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Pada 2015, saat saya diminta menjadi Prog
ram Manager Civic engagement alliance 
(Cea) indonesia, saya merasa 
optimistis dapat men
jalankan semua tugas 
dan kewajiban. saya 
yakin akan keber
hasilan program ini 
karena beberapa 
prasyarat telah ter
penuhi, yakni melaku
kan lobi dan advokasi 
berorientasi kepada 
komoditas lokal berorien
tasi ekspor, berambisi melakukan 
perubahan nyata bersama para penghasil 
pangan dan serikat pekerja, serta bekerja 
berdasarkan agenda lobi yang terkoneksi 
dari lokal, nasional, hingga ke pasar interna
sional.

saya bekerja bersama tim yang men
curahkan waktu, tenaga, pikiran, dan se
mangat berkobar, menunjukkan gelagat dan 
maksud positif, serta penuh dedikasi. setiap 
pertemuan, perjalanan, dan kendala saya 
hadapi bersama kolega dan mitra, serta 
membagi kebahagiaan serta kesuksesan 
bersama.

KiSwArA SAnTi PriHAndini. Program Manajer CEA Indonesia

Terima Kasih 
Mitra CEA indonesia 

Cea indonesia bukan milik saya, melain
kan milik kita semua.

Program ini durasinya terbatas, namun 
warisannya akan dapat bermanfaat untuk 

masa selanjutnya.
CEA 

Indonesia 
bukan milik saya, 
melainkan milik 

kita semua.
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B
ersama perwakilan asosiasi peng

usaha komoditas, asosiasi dewan 

komoditas, universitas, lembaga 

negara, pemerintah, dan organisasi 

buruh, mereka menghadiri deklarasi Civic 

engagement alliance: For Convening and to 

Convincing, program iCCo Cooperation yang 

didukung Kementerian Luar negeri Kerajaan 

Belanda.

ikut meramaikan acara, kala itu, adalah 

organisasiorganisasi yang mewakili konsor

sium global, yakni CnV internasionaal, Kerk in 

Actie, ICCO Global Office, dan ICCO Regional 

Office.

iCCo 
dan Programnya
di Indonesia
Sekelompok organisasi 
masyarakat sipil atau civil 
society organization (CSO) 
berkumpul di Jakarta pada 
14-15 Maret 2017. 

Program global yang diselenggarakan 

di indonesia merupakan hasil kajian dan 

perumus an terhadap kendalakendala yang 

ditemukan dalam program kedaulatan pa

ngan dan pengusaha kecil. ini meliputi sektor 

perberasan dan produksi beras sehat, sektor 

perkebunan dan pekebun rempah. Bidang lain 

adalah upaya pemenuhan standar hak asasi 

manusia, khususnya dalam perekrutan pekerja 

dan penjaminan hak pekerja di sektor perke

bunan, pertanian, dan perhutanan.

Tujuan program adalah mengubah perilaku 

perusahaan agar menghormati hak asasi ma

nusia serta memberdayakan petani kecil pada 

komoditaskomoditas tertentu yang berkaitan 

dengan pangan.

Berjalan lima tahun, antara 20162020, 

program Civic engagement alliance (Cea) 

telah melaksanakan banyak kegiatan. ada 

perubahanperubahan; kesempatan untuk 

“naik kelas” kejenjang yang lebih tinggi pun 

sangat memungkinkan.

CEA adalah aliansi yang terbuka, sehingga dalam 
kegiatannya selalu membuka dialog dengan berbagai 
pihak termasuk korporasi, yang bertujuan mempromo-
sikan perilaku perusahaan yang menghormati HAM.
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saatini pasar menuntut lebih banyak bukti 

keberlanjutan, lebih sedikit gesekan dengan 

masyarakat lokal, kesehatan dan keseimbang

an lingkungan, serta perusahaan menjadi 

segmentasi konsumen yang lebih baik. Belum 

semua perusahaan mau mempraktikkan pe

rubahan sistemik. Tapi perusahaan sebetulnya 

ingin berubah, hanya membutuhkan mitra—un

tuk berbicara, memotivasi, dan berkolaborasi 

melancarkan tindakan korektif.

dalam rantai bisnis, pengusaha kecil—

petani dan pedagang—merupakan bagian 

penting. Karenanya, untuk bisa memahami 

kekuatan internal dan eksternal yang mengen

dalikan perubahan kekuatan masyarakat 

bawah, diperlukan pemahaman terhadap 

kondisi nyata petani dan pedagang kecil 

beserta jaringan nilai berbasis pertanian dan 

komoditas. agar keseimbangan bisnis dicapai, 

jaringan nilai itu harus bisa menyeimbangkan 

hasil usaha sekaligus memenuhi kebutuhan 

pemangku kebijakan, seperti standar kelayak

an produk. Penerapan standar kelayakan sejak 

dari hulu harus dijalankan.

Harapan dari program Cea di indonesia 

adalah bisa mempertemukan berbagai pihak—

pemerintah, perusahaan, pekerja, pedagang 

kecil, petani—demi berlangsungnya bisnis yang 

berperspektif hak asasi manusia.

secara umum, mitra Cea mampu mewu

judkan sinergi dengan perusahaan dan pe

merintah melalui lobi dan advokasi. Lembaga

lembaga mitra telah memberikan sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi perbaikan prose

dur operasi standar perusahaan dan kebijakan 

di level kabupaten hingga nasional.
Sesi peningkatan kapasitas.

Cea indonesia merupakan bagian dari prog

ram global. Tapi dari empat pilarnya, hanya 

dua yang diimplementasikan di indonesia, 

yaitu small holders empowerment (sHe) dan 

Responsible Business (REB).

sHe berupaya memberdayakan para pe

mangku kepentingan dan jaringan pengusaha

petani kecil di bidang pangan dan komoditas, 

memperbaiki dan menyediakan produk yang 

konsisten dan penganekaragaman produk, 

serta menghormati prinsip dan nilai hak asasi 

manusia.

l isu 1:  akses pasar dan perbaikan standar

l  isu 2:  Keterlibatan pengusaha kecil dalam 

memenuhi beraneka standar (sosial, ling

kungan, hak asasi manusia, dsb.): indonesia/

internasional

l  isu 3:  subsidi/insentif negara/pemerintah 

untuk produksi yang baik

l  isu 4:  Mengarusutamakan hak asasi manu

sia ke dalam praktik bisnis di level pengu

saha kecilmenengah

l  isu 5:  Memperbaiki pendapatan pekerja 

dengan intervensi kreatif

ProgrAM UTAMA 
di indonESiA

l  isu 6:  Pemahaman terhadap aturanaturan 

pasar dan aktor pasar

l   isu 7:  Kembalikan nilainilai baik kedalam 

bisnis—manajemen pengetahuan

REB bertujuan mengangkat ke permu

kaan perspektif hak asasi manusia dalam 

praktik di dunia usaha atau bisnis. ini dijalan

kan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga 

Kerja, Komisi nasional Hak asasi Manusia, dan 

asosiasi pengusaha.

l  isu1: (Kesadaran)  Hak yang tak dilindungi (di 

perusahaan perkebunan tanaman pangan)

l  isu 2: (Kesadaran) Praktik bisnis yang tak 

efektif dan tak terhormat

l  isu 3: (Komunikasi) Mekanisme hak asasi 

manusia yang rumit. Bagaimana menyeder

hanakannya/menjadikan ramah hak asasi 

manusia

l  isu4: (Komunikasi) Mekanisme koordinasi 

antar pemerintah untuk pemulihan dan 

penyelesaian keluhan

l  Isu5: (Peluang) Sertifikasi hak asasi manusia 

yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja

l  isu6: (Peluang) Pemantauan terhadap pe

langgaran hak asasi manusia/hak pekerja

l  isu7: (strategi kepatuhan) Hak asasi manusia 

dan bisnis dan bagaimana menekan/memoti

vasi perusahaan agar lebih bertanggung jawab
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ada dua pilar, semacam kerangka kegiat an, 

dalam program, yakni Pathway 3, tentang pem

berdayaan pengusaha kecil atau smallholders 

empowerment (sHe); dan Pathway 4, tentang 

bisnis yang bertanggung jawab atau responsi

ble business (REB). Keduanya dijalankan oleh 

aliansi masyarakat sipil, se rikat petani, asosiasi 

bisnis, dan tokohtokoh birokrasi.

dalam pilar Pathway 3, mitra Cea yang 

berfokus kepada sHe telah melakukan lobi 

dan advokasi kepada para pemangku ke

pentingan (stakeholder)—pada komoditas

komoditas rempah, beras, hortikultura, dan 

sawit. dalam kerangka Pathway 4, mitra yang 

memiliki perhatian kepada REB pun telah 

melakukan hal yang sama. Lembagalembaga 

itu mendapatkan capaian berupa panduan, 

Aktivitas Lobi dan Advokasi yang Dilakukan 
iCCo indonesia

kesepakatan dengan pemangku kebijakan, 

kajian akademis, dan advokasi ke lembaga

lembaga yang berkaitan dengan jaminan 

keamanan konsumen.

selain itu, telah dihasilkan keluaran se

suai keahlian mitra, yakni Community, Trade 

Union and sosial dialogue; Commodity Based 

Lobby; dan Corporate and Social Responsibili

ty. selama empat tahun para mitra memiliki 

tonggak masingmasing yang menjadi iden

titas penerap an Cea, yang menggambarkan 

perubah an pada saat melaksanakan lobi dan 

advokasi.

Mitra Cea juga telah memberikan masuk

an untuk perbaikan prosedur operasi standar 

penyelenggaraan bisnis serta kebijakan di 

tingkat kabupaten dan nasional.

tahun   Lobi dan advokasi (Non-project admin)

2017 – 2018   Lobby forum bersama grower Kelapa Sawit Cargill, Golden AgriRe
sources, Musim Mas, sime darby Plantations and Wilmar (20172018) 
bersama CnV internationaal

2018   Pertemuan Cea bersama anggota Parlemen Belanda di den Haag

2018   Audiensi CEA bersama SER di Den Haag  

2018    Mempresentasikan studi kasus Rempah dan Responsible Business 
Principles dalam pertemuan perusahaan anggota SER di Utrecht

2019     Mendesak dan mendukung keterlibatan iCCo dalam Pledge untuk 
sdG 2 bersama korporasi

2019    Memfasilitasi inisiasi untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan 
parlemen Belanda bidang Kebijakan Kemitraan Pembangunan Luar 
negeri 

2019    Menginisiasi pertemuan bersama Bappenas untuk memperkenalkan 
SRP (Sustainable Rice Platform) Indonesia

2019    Mempromosikan pentingnya keterlibatan Cso dalam perdamaian, 
melalui lobi dan advokasi yang inklusif  bersama PRISMA Netherland

2019    Mendorong kerjasama dan keterlibatan Cea lintas negara dengan 
AICHR

2019   Mendorong dan mempromosikan southern Led alliance Partnership

2019 - 2020    Mendesak dan mempromosikan poros keseimbangan dan menguji 
Power awareness Tool bersama Partos netherland

2020    Mendorong keikutsertaan produk dakota Penabulu untuk terlibat 
dalam 30 digital innovative awards

2020    Mempromosikan, mendorong adanya Policy Hackaton bersama mitra 
Cea indonesia

2020    Terlibat aktif dalam pendirian Perkumpulan Rempah Berkelanjutan/
ssi (sustainable spices initiative) indonesia, termasuk terlibat dalam 
dialog perumusan Roadmap 20202025

tahun   Lobi dan advokasi (Non-project admin)

2016    Melakukan baseline bersama seluruh program di 12 negara bersama 
Global Office

2017   Membangun lobby chain dan mendesain kerjasama kemitraan

2017     Inisiasi Sustainable Spice Initative, mempresentasikan Risk Assess
ment di sektor rempah di Jakarta, indonesia

2017    Mendorong kunjungan Cea Global kekebun sawit dan melakukan high 
level meeting dengan GAR
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[C] ”Civic”

MenCiPTaKan 
lebih banyak 
ruang sipil, 
khususnya
bagi kelompok 
ren tanuntuk 
inilah Civic 
engagement 
alliance (Cea) 
didirikan. 
Terlalu sering 
kelompok ini 
tidak terlihat, 
tidak terdengar, 

dan mereka akan tetap begitu jika kita tidak 
memberi tempat untuk mereka di ruang 
publik. di banyak negara hal ini sulit dicapai, 
tapi kami percaya itu bisa dilakukan melalui 
apa yang kami sebut “pendekatan orang 
dalam”. Pendekatan ini menggunakan dia
log, alihalih konfrontasi. dan itu terbukti. di 
indonesia, kami memperkuat posisi pekerja 
kelapa sawit dengan menjalin dialog sosial 
dengan produsen seperti Wilmar. di Kam
boja, di mana pemilik perkebunan besar se
ring mengambil tanah dari petani kecil dan 
kemudian mempekerjakan petani tersebut, 
Cea telah menunjukkan bahwa masalah hak 
atas tanah dan hak tenaga kerja seiring se
jalan. (Pemahaman) ini penting untuk meng
atasi kedua masalah tersebut bersamasa
ma secara berurutan, untuk menghilangkan 
masalah secara keseluruhan. Persis seperti 
itulah yang kami lakukan di Kamboja.

