berlawanan dengan kehendak  
masyarakat terkait disebut sebagai ‘perampasan lahan’). 
 
Hak pengguna lahan, yang mungkin bukan pemilik lahan, harus diakui. Pengguna lahan dapat mencakup  
penyewa, petani penggarap, petani pekerja dan perusahaan penyewa lahan lainnya, atau pihak dengan izin 
legal atau informal untuk mengakses dan menggunakan lahan serta sumber dayanya. 
 
Persyaratan: 
Pengembang akan melibatkan masyarakat lokal untuk melaksanakan penilaian kepenguasaan lahan guna 
memahami bagaimana masyarakat memiliki, mengontrol dan mengelola  tanahnya berdasarkan referensi 
pustaka, data pemerintah, dan wawancara dengan perwakilan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. 
Penilaian ini harus mengklarifikasi lembaga mana yang berwewenang atas lahan, siapa yang mengontrol  
bagaimana lahan tersebut diakuisisi, diwariskan dan dialihkan. 
 
Sebelum pengembang dapat mengakuisisi lahan, mereka harus memahami siapa pemegang hak sebagai 
pemilik dan pengguna lahan, termasuk di dalamnya siapa saja yang memegang hak tertulis, hak adat, dan hak 
informal. 
 
Hal ini dilakukan melalui pemetaan partisipatif oleh pengembang bersama dengan masyarakat. Kegiatan  
pemetaan akan: melibatkan perwakilan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat secara bebas dalam  
keseluruhan proses pembuatan peta; mengidentifikasi nilai kunci pada lahan melalui pertemuan masyarakat; 
melatih anggota masyarakat bagaimana membuat peta; mengidentifikasi batas wilayah adat serta pemanfaatan 
lahan; membedakan hak yang berlaku di atas kawasan tertentu (beberapa merupakan hak kolektif, hak individu,  
dan kadang keduanya); melibatkan pemilik dan pengguna lahan; mencakup pengetahuan dari kelompok 
masyarakat lanjut usia dan pemuda, laki-laki dan perempuan, serta beragam kelompok etnis; melibatkan 
masyarakat sekitar untuk menghindari terjadinya perselisihan mengenai perbatasan; dan memastikan draf peta 
diperiksa dan disepakati melalui pertemuan yang inklusif. Hak untuk menangkap ikan dan atas pemanfaatan 
sumber daya alam juga harus diidentifikasi secara partisipatif dengan perwakilan yang adil dari semua  
pemangku kepentingan. 
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1 Untuk informasi lebih lanjut, baca: RSPO HRWG, editor (2015) Free, Prior and Informed Consent: guide for RSPO members.  
 Kuala Lumpur, Malaysia: RSPO. Tersedia dari: www.rspo.org.
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Pengembang harus menerima peta yang telah disepakati sebagai dasar negosiasi usulan pemanfaatan lahan 
untuk sawit dan pemeliharaan kawasan yang disisihkan untuk tujuan mata pencaharian dan konservasi.1 Peta 
ini seharusnya tetap menjadi milik masyarakat dan hanya dapat digunakan dengan persetujuan masyarakat. 
 
Penggunaan lahan yang ada saat ini juga diidentifikasi melalui Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) 
dan Pendekatan SKT. Penilaian dan pemetaan partisipatif wajib dilakukan dengan FPIC dari masyarakat (lihat 
Bagian 7) serta partisipasi penuh dari pemegang hak dan pengguna lahan. 
 
Pengembang diharuskan untuk mengidentifikasi dan menghormati hak kolektif dan perorangan terhadap 
lahan dan sumber daya. Pada masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memelihara hak kolektif 
atas tanah, umumnya mereka mengakui hak perorangan yang berada di dalam hak kolektif dan hak tersebut 
tunduk terhadap pengawasan atau kewenangan kolektif. Hak adat tidak bergantung pada (dan sering kali ada 
sebelum) izin negara atau pengembang. Hukum adat sering kali melarang individu melakukan pengalihan 
lahan keluar dari skema kolektifnya. Khususnya di kawasan perbatasan di mana pasar lahan belum muncul, 
implikasi penjualan, penyewaan atau dikontrakkannya lahan dapat tidak familier bagi masyarakat setempat. 
Pengembang harus menghormati hukum adat ini dan memastikan bahwa pemilik adat atau pengguna informal 
lahan diberikan informasi sebagaimana mestinya mengenai implikasi hukum, lingkungan dan sosial dari  
adanya transaksi atas lahan sebelum mereka menyetujuinya. 
 
Dalam keterlibatan dengan pemilik dan pengguna lahan, pengembang harus mengakui dan menghormati  
hak-hak dan pemanfaatan tersebut. Mereka kemudian bernegosiasi mengenai akses, pemanfaatan atau 
larangan mengenai pemanfaatan lahan tersebut, termasuk di dalamnya lahan yang akan disisihkan sebagai 
kawasan pengelolaan NKT dan hutan SKT. Pengembang harus memberikan informasi secara penuh kepada 
masyarakat mengenai implikasi hukum dari diterimanya usulan pengembangan dan kawasan yang disisihkan 
untuk konservasi, dan kemudian mengeksplorasi opsi-opsi mengenai kepenguasaan, pengelolaan dan  
pemantauan (lihat Bagian 9). Pengembang juga harus memberikan klarifikasi mengenai batasan dan manfaat 
kompensasi apa saja yang berlaku bagi mata pencaharian masyarakat dan opsi-opsi pemanfaatan lahan  
sebagai akibat dari diklasifikasikannya kawasan sebagai kawasan yang disisihkan untuk konservasi NKT  
dan SKT atau dikelolanya kawasan untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai tersebut. 
 
Sebagaimana dijelaskan secara lebih terperinci di bagian berikut ini, lahan hanya dapat diakuisisi, baik untuk 
sawit maupun kawasan yang disisihkan untuk konservasi, berdasarkan FPIC masyarakat terkait (lihat Bagian 7).

Panduan: 
Education and FPP (akan hadir) RSPO: video FPIC ‘Chalk and Talk’. 
RSPO Human Rights Working Group (2015) Free, prior and informed consent: guide for RSPO members. 
FAO (2014) Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure to Lands, Fisheries and Forests 
in the Context of Food Security. 
UN (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights. 
 
Tantangan umum: beberapa contoh 
Walaupun pengembang harus menaati peraturan perundangan nasional, mereka juga perlu untuk melakukan 
lebih dari sekadar taat peraturan ketika mengakui hak-hak non formal, hak adat dan hak pengguna. Di beberapa 
contoh, peraturan perundangan nasional membuat hal ini menjadi rumit. Sebagai contoh, di Malaysia peraturan 
perundangan nasional mengenai lahan memang mengakui ‘hak adat penduduk asli’ tetapi hanya terbatas 
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sehingga tidak selaras dengan hukum internasional, persyaratan konstitusional, hukum dari kebiasaan dan 
putusan pengadilan. Peraturan perundangan mengenai kehutanan juga menghilangkan hak adat. Namun 
demikian, pengembang perlu mengakui hak adat di kawasan-kawasan tersebut walaupun administrasi 
lahan dan kehutanan yang ada dapat saja tidak memerlukan hal tersebut. 
 
Di Indonesia, administrasi yang ada memperlakukan hak adat sebagai hak guna yang lemah pada lahan 
negara. Untuk mendapatkan izin mengembangkan sawit, perusahaan diharuskan memberikan kompensasi  
bagi pengguna lahan karena menyerahkan haknya. Hak ini kemudian secara permanen dihilangkan dengan  
diterbitkannya Hak Guna Usaha (HGU) yang hanya dapat dikeluarkan atas lahan yang tidak terbebani hak. 
Karena masyarakat menjadi semakin tahu akan konsekuensi hukum dari dilakukannya transaksi atas tanah, 
maka mereka menolak bahwa perusahaan mendapatkan HGU atas lahan adat mereka. Namun demikian, 
pengembang perlu untuk mengakui hak adat sebagai hak kepemilikan yang setara dan untuk memastikan 
masyarakat diberikan informasi bahwa penyerahan lahan mereka bersifat permanen. Sekarang ada  
pengaturan alternatif mengenai kepenguasaan lahan bagi masyarakat untuk menerima sawit tanpa  
menyerahkan hak yang mereka miliki selamanya, tetapi pengaturan tersebut belum diterapkan. 
 
