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Tentang Panduan ini 

Proyek-proyek besar, baik di bidang pertambangan, energi, atau pertanian, memiliki dampak sosial dan 

ekonomi yang besar. Biasanya, mereka melibatkan pembatasan akses ke tanah dan sumber daya alam 

lainnya. Seringkali, proyek tersebut berdampak besar terhadap lanskap selama masa proyek 

berlangsung, dan terkadang berdampak permanen. 

 

Berbagi informasi dan berdialog adalah tindakan penting bagi perusahaan dan masyarakat untuk 

memastikan bahwa masyarakat mengetahui sebelumnya tentang bagaimana mereka dapat dipengaruhi 

oleh proyek, bahwa keprihatinan mereka dapat diikutsertakan dalam perencanaan proyek perusahaan, 

dan bahwa peluang yang diciptakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi sejalan dengan aspirasi 

masyarakat. Masyarakat dan perusahaan harus sepakat mengenai cara mereka mengelola dampak sosial 

dan lingkungan, kompensasi yang harus diberikan kepada masyarakat atas dampak negatif, dan 

bagaimana proyek tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.  

 

Kredit foto: Tom Fisk 
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Bagi masyarakat adat, Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal tanpa Paksaan adalah proses 

menggunakan tindakan-tindakan tersebut diatas dan menghasilkan keputusan untuk memberikan atau 

tidak memberikan persetujuan atas pelaksanaan proyek tersebut. 

 

Proyek besar itu rumit. Mereka dilaksanakan melalui banyak tahapan, mengalami perubahan staf, dan 

juga perubahan masyarakat. Tujuan dari panduan ini adalah untuk membantu masyarakat dan 

perusahaan mencapai peta jalan bersama dalam membuat keputusan PADIATAPA mengenai persetujuan 

akan suatu proyek dan - jika demikian - persetujuan akan perubahan proyek tersebut nantinya. Panduan 

ini bertujuan untuk menyediakan struktur umum yang dapat berguna bagi masyarakat dan perusahaan, 

dan membantu mereka mengatur dialog yang dapat bermanfaat secara praktis selama proses eksplorasi, 

pengembangan, operasi, perluasan, dan penutupan lokasi. 

 

Panduan ini dikembangkan oleh RESOLVE untuk menampung 

wawasan dari inisiatif yang sedang berlangsung, yang 

didirikan pada tahun 2012, mengenai menyatukan 

masyarakat sipil, perwakilan Adat, dan bisnis dalam melihat 

cara-cara praktis yang dapat digunakan masyarakat dan 

perusahaan untuk bekerja sama selama proses PADIATAPA. 

Dialog Solusi PADIATAPA merupakan kolaborasi antara LSM, 

perwakilan masyarakat, dan perusahaan yang menjalankan 

PADIATAPA untuk bekerja sama dalam mengembangkan 

panduan praktis dalam mendukung pengambilan keputusan 

berbasis hak. Selama bertahun-tahun, para anggota telah 

saling berbagi pengalaman, tantangan, dan saran yang telah 

menghasilkan beberapa wawasan bersama yang membantu 

anggota dalam menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA 

mereka sendiri. 

 

Panduan ini merupakan upaya untuk membagikan wawasan 

kolektif tersebut secara lebih luas. Kami mengamati bahwa 

meskipun perusahaan memiliki itikad baik, perselisihan dan 

gangguan komunikasi tetap dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi 

karena kurangnya pemahaman bersama dan/atau kurangnya 

komunikasi yang efektif tentang kebutuhan, kapasitas, 

pengetahuan, dan harapan dari semua pihak yang terlibat. 

Panduan ini bertujuan untuk membantu perusahaan dan masyarakat mengenali kekurangan tersebut, 

dan menawarkan wawasan, petunjuk, dan sumber daya untuk menginformasikan proses PADIATAPA 

yang konstruktif, yang sesuai dengan kebutuhan unik dari para pemegang hak dan pemangku 

kepentingan yang terlibat. 

 

Panduan ini disusun dengan menggunakan tonggak pencapaian pengambilan keputusan untuk 

membantu pengguna mengenali pertimbangan PADIATAPA utama yang terkait dengan setiap tahap 

dalam siklus hidup proyek. Dalam setiap tonggak pencapaian, bagian “untuk masyarakat” menguraikan 

pertimbangan, perspektif, dan pendekatan utama yang mungkin berguna bagi masyarakat. Bagian "untuk 

perusahaan" menyoroti panduan serupa yang berlaku untuk perusahaan. Kami mencatat bahwa 

tonggak-tonggak pencapaian ini mencerminkan siklus pengembangan yang khas dari proyek ekstraktif; 

Meskipun prinsip PADIATAPA di semua sektor tetap sama, tahapan khusus dan jenis informasi yang 

relevan untuk jenis proyek lainnya mungkin berbeda. 

 

 

Panduan ini kami sediakan dengan 

rasa hormat. Kami mengakui bahwa 

pemahaman kami tentang nuansa 

penerapan PADIATAPA ini tidaklah 

lengkap dan akan terus 

berkembang. Kami juga mengakui 

bahwa ada sejumlah topik penting 

yang belum disertakan… Kami 

berharap agar kami dapat 

mempertahankan, memperbarui, 

dan menambah panduan ini seiring 

dengan pembelajaran dan 

perkembangan kami melalui 

pengalaman bersama dan dialog 

yang berkelanjutan. 

 

https://www.resolve.ngo/site-fpic/
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Banyak masalah dan prinsip - termasuk pembuatan kesepakatan, pertimbangan gender dan inklusivitas, 

dan banyak lagi - juga dibahas di tahapan-tahapan ini. Masalah-masalah tersebut tercakup di dalam 

panduan ini dan juga dapat diakses secara keseluruhan di bagian "Sumber".  

 

Panduan ini kami sediakan dengan rasa hormat. Kami mengakui bahwa pemahaman kami tentang 

nuansa penerapan PADIATAPA ini tidaklah lengkap dan akan terus berkembang. Kami juga mengakui 

bahwa masih ada sejumlah topik penting yang belum tercakup - terutama mengenai peran pemerintah, 

serta mekanisme pengaduan, studi dasar dan penilaian dampak, PADIATAPA dalam transfer kepemilikan 

dan perawatan serta pemeliharaan, dan masih banyak lagi. Kami berharap agar kami dapat 

mempertahankan, memperbarui, dan menambah panduan ini seiring dengan pembelajaran dan 

perkembangan kami melalui pengalaman bersama dan dialog yang berkelanjutan. 
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Ucapan Terima Kasih 
RESOLVE mengucapkan terima kasih kepada Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

yang dukungan pendanaannya telah memungkinkan 

pengembangan panduan ini.  

 

Kami berterima kasih kepada banyak anggota 

Dialog Solusi PADIATAPA atas keterbukaan 

mereka dalam berbagi tantangan dan pelajaran 

dalam implementasi PADIATAPA semenjak 

pertemuan pertama pada tahun 2012. Panduan ini 

tidak akan terwujud tanpa Anda. Diskusi-diskusi 

ini, wawasan yang dihasilkan, dan lingkungan yang 

saling menghormati yang telah kita kembangkan 

bersama adalah inspirasi bagi panduan ini, yang 

kami harap juga berguna bagi masyarakat dan 

kolega Anda.  

 

Kami sangat berterima kasih kepada para 

peninjau sejawat kami: Cindy M. Charleyboy, Gam 

Shimray, Ikal Ang’elei, Joel Hamago, Josée Artist, 

Dr. Kanyinke Sena, Miguel Cervantes Rodriguez, 

Nuskmata (Jacinda Mack), dan Vincent Ekka. 

Meskipun kami mengakui bahwa panduan ini 

belum lengkap dan sempurna, rekomendasi Anda 

sangat berguna dalam memperbaikinya dan telah 

menginformasikan sejumlah tambahan yang akan 

kami upayakan untuk masukkan di tahun-tahun 

mendatang. 
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Dasar-dasar PADIATAPA 

  

Foto milik Asia Indigenous Peoples Pact 

Foto milik Laura Eshbach, Landesa 

Foto milik Newmont Corporation 
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Konteks Kebijakan 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah hak masyarakat adat, 

yang diakui di bawah hukum internasional, yang berasal dari hak untuk menentukan nasib sendiri; hak 

untuk secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya; dan hak asasi individu. 

Statusnya sebagai hak telah ditegaskan oleh berbagai badan hak asasi manusia dan yurisprudensi terkait. 