[E] ”engagement” 
“

enGaGeMenT, 
bagi saya, 
memiliki tiga 
komponen. 
Yang pertama 
adalah sosial, 
di mana anda 
berbicara 
tentang, mi
salnya, posisi 
produsen kecil 
dalam rantai 
makanan. Cea 
membantu 

produsen kecil ini memecahkan masalah 
seperti hasil panen yang rendah dan 
kurangnya sumber daya. sayang sekali kami 
tidak dapat melanjutkan program ini, kare
na pendekatan ini benarbenar berhasil. 
Yang kedua adalah keterlibatan politik. Kami 
mendorong pemerintah untuk memperbaiki 
keadaan yang dialami kelompok tertentu, 
seperti petani skala kecil. salah satu penca
paian kami adalah membantu membujuk pe
merintah Uganda untuk menyediakan seribu 
penyuluh pertanian. Komponen ketiga 
adalah kepemilikan. orangorang di tempat 
mereka bekerja harus memiliki upaya lobi 
yang dilakukan untuk kepentingan mereka. 
Jadi, anda harus memberi mereka kapasitas 
untuk melakukan hal itu. Pelatihan dalam 
melobi dan advokasi yang kami berikan 
berkontribusi besar untuk peningkatan ka
pasitan tersebut. 

[A] ”alliance”

aLiansi 
adalah koalisi 
dengan tujuan 
yang sama. 
dalam hal 
ini tujuan itu 
bukan finan
sial,  tetapi 
kehidupan 
yang lebih baik 
bagi kelompok 
rentan. se
mua anggota 
aliansi memi

liki keahlian khususnya sendiri. dengan 
menyatukan keahlian tersebut dan ada
nya fokus tujuan yang jelas, anda tidak 
hanya memperkuat anggota aliansi, tetapi 
juga orangorang di tempat anda bekerja. 
dalam kasus seperti itu, keseluruhan 
menjadi lebih besar dari pada jumlah 
bagianbagiannya. Jika anggota aliansi 
memiliki latar belakang yang beragam, 
pertamatama anda harus menginvesta
sikan banyak energi untuk menemukan 
nilainilai yang sama. namun dalam kasus 
kami, ini tidak perlu, karena kami memi
liki latar belakang yang sama. nilainilai 
kebersamaan kami juga tecermin dalam 
cara kami bekerja, misalnya dengan me
nekankan pentingnya dialog. Karena itu, 
menurut saya, Cea tidak berakhir di sini. 
ini akan tetap menjadi jaringan organisasi 
dengan pikiran yang sama. 

Civic Engagement Alliance 
(CEA) adalah kolaborasi antara 
organisasi masyarakat sipil 
Belanda dan mitranya di se-
latan untuk mengadvokasi 
pembangun an inklusif. 

MASA KERJA

2016-2020

WILAYAH KERJA
13 negara
+
79 organisasi 

masyarakat sipil

LeGasi

8.696

aBoUT Us:
Film pendek tentang Cea dapat 
diakses denganscan QR Code ini:

MAriT MAij 
Direktur Pelaksana CNVInternationaal

ron rijnBEndE 
Direktur Edukans

SyBrEn ATTEMA
CEO ICCO Cooperation
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0         0      25       80      162      8

Myanmar: 
NAG, CESD, KNMS Yangoon, Rattana 
Metta Organization (RMO), Radanar 
Ayar Development Association (RDA)

77        5     104     164        5         4

13 negara, 
79 oMS, 
8.696 jejak
Bekerja di 13 negara dari 2016 
sampai 2019, CEA meninggalkan 
tak kurang 8.696 jejak.

Belanda/Uni Eropa: 
ICCO Cooperation, CNV Internationaal, 
Edukans, Kerk in Actie, Prisma, Wilde 
Ganzen Foundation, Woord en Daad, 
Agriprofus, MVO Platform, Partos, 
Wo=Men, IDH, VBDO/Human, ACT EU, 
ACT Alliance, FIAN International

Bolivia: 
Manqu’a, IPDRS, 
CERDET, CBDE

Kamboja: 
GRET, EC, CLEC, NTFP, CLC, 
CAWF, CIPO, LFTW, FAPD

Jumlah undang-undang, kebijakan, dan norma untuk 
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

Jumlah undang-undang, kebijakan, dan norma/sikap 
yang diblok, diadopsi, atau ditingkatkan untuk pem-
bangunan berkelanjutan dan inklusif

Saat organisasi masyarakat sipil berhasil mencipta-
kan ruang untuk tuntutan dan posisi mereka melalui 
pengaturan agenda, mempengaruhi debat,dan/atau 
menciptakan ruang untuk terlibat

Inisiatif advokasi yang dilakukan oleh organisasi 
masyarakat sipil untuk/oleh/dengan anggota konsti-
tuennya

Organisasi masyarakat sipil meningkatkan kapasitas 
lobi dan advokasi

Organisasi masyarakat sipil berpartisipasi dalam prog-
ram yang dilaksanakan oleh Aliansi dan mitranya

INDIKatOR

0         1          6        80      536    125 0        22     76        95      111     25

Benin: 
DEDRAS, AKB, PASCIB, 
dan COSI

0          2       0        25       20       8

0         6      19      99        24     19

Uganda: 
COU-TEDDO, FAPAD, SAO, PAG-Soroti, 
ADP, NGO Forum, Advance Africa (AA)

Ethiopia: 
EKHC-DC, WKHC-TDA, EUCORD, FC 
(Facilitator for Change), HUNDEE, 
OSRA, AFP

0         0    804     143    1824     93 0        18      31       48       52    182

India: 
VANI, VHAI, SRIJAN, 
Save the Children

Indonesia: 
Konsil LSM, Penabulu, PKPA, HUKATAN, 
KPSHK, SPKS, Koalisi Rakyat untuk 
Kedaulatan Pangan (KRKP)

Kenya: 
KCDF, AYT, KAACR, USK, ADS-W

0        13      49      62       331     200        10     29        18       25     17

Mali: 
AMASSA, OMAES, CAEB

0        42      71       78      384     15

0        10       27       51        0         8

0         0    194      94      176     62

Guatemala danNicaragua: 
SODEJU, Frente Nacional de 
Juventud (FNJ), AMPB, MTC

Bangladesh: 
Nijera Kori, Helvetas Bangladesh, TLMB, 
CSA for Sun, Rtf Bangladesh
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saYa bertemu dengan anda saat lokakarya 
dan pelatihan kami dalam kunjungan saya ke 
indonesia.

Kesan saya tentang program Civic enga
ge ment alliance (Cea) di indonesia sangat 
bagus. anda mengatasi rintangan bersama
sama. anda sanggup membuat kerja sama 
yang tak biasa, seperti bekerja dengan 
serikat pekerja. dan saya pikir anda 
telah mencapai banyak hasil.

 Yang saya juga suka 

diEnEKE dE grooT, PMEL Specialist CEA Global

“Saya Berharap Semua Mendapatkan 
Masa depan yang Cerah”

dalam program adalah bahwa anda sangat 
bersemangat untuk belajar. saya sangat suka 
cara anda berpartisipasi dalam pelatihan kami, 
yang tak sulit ka rena kami memperkenalkan 
instrumen kepada anda, yang anda tak tahu, 
dan yang mulanya tak anda sukai, tapi dalam 
perjalanan kita, anda belajar menghargai dan 

melihat bagaimana anda bisa menggu
nakan instrumen itu untuk me

nangkap proses belajar anda, 
untuk menangkap hasil anda.

 Jadi, anda melihat 
bahwa anda membuat kema
juan dalam hal pekerja anak, 
dalam hal situasi pekerja 
di sektor sawit. anda juga 

mampu membuat beberapa 
desa ramah anak di area yang 

jauh di indonesia. anda melaku
kan pekerjaan yang bagus barubaru 

ini terkait rempah dengan dakota.
 saya berharap anda semua mendapat

kan masa depan yang cerah. anda akan 
me nempuh jalan baru tanpa Cea. anda akan 
mengerjakannya dengan cara lain.

 Yang terpenting, anda tetap bersatu sebagai 
koalisi, dengan cara yang memungkinkan anda 
mengeksplorasi lebih jauh kerja sama yang baik 
tersebut. anda akan terus berusaha melanjutkan 
kerjakerja lobi kepada pemerintah, sektor swasta, 
dan pemangku kepentingan lain. dan anda saling 
belajar serta menikmati pekerjaan anda.

Yang saya 
juga suka dalam 
program adalah 

bahwa Anda sangat 
bersemangat 
untuk belajar. 

indonesia 
di jalur 
Tiga dan Empat

Program CEA didasarkan pada 
teori pendekatan perubah an. 
Seluruhnya ada empat pathways 
(jalur) perubahan. Setiap negara 
harus memilih setidaknya dua 
jalur. indonesia memilih 
jalur 3 dan 4.

4
Jalur

Perubahan

Ruang Politik Bagi Organisasi Masyarakat Sipil

Hak Atas Kecukupan Pangan

Pemberdayaan Produsen Kecil Dan Pasar Inklusif

Menuju Sektor Swasta Yang Berkelanjutan

Sembilan organisasi

Komunitas, serikat pekerja, dialog 
sosial, terutama terkait hak anak, 
komunitas pedesaan dan hak asasi 
manusia

Lobi berbasis komoditas, teruta-
ma berkaitan dengan komoditas 
rempah-rempah, padi, minyak-
kelapa sawit

Tanggung jawab sosial perusa-
haan (perusahaan internasional 
dan lokal)
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Pemangku Kepentingan:
-  CNV memberikan pengetahuan tentang 

standar ketenagakerjaan internasional 
dan prinsip-prinsip CSR

-  Kerk in Actieberfokus pada pengurangan 
pekerja anak dalam bisnis dan hak asasi 
manusia. Sebagai anggota koalisi buruh 
stop child, Kerk in Actie aktif melakukan 
lobi menuju zona bebas pekerja anak 
(CLFZ).

-  ICCO memiliki rekam jejak dan pengeta-
huan yang luas tentang bisnis dan hak asa-
si manusia. Mitra ICCO: IBCSD (3), Komnas 
HAM (1 & 2), NGO Council (1 & 2), KSBSI, 
Hukatan, PKPA, SPKS (1)

Lobi dan Advokasi: Jaringan strategis deng-
an CSO, universitas, Asosiasi sektor swasta 
tingkat nasional dan regional (ASEAN) un-
tuk bekerja menuju bisnis yang bertang-
gung jawab; Partisipasi aktif dalam meru-
muskan aturan dan regulasi terhadap RAN; 
perumus an daftar target lobi pejabat di 
lingkungan pemerintah dan asosiasi sektor 
swasta di bidang pertanian/tanam an ber-
basis lahan.

Pengembangan Kapasitas: Pelatihan UNGP 
untuk berbagai pemangku kepentingan; 
ToT untuk memantau UN/ILO untuk CSO.

Riset: Acara pembelajaran bersama antara 
CSO, pemerintah, sektor swasta untuk 
dialog dan negosiasi yang konstruktif, per-
temuan multipihak tentang pertemuan bis-
nis yang baik (dengan Komnas HAM).

-  Pemerintah dan sektor swasta melihat 
koalisi CEA sebagai mitra strategis dalam 
mengimplementasikan UNGP dan meru-
muskan RAN. 

-  Pemerintah melibatkan sektor swasta da-
lam agenda penyusun an RAN dan UNGP. 

-  Sektor swasta menghormati hak asasi ma-
nusia dalam operasi bisnis mereka.

-  CSO dapat meminta pertanggungjawab-
an pemerintah dan sektor swasta atas ke-
patuhan terhadap hak asasi manusia

-  Program K3 untuk petani sawit di Langkat 
(PKPA)

-  Monitoring PT Lonsum dalam melaksana-
kan CBA (Hukatan)

-  Strategi desain lestari mandiri (Hukatan).
-  Percakapan dan draf kolaborasi dengan 

media/Tempo Institute (ICCO).
-  Lobi untuk RAN (Hukatan).

Pemindaian ulang RAN/kebijakan/pera-
turan lain dengan UNGP/SDG.

-  10 federasi dan 4 konfederasi bersama Jab-
pusi (Hukatan).