Di Peru, sering kali akta tanah yang dimiliki masyarakat adat hanya mencakup sebagian sangat kecil dari  
lahan adat. Namun demikian, hukum internasional yang diratifikasi oleh Peru dan pengadilan Peru mengakui 
bahwa hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adat mencakup teritori yang lebih luas dari yang mereka 
miliki, duduki atau manfaatkan secara tradisional. Pengembang perlu mengakui dan menghormati hak 
masyarakat atas wilayah teritorinya yang lebih luas dan tidak hanya kawasan kecil yang sejauh ini mereka 
miliki aktanya. 
 
(Sumber: RSPO Complaints Panel website www.rspo.org/members/status-of-complaints/)

4. Menjamin jasa ekosistem bagi masyarakat 
 
Prinsip: 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang teridentifikasi melalui penilaian NKT harus dipelihara atau ditingkatkan 
melalui perencanaan pemanfaatan lahan secara kolaboratif, penetapan kawasan yang disisihkan untuk kon-
servasi, adopsi praktik pengelolaan yang sesuai, dan pemantauan partisipatif. Hal ini harus mencakup jasa 
ekosistem dasar yang keberadaannya sangat penting, termasuk di dalamnya kawasan untuk perlindungan 
daerah tangkapan air, filtrasi air, perlindungan pesisir, pencegahan kebakaran dan pengendalian erosi tanah 
rentan dan tebing (NKT 4). 
 
Persyaratan: 
Penilaian NKT harus dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan diketuai oleh penilai 
yang memiliki lisensi dari Assessor Lisensing Scheme yang dikelola oleh Jaringan Sumber Daya NKT (HCVRN) 
dan mematuhi Panduan Umum terperinci dari HCVRN. 
 
Pengembang dan penasihat teknisnya bersama dengan masyarakat adat, masyarakat lokal dan pengguna lain 
harus secara partisipatif mengidentifikasi jasa ekosistem dasar yang keberadaannya sangat penting bagi mereka. 
 
Pengembang harus melindungi daerah tangkapan air dan kawasan filtrasi air dengan turut mempertimbangkan  
perubahan musiman aliran air dan kejadian cuaca bukan musiman seperti kekeringan dan banjir, misalnya 
melalui pengamanan sempadan dan penyangga sungai. 
 
Pencegahan kebakaran pada vegetasi dan tanah harus diperhatikan dengan cermat, terutama yang terjadi 
karena pengeringan lahan gambut melalui perubahan tinggi air tanah yang disebabkan cuaca atau kekeringan. 
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Melalui konsultasi bersama masyarakat terkait, pengembang harus memastikan bahwa perubahan pemanfaatan 
lahan dan praktik pengelolaan yang diusulkan turut memelihara atau meningkatkan nilai-nilai tersebut, dan 
harus memastikan bahwa rencana pengelolaan yang sesuai diadopsi untuk mengkonservasi kawasan yang 
disisihkan (lihat Bagian 9). 
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Definisi: 
Jasa ekosistem: Manfaat yang diperoleh masyarakat dari ekosistem, termasuk di dalamnya penyediaan jasa 
seperti pangan dan air; pengaturan jasa seperti pengaturan banjir, kekeringan, degradasi lahan, dan penyakit; 
jasa budaya seperti manfaat rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat non materi lain; dan mendukung jasa 
seperti pembentukan tanah dan siklus hara. Jasa dasar yang demikian menjadi NKT 4 yang keberadaannya 
sangat penting (lihat di bawah ini). 
 
Keberadaan sangat penting: Jasa ekosistem memiliki sifat penting jika gangguan terhadap jasa tersebut 
menimbulkan ancaman bencana parah atau dampak negatif kumulatif terhadap kesejahteraan, kesehatan 
atau keberlangsungan hidup masyarakat lokal; terhadap fungsi infrastruktur penting (jalan, dam, waduk, 
skema pembangkit listrik tenaga air, sistem irigasi, bangunan, dll.); atau terhadap NKT lainnya. 
 
(Sumber: HCVRN (2006) Dokumen Panduan Umum)

5. Menjamin mata pencaharian dan ketahanan pangan lokal 
 
Prinsip: 
Pengembang harus memastikan bahwa mata pencaharian dan ketahanan pangan lokal tidak mendapatkan 
dampak buruk dari operasinya dan justru dipelihara atau diperkuat sesuai dengan hak-hak yang diakui secara 
internasional (FAO, 2009). Pengembang harus memberikan dampak keseluruhan yang positif terhadap  
kesejahteraan masyarakat. 
 
Dampak dari kegiatan sebenarnya harus dinilai untuk memverifikasi bahwa komitmen-komitmen tersebut 
dicapai. 
 
Persyaratan: 
Pengembang menghindari dan memitigasi dampak negatif kegiatan yang dijalankannya terhadap mata  
pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat terdampak. Hal ini sebelumnya telah terjadi, khususnya  
karena tidak memadainya lahan yang tersedia untuk melanjutkan kegiatan pertanian yang ada sehingga  
memberikan dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan menimbulkan konflik lahan. Sebaliknya, 
pengembang harus memastikan bahwa lahan memadai tersedia untuk memenuhi ketahanan pangan dan  
kebutuhan mata pencaharian masyarakat terdampak baik bagi generasi sekarang ataupun di masa mendatang, 
dengan turut mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam pilihan dan pola mata pencaharian.  
Dampak negatif terhadap kualitas dan ketersediaan air harus dihindari atau dimitigasi dan dikompensasi. 
 
Walaupun jumlah aktual lahan yang diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan harus ditentukan berdasarkan  
kasus per kasus, melalui proses perencanaan pemanfaatan lahan secara kolaboratif, minimal 0,5 ha2 lahan 
pertanian per orang harus dialokasikan bagi satu unit keluarga untuk tujuan ini. Akses terhadap kawasan 
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2 Toolkit 2.0 Pendekatan SKT, Modul 2. Sifat-sifat input dipertimbangkan secara terperinci oleh Kelompok Kerja Petani Pendekatan SKT,  
 sedangkan FAIR Partnership dan inisiatif lainnya juga mengatur prinsip-prinsip pada area ini.

untuk berburu, memancing, memasang perangkap, dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga 
harus dijamin bersama dengan NKT 5 dengan turut mempertimbangkan pola pemanfaatan di masa sekarang 
dan kemungkinan di masa mendatang. Hal ini menjamin adanya akses terhadap ‘lokasi dan sumber daya yang 
fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian,  
kesehatan, gizi, air, dll.) yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat tersebut’. Dampak yang 
diperkirakan dari adanya kegiatan sawit terhadap ekonomi pangan dan produksi pertanian lokal harus turut 
dipertimbangkan sebagai bagian dari penentuan keputusan ini, termasuk di dalamnya kemampuan bahan pangan  
yang ditumbuhkan untuk dapat diganti (substitutability) dengan pangan yang dibeli, dan ada atau tidaknya 
peningkatan tekanan terhadap sumber pangan sebagai akibat adanya pendatang baru. Persyaratan pangan 
tambahan bagi pekerja migran secara khusus juga harus dipertimbangkan bersama dengan dampak lain  
yang berpotensi timbul karena keberadaan mereka. 
 
