
Arahan Proforest mengenai Pengadaan dan 
Produksi secara Bertanggung Jawab

Perusahaan, pemerintah, dan LSM mengakui 
bahwa melaksanakan komitmen pengadaan 
dan produksi secara bertanggung jawab 
dalam pertanian komoditas itu rumit 
dan bahwa bekerja bersama produsen 
perorangan dalam rantai pasokan 
perorangan itu tidak selalu efektif. Prakarsa 
bentang alam atau daerah administrasi 
muncul sebagai cara untuk mencapai 
berbagai tujuan - termasuk produksi 
komoditas pertanian dan kehutanan secara 
bertanggung jawab - dalam skala yang lebih 
besar.

Dukungan untuk pendekatan ini berkembang 
dengan cepat, tetapi kadang-kadang 
tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan 
prakarsa ini dan bagaimana pendekatan 
ini dapat mengubah rantai pasokan 
komoditas. Berbagai prakarsa bentang alam 
atau daerah administrasi yang berbeda 
mencakup pemangku kepentingan, tujuan, 
dan kegiatan yang berbeda, dan dengan 
demikian, memungkinkan mencapai hasil 
yang berbeda. Tidak ada pendekatan yang 
‘tepat’, tetapi penting untuk memperjelas apa 
prakarsa yang mungkin dilaksanakan.

Arahan ini (Arahan 02) memperkenalkan 
konsep prakarsa bentang alam atau daerah 
administrasi dan menjelaskan beberapa 
pendekatan yang sedang dilaksanakan. 
Arahan 03 meninjau bagaimana prakarsa ini 
dapat membantu melaksanakan komitmen 
pengadaan dan produksi secara bertanggung 
jawab.

02

Hal-hal penting

• Beragam prakarsa bentang alam dan daerah 
administrasi sedang dikembangkan: sedikit 
berbeda satu sama lain, tetapi banyak 
keserupaan dalam tujuan dan pendekatan.

•  Prakarsa bentang alam atau daerah 
administrasi dapat mendukung tercapainya 
beragam sasaran, termasuk komitmen 
pengadaan secara bertanggung jawab.

•  Pendekatan yang berbeda memiliki pemangku 
kepentingan, sasaran, penyelarasan kegiatan, 
dan tindakan pertanggungjawaban yang 
berbeda dan perbedaan ini menentukan hasil 
pendekatan tersebut.

 

Pengantar prakarsa bentang alam  
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Gambar 1: Ikhtisar skematis unsur-unsur dalam prakarsa bentang alam atau daerah administrasi pada umumnya

Beberapa istilah digunakan untuk menjelaskan beragam 
pendekatan yang serupa, tetapi tidak sama. Istilah ini 
antara lain prakarsa bentang alam, pendekatan daerah 
administrasi, pendekatan wilayah, kota hijau, dan 
kesepakatan produksi-konservasi-libatkan.

Kesemua prakarsa ini bertujuan untuk menyatukan para 
pemangku kepentingan terkait di daerah tertentu, pada 

• Penyelarasan kegiatan dan sarana dari berbagai 
pemangku kepentingan (misalnya insentif, penegakan 
hukum, dan perencanaan) untuk meningkatkan 
efektivitas.

• Pertanggungjawaban untuk memberi kredibilitas 
dan jaminan, termasuk tata kelola jangka panjang, 
pemantauan, transparansi, komunikasi, dan verifikasi.

Jelaslah bahwa menggabungkan semua unsur ini tidak 
mudah. Pendekatan-pendekatan tersebut semestinya 
rumit, karena membutuhkan multipihak untuk bekerja 
sama dengan cara-cara yang inovatif guna mengatasi 
persoalan sulit yang berasal dari bidang hukum, politik, 
tata kelola, budaya, dan praktik bisnis. Akan tetapi, 
terdapat konsensus bahwa meskipun banyak tantangan, 
ada potensi besar bagi pendekatan yang lebih terpadu ini 
untuk memberi dampak positif penting.

Beragam prakarsa bentang alam dan daerah 
administrasi sedang dikembangkan. Biasanya 
merupakan gabungan dari kebanyakan atau semua 
unsur berikut:

• Pengembangan dan pelaksanaan pada skala daerah 
administrasi (yaitu pemerintah nasional atau daerah) 
dengan pusat perhatian pada kinerja seluruh bentang 
alam.

• Keikutsertaan pemerintah bersama dengan 
pemangku kepentingan lain seperti kelompok 
masyarakat madani, masyarakat, perusahaan swasta, 
dan petani.