-  ICCO diundang oleh RSPO dalam Forum 
LSM

-  Kebijakan: Desa Gohor Lama mengontrak 
PKPA dalam penyusun an RPJMDes untuk 
kesejahteraan anak

-  Desain: WE dan  CPDinas Langkat Kabu-
paten Langkat mengontrak PKPA untuk 
program kampanye Desa Layak Anak le-
wat film

-  Kemitraan: PKPA dan RRI memiliki MoU 
Forum Sahabat Anak CSR dan Dialog 
Perlin dungan Anak tahun 2019

-  Agenda pengembangan RAN akan mem-
berdayakan dengan BHR (melibatkan sek-
tor swasta)

-  CSO secara efektif menggunakan koalisi 
untuk meng advokasi implementasi UNGP 
dan penyusunan RAN Indonesia

-  CSO menggunakan keterampilan dan 
pengetahuan mereka dalam dialog yang 
konstruktif dan negosiasi yang efektif 
terhadap perusahaan dan pemerintah

-  Sektor swasta melaksanakan bisnis yang 
bertanggung jawab sesuai standar UNGP

-  Pemerintah mengadopsi dan mengkoor-
dinasikan harmonisasi RAN Indonesia. 
(tautan ke PW 3 jika perlu)

-  CSO memahami teori dan implementasi 
UNGP.

-  Pemerintah memiliki pengetahuan ten-
tang bagaimana menyelaraskan UNGP, 
RAN, dan peraturan nasional

-  Sektor swasta memahami konsep dan 
praktik bisnis yang bertanggungjawab 
dan memotivasi untuk menyesuaikan 
UNGP

-  Adanya batasan dalam praktik penginte-
grasian hak asasi manusia ke dalam bisnis. 

-  Lingkungan pendukung yang terbatas un-
tuk mempraktikkan prinsip Protect, Res-
pect and Remedy. 

-  Belum terealisasinya Rencana Aksi Nasio-
nal (RAN) yang terintegrasi antarinstansi 
pemerintah. 

-  Kurangnya harmonisasi RAN dengan 
UNGP (United Nations Guiding Principles). 
Kurangnya partisipasi dan kontribusi dari 
sektor swasta dan CSO untuk Indo NAP 
bisnis yang bertanggung jawab. Contoh 
yang terbatas dalam kolaborasi multi-
pemangku kepentingan untuk bisnis yang 
bertanggung jawab.

-  Mengembangkan program untuk meng-
gabungkan dana desa dan dana CSR ke EU 
(sebagai praktek UNGP) (ICCO)

-  Inisiatif kehidupan pedesaan yang layak di 
sektor kelapa sawit yang melibatkan 5 pe-
rusahaan (Cargill, Wilmar, GAR) (ICCO)

-  Policy brief BHR diserahkan ke Kemente-
rian Koperasi dan UKM (NGO Council)

-  Pemerintah diinformasikan melalui FGD 
dengan Dinas Tenaga Kerja, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak, ISPO, Bapeda, Dinas Perke-
bunan, Pemerintah Kabupaten Langkat 
dan Kabupaten Deli Serdang (PKPA)

-  Bisnis mengetahui dengan diskusi toolkit: 
GAPKI, GAR, PT LNK, PT Amal Tani, RRI 
(PKPA)

-  Bisnis diinformasikan ke: Cargil Pekanbaru, 
APP Sinarmas, PTPN III, PTPN IV, NV Pri-
mer (PKPA)

-  Hukatan menginformasikan tentang CRBP 
(PKPA) 

ASUMSI: 
CSO memiliki rekam jejak dan pengetahuan 
tentang bisnis yang bertanggung jawab

InTERvEnSI PRoGRAM HASIL PERUBAHAn PERILAKU PERUBAHAn KAPASITASPERnyATAAn MASALAH

Strategis dalam konteks pengetahuan/data-
base/bukti/jaring an/keahlian/alat:

- RSPO mengundang CNV ke Forum LSM
- Kemajuan CBA di Murni Samsam
-  Mempengaruhi GAPKI untuk mengundang 

ILO. Satu-satunya TU yang mengundang 
diskusi tentang FFF “kehidupan pedesaan 
yang layak”

-  Diwawancarai oleh Wilmar untuk Laporan 
Keberlanjutan

-  Asesmen hak buruh PT Sinar Mas dengan 
alat monitoring

jalan 
ke-4 
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Petani dan keluarganya mendapatkan keun-
tungan dari perbaikan keadaan sebagai hasil 
dari pelaksanaan aksi nasional UNGP oleh pe-
merintah dan perusahaan.

Penerima manfaat:
Organisasi berbasis komunitas seperti organi-
sasi buruh (Hukatan, KSBSI, dan 90 anggota 
Konsil LSM), komunitas lokal, dan kelompok 
rentan (perempuan, anak-anak, masyarakat 
adat) di wilayah program

Target lobi:
Pemerintah nasional dan daerah, dan perusa-
haan multi nasional dan lokal

CAPAIAN KELUARAn DAMPAk

Keluaran 1:
Koalisi strategis terbentuk dari 1 acara jeja-
ring nasional dan 1 regional. Agenda lobi di 
integrasikan dalam regulasi terhadap RAN. 
Strategi lobi dikembangkan bersama peme-
rintah dan sektor swasta berdasarkan daftar 
target lobi

Keluaran 2:
Pelatihan UNGP dan ToT tentang peman-
tauan UNGP

Keluaran 3:
Pembelajaran bersama tentang dialog dan 
negosiasi konstruktif. Pendokumentasian 
kumpulan contoh bisnis yang baik tentang 
bisnis yang bertanggung jawab

Keluaran 1:
-  Pembentukan Kelompok Kerja BCR (PKPA)
-  Meluncurkan jaringan Serikat Pekerja (Huka-

tan) kelapa sawit
-  PKPA dan Hukatan menyampaikan masukan 

untuk revisi P&C RSPO
-  Koalisi melakukan advokasi RAN di tingkat na-

sional (Konsil LSM)
- Lobi untuk pekerja harian (Hukatan)
-  Progres CBA di PT AIP akan selesai pada tahun 
2020 (Hukatan)

-  Melaksanakan pelatihan CBA di Kalimantan 
dan Riau (Hukatan)

-  Progres pembaharuan CBA di PT Pradiksi akan se-
lesai pada 2020 (Hukatan)

Keluaran 2:
-  Pelatihan tentang UNGPs, SD & FOA, Pekerja 

Anak (Hukatan)
-  Pelatihan dan penelitian tentang GBV melak-

sanakan sosialisasi (Hukatan)
-  11 CSO dilatih tentang UNGPs, BHR, dan RAN 

Indonesia (Konsil LSM)
-  ToTuntuk 15 CSO dan 2 perwakilan pemerin-

tah tentang penggunaan alat monitoring BHR 
(Konsil LSM)

Keluaran 3:
-  Video dokumenter kelapa sawit (Hukatan dan 

PKPA)
-  Buku “Ruble (?) Principles: Lobby and Advo-

cacy” (Hukatan) versi Indonesia
-  KADIN, GAPKI, Asosiasi Pedagang Jamu dilobi 

untuk menerapkan BHR
-  Penelitian bersama dengan GAPKI tentang 

pekerja perempuan di kelapa sawit
-  Masukan kolaboratif tentang RSPO (hak asasi 

manusia, hak anak, hak perempuan dalam or-
ganisasi) (PKPA)

-  Penyusunan CSR Sahabat Anak dengan Ke-
menterian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PKPA)

-  4 DesaLayak Anak sebagai percontohan Imple-
mentasi CRBP: Desa Amal Tani, Desa Gohor 
Lama, Desa Damak Maliho, Desa Bekiun

-  Kolaborasi bersama Hari Anak Nasional 2018 
di Desa Amal Tanidengan PT Amal Tani dan PT 
LNK sebagai Kontribusi Perusahaan (PKPA)

-  Pertemuan petani kelapa sawit tentang ko-
laborasi kehidupan pedesaan yang layak (exp: 
CCSR) (ICCO)

-  Dialog tentang BHR yang berkelanjutan deng-
an GAR dan pemasoknya (ICCO)
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Bisnis yang 
Menghormati Manusia
Perubahan kapasitas dan perilaku organisasi masyarakat sipil, 
dewan komoditas, sektor swasta, dan pemerintah adalah tujuan 
yang mau dicapai program Civic Engagement Alliance (CEA) 
di Indonesia. Sesuai dengan Pathway 4 dari Theory of Change-nya, 
fokus kegiatan-kegiatannya adalah meningkatkan pengetahuan 
tentang United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights dan penerapannya oleh sektor swasta dan pemerintah. 
Bagaimana organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta saling 
terlibat untuk itu?

pathway 4
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PUSAT KAjiAn dAn PErLindUngAn AnAK (PKPA)

M
elihat kenyataannya, 

memang ada fakta 

yang tak terbantah

kan betapa kemiski

nan masih terhitung 

tinggi dan anakanak 

menjadi pihak yang 

mau tak mau terpengaruh—ada 44 juta anak 

indonesia yang hidup dalam situasi itu. Hal 

inilah yang mengakibatkan kehadiran anak

anak di dunia kerja tak terelakkan. data 

organisasi Buruh international atau inter

national Labor organization (iLo) mencatat 

sekitar 1,7 juta anak indonesia melakukan 

pekerjaan yang buruk untuk anakanak.

Tentu saja, problem itu harus diatasi, 

Bisnis demi Anak 

yang Sejahtera

CEA mendorong generasi muda sedari dini menda-
lami hak asasi manusia.

Hubungan antara dunia 
usaha dan anak bersifat 
multidimensi, yang bisa 
berdampak baik maupun 
buruk. Dalam relasi itu isu 
pekerja anak, sebagai hal 
yang muncul paling awal 
jika dibuka percakapan 
tentang bisnis atau dunia 
usaha dan anak, hanya 
sebagian saja.
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dunia usaha mesti berkontribusi menye

jahterakan anakmelalui penciptaan lapan

gan kerja bagi orang tua mereka. Keter

libatan berbagai pihak, dari pemerintah, 

masyarakat sipil, hingga sektor swasta, 

adalah keharusan.

sebetulnya pada skala global telah 

dirumuskan skema sektor bisnis dalam 

kaitannya dengan anakanak. organisasi 

Perserikatan BangsaBangsa yang mengu

rus masalah anakanak, Unicef, menyusun

nya bersama save the Children dan Global 

Compact network pada 2013. skema ini 

dinamai Hak anak dan Prinsip dunia Usaha 

atau Children’s Rights and Business Prin

ciples (CRBP).

Berkaitan dengan CRBP itulah Pusat 

Kajian dan Perlindungan anak (PKPa) 

terlibat dalam program Civic engagement 

Alliance (CEA). Secara spesifik, tugas yang 

mesti dikerjakannya adalah membuat toolkit 

. Perangkat ini, menurut Keumala dewi, 

direktur eksekutif PKPa, yang membantu 

tercapainya dua hal: pemetaan praktik 

pemenuhan hak anak oleh perusahaan atau 

perkebunan sawit dan pembukaan pintu lobi 

serta advokasi yang memungkinkan PKPa 

berdiskusi dengan perusahaan dalam ta

taran program dan strategi.

Penyusunan toolkitmelibatkan berbagai stake-
holder, dari petani hingga dunia usaha.

Perangkat untuk penerapan CRBP itu 

dikeluarkan, “Berdasarkan baseline yang 

dilakukan tahun sebelumnya,” kata Keumala 

dewi. 

dalam praktik, dengan cakupannya yang 

luas, CRBP meliputi tiga area, terdiri atas 10 

prinsip yang menjadi kewajiban perusahaan. 

Pembuatan toolkit tersebut adalah upaya 

untuk mengintegrasikan prinsipprinsip ini 

ke dalam kebijakan perusahaan, khususnya 

perusahaan perkebunan sawit. PKPa me

libatkan banyak pihak, di antaranya Unicef 

(melalui perwakilannya di indonesia), Univer

sitas Bina nusantara (Jakarta), pemerintah 

Kabupaten Langkat, perwakilan perusahaan 

perkebunan sawit, dan masyarakat (ter

masuk anakanak).

Fungsi yang juga berlaku dari toolkit 

itu adalah menjadi agenda atau alat lobi 

dan advokasi PKPa, untuk berdialog den

gan pemerintah, dan membantu organisasi 

masyarakat sipil atau organisasi nonpe

merintah lokal agar mampu membuat alat 

Anak-anak sudah seharusnya diperkenalkan 
dengan dunia usaha, tapi bukan bekerja.

PUSAT KAjiAn dAn PErLindUngAn AnAK (PKPA)
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pemantau pemenuhan hak anak. dalam hal 

yang terakhir, PKPa setidaknya mendukung 

30 organisasi masyarakat sipil.

sektor perkebunan sawit dipilih sebagai 

percontohan pengembangan toolkit CRBP 

bukan karena PKPa hendak mengabaikan 

perusahaan di sektor lain. Yang menjadi 

dasar adalah konteks wilayah, yakni fakta 

bahwa di sumatera Utara perusahaan sawit 

merupakan salah satu primadona bisnis dan 

isu pekerja anak yang tergolong dominan di 

sektor perkebunan.

dalam praktiknya, di lingkungan PKPa, tool

kit itu bisa juga diintegrasikan dengan program

program dan isu lain yang sedang dikerjakan. 

selain isu di sektor sawit, menurut Keumala 

dewi, PKPa juga melakukan pendampingan 

dalam isu dan kelompok masyarakat lain, 

seperti petani kopi, dan masyarakat miskin 

kota. “sektorsektor lain yang didampingi PKPa 

memiliki irisan erat dengan private sector atau 

perusahaan,” katanya.