Kawasan yang ditunjuk untuk tujuan ketahanan pangan dan mata pencaharian kemudian harus dilindungi dan 
dikelola secara efektif. Kesepakatan mengenai pengelolaan dan pemantauan harus disusun dalam kemitraan 
bersama masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya pihak berwenang set-
empat, melalui proses partisipatif secara inklusif yang mencakup perwakilan dari kelompok minoritas, marginal 
dan rentan, dan harus mematuhi FPIC (lihat Bagian 7). Jika diperlukan, pemantauan, konsultasi, dan adaptasi 
yang tengah berjalan diharuskan ada untuk memastikan adanya pelaksanaan efektif Rencana Pemanfaatan Lahan 
Masyarakat (CLUP) yang dihasilkan dan membetuk bagian dari proses perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan  
lahan yang lebih luas. Semua proses tersebut harus dilaksanakan dalam kerja sama erat dan tulus dengan 
masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa pengetahuan dan praktik lokal yang mereka miliki direfleksikan 
secara penuh dalam proses perencanaan, dan kebutuhan sekarang serta di masa mendatang yang mereka miliki 
dijamin sepenuhnya oleh rencana pemanfaatan lahan yang tengah disusun. 
 
Selain melindungi mata pencaharian dan ketahanan pangan yang ada, pengembang juga harus memberikan  
dampak positif secara keseluruhan dari kegiatan yang mereka jalankan hingga ke tingkat lokal dan lebih dari  
sekadar kontribusi yang mereka berikan di tingkat nasional melalui pajak perusahaan dan ekspor. Selain  
menyediakan pekerjaan dan input lain untuk ekonomi lokal, seperti misalnya infrastruktur ekonomi, pengembang 
berkontribusi melalui penyediaan sarana kesehatan, pendidikan dan air serta sanitasi, terutama ketika penyediaan  
yang ada dari pemerintah masih kurang atau tidak memadai. Dukungan untuk sarana ini dapat disediakan bagi 
pekerja dan keluarganya atau bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada saat ini, input tersebut bersifat tidak 
spesifik dan hanya ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Spesifikasi lebih lanjut dapat memberikan kejelasan 
yang lebih baik mengenai sejauh mana komitmen pengembang dan peran pihak lain. Mekanisme lain untuk  
mendorong dampak positif antara lain skema adil dan setara bagi petani kecil terkait, dukungan bagi petani  
kecil mandiri dan kegiatan lainnya yang menghasilkan pendapatan lokal.2 

 

Sifat input ini harus disepakati dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya pihak 
berwenang pada saat fase perencanaan partisipatif. Pelaksanaannya harus dipantau secara transparan dan 
catatan berbentuk dokumen siap untuk dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat (lihat Bagian 9 mengenai 
pengelolaan). Pengembang harus membuat penilaian mandiri mengenai dampak aktual kegiatan mereka terhadap  
kehidupan dan mata pencaharian masyarakat terdampak. Hal ini bersifat penting bagi mereka agar dapat 
menunjukkan bahwa mereka tengah memenuhi komitmennya untuk melindungi mata pencaharian dan ketahanan 
pangan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian dampak yang demikian 
juga harus memandu pengembangan kebijakan dan memberikan informasi mengenai perubahan apapun terhadap  
pendekatan yang dilakukan, jika diperlukan. Penilaian dampak harus didasarkan pada bukti terperinci dan  
terpercaya. Penilaian tersebut harus mencakup pendapatan, termasuk di dalamnya aspek persebaran, ketahanan 
pangan, dan akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan dan air bersih. Studi Baseline Sosial (Bagian 1) 
memberikan baseline untuk dapat mengukur perubahan yang disebabkan oleh pengembangan. Satu metode yang 
memungkinkan untuk menilai dampak adalah Indeks Kesejahteraan Minyak Sawit (Palm Oil Welfare Indeks/POWI) 
(lihat kotak berikut ini).
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Alat-alat untuk mengukur dampak 
POWI merupakan indeks komposit yang menghitung dampak kesejahteraan lokal dari operasi sawit dengan 
cara menilai perubahan di dalam masyarakat terdampak dalam hal pendapatan, ketahanan pangan, akses 
terhadap air bersih dan terhadap sarana kesehatan, pendidikan dan listrik yang dapat secara langsung 
disebabkan oleh kegiatan pengembang. Perubahan ini dapat positif atau negatif. Indikator ini diukur menurut 
metode yang diterima menggunakan kombinasi data baru yang dikumpulkan pada saat kerja lapangan dan 
rangkaian data yang telah ada. Indeks ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara metode  
pengumpulan data yang kuat dan yang sederhana dan tidak mahal. Indeks ini menunjukkan dampak  
keseluruhan terhadap kesejahteraan dari kegiatan pengembang maupun dampak terhadap berbagai 
komponen. Indeks ini belum mengukur dampak potensial negatif terhadap kesetaraan dari operasi sawit, 
atau dampak ekonomi potensial positif yang lebih luas seperti misalnya dari pengembangan infrastruktur. 
POWI saat ini hanya menunjukkan dampak kegiatan pengembang, tetapi dapat dimodifikasi untuk  
mencerminkan faktor lain seperti penyediaan infrastruktur sosial oleh pemerintah. Alat ini belum diuji 
dan akan dikembangkan lebih lanjut dan diperbaiki melalui uji lapangan. (Sumber: SKT+ (2015) Independent 
Report of the Technical Committee)
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Definisi: 
Mata pencaharian: Cara yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencari nafkah dari 
lingkungan mereka atau dalam ekonomi, termasuk di dalamnya bagaimana mereka memenuhi kebutuhan 
mendasarnya dan meyakinkan dirinya dan generasi selanjutnya akan adanya jaminan akses terhadap pangan,  
air bersih, kesehatan, pendidikan dan materi yang diperlukan untuk kehidupan dan kenyamanan, baik 
melalui cara mereka menggunakan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, barter, 
perdagangan, atau keterlibatan di pasar. Mata pencaharian tidak hanya mencakup akses terhadap sumber 
daya, tetapi juga mencakup pengetahuan dan lembaga yang membuatnya mungkin untuk dilakukan, seperti 
misalnya partisipasi dan integrasi masyarakat; pengetahuan ekologi, keterampilan, bakat dan praktik 
personal, lokal atau tradisional; aset yang intrinsik terhadap cara mencari nafkah tersebut (mis. ladang, 
sawah, peternakan, tanaman budidaya, hewan ternak, sumber daya alam, peralatan, mesin dan kekayaan 
budaya yang tidak berwujud) dan posisi mereka dalam struktur hukum, politik dan sosial. (Sumber: RSPO 
(2013) Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Lestari) 
 
Ketahanan Pangan: Ketika semua orang setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan 
yang memadai, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan preferensi pangan untuk 
kehidupan yang aktif dan sehat. (Sumber: World Food Summit, 1996). 
 
Hak atas pangan: Hak untuk memiliki akses teratur, permanen dan tidak dibatasi, baik secara langsung 
atau melalui cara pembelian secara finansial, terhadap pangan yang cukup dan memadai secara kuantitatif 
dan kualitatif sesuai tradisi budaya masyarakat yang menjadi konsumen, dan yang memastikan adanya hidup 
bahagia dan bermartabat yang bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun mental, secara perorangan 
maupun kolektif. (Sumber: UN Special Rapporteur on the Right to Food (2001)). 
 