• Satu atau lebih sasaran bersama yang mendukung 
pembangunan berkelanjutan (misalnya mengurangi 
deforestasi, menghapus pekerja anak-anak atau 
membantu petani kecil).

skala daerah administrasi atau bentang alam, guna 
menyepakati sasaran, menyelaraskan kegiatan mereka, 
dan saling berbagi pemantauan dan verifikasi.

Dalam arahan ini, kami menggunakan frasa ‘prakarsa 
bentang alam atau daerah administrasi’ agar mencakup 
keseluruhan pendekatan.

Apa yang dimaksud dengan “prakarsa bentang alam atau daerah administrasi”?

Apa saja unsur dalam prakarsa bentang alam atau daerah administrasi?



Mengapa minat terhadap prakarsa bentang alam atau daerah administrasi? 

Pendekatan pengadaan dan produksi secara bertanggung 
jawab melalui rantai pasokan dan produsen perorangan 
sangatlah penting, tetapi juga boleh jadi mahal, rumit, 
dan kadang-kadang kurang efektif. Prakarsa bentang 
alam atau daerah administrasi yang bekerja sama dengan 
serangkaian mitra, termasuk pemerintah, menyelaraskan 
kegiatan sesuai dengan skalanya, dan menggabungkan 
berbagai jenis dukungan, berpotensi memberi sumbangsih 
terhadap produksi komoditas secara lebih bertanggung 
jawab dengan beberapa cara:

Melaksanakan komitmen: prakarsa bentang alam atau 
daerah administrasi dapat menawarkan kepada pembeli 
cara praktis untuk mengurangi risiko karena tidak semua 
produsen di suatu bentang alam memenuhi komitmen 
pengadaan secara bertanggung jawab. Pada waktu yang 
sama, prakarsa tersebut memberi kemungkinan solusi 
atas tantangan dalam melaksanakan komitmen yang 
berada di luar kendali produsen perorangan (misalnya 
melindungi daerah konservasi atau mengakui hak-hak 
masyarakat).

Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi sedang 
dikembangkan oleh berbagai kelompok untuk keperluan 
yang berbeda. Hal ini  penting karena memengaruhi 
sasaran, arah, dan hasil prakarsa tersebut. Ciri-ciri khusus 
keikutsertaan, sasaran, penyelarasan kegiatan, dan 
pertanggungjawaban  kesemuanya menentukan prakarsa 
apa yang dapat dilaksanakan. Hasil akan tergantung pada, 
antara lain:

Pemangku kepentingan mana yang ikut serta dan 
apa perannya: ini dapat memengaruhi efektivitas 
pendekatan tersebut dan  kredibilitasnya di hadapan 
pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sejauh 
mana keterlibatan pemerintah maupun pelibatan dan 
pemberdayaan pemangku kepentingan lain sungguhlah 
penting.

Sasaran pendekatan ini: ini mungkin saja beragam, 
dari sasaran yang sangat khusus seperti pengurangan 
deforestasi atau penghapusan pekerja anak-anak, hingga 
sasaran yang agak luas seperti pelaksanaan serangkaian 
komitmen pengadaan secara bertanggung jawab, dan 
bahkan sasaran yang sangat luas seperti percepatan 
pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG). 

Penyelarasan kegiatan dan sarana: ini dapat beragam, 
dari perserikatan longgar, yaitu berbagai kelompok bekerja 
secara sendiri-sendiri untuk mencapai sasaran bersama, 
hingga pendekatan yang sangat terpadu, yaitu persoalan 
yang diidentifikasi melalui sebuah kegiatan atau kelompok 
diatasi oleh lainnya.

Memungkinkan sertifikasi lebih terjangkau: kebanyakan 
perusahaan mengandalkan sertifikasi sebagai salah satu 
alat bantu utama untuk melaksanakan komitmen mereka. 
Prakarsa bentang alam atau daerah administrasi dapat 
menawarkan cara yang memungkinkan sertifikasi lebih 
murah, lebih efisien dan, yang penting, melibatkan lebih 
banyak produsen kecil.

Pengadaan dengan dampak positif: banyak perusahaan 
semakin bersemangat untuk lebih dari sekadar mematuhi 
komitmen dan mencari cara untuk memberi dampak 
positif jangka panjang. Prakarsa bentang alam atau 
daerah administrasi menawarkan landasan bagi kemitraan 
pemerintah-swasta, yang dapat memberi bantuan dan 
insentif bagi perubahan, mencapai perubahan sesuai 
dengan skalanya, dan memperbaiki tata kelola jangka 
panjang.