Pengalaman dalam program Cea diakui 

membawa dampak positif. “Perubahan yang 

kami alami adalah meningkatnya kemam

puan lobi dan advokasi,” kata 

Keumala dewi.

Menurut dia, sebelum

nya PKPa adalah lembaga 

lokal yang berfokus 

kepada isu serta meme

takan pelanggaran 

terhadap hak anak, 

dan melakukan ad

vokasi kebijakan. setelah 

bergabung dan menjadi 

mitra Cea indonesia, PKPa 

“melebarkan sayap untuk ber

gabung dalam jaringan nasional”.

saat ini PKPa bahkan menjadi salah 

satu anggota komisi dari Kelompok Kerja 

Bisnis dan Hak anak bersama dengan 

indonesia Global Compact network, Unicef 

di indonesia, Komisi Perlindungan anak 

indonesia, dan asosiasi Perusahaan sa

habat anak indonesia. Kelompok kerja ini 

berdiri pada desember 2018 dan berfokus 

melakukan advokasi terkait pemenuhan 

hak anak dalam praktikpraktik keberlan

jutan perusahaan.

kegiatan advokasi atas hak anak termasuk 
penguatan kapasitas perangkat desa tentang 
skema Hak Anak dan Prinsip Dunia Usaha.

DIDIRIKAN di Medan pada 1996, Pusat Kajian 

dan Perlindungan anak atau PKPa adalah 

organisasi nonpemerintah yang membela ke

pentingan anak. organisasi ini mengadvokasi 

kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki 

kesejahteraan serta perlindungan anak dan

menjunjung hak anak. area kerjanya di 

sumatera Utara dan aceh.

dalam kerangka Pathway 4, 

PKPa membuat toolkit Hak 

anak dan Prinsip dunia 

Usaha atau Children’s 

Rights and Business 

Principles (CRBP) bagi 

industri minyak dan kelapa 

sawit, juga mendukung 30 

organisasi masyarakat sipil 

untuk menggunakan toolkit 

itu dalam memantau ketaatan 

semua bisnis minyak sawit ke

pada CRBP.

PKPa melakukan riset kehidupan anak di 

perkebunan minyak sawit berskala kecil. PKPa 

juga aktif terlibat dalam lobi dan advokasi 

hak anak di tingkat lokal (desa, kecamatan, 

provinsi) dan nasional. PKPa telah menjadi 

ketua bersama Kelompok Kerja Bisnis dan Hak 

anakdengan indonesia Global Compact net

work, Unicef di indonesia, Komisi Perlindun

gan anak indonesia, dan asosiasi Perusahaan 

sahabat anak indonesia.

PKPA

Organisasi 
ini mengadvokasi 

kebijakan yang diperlukan 
untuk memperbaiki 
kesejahteraan serta 
perlindungan anak 

danmenjunjung 
hak anak. 

PUSAT KAjiAn dAn PErLindUngAn AnAK (PKPA)
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CEA Mendorong 
Implementasi CRBP di Sektor 
Perkebunan Kelapa Sawit

C
hildren’s Rights and Business 

Principles (CRBP) merupakan 

seperangkat prinsip menye

luruh bagi perusahaan untuk 

menghormati dan mendukung hak anak. 

Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Langkat dan 
Serdang Bedagai, Sumatera Utara

(stakeholder), melibatkan kalangan bis

nis, masyarakat sipil, lembaga hak asasi 

manusia, akademisi, dan anak. Pembuat

nya, Unicef serta Un Global Compact, 

dua organisasi di bawah Perserikatan 

BangsaBangsa, dan save the Children, 

menjadikan standar, inisiatif, dan praktik 

baik yang telah ada berkaitan dengan 

relasi antara bisnis dan anak sebagai 

dasar. CRBP mendefinisikan 

cakupan tanggung jawab 

perusahaan terhadap 

anak.

CRBP memuat isu

isu kritis yang luas 

rentangannya, dari 

pekerja anak, praktik 

pemasaran dan per

iklanan, hingga peran 

bisnis atau dunia 

usaha dalam membantu 

anak dalam keadaan 

darurat. seruannya adalah 

perusahaan, di mana pun berada, 

mau menghormati hak anak bukan saja 

melalui tindakan bisnisnya, melainkan 

juga dengan kebijakan, keterbukaan, dan 

remediasi.

Dalam CRBP, ada 10 prinsip yang 

dianggap menjadi tanggung jawab peru

sahaan, yakni:

1.    Memenuhi tanggung jawab untuk 

menghormati hak anak dan berkomit

men mendukung hak asasi anak.

2.  Berkontribusi menuju penghapusan 

perburuhan anak, termasuk dalam 

seluruh kegiatan usaha dan hubungan 

usaha.

3.  Menyediakan pekerjaan yang patut 

bagi pekerja muda, orang tua, dan 

pengasuh. 

4.  Menjamin perlindungan dan ke

selamatan anak di segala ke

giatan usaha dan berbagai 

fasilitas usaha.

5.  Menjamin produk 

dan jasa aman bagi 

anak; dan berupaya 

mendukung hak 

anak melalui ber

bagai produk dan 

jasa.

6. Menggunakan pe

masaran dan iklan yang 

menghormati dan mendu

kung hak anak.

7. Menghargai dan mendu

kung hak anak dalam kaitan dengan 

pengua saan dan penggunaan lahan dan 

lingkung an hidup.

8.  Menghargai dan mendukung hak anak 

dalam tatanan/rancangan keamanan.

9.  Membantu melindungi anak yang ter

dampak keadaan darurat/bencana.

10. Memperkuat upaya masyarakat dan 

pemerintah untuk melindungi dan me

menuhi hak anak.

Ruang lingkup penerapannya adalah 

tempat kerja, pasar, dan komunitas.

diusulkan pertama kali pada 2010, 

CRBP disusun melalui proses konsultasi 

dengan para pemangku kepentingan 

Seruannya 
adalah perusahaan, 

di mana pun berada, mau 
menghormati hak anak 

bukan saja melalui tindakan 
bisnisnya melainkan juga

 dengan kebijakan, 
keterbukaan, dan 

remediasi.

PUSAT KAjiAn dAn PErLindUngAn AnAK (PKPA)
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rut Marselinus andri, Kepala departemen 

advokasi serikat Petani Kelapa sawit 

(sPKs), “digunakan untuk kerangka ope

rasional perusahaan sawit dalam peng

hormatan HaM petani sawit.”

Persepsi lebih sering merebut per

hatian, bahkan mudah dipercaya; fakta 

cenderung bagaikan benang basah, yang 

mustahil ditegakkan, dan kare na itu ja

rang dijadikan rujukan.

data Komisi nasional Hak asasi Ma

nusia memperlihatkan bahwa pengaduan 

tentang pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia kebanyakan datang dari daerah 

yang bukan penghasil atau sentra sawit. 

antara 20112016, misalnya, ada lima 

daerah yang menjadi asal pengaduan 

kasus hak asasi manusia ke Komisi: dKi 

Jakarta, sumatera Utara, Jawa Timur, 

Panduan Audit
untuk Anggota Serikat 
Petani Sawit

B
erinisiatif dan ber

fokus menyusun pan

duan audit untuk isu 

itulah pilihan komit

men serikat Petani 

Kelapa sawit dalam 

program Civic engage

ment alliance (Cea). Panduan ini, menuMinyak sawit merupakan andalan ekspor, namun 
banyak petaninya yang menjadi korban pelang-
garan HAM.

Diakui atau tidak, selama 
ini sesungguhnya berlaku 
jarak antara persepsi 
dan fakta dalam hal ihwal 
penghormatan hak asasi 
manusia di sektor 
perkebunan sawit. 

SEriKAT PETAni KELAPA SAwiT (SPKS)
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Jawa Barat, sumatera Barat. dari dae

rahdaerah ini tiga di antaranya bukan 

sentra sawit.

dengan kata lain, keterkaitan antara 

daerah sentra sawit nasional dan kasus 

yang berkaitan dengan hak asasi manu

sia tak definitif. Pelanggaran bukan tak 

ada sama sekali, tentu saja. Tuntutan bu

ruh, perebutan lahan, juga perlindungan 

masyarakat adat masih terjadi; petani di 

kebun rakyat jarang tersentuh kebijakan 

dan perhatian. Barangkali jumlah dan 

magnitudenya yang kebetulan tak cukup 

signifikan. Meski demikian, dalam prak

tik, dalam pengoperasian perusahaan 

sawit, juga dalam hubungan perusahaan 

dengan petani sawit, belum ada panduan 

untuk melakukan asesmen dan memas

tikan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia telah dijalankan. 

sPKs memang melihat bahwa sampai 

saat ini belum ada dokumen yang benar

benar operasional yang bisa digunakan 

semua pihak di indonesia dalam menilai 

praktik bisnis, khususnya oleh peru

sahaan perkebunan sawit. “Terutama 

spesifik terkait dengan isu petanipeke

bun sawit,” kata andri. dan karenanyalah 

sPKs menjadikannya sebagai alasan. 

Panduan yang berhasil disusun lalu 

diuji coba di Riau, Jambi, Kalimantan Se

latan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan 

Timur.

setelah panduan itu dipandang ram

pung, sebuah pencapaian dalam kerang

ka program Cea, sPKs berharap bisa 

menggunakannya. ini, menurut andri, 

perlu agar ada keberlanjutan dari apa 

yang telah diwujudkan.

sPKs lebih dulu akan melakukan 

sosialisasi kepada semua pemangku 

kepentingan (stakeholder). sasarannya 

adalah, “ stakeholder yang memang 

concern terhadap isu petani sawit se

cara umum maupun stakeholder yang 

bergerak di isu hak asasi manusia, teru

tama bisnis dan hak asasi manusia,” kata 

andri.

di luar itu, sPKs juga berupaya meng

kampanyekan dan mencoba memperluas 

diskusi tentang hakhak asasi petani. 

alasannya, isu itu selama ini kurang 

dibahas di ruang publik. Berbeda dengan 

Peningkatan kapasitas petani sawit. Upaya agar 
petani bisa mengetahui dan membela hak-
haknya.

Butuh kerja keras untuk memanen sawit (kiri).
Mengangkut tandan sawit dari kebun (kanan).

SEriKAT PETAni KELAPA SAwiT (SPKS)
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isu buruh dan masyarakat adat. Padahal, 

menurut andri, hakhak asasi petani juga 

relevan dengan pembahasan mengenai 

“pendekatanpendekatan lanjutan, misal

nya isu ISPO maupun RSPO”.

isPo yang dimaksud adalah sistem 

sertifikasi sawit berkelanjutan atau 

indonesian sustainable Palm oil Cer

tification, satu regulasi teknis yang 

ditetapkan pemerintah dan ketentuan 

di dalamnya merupakan kewajiban bagi 

perusahaan perkebunan sawit, yang 

berjalan sejak 2011. Adapun RSPO atau 

Roundtable on Sustainable Palm Oil 

adalah asosiasi yang merupakan respons 

terhadap desakan global untuk pengelo

laan sawit berkelanjutan; pembentukan

nya pada 2014 bertujuan mengembang

kan dan mengimplementasikan standar 

global untuk produksi minyak sawit 

berkelanjutan.

Bagaimana program 

Cea berpengaruh ter

hadap atau mengubah 

sKPs? Mulamula, 

menurut andri, ada

lah sPKs masuk ke 

dalam isu bisnis dan 

hak asasi manusia, 

terutama tentang 

hak asasi manusia 

di perkebunan sawit. 

“deng an isu spesifik 

terkait petani sawit,” ka

tanya. Lalu, sPKs jadi memiliki 

posisi tawar dalam upaya mendor

ong proses penghormatan terhadap hak 

asasi manusia yang menjadi tanggung 

jawab perusahaan perkebunan sawit. 

“Tentu, berbasiskan panduan yang me

mang disusun secara partisipatif, baik 

oleh petani sawit maupun perusahaan 

dan stakeholder lain yang memang con

cern terhadap isu hak asasi manusia,” 

katanya pula.

DIDIRIKAN pada 2012 melalui keputusan 

Musyawarah Forum nasional di Jakarta yang 

dihadiri pengurus serikat Petani Kelapa 

sawit dan petani dari delapan kabupaten.

sebagai serikat pekerja di sektor minyak 

sawit, sPKs melayani petani sawit terkait 

pengumpulan data petani, pengem

bangan organisasi petani, 

pelatih an, sertifikasi, inisiasi 

desa minyak sawit yang 

lestari, perlindungan 

hutan dan gambut, kerja 

sama asesmen dengan 

program pemerintah, 

program pemulihan 

minyak sawit, dan ad

vokasi.

dalam kerangka 

Pathway 4, sPKs mengem

bangkan alat asesmen hak 

asasi manusia bagi anggotanya 

(sebelum menandatangani kontrak 

penamaman di tanah pertanian mereka).