Panduan: 
RSPO P&C (2013), HCVRN Common Guidance (2006), RSPO NEXT (2016), POIG Verification Indicators (2016). 
FAO, editor. (2009) The right to adequate food and indigenous peoples. How can the right to food benefit  
indigenous peoples? Roma, Italia: FAO. 
Roundtable on Sustainable Biomaterials (2011) RSB Food Security Guidelines, RSB-GUI-01-006-01 (versi 2.0). 
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Definisi: 
Keragaman budaya: Merujuk pada berbagai cara di mana budaya dari suatu kelompok dan masyarakat 
berekspresi. Ekspresi tersebut diteruskan di dalam dan di antara kelompok dan masyarakat. Keragaman 
budaya bermanifestasi tidak hanya melalui beragam cara di mana warisan budaya manusia diekspresikan, 
diperbanyak dan diteruskan melalui beragam ekspresi budaya, tetapi juga melalui beragam moda penciptaan, 
produksi, penyebaran, distribusi dan kesenangan artistik, melalui cara dan teknologi apapun yang digunakan. 
(Sumber: UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005) 
 
Warisan budaya: Merujuk pada (1) bentuk warisan budaya yang berwujud seperti misalnya obyek berwujud 
yang dapat maupun tidak dapat dipindahkan, lokasi properti, struktur, atau kelompok struktur, yang memiliki 
nilai arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, budaya, artistik, dan religi; (2) sifat alami unik atau obyek 
berwujud yang mengandung nilai budaya seperti misalnya makam, batu, danau, dan air terjun sakral; dan (3)  
contoh tertentu dari bentuk tidak berwujud suatu budaya yang didefinisikan sebagai praktik, representasi, 
ekspresi, pengetahuan, keterampilan; serta instrumen, obyek, artefak dan ruang budaya yang berkaitan 
dengannya yang diakui oleh masyarakat, kelompok dan, di beberapa kasus, perorangan sebagai bagian dari 
warisan budayanya. (Sumber: UNDP Social and Environmental Standards (No. 4 Cultural Heritage)).

6. Keragaman dan identitas budaya 
 
Prinsip: 
Hukum internasional mengakui dan melindungi keragaman ekspresi budaya dari warisan budaya yang berwujud 
dan tidak berwujud, dan mengharuskan penghormatan dan akses memadai terhadap warisan yang demikian 
untuk generasi sekarang dan mendatang. 
 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang diidentifikasi melalui penilaian NKT harus dipelihara dan ditingkatkan 
melalui perencanaan pemanfaatan lahan secara kolaboratif, penetapan kawasan yang disisihkan untuk 
konservasi, adopsi rencana pengelolaan yang sesuai dan pemantauan partisipatif. Hal ini mencakup lokasi, 
sumber daya, habitat dan lanskap yang penting secara budaya, arkeologi atau sejarah di tingkat global maupun 
nasional, dan/atau yang sangat penting secara budaya, ekologi, ekonomi atau religi/sakral atau spiritual bagi 
budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat 
lokal atau masyarakat adat tersebut (NKT 6). 
 
Persyaratan: 
Sebagai bagian dari penilaian NKT yang disyaratkan, pengembang dan penasihat teknisnya harus bekerja 
sama secara partisipatif dengan masyarakat adat, masyarakat lokal dan pengguna lain untuk mengidentifikasi 
dan menjaga lahan dan sumber daya lainnya yang dianggap masyarakat terkait sebagai hal-hal  yang sangat 
penting bagi identitas budayanya. 
 
Pengembang harus memastikan bahwa lokasi yang penting untuk dikunjungi secara berkala, yang dapat saja 
dikunjungi oleh non penduduk lokal, juga diidentifikasi dan dilindungi, seperti misalnya tempat-tempat yang 
penting untuk alasan budaya, ziarah, ritual religi atau acara lainnya. 
 
Pengembang harus menghormati tradisi, nilai dan pengetahuan budaya masyarakat adat, masyarakat lokal 
dan pengguna lainnya, dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan atau menunjukkan pengetahuan mereka 
tanpa FPIC masyarakat sebagaimana ditunjukkan melalui lembaga perwakilan masyarakat itu sendiri (lihat 
Bagian 2). 
 
Bersama dengan masyarakat terkait dan FPIC, pengembang harus mengambil tindakan untuk menjamin dan 
melindungi kawasan yang demikian dari kerusakan atau gangguan, dan akan memastikan dan/atau membatasi 
akses terhadap kawasan tersebut berdasarkan norma dan pilihan masyarakat. Untuk memelihara nilai yang 
telah teridentifikasi ini, zona penyangga dapat dibentuk dan dijaga di sekitar kawasan yang demikian.
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Norma internasional relevan lainnya: 
World Heritage Convention (1972). 
UNESCO (2013) Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.  
Convention on Biological Diversity (1992) (terutama pasal 8j dan 10c). 
 
Pedoman: 
Brown, E., et al. (2013) Common Guidance for the Identification of High Conservation Values.  
HCV Resource Network. Tersedia di: www.hcvnetwork.org/ (diakses 27 April 2017)
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7. Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan 
 
Prinsip: 
Masyarakat adat, masyarakat lokal dan pengguna lahan lainnya memiliki hak untuk memberikan atau tidak 
memberikan FPIC yang mereka miliki untuk kegiatan yang direncanakan pada lahan mereka sebagaimana 
diekspresikan melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih sendiri dengan bebas. 
 
Prinsip ini berlaku bagi perkebunan dan plasma yang direncanakan dan terhadap klasifikasi yang lebih luas 
mengenai pemanfaatan lahan, pengelolaan dan hambatan dan manfaat dari pemanfaatan lahan yang ditimbulkan 
oleh penanaman sawit, NKT dan Pendekatan SKT. 
 
Persyaratan: 
Pengembang harus memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna lahan lainnya mengenai hak 
atas FPIC yang dimiliki masyarakat. Pengembang menjelaskan bahwa pihaknya harus menghormati keputusan 
masyarakat dan bahwa FPIC mencakup hak untuk berkata ‘tidak’ terhadap usulan. 
 
Pengembang harus memastikan bahwa masyarakat, pengguna dan perwakilan yang mereka pilih dengan bebas 
tidak tunduk pada paksaan, suap atau paksaan dalam bentuk lain. Pengembang tidak menerima lahan yang 
diambil alih pemerintah untuk kepentingan nasional (‘eminent domain’). Pengembang melarang penggunaan 
tentara bayaran dan para militer di operasinya. Pengembang melarang intimidasi dan kekerasan ekstra yudisial 
oleh pasukan keamanan. 
 
Sebelum memperoleh FPIC dari masyarakat, pengembang tidak boleh mencabut izin tersebut, menetapkan 
lahan atau memulai operasi apapun yang dapat memberi dampak pada hak masyarakat. 
 
Pengembang harus memastikan bahwa masyarakat dan pengguna mendapatkan informasi secara penuh 
mengenai implikasi kesepakatan apapun. Informasi harus disediakan dalam bentuk dan bahasa yang  
sebagaimana mestinya dan harus mencakup ringkasan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)  
partisipatif; penilaian NKT partisipatif dan rencana pengelolaan; stratifikasi SKT, rencana pengelolaan dan 
larangan pemanfaatan lahan; dan usulan pemberian kompensasi, pembagian manfaat dan pengaturan  
hukumnya. Informasi harus disediakan mengenai implikasi usulan pengaturan petani dan implikasi usulan  
pelaksanaan, prosedur pemantauan partisipatif dan keluhan. Penyebarluasan dan transparasi penuh meru-
pakan hal paling penting untuk membangun rasa percaya antara perusahaan dan masyarakat yang menjadi 
dasar hubungan kerja yang produktif. Secara khusus, hal ini penting dalam situasi di mana terdapat riwayat 
sengketa lahan. 



8. Sistem insentif yang adil untuk konservasi 
 
Prinsip: 
Sistem insentif yang adil dan disetujui bersama dikembangkan untuk mendorong partisipasi penuh masyarakat 
adat, masyarakat setempat dan pengguna lahan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan kawasan yang 
disisihkan untuk tujuan konservasi NKT dan SKT, sembari menjamin masyarakat tersebut akan adanya akses 
terus-menerus terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan NKT 5. 
 