 

Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diadopsi oleh Sidang 

Umum PBB pada tahun 2007. UNDRIP secara eksplisit menyebutkan hak PADIATAPA dalam situasi 

berikut: 

• sebelum relokasi (Pasal 10) 

• sebelum penggunaan kekayaan budaya, intelektual, agama, dan spiritual masyarakat adat (Pasal 

11) 

• sebelum penerapan tindakan legislatif atau administratif yang dapat memengaruhi masyarakat 

adat (Pasal 19) 

• sebelum penggunaan lahan (Pasal 28) 

• sebelum penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di lahan masyarakat adat (Pasal 29) 

• sebelum persetujuan pemerintah daerah atas "setiap proyek yang memengaruhi tanah atau 

wilayah mereka dan sumber daya lainnya, terutama yang berhubungan dengan pengembangan, 

pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya" (Pasal 32) 

 

Sebagai resolusi Sidang Umum, UNDRIP merupakan pernyataan politik internasional. Pernyataan ini 

membawa kekuatan moral dan telah menjadi kerangka kebijakan di beberapa negara. Hukum nasional 

diwajibkan di masing-masing negara untuk memberikan kekuatan hukum di daerah yang telah 

mengadopsinya. Namun, banyak negara tidak mengakui Masyarakat Adat (atau hanya mengakui 

sebagian) dan dengan cara ini mengelak dari kebijakan PADIATAPA. 

 

Pada tahun 1989, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi Masyarakat 

Hukum Adat (juga dikenal sebagai Konvensi 169), yang mengakui hak masyarakat adat untuk diajak 

berkonsultasi ketika mereka akan terkena dampak proyek pembangunan dan “ketika pertimbangan 

terhadap tindakan legislatif atau administratif dapat memengaruhi mereka secara langsung ”(Pasal 6, 

paragraf 1a.) ILO 169 mensyaratkan bahwa konsultasi ini harus dilakukan dengan itikad baik dan bahwa 

“tujuan dari konsultasi ini harus berupa kesepakatan atau persetujuan” (Pasal 6 , paragraf 2). Pasal 16 

secara khusus mensyaratkan "persetujuan" sebelum relokasi. ILO 169 memiliki status perjanjian dan 

dokumen yang mengikat secara hukum bagi 23 negara yang telah meratifikasinya.  

 

Kebijakan dan Definisi Lainnya 

Ada beberapa mekanisme lain yang dapat digunakan yang mengharuskan perusahaan untuk 

berkonsultasi dan meminta persetujuan ketika proyek memengaruhi hak-hak masyarakat adat, seperti: 

• Persyaratan investor, seperti dalam kasus Standar Kinerja 7 Korporasi Keuangan Internasional 

(IFC), Prinsip-prinsip Ekuator, atau Dana Iklim Hijau. 

• Asosiasi industri, seperti Dewan Internasional Pertambangan dan Mineral (ICMM) menempatkan 

pernyataan tentang masyarakat adat dan pertambangan dan persyaratan jaminan terkait. 

• Kebijakan perusahaan sukarela 

• Partisipasi dalam skema sertifikasi sukarela, seperti Inisiatif untuk Jaminan Penambangan yang 

Bertanggung Jawab (IRMA)   

 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7
https://equator-principles.com/about/
https://www.greenclimate.fund/
https://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement
https://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement
https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/
https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/
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Penting untuk diketahui bahwa meskipun beberapa perusahaan telah membuat komitmen publik 

tentang PADIATAPA, baik dalam kebijakan mereka atau di situs web mereka, mereka mungkin tidak 

memiliki panduan internal yang jelas untuk menerapkan PADIATAPA. Panduan ini bertujuan untuk 

memperkuat implementasi tersebut. 

Mengapa Pemerintah dan Perusahaan Harus 

Menghormati PADIATAPA 

Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), menetapkan bahwa 

masyarakat adat memiliki hak atas persetujuan penggunaan akan tanah, budaya, dan sumber daya 

mereka berdasarkan informasi yang diberikan sejak awal dan tanpa paksaan. Hak ini ditegaskan dalam 

konteks penentuan nasib sendiri dan pengakuan bahwa masyarakat adat telah mengalami sejarah 

ketidakadilan. Teks pembukaan UNDRIP berikut menjelaskan konteks untuk hak-hak ini: 

“Prihatin bahwa masyarakat adat telah mengalami sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, 

penjajahan dan perampasan tanah, wilayah dan sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk 

melaksanakan, khususnya, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka 

sendiri… 

“Mengakui kebutuhan mendesak untuk menghormati dan mempromosikan hak-hak yang melekat pada 

masyarakat adat yang berasal dari struktur politik, ekonomi, dan sosial mereka, dan dari budaya, tradisi 

spiritual, sejarah dan filosofi mereka, terutama hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka… 

“Yakin bahwa kontrol masyarakat adat atas pembangunan yang memengaruhi mereka dan atas tanah, 

wilayah, dan sumber daya mereka akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan memperkuat 

lembaga, budaya, dan tradisi mereka, dan untuk mendorong perkembangan mereka sesuai dengan aspirasi 

dan kebutuhan mereka ...” 

Selain kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia, terlibat dalam dan menghormati hasil 

dari proses PADIATAPA juga merupakan cara untuk meminimalkan dan mengubah konflik dan kekerasan 

yang secara historis diberlakukan oleh pemerintah dan industri pada masyarakat adat.  

 

Mengabaikan keinginan masyarakat juga merupakan 

tindakan bisnis yang buruk. Penelitian oleh Inisiatif Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan di Harvard Kennedy School dan 

Pusat Tanggung Jawab Sosial di Pertambangan di Institut 

Mineral Berkelanjutan University of Queensland di Australia 

menemukan bahwa penundaan karena protes dapat 

memakan biaya: sekitar 10.000 USD per hari dalam eksplorasi 

awal, sekitar 50.000 USD per hari dalam eksplorasi lanjutan, 

dan hingga 20.000.000 USD per minggu yang ditutup selama 

tahap operasi. Selain biaya finansial dari operasi yang 

terganggu, ada biaya reputasi yang dapat menyebar ke area 

lain sehingga menghambat kemitraan dan perkembangan 

lainnya. Investor semakin sadar akan risiko material yang 

terkait dengan kegagalan untuk menghormati hak asasi 

manusia atau mengelola konflik di lokasi.  

 

PADIATAPA adalah dasar 

kesepakatan 

demokratis yang adil 

antara masyarakat dan 

perusahaan.  

— Vincent Ekka, suku Kurux (Oraon) di 

India; Kepala Departemen Studi 

Kesukuan, Institut Sosial India, New 

Delhi, India  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.csrm.uq.edu.au/media/docs/603/Costs_of_Conflict_Davis-Franks.pdf


  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 11 

Semangat PADIATAPA 

PADIATAPA berarti keputusan masyarakat atas rencana pembangunan adalah: 

• BEBAS dari paksaan dan manipulasi oleh pihak ketiga seperti pemerintah, perusahaan, partai 

politik, dan LSM. Juga bebas dari manipulasi kelompok "elite” dalam masyarakat; proses yang 

inklusif dan dapat diakses adalah sangat penting. 

• Dibuat SEBELUM dimulainya kegiatan yang direncanakan. Masyarakat juga harus diberi waktu 

yang mereka butuhkan untuk sepenuhnya memahami dan mempertimbangkan pilihan, dan 

untuk mengambil keputusan. 

• DIINFORMASIKAN, masyarakat menerima semua informasi yang mereka butuhkan dengan cara 

yang tepercaya, dapat diakses, dan sesuai budaya.  

• Berlandaskan pada kemampuan masyarakat untuk memberikan - atau tidak memberi – 

PERSETUJUAN 

 

Panduan ini sering kali mengacu pada "Semangat PADIATAPA". 

Dengan ini, kami mengacu pada hal-hal berikut: 

• PADIATAPA bukanlah suatu birokrasi. PADIATAPA 

terdiri dari dan merupakan pengaman bagi sejumlah 

hak asasi manusia - termasuk hak untuk menentukan 

nasib sendiri; mengejar pembangunan ekonomi, 

sosial, dan budaya secara bebas; dan partisipasi yang 

berarti. Beroperasi dalam "semangat PADIATAPA" 

berarti mengakui dan mendukung pengungkapan hak-

hak ini. 

• PADIATAPA berarti persetujuan. Bagi masyarakat, 

nilai penting dan kekuatan PADIATAPA tidak hanya ada 

dalam konsultasi, tetapi dalam kemampuan memberi 

atau tidak memberi persetujuan. Masyarakat adat 

harus memiliki kemampuan untuk mengatakan 'tidak' 

(atau 'ya', atau 'ya dengan syarat'). Hal ini berlaku di 

semua tahap proyek. 

• PADIATAPA bukanlah suatu keputusan yang dapat 

dicapai dalam satu kali pertemuan. Persetujuan 

formal harus diperoleh pada beberapa tahap 

sepanjang masa proyek. Di antara tonggak-tonggak pencapaian ini, beroperasi dalam "semangat 

PADIATAPA" berarti mempertahankan persetujuan tersebut dengan cara terlibat secara proaktif 

dan hormat, sesuai dengan protokol atau proses yang disepakati, sehingga masyarakat diberi 

tahu, pengetahuan dan preferensi mereka diikutsertakan ke dalam operasi yang sedang 

berlangsung, dan setiap konflik atau keluhan yang muncul ditangani dengan benar. Proyek dan 

masyarakat berubah seiring dengan waktu; kesepakatan mungkin juga perlu diubah. 