Hal ini dibahas secara lebih terperinci dalam Arahan 03: 
Pelaksanaan pengadaan secara bertanggung jawab - 
penggunaan prakarsa bentang alam atau daerah 
administrasi.

Jenis dan cakupan pertanggungjawaban: ini tergantung 
pada prakarsa tersebut digunakan untuk apa. Secara 
umum, pertanggungjawaban yang lebih mantap dan 
tepercaya juga lebih mahal dan rumit, sehingga dirasa 
penting untuk memperjelas apa yang dibutuhkan dan 
mengapa. Apabila diperlukan ambang kredibilitas yang 
tinggi, biaya semestinya lebih tinggi; ambang yang lebih 
rendah dengan biaya yang jauh lebih rendah mungkin sudah 
memadai.

Meskipun banyak keserupaan, ada juga keragaman cukup 
besar dalam hal ciri-ciri berbagai prakarsa bentang alam 
dan daerah administrasi. Pendekatan yang ‘tepat’ tidak 
hanya satu. Akan tetapi, pendekatan tersebut sangat 
memengaruhi hasil, sehingga harus jelas apa yang praktisi 
dan pemakai prakarsa ini ingin capai dan apakah ciri-ciri 
sebuah pendekatan akan memenuhi kebutuhan mereka.

Apa perbedaan di antara berbagai pendekatan?



Pusat perhatian pada prakarsa bentang alam atau daerah 
administrasi sebagai alat bantu untuk mengubah rantai 
pasokan komoditas sebagaimana sekarang mengarah 
pada pengembangan beragam prakarsa yang titik beratnya 
adalah menghubungkan rantai pasokan dan bentang alam.
Ini mencakup IDH Initiative for Sustainable Landscapes 
(Prakarsa IDH untuk Bentang Alam Berkelanjutan); EII 
Forests (Hutan EII), Farms and Finance Initiative (Prakarsa 
Pertanian dan Keuangan); Protect–Produce Compact 
(Kesepakatan Lindungi-Produksi) yang dilakukan oleh 
dua anggota Consumer Goods Forum (Forum Barang 
Konsumen), dan program-program TNC, CI, WWF, dan 
lainnya.

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (REDD+) dikembangkan dari hasil perundingan 
UNFCCC mengenai perubahan iklim dan bertujuan 
untuk menyediakan pembayaran berbasis kinerja untuk 
melindungi hutan yang semula direncanakan untuk dibuka. 
Forest Carbon Partnership Facility (Sarana Kemitraan 
Karbon Hutan; FCPF) dari Bank Dunia dan Program REDD 
PBB adalah dua perintis utama proyek-proyek REDD+ 
bersama UNFCCC, meskipun juga ada banyak program 
sukarela untuk memberi insentif bagi perlindungan hutan 
di luar kerangka kerja ini.

Terarah pada komoditas Diprakasai oleh pemerintah

REDD+ Legalitas dan tata kelola
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Untuk mengunduh dokumen ini dalam bahasa-bahasa lain, mohon kunjungi www.proforest.net/publications
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Di bawah ini beberapa contoh prakarsa bentang alam atau daerah administrasi yang dikembangkan untuk 
berbagai keperluan.

Program Kota Hijau dari pemerintah negara bagian Pará di 
Brasil adalah salah satu program daerah administrasi awal 
yang menitikberatkan pada pengurangan deforestasi, yang 
diikuti dengan Produce–Conserve–Include Programme 
(Program Produksi-Konservasi-Libatkan) dari pemerintah 
negara bagian Mato Grosso.
Climate and Forest Task Force (Satuan Tugas Iklim dan 
Hutan; GCF) yang dibentuk oleh para gubernur mencakup 
hampir 30 negara bagian dan provinsi yang bekerja untuk 
memajukan program daerah administrasi yang dirancang 
untuk mempromosikan pembangunan perdesaan beremisi 
rendah dan berkurangnya emisi dari deforestasi dan 
penggunaan lahan (REDD+).

Meskipun tidak dikembangkan sebagai prakarsa daerah 
administrasi, program seperti legalitas kayu Uni Eropa 
(FLEgT), yang bekerja sama dengan banyak negara untuk 
memperkenalkan sistem jaminan legalitas dan perizinan, 
memiliki banyak ciri yang sama. Program-program tersebut 
berlandaskan keterlibatan pemerintah dengan pelaku 
penting lain termasuk sektor swasta dan masyarakat 
madani, berdasarkan proses untuk menyepakati sasaran 
bersama (yang terkait dengan legalitas), mengidentifikasi 
kesenjangan, menyelaraskan kegiatan, dan mensyaratkan 
pemantauan secara mantap.