Persyaratan: 
Insentif ditawarkan kepada masyarakat untuk mendorong dukungan mereka terhadap konservasi yang efektif 
dan harus mencakup: kepenguasaan atas lahan mereka yang terjamin, termasuk di dalamnya lahan-lahan 
yang disepakati sebagai hutan SKT; imbalan karena memelihara hutan SKT; dan penciptaan kesempatan kerja 
sebagai bagian dari perlindungan hutan SKT. Paket konservasi dan pengembangan terpadu juga harus dibentuk 
di mana dukungan bagi penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi dan/atau mata pencaharian alternatif 
dihubungkan secara langsung dengan dukungan aktif masyarakat untuk konservasi. Program yang demikian 
harus dikembangkan secara transparan dan partisipatif sepenuhnya di mana masyarakat sendiri yang menentukan 
prioritas pengembangan mereka sendiri karena dukungan dan partisipasi penuh masyarakat merupakan hal 
yang sangat penting untuk mencapai hasil konservasi yang efektif. Opsi pengelolaan dan pengelolaan bersama 
oleh masyarakat juga harus didorong (lihat Bagian 9). 
 
Insentif harus ditambahkan ke dalam komitmen perusahaan yang ada terkait perlindungan terhadap hak dan 
mata pencaharian, di mana pemenuhan akan hal tersebut merupakan prasyarat konservasi yang efektif dari 
sudut pandang masyarakat. Insentif juga harus secara jelas dibedakan dari manfaat lain yang diterima, termasuk 
di dalamnya kompensasi. Paket insentif harus turut mempertimbangkan pola pemanfaatan yang telah ada  
terhadap kawasan konservasi yang diusulkan, serta pengetahuan masyarakat dan praktik konservasi yang 
telah ada. Akses terus-menerus bagi masyarakat terhadap kawasan yang disisihkan untuk konservasi harus 
dijamin sebagai bagian dari skema insentif dalam jangka waktu yang dirancang untuk memastikan bahwa 
pemanfaatan terus-menerus tersebut berkelanjutan. 
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Panduan: 
RSPO Human Rights Working Group (2015) Free, prior and informed consent: guide for RSPO members.
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Sebelum negosiasi, pengembang dan masyarakat terlebih dahulu sepakat mengenai prosedur yang akan  
digunakan untuk berbagi informasi, diskusi mengenai pengembangan adan opsi konservasi, dan negosiasi. 
Pengembang harus menghormati metode negosiasi dan pengambilan keputusan yang lebih disukai secara 
budaya oleh masyarakat. 
 
Pada saat negosiasi, pengembang memberikan waktu dan kesempatan bagi masyarakat untuk: berunding di 
antara mereka sendiri tanpa intervensi luar; berusaha mendapatkan saran dari konselor hukum dan penasihat 
teknis yang mereka pilih sendiri; berupaya mendapatkan klarifikasi dari pengembang atau konsultan mereka 
mengenai implikasi kawasan konservasi NKT dan SKT yang disisihkan; mengusulkan pengaturan alternatif; 
mengecualikan sebagian atau seluruh lahan mereka dari penanaman dan konservasi. 
 
Pengembang harus memberikan waktu bagi masyarakat untuk meninjau kesepakatan secara hati-hati dan 
mandiri sebelum penandatanganan. Kesepakatan bersifat mengikat kedua belah pihak/semua pihak dan harus 
diratifikasi oleh pemerintah setempat atau notaris. Salinan kesepakatan yang telah dinegosiasikan harus  
diberikan kepada semua pihak yang terlibat. 
 
Pengembang harus mendokumentasikan proses dan keluaran dari kesepakatan yang dinegosiasikan dan  
pengaturan kompensasinya dengan disertai bukti partisipasi pihak terdampak dan kemudian membuat  
dokumen tersebut tersedia secara publik.



Bagi masyarakat yang memilih untuk berpartisipasi dalam pengembangan sebagai petani, maka insentif lebih 
lanjut harus mencakup pelatihan mengenai bagaimana mengidentifikai dan memelihara hutan SKT; akses bebas 
atau bersubsidi terhadap penginderaan jarak jauh dan alat lain untuk penilaian SKT seperti LiDAR; akses bebas 
atau bersubsidi terhadap verifikasi mandiri pemeliharaan hutan SKT; pelatihan mengenai pendirian, pengelolaan, 
pemanenan dan penjualan hasil perkebunan; bibit dan pupuk berkualitas tinggi dalam harga yang bersubsidi; 
dukungan kelembagaan terhadap koperasi; dukungan bagi peningkatan akses terhadap fasilitas kredit; dan 
meningkatnya harga hasil bumi sebagai imbalan dari pemeliharaan hutan SKT.
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Opsi untuk paket insentif 
Sistem insentif untuk pengelolaan yang dilakukan masyarakat atas kawasan yang disisihkan untuk tujuan 
konservasi harus disertai perencanaan pemanfaatan lahan yang lebih luas untuk memastikan pemenuhan 
kebutuhan dasar, mata pencaharian yang aman dan ketahanan pangan. Paket insentif perlu didefinisikan 
dengan jelas dan tunduk kepada FPIC. Hadiah dan kontribusi non tunai harus menjadi preferensi untuk 
meningkatkan manfaat dan keberlanjutan jangka panjang, dan sehingga mengurangi pemborosan hal-hal 
yang tidak dapat digunakan di pasar atau dalam ekonomi tunai di kalangan masyarakat. Studi Baseline dan 
rencana pemanfaatan lahan masyarakat merupakan hal yang penting untuk tujuan ini. Peran di masa lalu 
masyarakat dalam memelihara hutan ‘SKT’ ini perlu diakui dan jika memungkinkan pengetahuan ekologi 
lokal (pengetahuan adat) perlu dihormati. Kawasan yang disisihkan untuk tujuan konservasi akan diterima 
masyarakat hanya jika mereka memiliki hak atas lahan yang kuat dan dijamin akan adanya akses dan pe-
manfaatan terhadap sumber daya seperti misalnya HHBK, perburuan dan produksi kayu terbatas. Urutan 
di mana unsur paket yang disepakati dan diberikan juga harus disepakati di awal. Mekanisme diperlukan 
untuk memastikan bahwa insentif dan manfaat langsung diterima masyarakat karena mereka tidak mem-
buka hutan SKT di lahan mereka. Jika dana akan didapatkan dari pemerintah dan donor, maka dana terse-
but tidak boleh diberikan lewat perusahaan. Perlu dilakukan pemikiran yang cermat mengenai bagaimana 
cara mengatur kawasan yang demikian dan mencegah akses pihak ketiga. Periode (jumlah tahun) untuk 
pengaturan kawasan yang disisihkan harus didefinisikan dengan jelas (seperti contohnya 25 tahun sesuai 
dengan siklus pohon sawit). Kesepakatan juga diperlukan bersama dengan pemerintah setempat untuk 
menentukan bagaimana kepenguasaan lahan masyarakat dan kawasan ‘yang disisihkan’ akan diperkuat 
berdasarkan hukum nasional dan lokal (kepenguasaan lahan dan hutan).
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9. Pengelolaan dan pemantauan kawasan konservasi 
 
Prinsip: 
Jika kawasan perlu untuk disisihkan atau pemanfaatannya dibatasi untuk memelihara dan meningkatkan 
kawasan NKT dan hutan SKT, dan kawasan tersebut bertumpang-tindih dengan lahan yang dimiliki, diduduki 
atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat, masyarakat lokal dan lainnya, maka kawasan tersebut diintegrasikan 
ke dalam rencana pemanfaatan lahan masyarakat, dan kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan  
partisipatif diadopsi berdasarkan FPIC. 
 
