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1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi staff dan manajemen

perusahaan, serta pemasok/supplier-nya dalam rangka pembangunan/

pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, sehingga selaras dengan

komitmen perusahaan dalam menghormati hak komunitas adat atau masyarakat

lokal atas FPIC.

2. Ruang Lingkup
2.1. Prosedur ini mencakup mekanisme yang berkaitan dengan kegiatan

persiapan/pra-kondisi, pelaksanaan kajian sistem tenurial, proses interaksi

dengan pihak-pihak pemilik hak atas FPIC dan stakeholder lainnya,

pengambilan keputusan (consent), pelaksanaan hasil-hasil keputusan dan

pemantauannya, serta pelaporan. Penting untuk dicatat bahwa FPIC

bukanlah suatu proses pengambilan keputusan satu arah, namun

merupakan proses komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan dan

berulang, yang dirancang untuk membangun hubungan yang lebih sehat

dan harmonis antara perusahaan dan komunitas adat atau masyarakat lokal

yang terkena dampak negatif dari rencana kegiatan perusahaan.

2.2. Prosedur ini digunakan untuk kegiatan pembangunan/pengelolaan

perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yang akan mengakibatkan terjadinya

perpindahan penguasaan atas lahan, dan menimbulkan dampak negatif

secara nyata pada penghidupan komunitas adat atau masyarakat lokal.

2.3. Lingkup kegiatan pembangunan dan pengelolaan yang dimaksud adalah

mencakup kegiatan pembangunan dan/atau konservasi pada pelaksanaan

rencana kegiatan tahunan untuk areal kerja perkebunan dan pabrik kelapa

sawit yang telah berjalan, pengembangan konsesi (ijin) baru untuk

perkebunan dan pabrik kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur baru.

2.4. Pada areal perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang telah dibangun

dan/atau dikelola, jika di dalamnya terdapat konflik lahan (tenurial conflict),

maka akan diselesaikan dengan mengacu kepada SOP Penyelesaian Konflik

Lahan.
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3. Referensi

3.1. UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokok-PokokAgraria (UUPA)

3.2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

3.3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

3.4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

3.5. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.7. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UUPLH)

3.8. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

3.9. United Nations Declaration on the Rights of Indigenouse Peoples (UNDRIP)

3.10. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

4. Definisi

4.1. FPIC adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh komunitas adat atau

masyarakat lokal di dalam/sekitar areal kerja perusahaan, yang berasal dari

suatu proses tanpa tekanan dan intimidasi (free), diambil sebelum suatu

kegiatan perusahaan yang berdampak negatif bagi mereka terlaksana

(prior), serta didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang rencana

kegiatan perusahaan itu serta dampaknya bagi mereka (informed), dan oleh

karenanya mereka dapat menyatakan setuju atau tidak setuju bagi

dilanjutkannya suatu rencana kegiatan perusahaan tersebut (consent).

4.2. Hak adalah sesuatu yang diperoleh secara hukum yang memberikan

wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan dan wajib saling

menghormati hak tersebut.

4.3. Komunitas atau “masyarakat” didefinisikan sebagai semua kelompok orang-

orang, termasuk “masyarakat hukum adat”, masyarakat lokal yang

berpindah-pindah, dan masyarakat lokal lainnya yang diidentifikasi terkena

dampak negatif dari suatu rencana kegiatan perusahaan. Mereka dicirikan
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secara geografis tinggal di dalam atau di sekitar areal perkebunan dan

pabrik kelapa sawit atau kelompok tersebut secara teratur mengakses areal

kerja perusahaan untuk memperoleh penghasilan, penghidupan atau

mengembangkan nilai-nilai budaya mereka.

4.4. Hak adat atas lahan dipahami mengacu pada pola penguasaan lahan

yang telah berlangsung lama oleh suatu kelompok sosial, dimana

penggunaan sumber daya sesuai norma adat, serta berdasarkan hukum,

nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi, termasuk siklus pengguanaan atas lahan

secara musiman dan bukan hanya dimaknai sebagai alas titel hukum formal

atas tanah dan sumber daya yang dikeluarkan oleh suatu instansi

pemerintah.