• Tidak ada kata terlambat untuk menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA. Perencanaan di awal 

pengembangan proyek dapat menciptakan kondisi terbaik untuk hubungan yang baik dan 

memungkinkan persetujuan yang benar untuk suatu proyek. Namun, hal ini tidak selalu dapat 

dilakukan – misalnya, saat lokasi diperoleh di pertengahan proses pengembangan. Dalam hal ini, 

penerapan PADIATAPA dapat dipicu oleh adanya usulan perubahan atau perluasan lokasi. 

Hubungan dapat dibangun, ditingkatkan, dan diperkuat; kesepakatan baru dapat dibuat. 

Meskipun mengembangkan kesepakatan yang baik sejak awal lebih disukai, namun dalam kasus-

kasus di mana kesepakatan gagal untuk dicapai atau di mana hubungan perusahaan-masyarakat 

 

PADIATAPA berarti 

persetujuan. Bagi masyarakat, 

nilai penting dan kekuatan 

PADIATAPA tidak hanya ada 

dalam konsultasi, tetapi dalam 

kemampuan memberi atau 

tidak memberi persetujuan. 

Masyarakat adat harus memiliki 

kemampuan untuk mengatakan 

'tidak' (atau 'ya', atau 'ya 

dengan syarat'). Hal ini berlaku 

di semua tahap proyek. 
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mengalami kemandekan, peluang untuk berhasil masih tetap ada. Penilaian situasi saat ini yang 

jujur dan terbuka dapat menjadi langkah pertama yang penting dalam menetapkan kembali 

suatu ikatan hubungan, dan dapat menciptakan peluang untuk menetapkan tujuan bersama dan 

mekanisme pemantauan yang baru. 
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Decision Making Milestones  

 

 

 

 

  
…Perusahaan meminta izin pemerintah untuk 

eksplorasi mineral. 

…perusahaan meminta persetujuan pemerintah 

atas penilaian dampak lingkungan dan sosial; 

mendapatkan izin pemerintah untuk konstruksi 

dan hak atas mineral. 

…perusahaan meminta persetujuan pemerintah 

atas penilaian dampak lingkungan dan sosial; 

mendapatkan izin pemerintah untuk konstruksi 

baru atau hak mineral yang diperluas. 

…perusahaan mencari persetujuan pemerintah 

yang diperlukan terkait dengan rencana 

penutupan, termasuk rencana untuk reklamasi 

lingkungan, pengelolaan tailing jangka panjang, dll. 
 

Perusahaan, masyarakat, dan pemerintah 

berkomunikasi dan berkonsultasi tentang 

pembaruan, masalah, atau risiko baru, sesuai 

dengan kerangka rencana penutupan. 

PRA-KELAYAKAN 

PRA-PERIZINAN 

KONSTRUKSI DAN OPERASI 

SEBELUM PERUBAHAN BESAR 

PENUTUPAN 

Pemerintah/perusahaan meminta persetujuan masyarakat untuk mengakses lahan/mengambil sampel. 

• Masyarakat diberikan informasi yang relevan, termasuk informasi tentang hak-hak mereka. 

• Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memerlukan pengembangan kapasitas atau keahlian 

tambahan untuk membantu menganalisis informasi. 

• Masyarakat memiliki waktu untuk menegaskan bahwa informasi dan analisis tersebut dapat 

dipercaya. 

• Masyarakat memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dalam menyetujui 

permintaan, sesuai dengan hukum adat atau proses pengambilan keputusan masyarakat. 

  ⟶  JIKA PERSETUJUAN DIBERIKAN… 

Pemerintah/perusahaan meminta persetujuan masyarakat untuk mengembangkan konsesi di bawah 

kondisi mitigasi dampak, kompensasi, dan manfaat bersama yang disepakati. 

• Masyarakat diberikan informasi yang relevan. 

• Pengembangan kapasitas/keahlian tambahan disediakan sesuai kebutuhan. 

• Masyarakat memiliki waktu untuk menilai tingkat kepercayaan informasi. 

• Masyarakat memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk memutuskan apakah mereka akan 

menyetujui permintaan atau tidak. 

⟶  JIKA PERSETUJUAN DIBERIKAN… 

Kesepakatan sebelumnya diimplementasikan, dipantau, dan ditegakkan. Perusahaan dan pemerintah 

terus memberikan informasi kepada masyarakat, menanggapi pertanyaan dan keluhan, dan mencari 

masukan dari masyarakat tentang setiap keputusan yang dapat memengaruhi masyarakat. 

Pemerintah/perusahaan meminta persetujuan masyarakat untuk perluasan, mengubah infrastruktur, 

mengubah pengelolaan tailing, dalam kondisi kesepakatan. 

• Masyarakat diberikan informasi yang relevan. 

• Pengembangan kapasitas/keahlian tambahan disediakan sesuai kebutuhan. 

• Masyarakat memiliki waktu untuk menilai tingkat kepercayaan informasi. 

• Masyarakat memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk memutuskan apakah mereka akan 

menyetujui permintaan atau tidak. 

⟶  JIKA PERSETUJUAN DIBERIKAN… 

 

Pemerintah/perusahaan meminta persetujuan masyarakat atas rencana penutupan, termasuk reklamasi 

lingkungan, pemeliharaan berkelanjutan, pemindahan infrastruktur, dll. 

• Masyarakat diberikan informasi yang relevan. 

• Pengembangan kapasitas/keahlian tambahan disediakan sesuai kebutuhan. 

• Masyarakat memiliki waktu untuk menilai tingkat kepercayaan informasi. 

• Masyarakat memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk memutuskan apakah mereka akan 

menyetujui permintaan atau tidak. 

⟶  JIKA PERSETUJUAN DIBERIKAN… 

 

Kami tahu bahwa tonggak-tonggak pencapaian ini mencerminkan siklus pengembangan yang khas dari proyek 

ekstraktif; Meskipun prinsip PADIATAPA di semua sektor tetap sama, tahapan khusus dan jenis informasi yang relevan 

untuk jenis proyek lainnya mungkin berbeda. 
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Foto milik Newmont Corporation 

 

 Pra-Kelayakan 
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Ketika perusahaan menjelajahi daerah prospektif, informasi geologi, lingkungan dan sosial 

perlu dikumpulkan untuk melihat adanya potensi bisnis investasi dalam suatu proyek. 

(Kadang-kadang pemerintah akan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia sebelum 

mencari investor.) Ini mungkin pertama kalinya masyarakat melakukan kontak langsung 

dengan staf perusahaan, sehingga ini merupakan waktu yang kritis untuk membangun 

suatu hubungan. Perusahaan yang menjalankan PADIATAPA akan menjangkau masyarakat 

yang berpotensi terkena dampak dan berusaha untuk memahami bagaimana mereka 

membuat keputusan. Setelah proses ini dipahami, perusahaan dapat meminta izin untuk 

mengunjungi lahan dan mengambil sampel. Kadang-kadang perusahaan juga dapat 

meminta izin masyarakat untuk kegiatan eksplorasi yang lebih besar, seperti membangun 

kamp untuk para ahli geologi yang melakukan penelitian, atau pengenalan rig pengeboran 

untuk membantu pengumpulan sampel.  

Masalah Utama 

Ketidakpastian yang signifikan dalam tahap pra-

kelayakan dapat menantang semua orang.  

• Identifikasi masyarakat adat di wilayah 

tersebut tidak selalu tersedia secara langsung. 

Di beberapa kasus, pemerintah tidak 

mengakui semua - atau sebagian - masyarakat 

adat. Di kasus lain, dan disebabkan oleh 

berbagai alasan (negara tidak pernah dijajah, 

stigma), masyarakat mungkin tidak secara 

vokal mengidentifikasi diri sebagai Penduduk 

Asli. Keadaan ini tidak menghapuskan hak 

mereka atas PADIATAPA. 

• Masyarakat mungkin menghadapi sejumlah 

keputusan yang lebih banyak dari biasanya 

dan dapat meminta bantuan dari perusahaan 

untuk membiayai nasihat ahli hukum, 

antropologi, atau ahli independen lainnya. 

Terkadang sumber daya yang paling penting 

adalah waktu yang akan dihabiskan untuk 

kegiatan lain, dan perusahaan mungkin dapat 

membantu dengan misalnya, menyediakan 

pengasuhan anak atau makanan sehingga tidak ada anggota masyarakat yang dikecualikan atau 

dibebani untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. 

• Masyarakat mungkin sudah memiliki persepsi atau kekhawatiran sejak awal yang disebabkan 

oleh aktivitas ekstraktif sebelumnya di wilayah tersebut. Mereka mungkin juga memiliki 

pertanyaan tentang bagaimana proyek industri dikembangkan dan apa implikasinya bagi 

masyarakat, sumber daya alam, dan cara hidup mereka.  

• Perusahaan mungkin belum memiliki jawabannya karena mereka masih berada dalam tahap 

mencoba untuk memahami apakah proyek sumber daya tersebut layak dari sudut pandang 

geologi, lingkungan, dan sosial. Mereka juga masih mempelajari konteks lokal tentang sejarah, 

budaya, dan proses pengambilan keputusan masyarakat lokal. 