Persyaratan: 
Berdasarkan pemetaan partisipatif, penilaian dan rencana pemanfaatan lahan masyarakat, pengembang,  
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya termasuk di dalamnya pihak berwenang setempat bekerja 
sama untuk mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan partisipatif yang disepakati bersama. 
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Panduan: 
Brown, E. dan Senior, M. (2014). Common guidance for the management and monitoring of High Conservation 
Values. HCV Resource Network.  
Forest Peoples Programme (2013) Monitoring Protocol for High Conservation Values 5 and 6 with Guidelines on 
Best Practices in Community Engagement.  
WWF (2015) Community-Based Monitoring, Reporting and Verification Know-How: sharing knowledge from practice.  
Tebtebba Foundation (2015) Basic Course on Community-Based Monitoring and Information Systems (CBMIS) for 
Community Trainers and Organizers, Baguio.  
High Carbon Stock Approach Steering Group (2015) High Carbon Stock Approach Toolkit 1.0. 

Rencana ini harus mencakup: baseline nilai kunci yang disepakati; deskripsi dan lokasi setiap nilai yang ada 
dan bagaimana nilai tersebut akan dilindungi, dipelihara dan/atau ditingkatkan; ancaman yang teridentifikasi;  
kawasan yang dipetakan dengan jelas guna disisihkan untuk konservasi, pemanfaatan terbatas, mata pen-
caharian dan penanaman sawit; klarifikasi mengenai kegiatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan di 
kawasan tertentu; dan siapa yang akan diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan setiap aktifitas dan/
atau memiliki akses terhadap kawasan tertentu. Pengelola harus memperjelas: siapa yang akan memantau 
kesesuaian terhadap rencana; bagaimana tindakan tersebut akan didukung dan diterapkan (lihat juga Bagian 
8); bahwa norma dan prosedur tersebut berlaku bagi pengembang dan pihak lainnya; dan bahwa perhatian 
khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa konversi lahan, persiapan lahan, penanaman, jalan, konstruksi 
pabrik dan jembatan, penggunaan bahan kimia pertanian dan limbah cair pabrik tidak mempengaruhi pengguna 
hilir, termasuk di dalamnya perikanan dan pertanian. 
 
Rencana pengelolaan dan pemantauan juga akan memberikan klarifikasi mengenai: kawasan mana dan 
aktifitas apa saja yang berada di bawah kendali dan pengelolaan masyarakat; kawasan mana dan aktifitas apa 
saja yang berada di bawah kendali dan pengelolaan pengembang; kawasan mana dan aktifitas apa saja yang 
akan dikendalikan dan dikelola oleh pihak ketiga seperti lembaga pemerintah atau LSM; pengaturan apa saja, 
jika ada, yang akan dibuat untuk pengelolaan bersama; kepenguasaan lahan mana yang akan diterapkan untuk 
memperkuat pengelolaan ini; dan implikasi dari pengaturan tersebut terhadap aspek hukum, mata pencaharian, 
budaya dan hak. 
 
Dengan didasarkan pada FPIC masyarakat untuk pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan partisipatif, 
tindakan yang sesuai secara budaya harus dilaksanakan untuk: melatih anggota masyarakat mengenai teknik 
pemantauan; menentukan baseline secara bersama; mengidentifikasi ancaman; mengukur perubahan terkait 
baseline; dan menyepakati langkah yang akan diambil untuk mendorong dan menerapkan rencana yang telah 
disepakati dan memelihara atau meningkatkan nilai-nilai yang telah teridentifikasi. Pengembang harus berbagi 
informasi yang didapatkan dari penginderaan jauh dan pemantauan luar lokasi lainnya kepada pemangku  
kepentingan lainnya. 
 
Pengembang juga harus berkonsultasi dengan masyarakat dan memberikan informasi kepada mereka  
mengenai larangan pemanfaatan lahan yang akan diobservasi di kawasan konservasi yang dipelihara di  
kawasan sekitar, yang tidak bertumpang tindih dengan lahan masyarakat. 
 
Jika pemantauan menunjukkan perlunya dilakukan perubahan rencana pengelolaan atau pemanfaatan lahan 
(‘pengelolaan adaptif’) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, maka rencana tersebut harus dinegosiasikan 
kembali dengan pemegang hak dan pengguna lahan terkait.
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10. Prosedur keluhan dan upaya penyelesaian untuk persyaratan sosial pendekatan SKT 
 
Prinsip: 
Berdasarkan hukum internasional, pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan hak untuk remediasi 
dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, dan kepuasan dan/atau jaminan atas ketidakberulangan. 
 
Terdapat sistem terdokumentasi yang disepakati bersama untuk menangani pengaduan dan keluhan dan sistem 
tersebut bersifat inklusif, komprehensif dan transparan, dan memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui 
internasional. 
 
Hak ini merupakan hak aktif dan berlaku pada tindakan di masa lalu yang tidak sesuai dengan persyaratan sosial 
Pendekatan SKT yang harus ditanggapi dan diremediasi. 
 
Persyaratan: 
Pengembang harus membentuk sistem efektif dan proaktif untuk menanggapi keluhan dan pengaduan yang 
muncul berdasarkan Persyaratan Sosial Pendekatan SKT. Sistem ini harus disepakati bersama, berimbang, dan 
akuntabel. Semua unsur proses harus didokumentasikan secara penuh dan dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan, termasuk di dalamnya terjemahan ke dalam bahasa lokal, jika diperlukan. Pengembang harus 
memastikan bahwa pihak pengadu dapat mengakses penasihat legal dan teknis independen yang mereka pilih 
sendiri untuk mendukung mereka, dan menyediakan opsi mediasi pihak ketiga. 
 
semua prosedur harus dibuat melalui proses konsultatif yang disepakati dan dipahami bersama, dengan  
representasi penuh dari semua pihak terdampak, dan semua pihak diberikan informasi secara penuh  
mengenai semua pengembangan. 
 
Jika keluhan atau konflik muncul, baik terkait pemanfaatan lahan maupun proses akuisisi lahan, gangguan 
atau kekerasan di tempat kerja, atau faktor lainnya, maka pengembang harus mengambil tindakan untuk  
menyelesaikannya dan memberikan bukti terdokumentasi mengenai penyelesaian ini. Prosedur harus jelas 
dan diketahui, dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan hasilnya harus memenuhi standar hak asasi manusia 
yang diakui internasional. 
 
Prosedur kompensasi harus didokumentasikan secara adil, dapat diakses dan disepakati bersama melalui  
proses konsultasi inklusif. Prosedur tersebut juga tidak mendiskriminasi dan turut mempertimbangkan  
perbedaan dalam kemampuan untuk mengklaim hak karena gender, etnik, kebangsaan, dll., yang muncul  
dari peraturan perundangan nasional. 
 
Sebagai bagian dari prosedur untuk menangani keluhan dan pengaduan, pengembang harus secara eksplisit 
menanggapi kontradiksi yang ada antara peraturan perundangan nasional dan persyaratan berdasarkan standar 
hak asasi manusia internasional. 
 
Pengembang juga harus menangani keluhan yang muncul dari proses pelibatan sosial di masa lalu yang tidak 
sesuai. Pengembang harus memberikan upaya perbaikan untuk isu yang muncul dari FPIC yang tidak memadai  
ketika melakukan penanaman kembali atau akuisisi perkebunan yang telah ada, dengan identifikasi yang berlaku 
surut (retroactive) terhadap NKT 4, 5 dan 6 yang telah ada sebelum konversi, jika diperlukan (lihat juga Bagian 13).
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RSPO P&C (2013), RSPO NEXT (2016), POIG Verification Indicators (2016). 
UN (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights. 
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11. Melindungi hak pekerja 
 
Prinsip: 
Pengembang mematuhi hak pekerja secara penuh bagi semua pekerjanya terkait kompensasi, kondisi kerja, 
dan kebebasan berserikat. Hak-hak ini diatur secara jelas di dalam kebijakan kerja pengembang mulai dari 
awal pengembangan dan berlaku bagi semua pekerja tanpa memandang statusnya. 
 