4.5. Komunitas adat atau masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas atau

masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun

di atas suatu wilayah hukum adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah atau

kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum atau

pranata adat dan memiliki kelembagaan adat dalam menjaga

keberlangsungan kehidupan warga masyarakatnya. Istilah '”Masyarakat

adat” digunakan dalam arti umum untuk merujuk kepada kelompok sosial

dan budaya yang memiliki perbedaan kerentanan dalam berbagai derajat,

dengan dimilikinya beberapa karakteristik berikut: (i) mengidentifikasikan diri

sebagai anggota dari suatu kelompok adat budaya yang berbeda dengan

lainnya dan memperoleh pengakuan identitas ini dari pihak lainnya; (ii)

keterikatan secara bersama dalam suatu satuan geografis ruang hidup yang

berbeda atau suatu wilayah dari leluhur yang sama; (iii) adanya sistem

budaya, ekonomi, sosial, dan politik kelembagaan adat yang terpisah dari

kelompok masyarakat lain atau suatu sistem budaya yang dominan; dan (iv)

memiliki bahasa asli, yang berbeda dari bahasa resmi negara atau bahasa

dominan di suatu wilayah tertentu.

4.6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang secara identitas sosial



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen:
Tanggal:
Halaman: 7 dari 20

Revisi      :

PELAKSANAAN FPIC
(FREE PRIOR INFORMED CONSENT)
DI DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN
PABRIK KELAPA SAWIT

7

dan budaya dapat dibedakan dari kelompok masyarakat yang dominan,

dan menjadikan mereka memiliki kemungkinan terkena dampak negatif dari

rencana kegiatan perusahaan; dimana mereka menjalankan tata

kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan hidup yang sudah diterima

sebagai norma lokal yang berlaku umum.

4.7. Sistem Tenurial dalam prosedur ini dipahami sebagai pengertian yang sama

dengan istilah sistem penguasaan lahan, yakni pengetahuan tentang siapa

subyek yang berhak atas sumberdaya tertentu (obyek hak), dan bagiamana

pula bentuk hubungan-hubungan sosial, ekonomi (produksi, distribusi, dan

investasi), politik, dan budaya (yang kesemuanya akan menciptakan jenis

hak yang beragam) di antara para pihak yang terkait ataupun jenis-jenis hak

yang dipegang oleh suatu subyek hak. Termasuk hubungan para pihak yang

terlibat dalam mekanisme dan/atau proses pengalihan, pengasingan, atau

pewarisan hak kepada pemegang hak baru di luar pribadi subyek hak

semula.

4.8. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum

adat; yang dahulu disebut hutan ulayat,  hutan marga, hutan pertuanan

atau yang sejenis dengan itu.

4.9. Pemasok/supplier bahan baku kelapa sawit terdiri dari: plasma, smallholder

(petani maupun badan usaha perkebunan kelapa sawit), external estate

yang memasok bahan baku kelapa sawit kepada pabrik kelapa sawit.

5. TanggungJawab
Penanggungjawab kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi masing-

masing perusahaan.

6. Prosedur
6.1. Pra-kondisi/Persiapan

6.1.1. Membentuk Tim Pelaksana FPIC. Tim terdiri dari beberapa orang staff

yang biasa menangani kelola sosial, penyelesaian konflik lahan,
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perencanaan hutan, hubungan masyarakat, tim sertifikasi budidaya/

pengolahan kelapa sawit dan/atau bidang/divisi lain yang berkaitan.

6.1.2. Mensahkan SK pembentukan Tim Pelaksana FPIC

6.1.3. Menetapkan tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana PFIC

6.1.4. Memberikan arahan tentang tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana

FPIC, dan arahan strategis lainnya.

6.1.5. Menyusun dan mensahkan kerangka acuan (TOR) pelaksanaan FPIC.

Format TOR Pelaksanaan FPIC disajikan pada Form No. 2.