 

Perusahaan harus terbuka tentang 

apa yang diketahui dan tidak 

diketahui tentang proyek yang akan 

dilaksanakan tersebut. 

Meningkatkan harapan dengan 

berspekulasi tentang potensi hasil 

eksplorasi dan kemungkinan 

manfaat bagi masyarakat akan 

merusak kemampuan masyarakat 

untuk mempercayai janji 

perusahaan. Pada saat yang sama, 

rasa kerahasiaan dapat menandakan 

ketidakhormatan dan ketidakjujuran. 
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• Perusahaan yang membesar-besarkan manfaat, meminimalkan risiko, atau menyampaikan 

kepastian palsu, dapat kehilangan kepercayaan masyarakat jika proyek tidak menghasilkan 

manfaat seperti yang dijanjikan, jika timbul dampak yang tidak terduga, dan jika risiko tidak 

dikelola.  

• Perusahaan yang bertindak dengan “semangat PADIATAPA” dapat menawarkan transparansi 

tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh perusahaan dan menghormati kesepakatan 

untuk berbagi informasi saat informasi tersebut tersedia, dengan cara yang mudah dimengerti 

oleh masyarakat (yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang luas tentang sektor 

tersebut). Bahkan dengan ketidakpastian, sangatlah penting untuk mendiskusikan gambaran 

besar tentang bagaimana sebuah proyek dapat berkembang seiring masa berjalannya proyek, 

dampak apa yang mungkin memengaruhi masyarakat dan infrastruktur yang mungkin muncul, 

bagaimana dampak tersebut dinilai dan ditangani, dan apa yang diperlukan dalam proses 

penutupan, dekomisioning, dan proses rehabilitasi.  

• Cara pandang masyarakat akan dunia adalah masalah utama lainnya untuk urusan kesesuaian. 

Masyarakat adat adalah masyarakat kompleks, mereka memiliki cara mereka sendiri dalam 

memandang dunia, nilai-nilai kelestarian ekosistem, kompleksitas sosial dan budaya, kesehatan, 

dan keadilan antargenerasi. Nilai-nilai ini menjadi akar ekonomi Penduduk Asli dan mungkin 

memiliki pertentangan yang mendasar bagi suatu proyek. Memahami hal ini sejak dini dapat 

menyelamatkan investasi perusahaan sehingga tidak masuk ke dalam proyek yang tidak layak. 

Untuk Masyarakat 

Dalam tahap pra-kelayakan, masyarakat dapat menginformasikan perusahaan tentang hak-hak 

masyarakat (misalnya, hak berburu, kesepakatan yang ada, dll.), hubungan dan/atau hak kolektif atas 

lahan, dan tradisi atau harapan mereka untuk pengambilan keputusan. Sebagai gantinya, masyarakat 

dapat meminta dan mengharapkan informasi yang jelas dan dapat diakses dari perusahaan, dalam 

format yang sesuai dengan budaya; masyarakat juga harus menunjukkan berapa banyak waktu yang 

mereka butuhkan untuk memproses informasi ini. Hal-hal penting yang harus diperhatikan termasuk 

memahami proses pengembangan proyek, serta apa yang diketahui, apa yang masih belum pasti, 

informasi apa yang akan tersedia (dan kapan), dan keputusan apa yang akan dibutuhkan dari masyarakat 

(dan kapan). Seringkali, eksplorasi awal ini dilakukan oleh perusahaan kecil yang mungkin berencana 

untuk menjual aset ke operator yang lebih besar untuk pengembangan, dan masyarakat harus meminta 

kejelasan tentang peran yang diinginkan perusahaan dalam pengembangan potensial ini.  

 

Masyarakat dan perusahaan mungkin perlu bekerja 

sama untuk menemukan format, forum, dan proses 

terbaik untuk berbagi informasi baru, menyediakan 

waktu dan dukungan yang cukup bagi anggota 

masyarakat untuk belajar dan berkonsultasi secara 

internal, mengajukan pertanyaan tentang informasi 

baru, dan untuk mencapai kesimpulan atau 

keputusan yang dibutuhkan. Misalnya, masyarakat 

menghargai perwakilan perusahaan yang dapat 

dihubungi pada “jam kerja” reguler untuk menjawab 

pertanyaan, atau meminta pembaruan (tertulis atau 

lisan) untuk dibagikan di acara rapat masyarakat, dll. 

 

Kredit foto: Debbie Espinosa, milik Landesa 
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Masyarakat juga ingin memahami karakter dan sejarah kinerja pencapaian perusahaan - kebijakan dan 

komitmennya serta bagaimana perusahaan menjunjungnya untuk masyarakat dan lingkungan di lokasi 

lain. 

 

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu mengingat bahwa ini adalah periode perkenalan bagi kedua 

belah pihak. Masyarakat dapat menginformasikan perusahaan tentang budaya dan adat istiadat 

setempat, termasuk wilayah yang memiliki nilai spiritual. Masyarakat mungkin menemukan nilai khusus 

dalam mengartikulasikan “protokol masyarakat” - prosedur, nilai, dan prioritas yang ditentukan oleh 

masyarakat sebagai cara untuk memberi instruksi kepada perusahaan dan orang lain tentang bagaimana 

keputusan ditangani dan dicapai oleh masyarakat. 

 

Dalam tahap ini, masyarakat dapat menentukan aset berwujud dan tidak berwujud mereka (misalnya, 

kawasan ekoregion penting, tempat keramat, mendokumentasikan atau mengumpulkan narasi sejarah) 

dan mengidentifikasi prioritas awal masyarakat. Prioritas dapat mencakup tujuan pembangunan ekonomi 

atau sosial, area untuk perlindungan penting, atau bahkan pemulihan warisan budaya (misalnya, 

pelatihan bahasa asli). Meskipun kelayakan proyek belum dapat dipastikan, informasi ini dapat 

membantu walaupun proyek tidak bergerak. 

 

Terkadang masyarakat membutuhkan bantuan untuk mengumpulkan informasi ini dan membangun 

kemampuan mereka sendiri untuk memprosesnya. Perusahaan mungkin dapat menawarkan bantuan 

pendukung sehingga masyarakat dapat memperkuat struktur masyarakat mereka, memahami struktur 

dan proses perusahaan, dan memahami siklus proyek; atau untuk menyewa ahli hukum, antropologi, 

ekologi, atau ahli independen lainnya untuk mendukung penelitian dan pengambilan keputusan. 

 

Sangatlah penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keputusan perusahaan untuk tidak 

melanjutkan pengembangan yang tidak layak sangat umum terjadi di tahap ini, jadi harapan tentang 

tahap ini harus realistis. 

Untuk Perusahaan 

Dalam tahap ini, perusahaan yang menjalankan PADIATAPA (atau yang ingin menjual pengembangan 

kepada perusahaan yang menjalankan PADIATAPA) harus menyadari bahwa selain memahami kelayakan 

geologi dan potensi dampak lingkungan, sosial, dan budaya dari proyek yang diharapkan, mereka juga 

harus berusaha untuk memahami konteks lokal dan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat 

dengan membangun hubungan awal yang positif - dan memastikan bahwa jika terjadi penjualan proyek, 

setiap kesepakatan perlu dihormati. Bekerja dengan antropolog dan spesialis lainnya sering kali 

membantu untuk mengidentifikasi orang-orang yang perlu dilibatkan. 

 

Konteks yang relevan mencakup sejarah lokal, hak atas lahan, penggunaan dan kepemilikan lahan saat ini 

dan masa lampau, pendapatan rata-rata dan sumber pendapatan umum, proses pengambilan 

keputusan, kelompok rentan dan dinamika kekuasaan. Persepsi masyarakat tentang industri - termasuk 

aktivitas ekstraktif terdahulu - harus dipahami. 

 

Prioritas pertama adalah memahami masyarakat mana yang mungkin terkena dampak pembangunan 

yang direncanakan, dan di mana hak-hak masyarakat adat dilibatkan. Kadang-kadang, hal ini rumit untuk 

dilakukan, dan masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh proyek yang direncanakan mungkin tidak 

langsung terlihat. Pemerintah mungkin tidak secara resmi mengakui masyarakat adat, atau sejauh mana 
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hak mereka atas tanah tradisional. Konflik di masa lalu 

mungkin telah menggusur anggota masyarakat lama tetapi 

masih memiliki ikatan tradisional dan hak atas wilayah 

yang sedang dipertimbangkan untuk pengembangan. 

Masyarakat mungkin menggunakan suatu area sebagai 

wilayah perburuan yang diperluas atau musiman. Jika ada 

dokumentasi yang kurang, atau klaim yang bertentangan, 

studi naratif sejarah dengan kolaborasi masyarakat dalam 

merancang dan melakukan penelitian, dapat memperjelas 

identitas pemegang hak dan pemangku kepentingan dan 

untuk memberikan wawasan berharga tentang adat 

istiadat dan nilai-nilai lokal (termasuk prioritas konservasi 

lingkungan dan budaya). Data sosial dan demografi 

masyarakat lainnya (misalnya, populasi, rumah tangga, 

angka kelahiran) harus dikumpulkan dan 

didokumentasikan. 