Pengembang menghormati konvensi internasional yang mengatur hak-hak pekerja tersebut dan larangan 
terkait praktik kerja anak, kerja paksa dan kerja wajib.3 
 
Persyaratan: 
Standar, ekspektasi dan komitmen pekerja harus ditetapkan di awal sebagai bagian dari negosiasi. Pengembang 
harus memberikan upah bagi pekerjanya setidaknya sebesar upah minimal yang ditetapkan, atau ‘upah hidup 
layak’, sebagaimana ditetapkan dan ditentukan menggunakan metode yang diterima (Prinsip dan Kriteria RSPO, 
Kriteria 6.5). Paket kompensasi total disepakati bersama dengan pekerja melalui proses yang terdokumentasi dan 
transparan. Pengembang menyediakan kondisi kerja yang aman dan adil bagi pekerjanya. Hal ini mencakup pela-
rangan sepenuhnya terhadap kontak dengan bahan berbahaya bagi pekerja di bawah usia 18 tahun dan perempuan 
hamil, penyediaan alat pelindung diri yang memadai bagi semua pekerja, dan penghindaran zat spesifik secara 
keseluruhan. Pengembang juga menyediakan metode pembayaran, pengaturan jam kerja dan jam lembur, dan hak 
cuti secara adil. Pengembang memastikan bahwa pekerja bebas berserikat dan mewakili diri mereka sendiri untuk 
tujuan perjanjian kerja bersama (PKB) dan negosiasi, dan bahwa mereka diberi informasi penuh mengenai hak 
terkait yang mereka miliki. Hal ini mencakup pekerja migran yang mungkin tidak mengetahui hak atas keanggotaan 
dan perwakilan serikat dagang. 
 
Standar ini harus diberlakukan pada semua pekerja, baik pekerja harian, sementara maupun permanen, yang 
dipekerjakan langsung atau melalui kontraktor, migran atau warga negara itu sendiri. Pengembang harus 
memiliki proporsi pekerja permanen setinggi mungkin dibandingkan dengan pekerja sementara atau hariannya 
karena dua jenis pekerja ini jauh lebih berpotensi mengalami pelanggaran hak atau tidak terpenuhinya hak 
yang mereka miliki. Jika pekerja kontrak dipekerjakan pada saat fase operasi tertentu, maka pengembang 
memantau ketaatan kontraktor terhadap persyaratan ini. 
 
Pengembang mengambil tindakan aktif untuk sepenuhnya mematuhi peraturan konvensi internasional mengenai 
praktik kerja paksa atau kerja wajib dan kerja anak dengan memastikan dan menunjukkan bahwa tidak ada 
praktik kerja anak atau kerja paksa atau pekerja yang diperdagangkan di dalam kegiatan mereka. Tindakan 
spesifik lebih lanjut perlu untuk diambil guna memastikan bahwa hak pekerja migran juga dilindungi, termasuk 
di dalamnya hak mereka untuk menyimpan sendiri dokumen dan benda bernilai lainnya dan hak mereka untuk 
tidak dibebani biaya rekrutmen yang terlampau tinggi. 
 
Pengembang diharuskan untuk memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur secara rinci berbagai  
kebijakan di bidang tersebut, menentukan jangka waktu, mengalokasikan tanggung jawab pelaksanaan, 
dan menetapkan indikator pemantauan dan penilaian. Prosedur tersebut harus telah ditetapkan sejak awal 
pengembangan walaupun keberlakuannya secara penuh dilaksanakan setelah direkrutnya tenaga kerja yang 
lebih besar dan permanen.

3 ILO Conventions 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, 111, 155, 161, 181, ILO Multilateral Framework on Labour Migration, Non-binding Principles and  
 Guidelines for a Rights-based Approach to Labor Migration (2005), the ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work (1998),  
 dan the Protokol Palermo PBB (2000).
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12. Memastikan non diskriminasi 
 
Prinsip: 
Sesuai dengan prinsip internasional yang berkedudukan kuat mengenai non diskriminasi, maka pengembang 
harus memastikan bahwa mereka memperlakukan semua pihak dan pemangku kepentingan secara adil dan 
setara tanpa memandang agama, ras, suku, kebangsaan, gender, usia, orientasi seksual atau afiliasi politik. 
 
Persyaratan: 
Pemangku kepentingan tidak diperbolehkan melakukan praktik diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain 
memastikan perlakuan yang adil terkait upah, kondisi kerja dan kebebasan berserikat, mereka juga harus 
memastikan bahwa tidak ada kekerasan atau pelecehan di tempat kerja dan bahwa hak reproduktif mereka 
dilindungi. Jika terdapat perempuan dalam proporsi signifikan dalam tenaga kerja, maka pengembang membentuk 
komite gender yang dikelola oleh perempuan untuk menanggapi isu khusus yang mereka hadapi. 
 
Pengembang harus memperluas perlakuan adil dan setaranya bagi semua pihak, termasuk di dalamnya 
pekerja migran. Hal ini mencakup hak pekerja yang mereka miliki sebagaimana didiskusikan di atas, serta 
penyediaan manfaat seperti misalnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sekalipun jika hal ini bertentangan 
dengan persyaratan nasional. 
 
Pengembang harus memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap semua pihak, dalam proses komunikasi 
dan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Proses ini harus mencakup perwakilan dari segala jenis kelompok 
minoritas, marginal dan rentan untuk membentuk hubungan dan proses yang efektif dan transparan (lihat kotak 
petunjuk berikut ini). Proses ini harus dapat diakses dan transparan, dan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, 
jika diperlukan. Pengembang juga harus menunjukkan adanya pendekatan yang adil dan non diskriminatif dalam 
prosedur pengaduan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya dengan turut mempertimbangkan perbedaan 
dalam kemampuan untuk melakukan klaim atas hak-hak yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan. 
 
Pengembang harus memberlakukan SOP yang mengatur secara terperinci kebijakan di semua bidang tersebut 
dengan disertai jangka waktu pelaksanaan, alokasi tanggung jawab dan indikator pemantauan dan verifikasi.

Panduan 
RSPO P&C (2013), 6.5-9; RSPO NEXT (2016), HR 4.1-4.8; POIG Verification Indicators (2016), 2.5.1-10. 
Humanity United (2015). Free and fair labor in palm oil production: principles and implementation guidance. 
 
Contoh 
Penelitian yang dilaksanakan di Indonesia menyoroti bahwa jauh lebih banyak dampak positif dari operasi 
minyak sawit di masa lalu di mana pekerja mendapatkan manfaat dalam bentuk rumah, keamanan kerja, 
serta upah yang wajar dibandingkan dengan upah saat ini yang rendah dan kurangnya daya tawar pekerja 
sementara, yang tidak memiliki lahan di mana sebagian besarnya adalah perempuan (Li 2015). Di Liberia, 
walaupun upah yang diberikan pengembang memenuhi tingkat upah minimum nasional, upah tersebut  
sebagian besar dianggap secara lokal tidak memadai untuk memenuhi kehidupan yang layak, di mana 
pekerja harian dipekerjakan melalui kontraktor atau bahkan lebih buruk lagi (Atkinson 2015; SKT+ Studi 17). 
Sebaliknya, beberapa pemberi kerja seperti Agropalma dari Brazil yang merupakan anggota POIG  
memberikan paket hubungan kerja yang secara keseluruhan lebih besar kepada tenaga kerja stabilnya, 
sebagai pengakuan atas semakin meningkatnya manfaat jelas bagi semua pihak sebagai hasilnya.