6.1.6. Melakukan beberapa kajian awal dengan pendekatan desk-study,

meliputi pendalaman beberapa aspek sebagai berikut:

a) Rencana kerja perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit

yang akan menimbulkan dampak negatif bagi komunitas adat

atau masyarakat lokal, yang mengacu pada hasil analisa

dampak sosial yang telah tersedia sebelumnya (dokumen

AMDAL/UKL-UPL/SIA-SDS).

b) Identifikasi desa-desa atau dusun-dusun yang akan terkena

dampak negatif dari operasional perusahaan, berdasarkan hasil

analisa kajian sosial terdahulu (studi diagnostik, kajian PRA, kajian

HCV/NKT, social footprint, social mapping dan sejenisnya).

c) Dengan pendekatan yang sama, identifikasi keberadaan dan

hak-hak komunitas adat atau masyarakat lokal.

6.1.7. Mempersiapkan bahan sosialisasi dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a) Materi, alat, metode, dan strategi komunikasi sosialisasi untuk

komunitas sasaran FPIC dan pihak-pihak lain yang menjadi

sasaran engagement.

b) Materi sosialisasi setidaknya mencakup:

 Perkenalan Tim Pelaksana FPIC;
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 Latar belakang, lingkup dan tujuan, tahapan dan sifat dari

proyek, luasan proyek, durasi kegiatan, jadwal kegiatan

operasional, kegiatan perusahaan;

 Gambaran mengenai area setempat yang akan terkena

dampak, analisis awal tentang dampak sosial/ekonomi/

budaya yang mungkin ditimbulkan, potensi resiko dan manfaat

kegiatan tersebut;

 Cara-cara penanganan dampak negatif yang akan

diterapkan dan optimalisasi dampak positif yang akan

dikembangkan;

 Penjelasan mengenai maksud dan lokasi dari alokasi kawasan

dilindungi di dalam areal kerja perusahaan;

 Gambaran mengenai program CD/CSR yang direncanakan

atau akan dikembangkan;

 Formasi personel yang akan bekerja; dan prosedur untuk

menjalankan kegiatan serta informasi terkait dengan perijinan;

 Tata cara penanganan konflik lahan;

 Tersedianya waktu berpikir atau mempertimbangkan pilihan

bagi masyarakat;

 Kebebasan untuk memperoleh informasi/pendampingan dari

pihak lain;

 Penanganan keluhan (grievance management), jika mungkin

terjadi;

 Kontak person perusahaan yang bertanggungjawab dalam

komunikasi;

c) Bahasa dan media yang akan digunakan harus disesuaikan

dengan kondisi komunitas adat atau masyarakat lokal, yang

memungkinkan informasi tersampaikan dengan baik kepada
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seluruh anggota masyarakat, sehingga jelas (tidak menimbulkan

salah tafsir), mudah dipahami, dan dapat dimengerti.

d) Mensahkan bahan sosialisasi FPIC

6.2. Persiapan Sosialisasi di Desa/Dusun

6.2.1. Melakukan pertemuan pendahuluan dengan Perangkat Desa dan

Tokoh Masyarakat, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Menyampaikan maksud dan tujuan, serta rencana kegiatan FPIC;

b) Menyampaikan materi sosialisasi FPIC;

c) Menggali informasi untuk memperkuat hasil kesimpulan kajian

awal (desk study) FPIC mengenai: (a) sistem tenurial lokal; (b)

mekanisme pengambilan keputusan lokal mengenai hak atas

lahan/SDA; (c) pola penyelesaian konflik lahan/sumber daya

alam; dan (d) pola perwakilan dan komunikasi tingkat lokal

(termasuk keterwakilan kelompok-kelompok rentan), untuk

mendapatkan gambaran bagi proses selanjutnya;

6.2.2. Membentuk Tim FPIC Desa/Dusun, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Menyepakati pembentukan Tim/Kelompok Perwakilan Desa/

Dusun yang akan menjadi penghubung antara warga desa dan

Tim Pelaksana FPIC (selanjutnya disebut Tim FPIC desa/dusun).

b) Pimpinan dan anggota Tim FPIC desa/dusun dipilih sebagai hasil

musyawarah antara pimpinan formal (perangkat desa dan

kecamatan) dan pimpinan/tokoh informal di desa/dusun, serta

berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara

masyarakat dan perusahaan sepanjang proses FPIC.
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6.3. Pelaksanaan Pengkajian Sistem Tenurial Lokal

6.3.1. Melakukan kajian sistem tenurial lokal dengan pendekatan desk-

study, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Menganalisa keberadaan sistem tenurial lokal, meliputi:

 Jika dokumen pemetaan konflik tenurial (Tenurial Conflict

Mapping) telah tersedia, maka harus memastikan subyek dan

obyek dari fakta konflik tenurial atau konflik lahan yang terjadi

di dalam areal kerja perusahaan;

 Menganalisa pola dan sistem tenurial lokal, khususnya

berkenaan dengan sistem hak (subyek, obyek, jenis hak)

komunitas adat atau masyarakat lokal yang telah diidentifikasi

dari tahapan sebelumnya;

 Mendeskripsikan: (i) sistem pengambilan keputusan lokal

mengenai hak atas lahan, (ii) mekanisme penyelesaian konflik

lahan/sumber daya alam; dan (iii) pola perwakilan dan

komunikasi tingkat lokal (termasuk keterwakilan kelompok-

kelompok rentan).

b) Menyimpulkan hasil analisa awal mengenai sistem tenurial lokal,

untuk mengungkap kejelasan kedudukan para pihak (baik

sebagai individu, kelompok, ataupun lembaga), sehingga

diperoleh justifikasi yang tinggi dalam menentukan pihak mana

yang harus dilibatkan dan memiliki hak dalam mengambil

keputusan dalam seluruh tahapan penerapan prinsip FPIC.

c) Menjadikan hasil kajian sistem tenurial lokal ini sebagai bahan

utama dalam merancang strategi penerapan tahapan FPIC

6.3.2. Melakukan kajian sistem tenurial lokal dengan pendekatan observasi

lapangan, meliputi :

a) Menyepakati tata cara pelaksanaan kajian sistem tenurial lokal

dengan pendekatan observasi lapangan:
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 Menyepakati waktu dan tata cara pelaksanaan kajian di

lapangan, guna memperkuat kesimpulan kajian sistem tenurial

lokal dengan pendekatan desk-study.

 Menentukan perwakilan subyek hak tenurial yang telah

diidentifikasi bersama, dan memastikan individu/personal yang

menjadi subyek hak tenure tidak menerapkan mekanisme

perwakilan.

 Menentukan jadwal sosialisasi/dialog FPIC untuk kelompok

individu subyek hak tenure yang telah diidentifikasi bersama.

b) Merancang tata cara pelaksanaan kegiatan pemetaan

partisipatif (participatory mapping) untuk kepentingan studi

tenurial, berdasarkan hasil sosialisasi/dialog FPIC dengan subyek

hak tenurial yang telah diidentifikasi, meliputi:

 Menyepakati waktu dan tata cara pelaksanaan pemetaan

partisipatif, dalam rangka memastikan batas-batas subyek hak

tenurial secara de-facto di lapangan;

 Menentukan perwakilan subyek hak tenurial yang akan turut

serta dalam kegiatan pemetaan partisipatif, dengan

membentuk Tim Pemetaan Partisipatif Desa/Dusun/Kampung/

Komunitas;

 Penentuan tata cara penyelesaian masalah (perbedaan

pendapat, sengketa batas, dan sebagainya), pada saat

pelaksanaan pemetaan partisipatif di lapangan;

 Menentukan tata cara pengesahan dan penyebaran informasi

mengenai hasil pemetaan partisipatif dalam rangka

pengkajian tenurial studi.

c) Menyusun rencana kerja pemetaan partisipatif dan menyepakati

jenis data/informasi yang akan dipetakan. Hal-hal yang akan

dipetakan dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
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 Batas desa/dusun/kampung yang ada dalam area konsesi;

 Area-area peruntukan dan pemanfaatan oleh masyarakat

seperti kebun, sawah, ladang, areal hasil hutan bukan kayu

(HHBK), situs budaya, areal keramat, area pemanfatan hasil

hutan bukan kayu, area hutan desa/ulayat/larangan,

cadangan lahan masa depan, sumber mata air penting,

pemukiman dan infra struktur desa/masyarakat dan lain-lain;

 Lokasi-lokasi akses utama bagi sumber kehidupan warga

masyarakat (sungai, kanal, jalan raya, dan sebagaianya).

d) Berkonsultasi dengan desa/dusun tetangga serta pemerintah

terkait untuk memastikan bahwa batas yang dipetakan disetujui

bersama.