SPKS

Di luar itu, 
SPKS juga berupaya 

mengkampanyekan dan 
mencoba memperluas 

diskusi tentang hak-hak 
asasi petani. Alasannya, 

isu itu selama ini 
kurang dibahas di 

ruang publik.

Tandan sawit siap dibawa ke tempat pengolahan. 

SEriKAT PETAni KELAPA SAwiT (SPKS)
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KonSiL LSM indonESiA

P
elanggaran hak asasi manu

sia oleh perusahaan terjadi 

bukan sematamata karena 

perusahaan tak mau meng

hormati hak asasi manusia, 

tapi karena ketidakmauan 

Uji Tuntas HAM 

di Sektor Sawit

Mendiskusikan cara memperpendek “jarak akun-
tabilitas” dalam penegakan HAM di industri 
sawit.

Masalah utama dalam isu 
bisnis atau dunia usaha 
dan kaitannya dengan hak 
asasi manusia adalah 
adanya apa yang disebut 
“jarak akuntabilitas”.

pemerintah mengatur penghormatan hak 

asasi manusia oleh perusahaan.

John Ruggie, profesor dari Harvard’s 

Kennedy school of Government, dan timnya 

menemukan masalah itu ketika bertugas 

menyusun United nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights (UNGP). 

enam tahun bekerja, usulan UnGP yang 

berisikan tiga pilar, yakni “Protect, Respect, 

and Re medy” atau “Lindungi, Hormati, 

dan Pulihkan”, disetujui secara mutlak oleh 

seluruh anggota Human Rights Council pada 

2011. Persetujuan ini menunjukkan bahwa 

UnGP diterima sekurangkurangnya oleh tiga 

kelompok kepentingan: negaranegara maju 

(asal investasi), negara berkembang (tujuan 
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investasi), dan perusahaan (investor).

Persetujuan yang mudah itu sebetulnya 

dimungkinkan berkat sifat UnGP yang tak 

mengikat. Hal ini merupakan hasil kompromi 

dua kelompok kepentingan, yakni negara asal 

investasi, yang didukung perusahaan lintas 

batas negara, dan negara tujuan investasi, 

yang didukung organisasi masyarakat sipil.

sifat sukarela yang menyertai kompromi 

itulah yang menjadikan implementasi UnGP 

di tingkat negara diragukan efektivitasnya. 

Masalahnya terletak pada kerangka hukum 

yang sesuai, keberadaan institusi pendukung

nya, dan juga masalah hak asasi manusia 

yang berbedabeda. di indonesia proses un

tuk mengegolkan sebuah Rencana Aksi Na

sional pun tak berjalan mulusmeski penyu

sunannya telah melibatkan para pemangku 

kepentingan.

Menjadi mitra program Civic engagement 

alliance (Cea) di indonesia selama lima ta

hun, Konsil LsM indonesia mendapat man

dat berfokus kepada upaya mengendurkan 

masalah itu: bagaimana melakukan advokasi 

sehubungan dengan penerapan UnGP.

Misran Lubis, direktur eksekutif Konsil 

LsM indonesia, menjelaskan, untuk tujuan 

itulah Konsil mendorong penyusunan sebuah 

alat yang dapat digunakan untuk melakukan 

Pelatihan lobi dan advokasi penegakan HAM di 
industri sawit.

advokasi tersebut. Harapannya, katanya, alat 

ini “dapat digunakan oleh para pihak, teru

tama sektor bisnis, sektor pemerintah, juga 

bagi civil society ”.

“alat ini sebagai sebuah panduan, sebuah 

pedoman, untuk mengimplementasikan 

UnGP, yang kita sebut dengan due dilli

gence,” kata Misran. 

Panduan itu dipandang penting karena 

selama ini, menurut Misran, “tidak ada satu 

mekanisme pun yang bisa memastikan ba

gaimana sebuah bisnis menghormati hak 

asasi manusia dalam operasional bisnisnya, 

dalam relasi bisnisnya dengan lingkungan 

sosial dan manusia”.

dengan perhatian khusus terhadap dunia 

usaha berskala kecil hingga menengah, sejum

lah langkah lalu dijalankan. Pada 2018, misal

nya, Konsil menyelenggarakan pelatihan due 

dilligence atau uji tuntas itu, yang pesertanya 

meliputi pula pejabatpejabat Kementerian Ko

perasi dan Kementerian Hukum dan Hak asasi 

Manusia (HaM). Konsil juga turut serta dalam 

Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Salah 
satu diskusi terkait panduan implementasi UnGP
on Business and Human Rights.

KonSiL LSM indonESiA
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dengar pendapat dan konsultasi yang diorga

nisasikan Komisi nasional HaM, Kementerian 

Hukum dan HAM tentang proses Rencana Aksi 

nasional HaM dan Bisnis dan HaM.

Karena pemerintah memutuskan untuk 

tidak mengadopsi Rencana Aksi Nasional 

Bisnis dan HaM, Konsil memilih memusatkan 

perhatian kepada aksi di sektor yang spesi

fik, yakni industri sawit. Di samping skalanya 

yang besar, sektor ini dipilih karena, “dilapor

kan sebagai salah satu entitas bisnis yang 

banyak melakukan pelanggaran hak asasi 

manusia, pelanggaran lingkungan, dan lain 

sebagainya,” kata Misran.

Konsil lalu membuat panduan uji tuntas 

yang berlaku bagi sektor itu. inilah yang 

digunakan dalam pelatihan bagi organisasi

organisasi nonpemerintah agar kapasitas lobi 

dan advokasinya di industri sawit meningkat. 

Panduan tersebut, juga pelatihanpela

tihan yang diselenggarakan Konsil, men

gundang minat direktorat Kerja sama HaM, 

Kementerian Hukum dan HaM. direktorat 

ini lalu memutuskan untuk mengembangkan 

paket pelatihan serupa bagi pegawaipegawai 

pemerintah. selain itu dibentuk pula sebuah 

komisi untuk membuat modul pelatihan dan 

diseminasi. Konsil diundang menjadi anggota 

dan penyelia komisi ini.

Panduan itu diluncurkan pada awal no

vember tahun lalu bersama dengan koalisi 

Cea, kelompok kerja hak asasi manusia, dan 

beberapa organisasi masyarakat sipil. Konsil, 

kata Misran, berharap sektor bisnis, khusus

nya sawit, bisa menerimanya. Begitu pula 

halnya dengan pemerintah, “Yang men

jadi focal point dari implementasi 

UnGP di indonesia, yakni 

Kementerian Hukum dan 

HaM sebagai sekretariat 

bersama.”

Tak ketinggalan, 

tentu saja, adalah 

siapa saja yang ber

gerak dalam isu hak 

asasi manusia, baik 

hak anak, hak perem

puan, dan hak disabilitas, 

maupun kelompokkelom

pok lain. Harapannya adalah 

mereka, “Menggunakan pedoman 

due dilligence hak asasi manusia sektor sawit 

ini sebagai salah satu instrumen yang dapat 

membantu menyelaraskan operasi bisnis, 

antara sustainability ekonomi dan human 

rights sustainability , termasuk keberlanjutan 

dari lingkungan hidup,” kata Misran.

diBenTUK di Jakarta pada 2010 oleh 93 

organisasi nonpemerintah, Konsil 

LsM indonesia diniatkan menjadi 

organisasi yang menaungi or

ganisasi nonpemerintah di

indonesia.

Tujuan Konsil adalah 

menciptakan ruang poli

tik untuk memampukan 

organisasi masyarakat 

sipil atau civil society 

organization beroperasi 

dalam lingkungan hukum 

dan politik yang bebas 

dan demokratis berdasarkan 

aturan hukum, prinsip dan me

kanisme akuntabilitas, dan merebut 

kepercayaan dan dukungan publik.

Kini konsil memiliki 113 organisasi ang

gota yang bekerja di 19 provinsi. organisasi

organisasi itu meliputi bidang sosial, hukum, 

dan lingkungan, dan berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan.

Konsil LSM 
indonesia

Panduan 
itu diluncurkan 

pada awal November 
tahun lalu bersama dengan 
koalisi CEA, kelompok kerja 

hak asasi manusia, dan 
beberapa organisasi 

masyarakat 
sipil.

Salah satu sosialisasi pelatihan uji tuntas pene-
gakkan HAM di industri sawit.

KonSiL LSM indonESiA
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UngP
s

ebagai seperangkat panduan atau 

pedoman bagi negara dan perusa

haan, United nations Guiding Prin

ciples on Business and Human Rights 

betujuan mencegah, menangani, dan memulih

kan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia 

(HaM) dalam praktek bisnis perusahaan.

Pedoman itu diusulkan penyusunnya, John 

Ruggiewaktu itu kedudukan profesor dari 

Harvard’s Kennedy school of Government ini 

adalah Utusan Khusus Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan HaM. Usulnya 

disetujui Human Rights Council (HRC), ba

dan di bawah PBB, pada 2011. dalam re solusi 

persetujuan ini disepakati pula berdirinya 

Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HaM.

Memang ada kritik terhadap sifatnya 

yang sukarela, tak mengikat, yang berkaitan 

dengan efektivitas penerapannya. Meski 

demikian, UnGP memiliki beberapa sumban

gan positif, misalnya yang dikemukakan daan 

schoema ker, ahli bisnis dan hak asasi manusia 

di sustainalyticssebuah lembaga riset dan 

pemeringkat operasi perusahaanini:  

l  Memberikan klarifikasi perihal kewajiban neg

ara dan tanggung jawab perusahaan terhadap 

HaM. Hal ini penting untuk mengatasi “celah 

akuntabilitas”, yang merupakan masalah 

UnGP on Business and Human Rights bertujuan 
mencegah, menangani, dan memulihkan akibat 
dari pelanggaran HAM dalam praktek bisnis 
perusahaan.

bergantung pada mekanisme 

pengadilan. Biayanya besar 

dan waktunya lama.

selain itu, sejak 

memperoleh persetu

juan dari HRC, UNGP 

telah berpengaruh 

dalam mendorong 

revisi beberapa instru

men internasional, yang 

bersifat mengikat mau

pun tidak. Misalnya oeCd 

Guidelines for Multinational 

enterprises, yang direvisi pada 

Mei 2011 dengan mengadopsi kerang

ka UnGP ke dalam sebuah bab khusus yang 

mengatur HaM. Begitu pula halnya dengan 

oeCd Common approaches for export Credit 

agencies 2012, instrumen yang mengatur 

akses permodalan di negaranegara oeCd, 

telah diperbaiki dengan mengadopsi dan 

mengakui kerangka UnGP.

amerika serikat termasuk di antara nega

ranegara yang berupaya menerapkan UnGP, 

dengan mengadopsinya ke dalam section 

1502 dari the DoddFrank Wall Street Reform 

act. Ketentuan ini, misalnya, mewajibkan pe

rusahaan asal amerika melakukan uji tuntas 

HaM berkaitan dengan mineral tambang yang 

dibeli dari Republik Demokratik Kongo.

Pemerintah amerika juga menggunakan 

UnGP sebagai acuan dalam menerapkan ke

tentuan kewajiban pelaporan risiko HaM bagi 

perusahaan amerika yang akan menanamkan 

investasi di Myanmar dengan nilai in

vestasi lebih dari Us$ 500 ribu.

apa yang dilakukan di 

amerika ada petunjuk 

bahwa ada kesempatan 

untuk mengadopsi 

UnGP ke dalam hukum 

nasional. Tak harus 

persis sama dengan 

langkah itu, yang me

wajibkan uji tuntas HaM 

bagi aktivitas lintas batas 

negara, adopsi UnGP ke da

lam hukum nasional terbukti 

dimungkinkan, bahkan secara 

parsial sesuai dengan jenis risiko, 

lokasi, dan operasi perusahaan.

utama dalam isu relasi bisnis dan HaM.

l  Menyediakan alat bagi manajemen risiko 

dan sistem peringatan dini bagi kegiatan 

perusahaan yang menghadapi risiko pelang

garan HaM yang tinggi. instrumen ini akan 

bermanfaat dalam menekan risiko opera

sional, hukum, dan reputasi.

l  Membuka peluang bagi adanya kerja sama 

antara organisasi nonpemerintah, peru

sahaan, dan masyarakat korban dalam 

membentuk mekanisme pemulihan yang 

efektif. selama ini pemulihan lebih banyak 

Amerika 
Serikat termasuk di 

antara negara-negara yang 
berupaya menerapkan UNGP, 

dengan mengadopsinya ke 
dalam Section 1502 dari 

the DoddFrank Wall 
Street Reform 

Act.

UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES 
ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

KonSiL LSM indonESiA
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ELSAM   

W
ajar jika timbul pertanyaan 

tentang bagaimana kon

sep bisnis dan hak asasi 

manusia berlaku dalam 

rantai pasokan komoditas

komoditas itu.