Versi 2.0: Mei 2017

MODUL 2  PERSYARATAN SOSIAL 
BAGIAN B: PERSYARATAN SOSIAL UNTUK MELINDUNGI HUTAN STOK KARBON TINGGI  
DI KAWASAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT



Versi 2.0: Mei 201748

13. Menerapkan Pendekatan SKT pada kegiatan yang telah berjalan 
 
Prinsip: 
Pengembang yang menerapkan Pendekatan SKT dan standar NKT terhadap perkebunan yang telah ada dan  
sebelumnya telah mengakuisisi lahan harus melakukan negosiasi dengan masyarakat  dan melakukan pemulihan 
atas kurangnya/tidak adanya penerapan persyaratan di atas ketika perkebunan tersebut pertama kali didirikan 
atau lahan tersebut diakuisisi. 
 
Persyaratan: 
ketika menerapkan Pendekatan SKT dan kawasan yang disisihkan untuk tujuan NKT, hal ini akan mengubah luas 
kawasan untuk sawit (termasuk plasma) dan demi hak dan mata pencaharian masyarakat, maka pengembang 
akan melakukan negosiasi kembali dengan masyarakat terkait dan memperoleh FPIC masyarakat atas perubahan  
yang diusulkan. Hal ini harus mencakup segala rencana untuk memulihkan dan membasahi kembali lahan gam-
butior and Informed Consent to any proposed changes. This must include any plans to restore and rewet peatlands. 
 
Sesuai dengan persyaratan di Bagian 2, 3 dan 7, dan bersama dengan masyarakat dan pengguna lahan sebe-
lumnya yang terkait, maka pengembang harus merevisi (atau melaksanakan pemetaan) pemetaan partisipatif 
mengenai kawasan yang mengandung hak-hak adat dan pemanfaatan lahan yang telah ada sebelumnya. 
 
Rencana tata ruang yang telah direvisi menunjukkan lahan mana yang kini diusulkan untuk disisihkan sebagai 
hutan SKT dan NKT harus diberitahukan ke berbagai pihak. Implikasi kawasan yang disisihkan dan diusulkan 
terhadap hak dan mata pencaharian juga harus diperjelas. 
 
Harus disediakan waktu dan sumber daya yang memadai untuk pemetaan masyarakat ini sehingga masya-
rakat mengembangkan rencana pemanfaatan lahan mengenai bagaimana mereka akan mengakomodasikan 
mata pencaharian dan kebutuhan mendasar generasi sekarang dan generasi di masa mendatang dengan 
turut mempertimbangkan perubahan yang diusulkan di dalam alokasi lahan terhadap sawit dan kawasan yang 
disisihkan untuk tujuan konservasi. 
 
Pengembang dan masyarakat kemudian harus melakukan negosiasi kembali mengenai kesepakatan tentang 
lahan, pemanfaatan lahan dan rencana untuk pengelolaan dan pemantauan, termasuk di dalamnya mengem-
bangkan rencana yang disepakati bersama mengenai bagaimana cara merestorasi, memberikan kompensasi, 
memelihara dan meningkatkan nilai sosial dan lingkungan yang telah hilang

Panduan: 
RSPO P&C (2013), RSPO NEXT (2016), POIG (2013). 
 
Tantangan: 
Peraturan perundangan dan sistem administratif nasional terkadang menghalangi atau mencegah masyarakat 
adat, masyarakat dan pekerja untuk memilih perwakilan mereka sendiri. Lembaga adat bisa jadi tidak memiliki 
legalitas sehingga struktur pemerintahan lokal yang bertanggung jawab dapat menghalangi atau mengganti 
pihak yang berwenang secara adat, perwakilan perempuan mungkin didiskriminasi, serikat dagang independen 
mungkin akan diganggu atau dilarang. 
 
Pengambilan keputusan melalui struktur yang tidak demokratis sering kali dianggap sebagai pemaksaan 
(koersif) dan tidak adil oleh anggota masyarakat dan meningkatkan risiko bahwa segala kesepakatan yang 
telah dicapai mengenai pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan harus dibenci dan kemudian ditolak dan 
diabaikan. Jika hal tersebut terjadi, maka kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan, pembagian manfaat, 
pengelolaan lahan dan segala pembatasan mengenai pemanfaatan kawasan yang disishkan untuk tujuan 
konservasi NKT atau SKT, mungkin tidak akan dihomati oleh masyarakat lokal, pekerja dan orang-orang 
yang tanggungnya, sehingga mengacaukan keberlanjutan dari penanaman sawit maupun upaya konservasi.
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Tantangan: 
Penerapan pendekatan SKT dan NKT pada kawasan yang telah diakuisisi atau telah ditanami menimbulkan 
tantangan, baik bagi masyarakat maupun perusahaan yang mungkin sebelumnya telah menyepakati usulan 
rencana pengembangan, dengan harapan bahwa kawasan tersebut akan ditanami dengan sawit (termasuk 
plasma) atau tetap tersedia untuk pemanfaatan lain seperti misalnya mata pencaharian masyarakat. 
 
Pelaksanaan pendekatan NKT dan SKT yang terlambat kemudian dapat menghalangi pengembangan kawasan 
baik untuk sawit maupun mata pencaharian. Lahan gambut mungkin perlu direhabilitasi dan dibasahi kembali, 
koridor hutan dibentuk kembali untuk hidupan liar, daerah tangkapan air, tebing curam dan penyangga sempadan  
sungai (strip riparian) direboisasi, zona penyangga dibentuk, kawasan untuk memenuhi kebutuhan dasar  
diperluas dan lokasi sakral direstorasi. Hutan yang hilang mungkin perlu dikompensasi. Perubahan-perubahan 
ini mungkin menantang baik bagi masyarakat karena mata pencaharian dan pendapatan mereka dapat menjadi 
terbatas, maupun bagi perusahaan karena mereka terbebani biaya baru dan laba mereka menjadi berkurang. 
Baik perusahaan maupun petani juga dapat menghadapi kesulitan baru untuk melunasi utang yang digunakan 
untuk mengembangkan lahan. Dalam situasi yang berubah ini, maka menjadi kepentingan kedua belah pihak 
untuk melakukan negosiasi kembali mengenai kesepakatan yang ada sesuai dengan FPIC. 
 
Hal yang lebih menantang adalah ketika perusahaan telah mengakuisisi lahan tanpa adanya FPIC dari 
masyarakat adat, masyarakat lokal dan pengguna lainnya. Jika demikian, maka diperlukan negosiasi  
kembali sesuai dengan hukum internasional mengenai hak asasi manusia (lihat Bagian 10). 
 
Bacaan lebih lanjut: 
HCS+ Science Study (2015): Consulting Reports 14 and 16. 
 
FPP (2016) How can ‘Zero Deforestation’ policies accommodate the rights and livelihoods of local communities 
and indigenous peoples? Lessons from the field. Paper presented to the World Bank Conference on Land and 
Poverty, 14-18 March 2016.

Versi 2.0: Mei 2017 49

14. Implikasi zonasi Pendekatan SKT bagi masyarakat 
 
Prinsip: 
Pengembang dan penasihat teknisnya perlu mengakui dan mengakomodasi hak dan implikasi terhadap mata 
pencaharian dari diperbolehkannya konversi fragmen hutan di suatu lokasi sebagai ganti dari perlindungan atau 
restorasi hutan untuk menghubungkan dengan kawasan hutan yang lebih besar di tempat lain. 
 
Persyaratan: 
Jika tindakan yang diusulkan ini bertumpang-tindih dengan lahan yang dimiliki, diduduki atau digunakan oleh 
masyarakat, maka tindakan ini hanya boleh dilakukan dengan adanya FPIC dari masyarakat yang terlibat dan 
setelah dilakukannya penilaian sosial dari kedua belah pihak. 
 
Semakin jauh jarak antara masyarakat, maka semakin rumit pula proses negosiasi yang dilakukan untuk 
memperoleh persetujuan. Karena dampaknya terhadap sejumlah masyarakat dapat sedikit berbeda, maka 
perlu dieksplorasi mengenai opsi berbagi biaya dan manfaat antara dua kelompok masyarakat tersebut.
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