 

Ketika pemegang hak dan pemangku kepentingan telah 

diidentifikasi, perusahaan dapat mulai melibatkan mereka 

untuk berbagi informasi dan meminta izin akses lahan 

sementara. Pemahaman yang akurat tentang proses 

pengambilan keputusan masyarakat adalah penting untuk 

memastikan legitimasi keputusan. Selain itu, perusahaan 

harus mencari peluang yang sesuai dengan budaya untuk 

keterlibatan inklusif dan berbagi informasi. Mendiskusikan 

bagaimana akses/penggunaan lahan masyarakat dan 

sumber daya lain (misalnya berburu, bertani) dapat 

berubah selama eksplorasi dan operasi adalah penting. 

 

Perusahaan harus terbuka tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang proyek yang akan 

dilaksanakan tersebut. Meningkatkan harapan dengan berspekulasi tentang potensi hasil eksplorasi dan 

kemungkinan manfaat bagi masyarakat akan merusak kemampuan masyarakat untuk mempercayai janji 

perusahaan. Pada saat yang sama, rasa kerahasiaan dapat menandakan ketidakhormatan dan 

ketidakjujuran. Komunikasi yang jujur dan secara berkala yang bertujuan untuk memberikan pembaruan 

tentang apa yang sedang dipelajari, apa yang masih dipertanyakan, dan jadwal untuk mengumpulkan 

dan berbagi informasi tambahan dapat membantu membangun kepercayaan dan meletakkan dasar 

untuk komunikasi dua arah. Pada saat yang sama, momen-momen ini dapat memberikan perusahaan 

kesempatan untuk mengenal masyarakat, mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi adat istiadat 

atau untuk memahami prioritas dan nilai masyarakat terkait dengan pengembangan yang direncanakan 

(misalnya, zona terlarang, atau peluang untuk menambah nilai di kesepakatan pembagian manfaat di 

masa mendatang). 

 

Meskipun kesepakatan formal yang berkaitan dengan dampak dan manfaat muncul pada tahap 

selanjutnya saat semua hal ini dapat lebih diketahui sepenuhnya, perusahaan dapat mulai bernegosiasi 

dan menerapkan kesepakatan jangka pendek sesuai dengan tahap eksplorasi. Negosiasi yang baik dan 

implementasi penuh dari kesepakatan ini dapat membangun kepercayaan yang diperlukan untuk 

menopang hubungan di masa depan dengan tahap pengembangan dan operasi yang lebih intensif. 

  

 

PADIATAPA adalah suatu 

langkah penting untuk 

melindungi hak asasi 

masyarakat adat dan 

ekosistem tempat mereka 

berasal. PADIATAPA 

adalah titik awal dalam 

membangun cara yang 

lebih sehat dalam 

menjalankan bisnis dan 

berhubungan dengan 

masyarakat adat yang 

beragam.  

— Nuskmata (Jacinda Mack), Nuxalk 

dan Secwepemc Masyarakat Adat  

Amerika Utara 
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Photo Courtesy of Newmont Corporation 

 Pra-Perizinan 
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Pada tahap pra-perizinan, perusahaan akan menyiapkan desain proyek yang komprehensif dan 

kemudian menyerahkan informasi desain tersebut kepada otoritas pemerintah untuk mendapatkan 

persetujuan mereka. Perusahaan yang menjalankan PADIATAPA harus berkonsultasi dengan dan 

mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang terpengaruh mengenai desain, dampak yang 

diharapkan, dan rencana mitigasi/kompensasi sebelum menyerahkan desain proyek untuk persetujuan 

pemerintah. Pada tahap ini, perusahaan memiliki konfirmasi geologi atas aset yang dikembangkan dan 

mulai merancang fasilitas yang diperlukan untuk mengekstraksi sumber daya tersebut. Desain proyek 

mencakup perencanaan ekstraksi yang efisien dan penggunaan daya/sumber daya air, sambil 

meminimalkan dampak negatif yang terkait dengan konstruksi dan pengoperasian lokasi, serta 

infrastruktur terkait seperti jalan. 

 
Mengidentifikasi lingkungan, budaya, atau bidang sosial yang 

penting bagi masyarakat merupakan bagian penting dari 

desain proyek. Setelah rincian rencana dikembangkan, 

perusahaan harus melakukan penilaian dampak lingkungan, 

sosial (termasuk budaya), dan kesehatan yang komprehensif 

dan formal ("ESHIA/Environmental, Social and Health Impact 

Assessment (AMDAL/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)" 

- ini adalah persyaratan hukum untuk perizinan di banyak 

negara dan merupakan praktik yang baik dan penting). 

Masyarakat dapat mempertimbangkan untuk berkontribusi 

atau mencari/mengamankan sumber daya untuk melakukan 

penilaian dampak mereka sendiri. Komunikasi antara 

perusahaan dan masyarakat mengenai dampak yang 

diperkirakan dan tindakan mitigasi potensial diperlukan 

untuk memastikan pemahaman bersama tentang rencana 

dan dampak proyek. Jika dampak negatif tidak dapat 

dihindari, diskusi tentang mitigasi dan kompensasi dapat 

dilaksanakan. Topik diskusi lainnya dapat termasuk 

pembagian manfaat, serta proses berkelanjutan untuk berbagi informasi dan pengambilan keputusan di 

seluruh masa operasi. Diskusi ini dapat dilakukan berulang kali, seiring dengan dikeluarkannya proses 

perizinan pemerintah, untuk mencerminkan setiap revisi desain proyek akhir. 

Masalah Utama 

Sekarang perusahaan telah memutuskan untuk melanjutkan proyek, informasi yang lebih rinci tersedia 

sebagai dasar diskusi antara perusahaan dan masyarakat yang mungkin terkena dampak. Masalah utama 

meliputi:  

• Ide desain proyek awal, digunakan untuk konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat 

mengenai hal-hal lingkungan, sosial, atau budaya yang penting.  Jika diperlukan, sumber daya 

harus dialokasikan untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat mempertimbangkan ide-

ide ini. 

• Bagaimana Penilaian Dampak Lingkungan, Sosial, dan Kesehatan (AMDAL) formal akan dilakukan, 

termasuk bagaimana masyarakat dapat berkontribusi, terlibat, atau diajak berkonsultasi  

• Proses perizinan yang diperkirakan, termasuk pembaruan pada saat proyek sedang berlangsung 

• Saat AMDAL dilaksanakan, apakah dampak yang mungkin timbul, tindakan mitigasi apakah yang 

mungkin dilakukan, dan apakah preferensi atau prioritas masyarakat dalam mitigasi? 

 

Perusahaan yang menjalankan 

PADIATAPA harus berkonsultasi 

dengan dan mendapatkan 

persetujuan dari masyarakat 

yang terpengaruh mengenai 

desain, dampak yang 

diharapkan, dan rencana 

mitigasi/kompensasi sebelum 

menyerahkan desain proyek 

untuk mendapatkan 

persetujuan pemerintah. 
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• Jika dampak tidak dapat dikurangi, apakah masyarakat masih bersedia untuk 

mempertimbangkan proyek tersebut? Kompensasi apakah yang sesuai untuk dampak ini?  

• Apakah manfaat bersama (yang mungkin tergantung pada harga mineral/minyak) yang harus 

dimasukkan ke dalam kesepakatan persetujuan formal?  

• Bagaimanakah kesepakatan akan dikelola? 

• Bagaimanakah kompensasi dan tunjangan akan dibiayai dan diberikan? Pemantauan dan tata 

kelola sangatlah penting untuk dipertimbangkan.  

• Hal-hal apakah yang sedang berlangsung dari tindakan berbagi informasi dan pengambilan 

keputusan, dan bagaimanakah itu akan terjadi? Bagaimanakah perusahaan akan melaporkan 

penemuan baru dan memulai proses persetujuan lebih lanjut yang terkait dengan kemungkinan 

perubahan pada rencana proyek? 

• Diskusi tentang mekanisme pengaduan, bagaimana mereka dapat diakses; dan ada tidaknya 

penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan akses yang adil dan inklusif. 

• Bagaimanakah kemungkinan perubahan pada proyek - misalnya, perluasan, mitra operasi 

baru/bersama, atau penutupan lebih awal - dikonsultasikan dan diputuskan? Bagaimanakah 

perubahan ini mempengaruhi kesepakatan yang ada tentang kompensasi atau pembagian 

keuntungan? 

 

Pemerintah yang tidak mengakui hak masyarakat adat atau yang tidak mewajibkan PADIATAPA mungkin 

akan memberikan izin tanpa persetujuan masyarakat. Jika tidak ada pengakuan nasional atas hak-hak 

Masyarakat Adat, maka hukum internasional dan hak-hak Masyarakat Adat yang diakui secara 

internasional harus menjadi prinsip panduan. Perusahaan yang menjalankan PADIATAPA akan tetap 

meminta persetujuan resmi dari masyarakat adat yang terkena dampak sebelum memulai konstruksi 

atau operasi. 