Pertanyaan itu juga berkaitan dengan 

apa yang mestinya berlaku dalam praktik: 

bahwa penghormatan terhadap hak asasi 

manusia dalam rantai pasokan seharusnya 

memang bukan sematamata kepatuhan ter

hadap aturan hukum, atau etika, semata. ini 

juga mengharuskan perusahaan bertindak 

proaktif mengenal rantai pasokannya, untuk 

mengidentifikasi risiko pelanggaran hak 

asasi manusia di dalamnya dan bertindak 

riset untuk HAM 

dalam Rantai Pasokan

Mendengarkan cerita petani lada. Pelanggaran 
HAM berpotensi terjadi di rantai pasok berbagai 
komiditas.

Dalam rantai pasokan 
komoditas pertanian dan 
perkebunan pun terdapat 
peluang nilai-nilai hak asasi 
manusia diabaikan.

jika ada masalah.

Riset mengenai hal tersebut menjadi hal 

yang menarik bagi Lembaga studi dan ad

vokasi Masyarakat (elsam) ketika bergabung 

dengan program Civic engagement alliance 

(Cea) pada akhir 2019. “Karena kami belum 

pernah punya proyek semenarik ini,” kata 

sekar Banjaran aji dari Unit advokasi Hu

kum elsam.

sekar menjelaskan riset itu memberi 

elsam kesempatan untuk terjun melihat 

langsung ke level petani, ke akar rumput 

(grassroot), perihal tiga jenis komoditas: ke

lapa sawit, lada, dan beras. “Ketiga komodi

tas ini kami lihat dalam segi rantai pasokan, 

apakah nilainilai hak asasi manusia sudah 

hadir,” katanya.

Tetapi riset hanya satu hal. Proyek yang 

kedua adalah konsolidasi masyarakat sipil 

dalam isu dunia usaha atau bisnis dan hak 

asasi manusia.

Human Rights Council, lembaga di bawah 

Perserikatan BangsaBangsa, menyetujui pe

doman tentang prinsipprinsip penghormat
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an hak asasi dalam bisnis, United nations 

Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGP), pada 2011. Di Indonesia, 

peng adopsian dan penerjemahan prinsip

prinsip itu telah dilakukan dalam batas 

tertentu. ada hambatanhambatannya, 

memang. dari segi kepemimpinan, misalnya, 

pemerintah belum memperlihatkan postur 

yang kukuh.

elsam sempat bekerja sama dengan 

Komisi nasional Hak asasi Manusia (HaM) 

untuk menyusun uang Rencana Aksi Na

sional, sebagai upaya mengimplementasikan 

UnGP. dalam prosesnya telah dilakukan 

konsultasi publik dengan berbagai pe

mangku kepentingan, termasuk organisasi 

nonpemerintah dan pemerintah—yang ber

langsung baik. Tapi dokumen yang rampung 

pada 2017 dinilai tak melalui proses politik 

yang cukup manakala diserahkan kepada 

pemerintah.

Mengenai isu itu, menurut sekar, di 

indonesia sebetulnya sudah banyak usaha 

yang dilakukan, baik oleh masyarakat sipil 

maupun pemerintah. Tapi, “Yang selama ini 

hadir dari kalangan masyarakat sipil masih 

terpecahpecah,” katanya.

Program Cea menjadi cara untuk meng

atasinya. elsam, misalnya, mendapat kesem

patan “mengumpulkan lebih banyak teman”. 

sebelumnya elsam berhimpun dan bekerja 

dengan jaringannya sendiri. Melalui Cea, 

elsam jadi bisa “merger” dengan jaringan di 

bawah Cea, bersama jaringan yang dibawa 

anggota Cea.

dari proyekproyek itu, terutama riset, 

elsam merencanakan untuk menerbitkan 

sebuah buku. Saat ini dalam “proses fi

nalisasi”, nantinya, kata sekar, “buku itu 

setidaknya menggambarkan kondisi dari 

komoditaskomoditas tersebut”. Buku itu 

juga bisa dipakai sebagai sumber pengeta

huan.

Rencana yang lain, berkaitan dengan 

hasil riset, elsam akan mentransformasikan

nya menjadi infografis. Hasilnya diharapkan 

bisa mendukung keberadaan buku terse

but. Format infografis dipandang sebagai 

sarana diseminasi kepada publik yang 

bersifat “renyah, lebih mudah dikunyah”. 

dengan begitu, tujuan agar isu bisnis dan 

hak asasi manusia bisa lebih dekat dengan 

masyarakat bisa dicapai.

Berkaitan dengan advokasi, elsam telah 

ikut menyelenggarakan lokakarya Rencana 

aksi Kolektif Masyarakat sipil dalam Men

dorong advokasi Bisnis dan HaM 2020

2025. Berlangsung pada 910 november 

2020, forum penyamaan persepsi, refleksi, 

dan aksi ini melibatkan para pemangku 

kepentingan (stakeholder). ada pengakuan 

mengenai kemajuan yang telah dicapai, tapi 

masih banyak tantangan dan hambatan, dan 

karena itu masih banyak pekerjaan yang 

harus dilakukan di tahuntahun mendatang.

Menurut sekar, program Cea membuat 

elsam “sangat berbahagia” karena bisa 

bertemu temanteman baru. dan hal itu 

memungkinkan elsam berproses memahami 

ideide baru dan berusaha agar tetap rele

van dengan jaringan yang ada. “saya rasa 

itu menjadi poin penting yang bisa dipelajari 

elsam setelah bergabung bersama Cea,” 

katanya.

Rantai pasok sawit melibatkan banyak orang, 
tapi juga banyak potensi pelanggaran HAM (atas)
(atas), Gabah hasil panen dijemur 
sebelum masuk tahap penggilingan (bawah).

ELSAM   
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a
da kemajuan yang dicapai dalam 
upaya menerapkan prinsipprinsip 
bisnis yang menghormati hak asasi 
manusia. Tapi jalan ke tujuan yang 

mau dicapai masih terjal. Beberapa hal yang 
dicatat dalam lokakarya Rencana Aksi Kolektif 
Masyarakat sipil dalam Mendo rong advokasi 
Bisnis dan Hak asasi Manusia di indonesia 
20202025:

peNcapaIaN
l  Regulasi: Saat ini ada kerja sama yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat sipil 
untuk melindungi korban pelanggaran hak 
asasi manusia.

l  sudah ada panduan dan prinsip rekonsiliasi 
antara masyarakat dan perusahaan, meski 
masih kurang pengawasan (oleh pemerintah 
dan masyarakat) dalam implementasinya.

l  ada perbaikan dan penerapan sistem Veri
fikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang harapan
nya pembeli turut berkontribusi dalam per
baikan tata kelola hutan, khususnya sVLK.

l  Terdapat penelitian oleh inkrispena tentang 
bisnis dan hak asasi manusia dalam praktik 
tata kelola tambang nikel.

l  sudah ada kerja sama delapan organisasi 
masyarakat sipil berkenaan dengan treaty 
binding.

taNtaNgaN
Masyarakat sipil
l  Harus ada upaya lebih lanjut untuk mene

rapkan dengan lebih baik instrumen hak 
asasi manusia berkaitan dengan bisnis 
dan hak asasi manusia.

l  dalam konteks indonesia, masyarakat sipil 
perlu menjaga skeptisisme dalam advokasi 
bisnis dan hak asasi manusia.

l  Perlu mengawal dan mengkonkretkan draf 
Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak 
asasi Manusia 2020.

pemerintah
l  Komisi nasional Hak asasi Manusia 

dan Kementerian Hukum dan Hak asasi 
Manusia belum memenuhi harap an da
lam menangani pelanggaran hak asasi 

Antara yang Diraih 
dan Tantangannya

Peningkatan kapasitas petani agar mengetahui 
hak-haknya.

manusia dan  penegakan hukum yang 
dilakukan negara dan perusahaan.

l  Tidak adanya kepemimpinan dari negara 
dalam merespons isu bisnis dan hak asasi 
manusia.

perusahaan
l  Keberadaan iso 26.000 di perusahaan 

hanya untuk mencapai sertifikasi, belum 
menerapkannya dalam praktik penegak an 
hak asasi manusia di lapangan.

l  situasi dalam bisnis pertambangan belum 
mengalami kemajuan.

l  aktor utama dalam pelanggaran hak asasi 
manusia masih perusahaan dan aparatur 
negara.

ELSAM   

l  Bermarkas di Jakarta, Lembaga studi 

dan advokasi Masyarakat (elsam) ada

lah organisasi hak asasi manusia.

l  didirikan pada agustus 1993, elsam 

bertujuan ikut menyumbang upaya

upaya pengembangan, promosi, dan 

perlindungan hakhak sipil dan politik 

serta hak asasi lain sebagaimana di

mandatkan oleh UndangUndang dasar 

1945 dan deklarasi Universal Hak asasi 

Manusia.

l  sebelum bergabung dengan program 

Civic engagement alliance, elsam dan 

Komisi nasional Hak asasi Manusia 

mengembangkan Rencana Aksi Na

sional mengenai bisnis dan hak asasi 

manusia.

l  dalam kerangka Patway 3 dan Path

way 4, elsam ditugasi pada 2019 

untuk melaksanakan studi (dan loka

karya dalam waktu mendatang) untuk 

mengecek fakta penerapan United 

nations Guiding Principles on Business 

and Human Rights di sektor komoditas 

minyak sawit, beras, dan rempah.

Elsam
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sebenarnya merupakan penurunan diban

dingkan periode sebelumnya. Penyebabnya: 

pandemi covid19. 

di masa normal, berbagai masalah yang 

timbul selama ini, yakni dampaknya terhadap 

lingkungan berupa hutan yang rusak dan 

pencemaran, juga bermacammacam konflik 

lahan, tak pernah menjadi halangan. Memang 

ada perhatian terhadap persoalanpersoalan 

itu, sekurangkurangnya pemerintah meres

pons, dan publik mengetahuinya—terlepas dari 

praktik di lapangan yang bisa jauh panggang 

dari api. Yang nyaris hilang di antara kegaduh

an isuisu itu adalah masalah yang berkaitan 

dengan tenaga kerja. secara ringkas, bisa 

dikatakan nasib buruh di sektor sawit mempri

hatinkan. 

satu hal dulu perlu dikemukakan: kebanyak

an buruh sektor sawit berstatus tenaga lepas, 

biasa disebut buruh harian lepas. Berapa ba

nyak jumlah mereka? sulit dipastikan. Jumlah 

total pekerja di sektor sawit pun simpang siur di 

antara lembaga pemerintah dan kementerian. 

Melahirkan japbusi, 
Menghindari Fragmentasi

T
api sulit untuk tidak diakui bahwa 

perhatian terhadap sektor ini, 

dari berbagai aspek, termasuk 

dukungan yang kerap berlebihan, 

seakanakan menenggelamkan 

persoalan yang membelit pekerjanya.

sumbangan sektor sawit terhadap nilai 

ekspor memang signifikan dari tahun ke ta

hun. Pada 2017 kontribusinya Us$ 14,4 miliar 

atau setara dengan Rp 194 triliun; tahun lalu 

angkanya Us$ 22,97 milar. dengan nilai eks

por nonmigas Us$ 27,67 miliar, bagian yang 

berasal dari sawit mencapai 83 persen.

secara volume, pencapaian tahun lalu itu 
Kontribusi sektor sawit dalam ekspor nonmigas 
Indonesia masih sangat besar meski banyak 
masalah. Perhatian terhadap masalah-masalah itu 
hampir mengabaikan kondisi pekerjanya.

Dengan kontroversi yang 
seperti tanpa henti, sawit 
tetap bertahan sebagai 
satu di antara sektor-sektor 
andal an ekspor indonesia.

Cnv inTErnATionAL
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Bekerja sama dengan international Labour 

organization (iLo), CnV melancarkan upaya 

untuk menyatukan serikatserikat pekerja 

yang ada. Yang juga mau dicapai, sejalan 

dengan itu, adalah dialog sosial yang semakin 

meningkat.

Kajian untuk memetakan keadaan pun 

dilakukan. dari kegiatan ini didapat penge

tahuan, di antaranya, mengenai jumlah dan 

keberadaan serikat pekerja di sektor sawit. 

Perbedaan data itu10 juta, 16 juta, 21 juta

dianggap sebagai penyebab kebijakan peme

rintah sering tak berpihak kepada mereka. ini 

masih ditambah dengan lemahnya penegak

an hukum, juga tak adanya organisasi yang 

menya tukan buruh sawit.

serikat pekerja bukan tak ada. Tapi, seperti 

yang berlaku umum, organisasiorganisasi 

yang ada, dalam katakata amalia Falah alam, 

Country Representative Indonesia CNV Inter

nationaal, “cenderung terfragmentasi”. inilah di 

antara yang menjadi fokus CnV internationaal 

ketika terlibat dalam program Civic engage

ment alliance (Cea) sejak 2017.

