
Meningkatnya permintaan minyak dan lemak nabati di dalam negeri maupun internasional menjadikan Indone-
sia sebagai pemimpin global perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam hal luas perkebunan maupun produksi 
kelapa sawit. Kondisi ini membuat industri sawit memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. 
Ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap ekspor, produk domestik bruto (PDB), pening-
katan pendapatan pekebun dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pembangunan perkebunan kelapa 
sawit yang dilakukan secara serampangan juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun 
hak asasi manusia. Kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria yang berkepanjangan dan eksploitasi buruh 
merupakan dampak-dampak negatif yang muncul dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang mengab-
aikan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. 

Kuatnya persinggungan industri perkebunan kelapa sawit dengan isu lingkungan dan hak asasi manusia seharus-
nya direspon oleh Negara dan Perusahaan dengan mengantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi 
dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Prinsip-Prinsip Panduan 
PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP) yang 
memandatkan kepada Negara dan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mempromosikan 
dan menghormati HAM.  Khusus perusahaan, pilar kedua Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak 
Asasi Manusia menugaskan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia untuk: 

1. Menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan hak asasi manusia yang terjadi karena 
aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;

2. Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan yang secara langsung 
berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak 
terlibat pada dampak-dampak tersebut.

Di sisi lain, beberapa mekanisme telah dibangun untuk memitigasi dampak-dampak yang mungkin timbul 

dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia memungkinkan 
untuk diakses oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), satu 
mekanisme multipihak yang ditujukan untuk mentransformasikan kelapa sawit berkelanjutan.  Selain RSPO, 
terdapat mekanisme-mekanisme lain yang dapat dijadikan alternatif advokasi hak asasi manusia baik 
mekanisme negara maupun pasar. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu hak 
asasi manusia, merespon penegakan hak asasi manusia dalam konteks relasi bisnis dan HAM khususnya isu 
perkebunan dengan memilih pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia sebagai salah satu kegiatan utama 
nya. Salah satu upaya mendorong pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia adalah melalui peningkatan 
kapasitas hak asasi manusia bagi masyarakat sipil.

Oleh karenanya, ELSAM akan mengadakan serial Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation And 
human rights Transformation Training) bagi masyarakat sipil. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan 
penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pembelaan dan advokasi hak-hak masyarakat yang 
terdampak pembangunan perkebunan kelapa sawit. 

Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu para aktifis untuk memiliki pemahaman mengenai hak asasi 
manusia serta mekanismenya baik di tingkat Internasional, regional dan nasional sehingga dapat lebih mema-
hami mekanisme hak asasi manusia yang dapat ditempuh di dalam memfasilitasi masyarakat dalam mengakses 
keadilan. 
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TUJUAN 

Pelatihan ini bertujuan agar:

Peserta memiliki pemahaman tentang relasi bisnis dan hak asasi manusia dalam konteks perkebunan;

Peserta dapat menggunakan instrumen hak asasi manusia beserta mekanisme yang tersedia dalam melaku-
kan pembelaan dan penanganan konflik, termasuk pemulihan bagi korban operasional industri perkebu-
nan;

Peserta memiliki kemampuan memfasilitasi masyarakat lokal, buruh dan petani untuk menggunakan 
mekanisme penyelesaian konflik yang disediakan oleh negara maupun pasar dalam rangka menjamin hak 
atas pemulihan bagi korban.

1.

2.

3.

KURIKULUM DAN METODE PELATIHAN 

Selama pelatihan ini peserta akan mempelajari:

1. Prinsip dan Konsep Dasar HAM;

2. Konsep dan Instrumen Bisnis dan HAM;

3. Mekanisme HAM Nasional dan Internasional;

4. Resolusi Konflik berbasis Negara dan Non Negara;

5. Mekanisme Pengaduan Non Negara dalam Kerja-kerja Advokasi Isu Perkebunan (OECD,RSPO,CAO-IFC,ISPO).

Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Pelatihan ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa berbasis 
partisipatif aktif peserta dengan  komposisi materi (40%) serta diskusi dan simulasi (60%). 
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PESERTA

Peserta adalah mereka yang bekerja di organisasi masyarakat sipil terutama di wilayah Sumatera Utara, Jambi, 
Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua Barat, Papua dan Jabodetabek. Setelah mengikuti program ini, peserta  
diharapkan dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerja-kerja advokasi isu perkebunan. 
Peserta dalam pelatihan ini dibatasi maksimal 21 orang dengan mempertimbangkan perimbangan gender dan 
wilayah.

KRITERIA PESERTA

Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dalam melakukan advokasi hak asasi manusia atau 
pengorganisasian masyarakat terdampak industri perkebunan

Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar

Memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh sesi pelatihan

Bersedia menerapkan hasil pelatihan di organisasi masing-masing

1.

2.
3.
4.

FASILITAS

ELSAM menyediakan 

Akomodasi Bahan Bacaan Training Kit Akses Internet Sertifikat

BEASISWA

ELSAM menyediakan beasiswa 
bagi peserta yang lolos seleksi.

Beasiswa
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ALUR KEGIATAN

Setiap calon peserta akan mengikuti 2 tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi dan wawancara.

Seleksi
Administrasi

dan Wawancara

Pendaftaran 26 Mei –13 Juni  2017 14-21 Juni 2017

1.

3.

2.

Pengumuman
Seleksi

5 Juli 2017

4.

Pelaksanaan
Pelatihan

17-21 Juli 2017

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Mengisi Form Pendaftaran yang dapat diunduh di www.elsam.or.id 

Fotokopi Identitas Diri

Surat ijin mengikuti Pelatihan IMPACT untuk masyarakat sipil dari pimpinan lembaga/institusi tempat 
bekerja 

Surat referensi dari pimpinan lembaga/institusi yang saat ini anda bekerja dan 1 referensi nama yang menge-
tahui kegiatan anda selama ini

Tulisan singkat sebanyak 400-500 kata mengenai pengalaman dalam melakukan advokasi kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks relasi bisnis dan HAM khususnya isu perkebunan, spasi 1,5, 
jenis huruf  Times New Roman, ukuran huruf (font) 12

1.

2.

3.

4.

5.

Seluruh persyaratan pendaftaran dikirim melalui email: training@elsam.or.id atau dapat dikirim melalui pos/fax 
dengan alamat :

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Telp 021 – 7972662, 79192564 Fax 021 – 79192519

INFORMASI LENGKAP
Dapat menghubungi Sdri. Icha melalui email antalasi@elsam.or.id dan Sdri. Sekar  melalui email

sekar@elsam.or.id
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