e) Dari hasil kegiatan pemetaan partisipatif ini, akan diperoleh

gambaran mengenai kategori lahan dalam lokasi ijin

pembangunan/pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa

sawit, misalnya (1) areal lahan Negara yang bebas klaim, (2)

Areal lahan yang diklaim oleh perorangan, kelompok komunitas

adat atau masyarakat lokal dengan memiliki landasan yang sah,

baik landasan legal maupun adat,dan (3) areal lahan yang

dikuasai oleh perorangan dan atau kelompok masyarakat tanpa

memiliki landasan yang sah, baik landasan legal maupun adat.

f) Membuat draft peta hasil pemetaan partisipatif, untuk

selanjutnya dikonsultasikan dengan instansi pemerintah terkait,

masyarakat desa dan juga kepada desa tetangga yang

berbatasan langsung. Tim Pemetaan membuat revisi peta hasil

pemetaan partisipatif (jika hasil konsultasi menghendaki

demikian). Selanjutnya revisi peta ini disampaikan kembali

kepada pemerintah, masyarakat desa dan desa tetangga yang

berbatasan langsung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen:
Tanggal:
Halaman: 14 dari 20

Revisi      :

PELAKSANAAN FPIC
(FREE PRIOR INFORMED CONSENT)
DI DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN
PABRIK KELAPA SAWIT

14

g) Setelah semua pihak menyepakati peta hasil pemetaan

partisipatif, kemudian membuat dokumen Berita Acara

Kesepakatan Hasil Pemetaan Partisipatif yang semua pihak terkait

(Perusahaan/organisasi, tim Desa, Pemerintah Desa dan

Pemerintah Kecamatan) menandatanganinya dengan jumlah

lembar sesuai keperluan.

h) Membuat rekaman proses dan hasil pemetaan partisipatif dan

semua pihak terkait diberikan salinan rekaman proses dan hasil-

hasilnya, berupa: catatan/notulensi hasil-hasil rapat tim

pemetaan partisipatif, Berita Acara Pemetaan beserta titik

koordinat pemetaan partisipatif, foto-foto, cacatan lapang, Berita

Acara Kesepakatan Batas antar desa, peta hasil pemetaan

partisipatif, dan lain-lain. Semua dokumentasi harus disampaikan

kepada masyarakat.

i) Tata cara pelaksanaan pemetaan partisipatif bagi berbagai

kepentingan dan rencana kelola sosial di lingkup perusahaan

terkait akan mengacu pada prosedur pemetaan partisipatif yang

telah diberlakukan.

6.4. Pelaksanaan Sosialisasi/Konsultasi

6.4.1. Setelah proses pengkajian sistem tenurial selesai, segera

selenggarakan pertemuan antara Tim FPIC Desa/Dusun dengan

perwakilan/individu subyek hak tenurial untuk menyepakati

rencana detail kegiatan sosialisasi/konsultasi dalam rangka FPIC,

terhadap kelompok-kelompok sosial yang telah ditetapkan

berdasarkan hasil kajian sistem tenurial (termasuk hasil pemetaan

partisipatif).
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6.4.2. Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian sistem tenurial lokal yang

telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, kemudian melakukan

serial sosialisasi atau konsultasi, sebagai berikut:

a) Bagi kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak penting

dari rencana kegiatan operasional perusahaan, sosialisasi tidak

perlu diakhiri dengan keputusan persetujuan;

b) Bagi kelompok masyarakat yang berstatus sebagai subyek tenure

(berdasarkan pengkajian sistem tenurial lokal), atau yang terkena

dampak penting dari rencana kegiatan operasional perusahaan,

sosialisasi perlu dilaksanakan hingga tahap keputusan persetujuan

dari mereka.

c) Format Catatan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat dalam Proses

FPIC disajikan pada Form No. 9.