Berbekal temuantemuan itu, CnV bergerak 

menyelenggarakan seminar, yang menjadi 

medium untuk memperkenalkan gagasan 

dan fasilitasi pembentukan sebuah jaringan 

yang belakangan dinamakan Jaringan serikat 

Pekerja dan serikat Buruh sawit indonesia 

(Japbusi). “Fasilitasi ini hanya membutuhkan 

waktu satu tahun,” kata amalia.

sepanjang 2017 hingga 2018, CnV meng

gelar pelatihanpelatihan bagi berbagai serikat 

pekerja. Yang diajarkan adalah dialog sosial 

dan kecakapan bernegosiasi, pengetahuan 

tentang hak pekerja, bisnis dan hak asasi ma

nusia, serta hak anak. didukung iLo, CnV juga 

memfasilitasi pertemuanpertemuan jaringan 

untuk membahas pembentukan Japbusi.

secara resmi, Japbusi lalu dibentuk pada 

Japbusi menghimpun delapan serikat pekerja 
sektor sawit, dan telah mendapat pengakuan 
peng usaha (atas) dan menjalin hubungan deng an 
pemerintah (bawah).

desember 2018. Bergabung di dalamnya sem

bilan federasi serikat pekerja, yang merupakan 

afiliasi dari empat konfederasi. Sekretariat 

Japbusi berada di Federasi serikat Buruh 

Kehutanan Perkayuan dan Pertanian (Huka

tan). Hukatanlah yang mempromosikan peng

gunaan dialog sosial oleh anggotaanggota 

Japbusi.

Pembentukan Japbusi mendapat sambut

an baik dari Gabungan Pengusaha Kelapa 

sawit indonesia (Gapki), yang kebetulan telah 

bekerja sama dengan Hukatan. Gapki meng

akui pentingnya dialog sosial dan ikut mem

bantu pelatihanpelatihan yang diadakan CnV 

dan iLo. Gapki juga mempromosikan hal ini 

kepada anggotanya. Bersama Japbusi, Gapki 

malah menyiapkan panduan yang bisa diguna

kan di tingkat petani. 

“Japbusi bisa mewakili setidaknya satu 

juta pekerja,” kata amalia, “dan ini merupa

kan hasil yang menurut kami sangat besar 

dampaknya.”

selain Japbusi, CnV berhasil juga men

capai dua hal lain dalam program Cea. Yang 

pertama, menurut amalia, membekali serikat 

buruh dengan strategi lobi dan advokasi, 

negosiasi untuk mencapai tujuan berdasarkan 

data dan bukti, “bukan sekadar keinginan”.

Berkaitan dengan hal itu, tak kalah pen

tingnya adalah mengubah pandangan serikat 

pekerja untuk meletakkan dialog sosial seba

gai langkah pertama sebelum berdemonstrasi. 

“dengan perubahan paradigma itu, serikat 

buruh dapat menyelesaikan kasuskasus 

Cnv inTErnATionAL
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pengaduan secara lebih elegan, lebih efektif 

dan efisien,” kata Amalia. Bersama dengan itu, 

hubungan antara serikat pekerja dan perusa

haan menjadi terjaga dengan baik, tak ter

ganggu penyelesaian kasus pengaduan.

Hal yang kedua, seperti yang berlaku pada 

Gapki, adalah mengubah pandangan perusa

haan dan asosiasi bisnis. sebelumnya mereka 

enggan berdialog dan bekerja sama dengan 

serikat pekerja. saat ini mereka telah menjadi 

mitra bagi CnV, Hukatan, dan Japbusi untuk 

mempromosikan perbaikan kondisi kerja di 

sektor sawit.

Menurut amalia, hal itu terbantu oleh lobi 

ke Gapki dan Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO), juga keputusan untuk mendaftar

kan Hukatan sebagai anggota RSPO. “Yang 

menjadi surprise adalah responsnya sangat 

positif, terutama dari organisasi nonpemerin

tah internasional di bidang sosial dan sekre

tariat RSPO,” katanya. 

Rupanya, selama ini RSPOasosiasi dari 

berbagai kalangan yang bertujuan mengem

bangkan dan menerapkan standar global 

untuk produksi sawit berkelanjutantak punya 

anggota dari kalangan serikat buruh. Jumlah 

organisasi nonpemerintahnya pun sangat 

sedikit. “Hal ini menyebabkan Hukatan dan 

CnV menjadi spotlight , dan kami beberapa 

kali diundang menjadi pembicara di acara 

RSPO, termasuk ketika roundtable di Bangkok 

pada 2019,” kata amalia pula.

setelah program Cea rampung, CnV 

merasa masih ada yang dikerjakan. amalia 

menjelaskan CnV akan perlu melanjutkan 

hubungan untuk Hukatan dan Japbusi mela

lui program yang berbeda. di luar Cea, CnV 

kebetulan juga memiliki dua program lain. 

Rencananya, apa yang dicapai melalui CEA 

akan dilanjutkan dalam kedua program itu.

Menurut amalia, CnV menyadari besarnya 

skala industri sawit. “sangat besar bagi kami 

jika ingin melakukan perubahan positif sendi

rian. Cea telah memberikan network, capacity 

building , dan strategi yang pada akhirnya, 

secara langsung, berkontribusi kepada keber

hasilan program,” katanya.

Karena itulah, amalia menambahkan, CnV 

“sangat bangga menjadi bagian dari Cea, se

bab aliansi ini sangat sportif”. CnV berharap, 

setelah ini, komunikasi jaringan tetap dijaga.

Pekerja sektor sawit umumnya berstatus pekerja 
harian lepas.

Misi utama CnV internationaal adalah 

ikut menyumbangkan pekerjaan layak 

di negaranegara berkembang dengan 

mene rapkan prinsipprinsip pokoknya, 

yakni solidaritas internasional, tang

gung jawab individu, dialog sosial, dan 

kebera gaman.

sejak didirikan sebagai federasi 

seri kat pekerja di Belanda pada 1909, 

CnV berupaya menguatkan posisi 

pekerja di sektor formal maupun infor

mal. Hal ini dilakukan dengan menjalin 

kemitraan sosial yang kuat dan mem

promosikan keberlanjutan dalam rantai 

nilai.

Untuk mewujudkan tujuannya, CnV 

menjalankan lobi, mendorong kebi

jakan, dan melancarkan kampanye ke

sadaran. CnV bahumembahu dengan 

CnV Confe deration dan serikat pekerja 

CnV. 

Berangkulan dengan Hukatan, 

dalam program Civic engagement al

liance, CnV bekerja mempromosikan 

dialog sosial di antara pihakpihak di 

sektor sawit, mengembangkan model 

perjanjian bersama, mengadakan 

pelatihan, dan melakukan riset. Yang 

tak kalah penting: CnV menginisiasi 

pembentukan Jaringan serikat Pekerja 

dan serikat Buruh sawit indonesia 

(Japbusi).

Cnv internationaal

Cnv inTErnATionAL
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rong lahirnya United nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights (UNGP). Di

sahkan pada 2011, UnGP merupakan pemuncak 

dari upaya yang dirintis sejak 1970an.

seperti yang terjadi di banyak negara, 

implementasi dari panduan bagi perusahaan 

untuk mempraktikkan penghargaan terhadap 

hak asasi manusia itu tak berlangsung mudah. 

di indonesia hal ini bisa dilihat secara khusus 

dari apa yang berlaku dalam upaya pembuatan 

Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak 

asasi Manusia (HaM), yang alot prosesnya.

Program Civic engagement alliance (Cea) 

di indonesia menjadikan situasi itu sebagai 

salah satu perhatian utamanya. dalam ling

kup komoditaskomoditas yang telah dipilih, 

sesuai dengan intervensi para mitra, ada dua 

hal pokok yang direspons: tantangan yang ada 

dan proses serta program dari kebijakan pe

merintah yang tengah berjalan. dalam kerang

Bermitra Secara
Strategis demi HAM

K
esadaran, juga keprihatinan, 

ter hadap realitas—bahwa dunia 

usaha adalah “teritori” yang 

masih bermasalah dalam praktik 

penghormatan terhadap hak asa

si manusia—tersebut menjadi salah satu pendoImplementasi penghargaan terhadap HAM oleh 
perusahaan tak berlangsung mudah. Padahal 
banyak orang tergantung padanya.

Beriringan dengan isu pem-
berdayaan petani-pekebun 
kecil, praktik penghormatan 
terhadap hak asasi manusia 
dalam dunia usaha atau bis-
nis pun tak kalah urgen. Per-
hatian terhadap hal ihwal ini 
timbul di mana-mana, bukan 
saja di Indonesia.
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ka Pathway 4 perhatian tentu saja berfokus 

kepada isu hak asasi manusia dalam praktik 

bisnis. Misalnya promosi kawasan ramah anak

bersangkut paut dengan isu pekerja anak.

Yang menjadi pijakan rumusan utama 

program Cea adalah peningkatan kapasitas 

lobi dan advokasi anggota Cea, mitra, dan 

berbagai pemangku kepentingan (stakehold

er) di kalangan masyarakat sipil, pemerintah, 

dan sektor swasta. di dalamnya termasuk pula 

upaya menguatkan lobi dan advokasi ber

dasarkan data (evidencebased advocacy).

Karena ada perbedaan kondisi di lapangan, 

bahwa di setiap negara memiliki karakteristik 

kebiasaan dan kebijakan yang berlainan, prog

ram Cea di indonesia memerlukan penyesuai

anpenyesuaian. Yang harus diperhitungkan 

adalah programprogram yang telah dan 

sedang dikerjakan para mitra dan didukung 

anggota Cea, iCCo Cooperaton, Kerk in actie, 

dan CnV, atau donor lain. Kebetulan program

program ini berfokus kepada pemberdayaan 

petani kecil di berbagai rantai nilai, perbaikan 

praktik pertanian dan peningkatan akses 

pasar; penanggulangan problem pekerja anak 

dan pemberlakuan kawasan bebas pekerja 

anak; juga penguatan kapasitas serikat peker

ja dalam mewakili anggotanya serta merun

dingkan kondisi kerja yang lebih baik.

sebagian dari kegiatankegiatan intervensi 

itu berada dalam cakupan Pathway 4 dari 

Theory of Change (ToC) yang digunakan, yakni 

bisnis yang berkelanjutan, yang juga menghor

mati hak asasi manusia. Karena program Cea 

tidak bersifat kaku, formulanya bersifat umum, 

terbuka peluang untuk melengkapinya dengan 

agenda lobi dan advokasi yang spesifik.

dalam kerangka Pathway 4, yang hendak 

dicapai adalah meningkatnya pengetahuan 

tentang UnGP di kalangan pemerintah, sek

tor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. 

Hal ini penting bukan saja agar sektor swasta 

mau menghormati hak asasi manusia dalam 

operasi usahanya, melainkan juga organisasi 

masyarakat sipil bisa meminta pertanggung

jawaban pemerintah dan sektor swasta dalam 

mematuhi prinsipprinsip penghormatan ter

hadap hak asasi manusia.

Untuk mencapai hal itu, yang diharapkan 

bisa dihasilkan dalam jangka pendek adalah 

pengetahuan yang bertambah tentang UnGP 

serta tanggung jawab sosial perusahaan atau 

corporate social responsibility (CSR), dan im

plementasinya. selain sektor swasta, sasaran

nya adalah pemerintah. Perubahan yang mau 

dicapai: organisasi masyarakat sipil dan sektor 

swasta yang terlibat bersamasama, sebagai 

mitra strategis, dalam penerapan UnGP serta 

penyusunan Rencana Aksi Nasional tentang 

Bisnis dan HaM.

sebelum program dijalankan, berbagai 

diskusi dan lokakarya dilangsungkan. dari 

forumforum ini dipastikan ToC tak perlu 

diubah. Waktu yang dibutuhkan para mitra un

tuk mengenalnya dengan lebih baik, sebagai 

sesuatu yang baru, dinilai wajar.

adaptasi di sanasini memang belakangan 

dilakukan, atau dicoba dilakukan, hanya saja 

ini sematamata terjadi di tingkat operasional. 