 

 

 

Pemerintah yang tidak mengakui hak masyarakat adat atau yang tidak mewajibkan 

PADIATAPA mungkin akan memberikan izin tanpa persetujuan masyarakat. Jika tidak ada 

pengakuan nasional atas hak-hak Masyarakat Adat, maka hukum internasional dan hak-

hak Masyarakat Adat yang diakui secara internasional harus menjadi prinsip panduan. 

Perusahaan yang menjalankan PADIATAPA akan tetap meminta persetujuan resmi dari 

masyarakat adat yang terkena dampak sebelum memulai konstruksi atau operasi. 
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Untuk Masyarakat 

Pada tahap pra-perizinan, masyarakat perlu menerima informasi kunci dari perusahaan agar 

dapat menyediakan informasi tentang nilai-nilai dan prioritas masyarakat dan untuk menginformasikan 

desain proyek. Pertukaran informasi ini sangatlah penting untuk membangun kepercayaan antara 

perusahaan dan masyarakat dan mendukung proses pengambilan keputusan masyarakat untuk 

memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pelaksanaan proyek. 

 

Pada tahap ini, perusahaan telah memastikan bahwa ada aset yang mungkin layak untuk dikembangkan 

dan mulai mempertimbangkan desain proyek potensial (misalnya, lokasi pabrik, titik akses air, dll.). 

Sebagian besar pemerintah akan mewajibkan dilakukannya penilaian dampak lingkungan, sosial, dan 

kesehatan (AMDAL) di mana perusahaan menjelaskan setiap dampak yang diperkirakan dan bagaimana 

mereka akan dimitigasi atau dikompensasikan. Masyarakat harus memiliki masukan yang signifikan 

dalam penilaian ini dan harus berpartisipasi dalam keputusan ini, sebelum laporan AMDAL diajukan untuk 

mendapatkan persetujuan pemerintah. 

 

Perlu diketahui bahwa staf perusahaan sering kali mendapat tekanan dari investor atau kantor pusat 

perusahaan untuk segera mendapatkan izin. Namun, konflik di lokasi karena tidak memiliki dukungan 

masyarakat bisa sangat merugikan, dan pada tahap ini, masyarakat memiliki hak untuk menuntut 

pertimbangan yang hati-hati dan terinformasi untuk memastikan terciptanya kesepakatan yang adil dan 

tahan lama dalam hubungan yang positif. 

 

Masyarakat perlu mengetahui: 

• Apakah yang telah diketahui tentang aset (deposit) dan pertimbangan desain utama (untuk 

membantu masyarakat menargetkan umpan balik tentang pelestarian lahan penting, lokasi 

budaya, atau sumber daya lain)? 

• Kapankah perusahaan akan memperoleh lebih banyak informasi, dan bagaimanakah perusahaan 

akan membagikan informasi itu? 

• Saat pilihan-pilihan desain dijelajahi, apa yang mungkin menjadi dampak potensial (positif dan 

negatif) dan pengorbanan apa yang harus diberikan jika kita memilih salah satu dari antara 

pilihan-pilihan tersebut? Pilihan apa sajakah yang tersedia untuk mengurangi potensi dampak? 

Untuk dampak yang tidak dapat dikurangi, jenis kompensasi apa yang akan diberikan dan kapan? 

• Apa sajakah konsultasi hukum dan persyaratan perizinan perusahaan dan apa proses yang 

diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut (termasuk jadwal untuk pengumpulan informasi, 

penyerahan, dll.)? 

 

Tindakan yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan adalah menyepakati elemen kunci 

keterlibatan pada pertanyaan-pertanyaan ini, termasuk: 

• Masalah atau proses apa yang ingin masyarakat terima dan/atau pertimbangkan?  

• Bagaimanakah perusahaan memastikan bahwa informasi teknis khusus yang disediakan dapat 

diakses dan dicerna oleh masyarakat (misalnya, dalam bahasa yang relevan, format yang mudah 

diakses dan/atau untuk anggota masyarakat yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum 

atau teknik)? Apakah keahlian eksternal dibutuhkan? Bagaimanakah para ahli atau konsultan 

dipilih dan dibayar? 

• Apakah sudah ada forum atau mekanisme - atau apakah akan membantu untuk membentuk 

forum/mekanisme baru - di mana pertukaran informasi dapat dilakukan secara teratur? 



  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 23 

• Setelah informasi dari perusahaan diterima, proses apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat 

untuk dapat melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang inklusif? Apakah ada 

pihak lain yang perlu dikonsultasikan? 

• Bagaimanakah cara perusahaan untuk membantu memfasilitasi pengambilan keputusan 

masyarakat sehingga dapat membantu menghilangkan hambatan (misalnya, dengan 

menyediakan dukungan logistik atau sumber daya seperti transportasi, pengasuhan anak, dll.) 

serta menyediakan waktu dan ruang yang cukup untuk masyarakat bermusyawarah? 

 

Selain memiliki proses dan protokol yang jelas untuk berbagi informasi, sangatlah penting bagi 

masyarakat dalam menggunakan sebanyak waktu yang diperlukan untuk mencerna informasi agar dapat 

mengidentifikasi pertanyaan penting, mencari saran jika diperlukan, dan pada akhirnya mendukung 

pengambilan keputusan. 

 

Selain itu, sangatlah penting untuk berbagi informasi 

secara internal (dalam masyarakat) selama tahap ini agar 

masyarakat dapat sepenuhnya menentukan bagaimana 

keputusan mempengaruhi semua bagian masyarakat, 

dan untuk memastikan bahwa mereka yang paling 

terpengaruh oleh dampak akan puas dengan langkah-

langkah mitigasi atau kompensasi. 

 

Pada akhir tahap ini, persetujuan masyarakat akan 

diminta atas kesepakatan akhir atau serangkaian 

kesepakatan yang mengizinkan proyek untuk dijalankan 

dalam kondisi tertentu (mitigasi dampak, kompensasi, 

dan pembagian manfaat). Lihatlah juga Kesepakatan. 

 

Untuk Perusahaan 

Staf perusahaan seringkali didesak untuk mempercepat proses perizinan, tetapi jika ini dilakukan dengan 

mengorbankan PADIATAPA masyarakat, proyek dapat menghadapi penolakan, protes yang mahal, 

keluhan yang menghabiskan waktu/sumber daya, dan kerusakan reputasi lokal dan global. 

 

Perusahaan memiliki daftar periksanya sendiri untuk semua tugas teknik dan proses persetujuan 

pemerintah yang berlangsung dalam tahap ini, namun mereka sering kali gagal untuk mengikutsertakan 

masyarakat di waktu yang tepat dalam rencana ini. Selain berterus terang tentang tingkat kepastian, 

perusahaan juga perlu memberi masyarakat waktu dan kesempatan yang diperlukan untuk terlibat dan 

mempertimbangkan elemen-elemen yang paling mendasar dari desain operasional. Konsultasi inklusif 

dan sejak awal tentang komponen inti lokasi dapat membantu menginformasikan desain yang mencegah 

terjadinya dampak sosial, budaya, atau lingkungan yang signifikan.  

 

 

Selain memiliki proses dan protokol 

yang jelas untuk berbagi informasi, 

sangatlah penting bagi masyarakat 

dalam menggunakan sebanyak waktu 

yang diperlukan untuk mencerna 

informasi agar dapat mengidentifikasi 

pertanyaan penting, mencari saran 

jika diperlukan, dan pada akhirnya 

mendukung pengambilan keputusan. 
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Selain menjadi persyaratan prosedural utama, Analisis Dampak Lingkungan, Sosial, dan Kesehatan yang 

baik sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan PADIATAPA. Antara lain, analisis ini harus 

mencakup 

• Analisis data mendasar terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dampak gender 

• Penilaian atas kemungkinan adanya dampak terhadap hak asasi manusia 

• Orang atau kelompok rentan 

• Penilaian atas kemungkinan adanya dampak sosial yang terkait dengan kemungkinan masuknya 

orang dan sumber daya serta kegiatan ke dalam masyarakat, termasuk kekerasan dan konflik di 

rumah ketika peran wanita dan pria tradisional bergeser dalam menanggapi peluang ekonomi 

• Penilaian atas kemungkinan adanya dampak terhadap budaya dan warisan budaya 

 

Sangatlah penting untuk diketahui bahwa pengetahuan dasar masyarakat seputar proses dan alat teknis 

yang umum untuk industri, seperti AMDAL, seringkali terbatas. Selain memastikan bahwa masyarakat 

memiliki cukup waktu untuk membangun pemahaman mereka tentang alat-alat ini, sumber daya 

keuangan dan logistik mungkin diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan nasihat 

antropologi, ekologi, dan hukum, serta dukungan teknis lainnya. 