6.4.3. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pertemuan sosialisasi/

konsultasi dalam FPIC dengan masyarakat adalah jaminan

berlangsungnya komunikasi dengan perwakilan komunitas adat atau

masyarakat lokal, yang mencakup (namun tidak terbatas pada) hal-

hal berikut:

a) Teridentifikasinya pola kepemimpinan adat dan lokal, dan oleh

karenanya orang yang diakui sebagai pemimpin, mereka harus

diupayakan hadir dalam forum-forum pertemuan.

b) Diketahuinya kelompok-kelompok rentan, dalam arti aspirasi

mereka jarang terwakili (misal: kelompok perempuan, unsur

komunitas yang terisolasi, atau kelompok yang miskin), mereka

harus diupayakan hadir dalam forum-forum pertemuan.

c) Berbagai kelompok sosial yang telah dipetakan harus diupayakan

hadir dan terlibat dalam proses diskusi dalam forum-forum

pertemuan.
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d) Menyampaikan secara terbuka selama proses konsultasi FPIC.

Masyarakat dapat berkomunikasi dengan pihak luar, seperti

perguruan tinggi, LSM dan atau yang lainnya, jika membutuhkan

pendampingan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Namun demikian, seyogyanya kehadiran pihak luar dalam

pertemuan-pertemuan dalam proses FPIC dapat diperkuat oleh

adanya bukti tertulis berupa surat penunjukan dari wakil

masyarakat.

6.5. Proses Perundingan dan Kesepakatan Bersama

6.5.1. Tim Pelaksana FPIC dan Tim FPIC Desa/Dusun mendiskusikan

kompensasi kerugian akibat timbulnya dampak negatif sosial;

6.5.2. Mulai dari proses pelaksanaan sosialisasi/konsultasi, hingga tahap

menyetujui, dipastikan tersedianya waktu berpikir atau

mempertimbangkan pilihan bagi subyek hak tenurial;

6.5.3. Memastikan tersedianya kebebasan bagi mereka untuk memperoleh

informasi/pendampingan dari pihak lain. Masyarakat dapat

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas

kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkebunan dan pabrik

kelapa sawit oleh perusahaan.

6.5.4. Dalam forum-forum sosialisasi/konsultasi, masyarakat harus

diupayakan terbebas dari hadirnya aparat keamanan atau pihak-

pihak yang berpotensi menekan kebebasan masyarakat untuk

berpendapat.

6.5.5. Dalam forum-forum sosialisasi/konsultasi yang memerlukan negosiasi

untuk membangun kesepakatan, harus diupayakan agar masyarakat

terbebas dari proses-proses pemaksaan atau intimidasi dari

perusahaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen:
Tanggal:
Halaman: 17 dari 20

Revisi      :

PELAKSANAAN FPIC
(FREE PRIOR INFORMED CONSENT)
DI DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN
PABRIK KELAPA SAWIT

17

6.5.6. Mengadakan pertemuan (negosiasi) dengan masyarakat untuk

mencapai mufakat dengan tetap mempertimbangkan

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang telah diidentifikasi

dan divalidasi, serta melakukan pilihan-pilihan pembangunan dan

pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dengan tetap

menghormati kepentingan hak-hak masyarakat/pemberdayaan

masyarakat.

6.5.7. Jika terjadi kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan

perkebunan dan pabrik kelapa sawit, maka kesepakatan tesebut

dituangkan dalam formulir berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh semua pihak yaitu perusahaan, pemerintah

desa, wakil-wakil masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Kesepakatan setidaknya mencantumkan secara rinci dan jelas

(mencegah adanya multitafsir) mengenai hal-hal yang disepakati,

mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme pemantauan dan

penilaian, serta hak/kewajiban pihak-pihak yang akan terlibat dalam

menjalankan kesepakatan.

6.5.8. Jika masyarakat menyatakan tidak setuju, maka perusahaan

bersama masyarakat dapat menyepakati pilihan-pilihan lain tentang

bagaimana agar pembangunan dan pengelolaan perkebunan dan

pabrik kelapa sawit. Jangan sampai mengganggu areal yang

menjadi hak komunitas adat atau masyarakat lokal. Pilihan-pilihan lain

yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani

oleh perusahaan, masyarakat, dan perwakilan instansi pemerintah.
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6.6. Formalisasi, Implementasi, dan Pemantauan Kesepakatan

6.6.1. Memformalkan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat

secara tertulis dan/atau dengan cara lain yang disepakati bersama.