Pada 2019, misalnya, timbul keinginan un

tuk secara jelas menautkan Pathway 3 dan 

Pathway 4. Tapi tak diketahui bagaimana hal 

ini direalisasikan. ada pengakuan bahwa ke

duanya memperlihatkan kesamaan tema dan 

pendekatan, seperti perhatian kepada usaha 

memperluas akses pasar bagi pengusaha 

kecil, CSR, bisnis dan hak asasi manusia, hak 

Transaksi di tingkat petani (kanan atas). Kelom-
pok tani diharapkan menjadi alat penegak HAM 
untuk petani (kiri bawah).
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anak, dan upaya menghubungkan lobi dan 

advokasi di level desa dengan yang dilakukan 

di level nasional. Hasil dari Pathway 4 pun 

diakui berefek positif bagi Pathway 3. Meski 

demikian, hubungan di antara kedua pathway 

tak dijabarkan lebih jauh dalam ToC, atau 

didukung intervensi yang spesifik (kecuali 

pelatihan bersama).

ada yang patut dikemukakan perihal 

pendekatan lobi dan advokasi, yakni perlunya 

investasi untuk kegiatan dialog yang meli

batkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan 

pemerintah; juga upaya promosi dan fasilitasi 

jaringan di level lokal maupun nasional. Hal 

ini dipandang sebagai langkah inovatif dan 

berguna; sejumlah pemangku kepentingan 

mengakuinya. ditambah kontribusi positif 

mitra Cea dalam forum multipihak, langkah ini 

memungkinkan dijembataninya praktik lokal 

dengan lobi dan advokasi di level nasional.

dari laporan tahunan Cea dan wawancara 

dengan mitra diketahui bahwa pelatihan yang 

dilengkapi dengan proses belajar informal 

serta coaching dari iCCo dan CnV terbukti 

efektif. di samping materimateri tentang 

kompetensi, dibuatkan pula pengetahuan 

khusus tematik yang berkaitan dengan UnGP, 

standar internasional, prinsipprinsip CSR, hak 

anak dan prinsip bisnis, fasilitas pasar yang 

inklusif, dan kekerasan berdasarkan gender.

salah satu hasil yang didapat, dalam kapa

sitas lobi dan advokasi yang lebih baik, adalah 

kemampuan mengidentifikasi target lobi. Mi

salnya dengan menggunakan dokumen tentang 

pemangku kepentingan seperti dilakukan Pusat 

Kajian dan Perlindungan anak (PKPa). Begitu 

pula kemampuan yang bersangkut paut dengan 

jaringan, partisipasi dalam forum multipihak, 

dan keterlibatan dengan aktor sektor swasta.

Karena halhal itulah beberapa mitra men

jadi dipercayamendapat legitimasipemerin

tah dan sektor swasta. Konsil LsM, misalnya, 

berdasarkan advokasinya tentang hak petani 

kecil dan relasi bisnis dengan hak asasi manu

sia, dipercaya Kementerian Hukum dan HaM 

untuk mengkoordinasikan tim pembuatan 

modul pelatihan UnGP; juga PKPa, yang men

jadi ketua bersama kelompok kerja hak anak 

dalam indonesian Global Compact network.

semua itu bisa dicapai walau waktu pelak

sanaan program terhitung pendek, masing

masing mitra pun menghadapi kesulitan di 

lapanganumpamanya respons pemerintah 

yang lamban, pergantian pejabat setelah 

pemilihan umum 2019, dan tarikmenarik ke

pentingan antarkementerian.

Pada akhir pelaksanaannya, evaluasi me

nyeluruh mendapati program Cea memang 

relevan, efektif, dan efisien dalam mewujudkan 

hasil dan dampak yang diinginkan (baca “Reko

mendasirekomendasi”). dalam batas tertentu, 

peluangnya untuk berlanjut pun terbuka.

Beberapa hal dari temuantemuan itu 

terlihat meyakinkan. Misalnya dialog dengan 

berbagai aktor swasta, dengan sudut pandang 

yang bertolak belakang bila diperlukan; atau 

keberhasilan membangun keahlian dan perha

tian khusus terhadap rantai nilai justru berkat 

pilihan komoditas yang terbatas.

Tidak kalah dari itu adalah perhatian 

terusmenerus bagi petani kecil dalam se

luruh intervensi; investasi untuk membuat 

jaringan dan forum yang merangkul berbagai 

pemangku kepentingan; aplikasi dari paduan 

strategi lobi dan advokasi yang cerdik, ber

fokus kepada strategi lobi dan advokasi “orang 

dalam” deng an lobi dan advokasi berdasarkan 

data; serta pelatihan dan penyesuaian yang 

ajek dari strategi operasi selama penerapan 

program.

Perihal keberlanjutan program, hasil eva

luasi menunjukkan tak adanya temuan yang 

tegas atau gamblang. Tapi hal ini terlepas dari 

aspek kelangsungan lembagayang sama 

sekali tak diragukan. adalah pilihan topik 

program kebijakan yang relevan, pilihan stra

tegis yang dibuat, seleksi mitra, dan perhatian 

program untuk membangun lebih lanjut kom

petensi serta kemampuan lobi dan advokasi 

yang mempengaruhinya.

Pada akhirnya sengaja tidak dibuat strate

gi peningkatan program mengingat upaya ini 

tergantung ketersediaan sumber daya manu

sia dan dana yang bisa dihimpun mitra, dalam 

proyek yang ada maupun proyek baru. Tentu 

saja, inisiatif sektor swasta dan/atau pemerin

tah ikut menentukan. Kendalanya adalah tidak 

ada jaminan kedua pihak itu bisa mengumpul

kan dana yang diperlukan.

Tim CEA mendiskusikan strategi kegiatan.
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menarik untuk membuat pemaham an belajar 

tentang penggunaan dan hasil uji tuntas tool

kit . asumsinya: perusahaan di sektor sawit 

tertarik kepada “penciptaan nilai bersama”. 

Tapi hasil evaluasi justru mengindikasikan 

adanya resistensi di antara perusahaanpe

rusahaan dalam mengadopsi prinsipprinsip 

bisnis dan hak anak atau dalam mematuhi 

persyaratanpersyaratan uji tuntas. Jadi, ada 

kemungkinan diperlukan intervensi lain.

Bikin alur penguatan kapasitas yang jelas

Hal ini mungkin membantu dalam mengi

dentifikasi kebutuhan kapasitas di level 

organisasi, untuk meningkatkan pemaha

man kapasitas lobi dan advokasi dalam 

organisasi, untuk mengembangkan rencana 

aksi sesuai kebutuhan di level organisasi, 

juga monitoring nya. Konsekuensinya ada

lah adanya tuntutan peningkatan kapasitas 

spesifik di level mitra CEA.

rekomendasi- 
Rekomendasi
Kontekstualisasi ToC secara reguler

sebagai hal baru, penerapannya mem

butuhkan upaya belajar lebih banyak. ada 

momentum untuk memperbaiki Theory of 

Change (ToC). Misalnya: (1) mengidentifikasi 

asumsi tentang relasi di antara aktoraktor 

yang berbeda dan menambahkan asumsi 

sebabakibat; (2) membuat kaitan lebih 

gamblang antara beberapa pathway ; (3) 

mengeksplorasi pathway alternatif yang bisa 

ikut berperan mencapai perubahan yang 

dibayangkan, atau menjadikannya lebih 

eksplisit untuk mengidentifikasi peluang 

kolaborasi dengan aktor/program lain.

Agenda pembelajaran adalah bagian inte-

gral dalam program

agenda ini bisa dibuat berdasarkan asum

siasumsi dalam ToC. Mitra bisa memutuskan 

apakah akan berpartisipasi atau tidak da

lam alur belajar tertentu. Misalnya, bisa jadi 
Penghargaan terhadap HAM oleh dunia usaha 
juga dibutuhkan agar petani bisa mengolah hasil 
panennya dengan baik.
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yAyASAn PEnABULU

Mitra program ikut menentukan ma-

teri dan topik pembelajaran sesuai 

kebutuhan

Untuk program Cea di indonesia, parti

sipasi dalam forum yang melibatkan berba

gai pemangku kepentingan adalah strategi 

penting. Karenanya perhatian lebih banyak 

bisa diberikan untuk meningkatkan pema

haman karakteristik kemitraan di antara 

banyak pemangku kepentingan, bagaimana 

cara kerjanya, peran anggotanya, dan 

bagaimana merancang serta memfasilitasi

nya.

Tingkatkan strategi untuk meyakinkan 

aktor-aktor sektor swasta agar mau 

mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan hak 

anak

diperlukan pendekatan yang berbeda

beda untuk aktoraktor sektor swasta yang 

berlainan. diperlukan pula strategi yang 

memungkinkan disalurkannya umpan balik, 

diadakannya jasa khusus, disebarluaskan

nya praktikpraktik baik atau kasuskasus 

bisnis, dilakukannya eksplorasi insentif; juga 

adanya visi untuk mendorong adopsi yang 

lebih luas.

Perlu strategi untuk menautkan lobi dan 

advokasi level lokal-nasional dengan level 

global dalam ToC

Keterkaitan di antara ketiganya bisa diper

kuat melalui penyusunan ToC bersamasama. 

Bisa dianalisis lebih jauh apakah pendekatan 

berdasarkan proyek berpengaruh negatif da

lam menguatkan kolaborasi dan penautan di 

antara anggota dan mitra Cea yang berbeda 

pada level nasional dan global.

Tingkatkan kapasitas lobi dan advokasi

diskusi lebih lanjut dengan mitra bisa 

dilaksanakan tentang penggunaan alat 

monitoring bagi lobi dan advokasi. Harus 

dieksplorasi apa hambatan dalam pembuatan 

cerita perubahan dan dalam menggunakan 

buku catatan lobi. Bisa pula dieksplorasi 

apakah relevan atau tidak memantau hasil in

tervensi lobi dan advokasi melalui seperang

kat penanda kemajuan.

Cari tahu cara memonitor efisiensi secara 

gamblang

Laboratorium Partos di Belanda telah 

menelaah beberapa alat yang bisa digu

nakan untuk hal ini, khususnya menaksir 

efisiensi dari strategi intervensi yang ber

lainan.

Bikin strategi keberlanjutan saat men-

desain program

Keberlanjutan program dan keuangan 

dari mitra bisa ditingkatkan melalui pe

nyusunan strategi keberlanjutan. Model 

kanvas bisnis yang diperkenalkan dalam 

Cea yang lalu bisa menjadi permulaan yang 

baik. ada peluang menempatkan beberapa 

mitra sebagai wirausaha sosial (social 

enterprise). Bisa dieksplorasi bagaimana 

produk seperti dakota bisa dipasarkan, 

dan/atau apakah relevan menjual jasa 

konsultasi—beberapa mitra telah diakui se

bagai partner sah oleh pemerintahkepada 

sektor swasta.

Penegakan HAM petani memerlukan kepiawai-
an melakukan lobi dengan perusahaan (atas). 
Diskusidi sela-sela jeda kegiatan peningkatan 
kapasitas oleh tim CEA (bawah)
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terhadap aktoraktor itu.

ToC juga tidak cukup gamblang tentang 

relasi di antara aktoraktor yang berlainan: 

Pembelajaran 

untuk ToC 
Generik

T
heory of Change program 

Civic engagement alli

ance (Cea) disusun ber

dasarkan perubahan yang 

penyebabnya bersifat 

linear. asumsinya: ber

tambahnya pengetahuan 

dan keterampilan akan memicu perubahan 

perilaku. Tapi, dalam praktik, tampak be

tapa diperlukan lebih banyak insentif untuk 

meyakinkan sektor swasta agar mau meng

adopsi prinsipprinsip bisnis dan hak asasi 

manusia.

dengan kata lain, sebetulnya ada jalur 

(pathway) atau strategi lain, yang me

mungkinkan terjadinya perubahan, yang 

tak dieksplorasi atau dibikin terang dalam 

ToC. Hal lain: ToC tak memberikan wawasan 

mengenai aktoraktor lain yang berkon

tribusi dalam membayangkan perubahan 

dan bagaimana mitra Cea bisa bersimpati 

organisasi masyarakat sipil, bisnis besar 

dan kecil, kelompok atau asosiasi bisnis, 

dewan komoditas, dinas pemerintah, ke

menterian, dan sebagainya. semuanya ada 

di setiap tingkat dalam pathway tanpa pen

jelasan mengenai hubungannya yang saling 

menguntungkan.

selain itu, keterkaitan antara kedua 

pathway tak dijelaskan, begitu pula sinergi 

di antara para mitra. Yang tampak menon

jol adalah upaya untuk mengidentifikasi 

beberapa asumsi, berkaitan dengan level 

perubahan yang berbedabeda. asumsi 

dirumuskan, terutama, menurut kapasi

tas dan kesediaan para aktor, yang sering 

merupakan asumsi yang relevan. asumsi 

yang merujuk kepada hubungan di antara 

berbagai aktor yang berlainan bisa dibuat 

lebih eksplisit. asumsi sebab akibat tidak 

dirumuskan.

Laporan awal menggambarkan bebe

rapa asumsi, yang mungkin relevan untuk 

mengilhami formulasi asumsi sebab akibat.

sejumlah asumsi bisa menjadi subyek 

agenda belajar yang eksplisit, misalnya 

apakah penggunaan toolbox pedoman uji 

tuntas menghasilkan perubahan perilaku 

sektor swasta (adanya hubungan antara 

pengetahuan yang meningkat dan pe

rilaku); bagaimana terlibat dalam dialog 

deng an sektor swasta; akankah praktik ter

baik punya pengaruh positif dalam meya

kinkan perusahaan lain.

Menerapkan salah satu prinsip Theory of 
Change: Bahwa peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan memicu perubahan perilaku.