 

Salah satu hal yang sering diabaikan namun merupakan 

bagian penting dari pembangunan kapasitas adalah 

bagaimana membantu masyarakat mengetahui hak-hak 

mereka dan menerapkannya, memahami cara 

memanfaatkan mekanisme pengaduan, dan mengenal 

akses pemulihan lainnya - seperti mekanisme pemerintah. 

Perusahaan mungkin enggan memimpin pengembangan 

kapasitas seperti itu, karena ini berada di luar keahlian inti; 

pihak ketiga dapat dipekerjakan untuk memfasilitasi 

pelatihan ini. 

 

Perusahaan juga harus menyadari kesenjangan 

pengetahuan mereka sendiri dan harus meluangkan waktu 

secukupnya untuk memahami budaya masyarakat, cara 

pandang mereka terhadap dunia, tradisi, proses 

pengambilan keputusan, dan banyak lagi. 

 

 

Dalam tahap ini, cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam membangun hubungan saling 

percaya adalah: 

• Berbagi informasi secara teratur dan dapat diperkirakan, termasuk informasi tentang 

ketidakpastian/kemungkinan (dan tingkat kepercayaan) dan proses yang mungkin tidak 

melibatkan masyarakat 

• Memberikan tempat dalam proses mereka sendiri untuk melibatkan masyarakat (misalnya, 

melalui penilaian dampak yang dipimpin oleh Penduduk Asli) 

• Berdiskusi dan sepakat dengan masyarakat mengenai format/forum terbaik untuk berbagi dan 

menerima informasi, serta untuk berdialog/Tanya Jawab, dan pengambilan keputusan formal 

• Menanyakan bagaimana perusahaan dapat secara konstruktif memfasilitasi - tanpa mendesak - 

masyarakat dalam musyawarah dan keputusan (misalnya, menyediakan transportasi ke 

pertemuan, mengganti waktu yang hilang dengan menyediakan makanan, memastikan para ibu 

dapat berpartisipasi dengan menyediakan pengasuhan anak, dll.) 

• Membagikan rencana jadwal tentang kapan lebih banyak informasi akan diketahui dan 

berkomitmen untuk membagi pembaruan yang ada 

 

Salah satu hal yang sering diabaikan 

namun merupakan bagian penting 

dari pembangunan kapasitas adalah 

bagaimana membantu masyarakat 

mengetahui hak-hak mereka dan 

menerapkannya, memahami cara 

memanfaatkan mekanisme 

pengaduan, dan mengenal akses 

pemulihan lainnya - seperti 

mekanisme pemerintah. 
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• Menyetujui bagaimana dan kapan informasi itu dapat dibagikan, bagaimana dan kapan 

masyarakat dapat dilibatkan dalam diskusi dan pengumpulan masukan, dan bagaimana 

keputusan akhir akan dibuat. 

• Membantu untuk memecahkan masalah tantangan (misalnya, jika masyarakat membutuhkan 

nasihat ahli untuk memahami informasi atau mencapai keputusan, penyediaan sumber daya 

bagi mereka untuk mempekerjakan seorang ahli mungkin diperlukan) 

  

 

Memperjelas prinsip-prinsip PADIATAPA - Persetujuan Atas Dasar 

Informasi Awal Tanpa Paksaan - telah membantu banyak 

Masyarakat Adat untuk lebih mendalami percakapan, kesadaran, 

dan pengambilan keputusan seputar pembangunan di dalam 

Wilayah mereka dan bahwa memahami kemungkinan dampak 

dan manfaat pembangunan adalah hal yang penting. Ini adalah 

langkah yang benar dalam memahami dan menghormati Hak-Hak 

Masyarakat Adat dan merupakan sebuah gerakan menuju 

kepastian.  

– Cindy M. Charleyboy, Masyarakat Tsilhqot'in dan Secwepemc di Amerika Utara; Koordinator 

Proyek, First Nations Women Advocating Responsible Mining 
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 Konstruksi & Operasi 

 
 

 

  

Foto milik BHP 
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Konstruksi akan dimulai setelah adanya persetujuan masyarakat untuk proyek tersebut dan pemberian 

izin konstruksi dan operasi dari pemerintah. Operasi mungkin memerlukan waktu untuk dimulai seiring 

dengan kemajuan proses konstruksi dan perekrutan, sebelum mencapai keadaan "normal yang baru". 

Ketika proyek yang direncanakan menjadi kenyataan, begitu pula kesepakatan yang berkaitan dengan 

mitigasi dampak dan kompensasi, manfaat bersama dan pengembangan masyarakat, serta pengambilan 

keputusan dan komunikasi yang berkelanjutan. Hubungan dan kepercayaan dapat memperkuat atau 

mengikis umur hidup proyek tergantung dari bagaimana komitmen dihormati, dampak dikelola, dan 

komunikasi terbuka dipupuk. 

Masalah Utama 

Kepercayaan dan rasa hormat antara perusahaan dan masyarakat dapat diuji atau diperkuat saat proyek 

yang direncanakan menjadi kenyataan di dalam tahap pengembangan dan operasi. Jika semua pihak 

yang terlibat menghormati komitmen mereka dan memelihara komunikasi dan keterlibatan yang terbuka 

dan responsif, kondisi kerja sama yang saling menguntungkan dapat terjadi. Namun, jika hubungan 

diabaikan atau jika komitmen tidak terpenuhi, tantangan dan keluhan dapat timbul dan membawa 

konflik ke dalam hubungan. 

 
Konstruksi menciptakan kesibukan dan perubahan. Masuknya orang, kendaraan, dan mesin dapat 

disertai dengan meningkatnya kebisingan dan debu, serta tuntutan baru terhadap perumahan, pasar, 

dan sistem serta infrastruktur lokal lainnya. Sebagian besar dampak seharusnya telah dapat diidentifikasi 

- berikut langkah-langkah mitigasinya - sewaktu menjalani proses dampak lingkungan dan sosial pada 

tahap pra-perizinan, tetapi kekhawatiran atau ketegangan dapat muncul jika kenyataannya berbeda dari 

harapan yang telah ditetapkan, atau jika timbul dampak yang tidak diantisipasi. Komitmen yang tidak 

terpenuhi atau tertunda dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. 

 
"Masa hidup" lokasi sangat bervariasi, dari beberapa 

tahun hingga beberapa dekade. Seiring dengan 

perkembangan lokasi dan pencapaian ritme operasi 

yang sedang berlangsung, sistem dan protokol yang 

disepakati yang berkaitan dengan keterlibatan, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama 

(misalnya, pertemuan bulanan, mekanisme 

pengaduan, rencana pengembangan masyarakat) 

mungkin perlu ditinjau kembali dan disesuaikan secara 

berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan dan realitas dari 

semua pihak yang terlibat. 

 
Kepemilikan proyek dan staf perusahaan sering kali 

berubah pada waktu transisi antara tahap eksplorasi, 

konstruksi, dan operasi jangka panjang. Jika hal ini 

terjadi, suatu upaya untuk mentransfer kesepakatan, 

komitmen, dan praktik komunikasi secara efektif 

mungkin diperlukan. Kegagalan untuk mentransfer 

komitmen dapat menciptakan risiko ketegangan dan 

ketidakpercayaan. 

 

Kepercayaan dan rasa hormat antara 

perusahaan dan masyarakat dapat diuji 

atau diperkuat saat proyek yang 

direncanakan menjadi kenyataan di 

dalam tahap pengembangan dan 

operasi. Jika semua pihak yang terlibat 

menghormati komitmen mereka dan 

memelihara komunikasi dan keterlibatan 

yang terbuka dan responsif, kondisi kerja 

sama yang saling menguntungkan dapat 

terjadi. Namun, jika hubungan diabaikan 

atau jika komitmen tidak terpenuhi, 

tantangan dan keluhan dapat timbul dan 

membawa konflik ke dalam hubungan. 

 



  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 28 

 
Kesepakatan yang ditetapkan di tahap pra-perizinan harus berfungsi sebagai peta komunikasi dan 

keterlibatan selama tahap pengembangan dan operasi. Pada tahap ini, masyarakat dan perusahaan 

harus: 

• Terlibat melalui berbagai metode: kunjungan rutin oleh petugas Hubungan Masyarakat; 

penggunaan mekanisme pengaduan untuk mengumpulkan, menyelesaikan, dan 

mengkomunikasikan tantangan atau masalah; pertemuan rutin yang sudah mapan; komite 

bersama untuk mengawasi atau memberi nasihat tentang tata kelola dana dan proyek 

Pengembangan Masyarakat; dll. 

• Memantau dan mengomunikasikan dampak dan pengelolaannya: bagaimana dampak dipantau 

dan dimitigasi; data atau informasi baru tentang dampak kumulatif atau tak terduga dan pilihan 

mitigasi; 

• Berbagi pembaruan tentang implementasi komitmen: manfaat bersama apa (misalnya, bagi hasil) 

yang ditetapkan dalam kesepakatan yang telah diperoleh; apakah ada komitmen kompensasi 

yang sedang dipenuhi? Apakah ada peluang baru (misalnya, lowongan kerja baru, peluang 

pengadaan lokal) atau ide baru untuk dikembangkan bersama? 