6.6.2. Memsosialisasikan hasil-hasil proses FPIC kepada masyarakat dan

para pihak secara langsung melalui tatap muka, dan dengan upaya

mempermudah akses masyarakat dan para pihak terhadap

dokumen kesepakatan (dapat dilakukan dengan cara memasang

dokumen kesepakatan di lokasi yang mudah dilihat dan dibaca

masyarakat, dan/atau dengan memberikan salinan kepada

kepala/ketua kelompok mereka).

6.6.3. Melakukan pertemuan secara berkala antara tim perusahaan,

masyarakat, dan pihak lain yang relevan, untuk membicarakan

kemajuan, tantangan, dan solusinya. Secara bersama-sama para

pihak juga dapat melakukan pengecekan lapangan. Pihak-pihak

yang terlibat dalam pemantauan perlu melaporkan hasil

pemantauannya kepada para pihak yang bertanda tangan dalam

kesepakatan.

6.6.4. Jika terjadi perubahan kebijakan dari perusahaan dan/atau

perubahan dalam data/informasi yang diberikan kepada

masyarakat, maka dapat menyebabkan terjadinya renegosiasi dan

salah satu pihak dapat menarik persetujuannya. FPIC harus dilihat

sebagai proses yang interaktif dan dialog yang berjalan secara terus

menerus antara perusahaan/ organisasi dan masyarakat yang

terkena dampak. Jika terjadi keluhan atas pelaksanaan kesepakatan

maka perusahaan perlu segera merespon melalui tata cara yang

sudah disepakati dengan masyarakat.
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6.7. Engagement Dengan Stakehoder Lain

6.7.1. Bersamaan dengan tahapan persiapan sosial di Desa/Dusun,

mengupayakan komunikasi intensif dengan instansi pemerintah di

tingkat kecamatan dan kabupaten. Komunikasi intensif melalui

pertemuan bertujuan untuk menjelaskan rencana-rencana

perusahaan guna mendapatkan umpan balik dari pemerintah,

antara lain:

a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil studi awal

yang telah dilakukan, dari nara sumber instansi pemerintah

atau pihak lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi

validitas data dengan adanya kemungkinan perubahan-

perubahan sosial di masyarakat.

b) Menjelaskan rencana kegiatan perusahaan dan dampak, baik

dampak yang bersifat positif maupun negatif yang akan

ditimbulkan dari pembangunan dan pengelolaan perkebunan

dan pabrik kelapa sawit.

c) Memastikan keberadaan peta administrasi desa, atau

keputusan/kebijakan lokal yang berkenaan dengan sistem hak

dalam sistem tenurial lokal.

6.7.2. Memastikan kelengkapan dokumentasi proses seluruh kegiatan

engagement dengan stakeholder, berupa catatan/notulensi hasil

diskusi dan pertemuan, daftar hadir, dan dokumentasi foto/video.

6.8. Pengendalian Dokumen

6.8.1. Melengkapi dokumentasi proses  seluruh kegiatan, antara lain

berupa surat permohonan pertemuan, surat undangan Rapat,

daftar hadir, notulensi rapat/diskusi, susunan Tim FPIC Desa/Dusun,

hasil Pemetaan partisipatif di tingkat desa/site.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen:
Tanggal:
Halaman: 20 dari 20

Revisi      :

PELAKSANAAN FPIC
(FREE PRIOR INFORMED CONSENT)
DI DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN
PABRIK KELAPA SAWIT

20

6.8.2. Menandatangani salinan notulen hasil pertemuan oleh wakil para

pihak yang hadir, dilampiri dengan daftar hadir peserta.

6.8.3. Mendistribusikan dokumentasi ke seluruh peserta yang hadir.

6.8.4. Mendokumentasikan dengan baik seluruh proses dan hasil

penerapan setiap tahapan FPIC, dan mengkompilasikan untuk

dokumen publik. Dokumentasi mencakup semua korespondensi

terkait pelaksanaan FPIC (termasuk surat elektronik), catatan

pertemuan, bahan sosialisasi yang digunakan selama proses FPIC,

pernyataan persetujuan, dan sebagainya. Dokumentasi dapat

berupa tulisan, gambar dan video dari suatu acara (jika tidak

dilarang oleh nilai-nilai yang dianut oleh komunitas adat atau

masyarakat lokal). Hal ini agar memungkinkan untuk verifikasi

independen dan sangat penting untuk menjamin akuntabilitas publik.

7. Lampiran

-