• Membahas pembaruan tentang setiap perkembangan baru yang terkait dengan kelayakan atau 

umur potensial proyek: apakah ada informasi baru tentang geologi atau operasi, dan apa 

implikasi potensialnya; bagaimana informasi lebih lanjut akan dikomunikasikan dan 

dipertimbangkan. 

• Secara berkala menilai fungsionalitas hubungan: apakah proses, protokol, frekuensi, atau pemicu 

untuk berbagi informasi yang sedang berlangsung dan pengambilan keputusan berfungsi? 

Apakah diperlukan adanya peran atau fungsi tambahan atau yang berbeda? 

Untuk Masyarakat 

Dalam tahap konstruksi dan operasi, sebagian kebutuhan 

masyarakat berkisar pada kemampuan mereka untuk terus 

terlibat dan mempercayai perusahaan. Kemampuan ini 

sebagian besar bergantung pada apakah masyarakat merasa 

bahwa ekspektasi tentang dampak yang dilaporkan selama 

tahap pra-perizinan akurat; apakah kompensasi yang dijanjikan 

dan manfaat bersama terpenuhi; dan apakah komunikasi yang 

berkelanjutan cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi dan 

penyelesaian masalah. 

 
Jika kesepakatan terinci dibuat di tahap pra-perizinan, 

kesepakatan ini bisa menjadi alat yang berguna untuk 

memantau bagaimana komitmen dipenuhi, dan untuk meminta 

pertanggungjawaban perusahaan atau pemerintah ketika 

mereka tidak memenuhi janji mereka. Jika dokumentasi 

semacam itu tidak tersedia, masyarakat harus memintanya 

untuk dikembangkan. Beberapa perusahaan juga menyimpan 

"Daftar Komitmen" publik untuk mendokumentasikan 

komitmen tambahan yang berkaitan dengan masalah yang 

timbul setelah kesepakatan formal ditandatangani; masyarakat 

dapat mendorong praktik ini. Di beberapa wilayah, kesepakatan 

Foto milik Newmont Corporation 
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yang dibuat dengan perusahaan pada tahap pra-perizinan digabungkan menjadi kesepakatan yang lebih 

besar di bawah pengaturan legislatif antara negara bagian, masyarakat, dan perusahaan. Masyarakat dan 

perusahaan harus meminta agar kesepakatan yang lebih formal memberikan kelonggaran demi 

mempertahankan maksud dari kesepakatan pra-perizinan. 

 
Selain memenuhi komitmen, keterlibatan dan komunikasi berkelanjutan juga penting untuk menjaga 

kepercayaan dan “semangat PADIATAPA” dalam tahap operasi. Idealnya, kesepakatan formal sudah 

mengidentifikasi beberapa mekanisme dan forum bagi masyarakat untuk meminta dan menerima 

informasi dan untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah. Jika forum ini tidak memadai dalam 

menjawab kebutuhan seperti yang dimaksudkan, masyarakat dapat menyarankan pendekatan baru yang 

akan memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan lebih baik. 

 
Sifat manusia yang sering tidak menghargai atau kurang memelihara hubungan yang sudah berjalan 

dengan baik atau tampaknya membutuhkan sedikit pemeliharaan merupakan aspek yang tidak 

menguntungkan. Ada banyak anekdot tentang hubungan perusahaan-masyarakat yang seiring 

berjalannya waktu menjadi "basi" atau transaksional. Dalam situasi ini, meskipun tidak ada konflik besar, 

masyarakat terkadang merasa perlu "mengeluarkan pendapatnya" untuk mempertahankan perhatian 

perusahaan. Untuk menghindari hubungan yang tersendat, masyarakat dan perusahaan dapat secara 

bersama-sama menyetujui evaluasi berkala di mana pihak ketiga tepercaya dapat berbicara secara 

terbuka dengan anggota masyarakat, dan secara terpisah dengan perwakilan perusahaan, untuk 

menandai area yang menjadi perhatian, ketidakpercayaan, atau ketidaksesuaian. Kemudian, keseluruhan 

hasil dapat dibagikan dengan kedua belah pihak sebagai dasar untuk penilaian bersama atas kekuatan, 

kesenjangan, dan peluang. Jika dipandang logis oleh masyarakat dan perusahaan, pemantauan 

independen semacam ini dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk menguji persepsi, menyiarkan 

dan menyelesaikan masalah dan keluhan sebelum meningkat menjadi besar, dan menegaskan kembali 

komitmen dan kepercayaan. 

Tantangan Internal 

Ketika dampak menjadi nyata dan manfaat atau kompensasi 

dibagikan, masyarakat juga dapat mengalami beberapa tantangan 

internal baru. Proyek-proyek besar memiliki dampak sosial yang 

signifikan, yang dapat mengubah masyarakat tradisional dan 

hubungan sosial internal. Pembangunan seringkali menarik 

penduduk baru ke daerah tersebut yang dapat membebani sumber 

daya dan infrastruktur yang ada. Penduduk lama mungkin menjadi 

frustrasi oleh persepsi tentang distribusi dampak dan manfaat 

yang tidak adil (misalnya, tidak semua orang dapat dipekerjakan 

oleh perusahaan; beberapa mungkin mengalami dampak yang 

lebih kuat daripada yang lain). Hal ini dapat menyebabkan 

kebencian atau bahkan konflik, serta tekanan yang tidak 

semestinya pada beberapa anggota masyarakat. Misalnya, 

karyawan lokal terkadang mengalami tekanan untuk berbagi 

pendapatan dengan keluarga atau teman, atau merasa bahwa mereka diharapkan dapat menangani 

keluhan individu secara sepihak. Masyarakat mungkin perlu beradaptasi dengan tekanan dan risiko baru 

yang membutuhkan pendekatan baru dalam hal tata kelola internal atau pengambilan keputusan. 

Penilaian dampak sosial dan budaya pada tahap pra-kelayakan merupakan langkah penting untuk 

mengantisipasi dan membuat rencana yang dapat mengurangi atau mengkompensasi dampak ini - dan 

untuk memantau perubahan dan dampak selama berlangsungnya proyek. 

 

Selain memenuhi 

komitmen, keterlibatan dan 

komunikasi berkelanjutan 

juga penting untuk menjaga 

kepercayaan dan 

“semangat PADIATAPA” 

dalam tahap operasi. 
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Untuk Perusahaan 

Selama tahap konstruksi dan operasi, masyarakat menilai apakah harapan sesuai dengan kenyataan dan 

apakah komitmen perusahaan dan pemerintah dihargai. Jika dampak yang diantisipasi diremehkan - atau 

jika manfaat dilebih-lebihkan - dalam tahap pra-perizinan, perusahaan akan melihat bahwa masyarakat 

menjadi tidak puas dan tidak percaya.  

 
Perusahaan harus memiliki kepekaan internal dan kesadaran akan perubahan budaya dan sosial yang 

muncul dari kegiatan operasi, harus terus memantau perubahan, dan menyesuaikan - dengan konsultasi 

masyarakat - proses untuk mengelola dampak ini secara tepat waktu. 

 
Praktik perusahaan yang baik dalam melibatkan 

pemangku kepentingan dan manajemen konflik dapat 

menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan proses 

PADIATAPA dan untuk mempertahankan persetujuan 

selama masa proyek. Informasi dan sumber daya yang 

luas tersedia untuk mendukung dan memandu 

perusahaan dalam menetapkan dan memelihara 

mekanisme pengaduan, daftar komitmen, forum publik, 

keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, dll. 

 
Tidak adanya ketegangan dalam hubungan dengan 

masyarakat tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk 

mengurangi keterlibatan masyarakat. Perlu diketahui 

bahwa ketiadaan ketegangan tersebut juga dapat 

menjadi sinyal bahwa mekanisme untuk berbagi 

informasi atau menangkap keluhan mungkin tidak dapat 

diakses atau tidak efektif. Selanjutnya, 

mempertahankan semangat PADIATAPA – dan meminimalkan risiko keuangan dan reputasi - 

membutuhkan investasi berkelanjutan dalam menjaga hubungan yang sehat dan perhatian pada 

pelaksanaan kesepakatan. Perusahaan harus melacak komitmen mereka kepada masyarakat dan 

memantau penerapannya. Evaluasi pihak ketiga secara berkala dapat membantu persepsi agar tetap 

akurat, menjelaskan ketegangan yang tidak disadari oleh perusahaan, dan memberikan penilaian 

bersama tentang penerapan kesepakatan. Terkadang, pertimbangan akan penyesuaian protokol yang 

disepakati untuk berbagi informasi dan pengambilan keputusan bersama akan berguna jika dilakukan 

bersama-sama, agar dapat mencerminkan perubahan dalam preferensi dan kebutuhan masyarakat 

seiring berjalannya waktu. 

 

  

 

PADIATAPA melindungi 

kepentingan masyarakat 

adat dan juga memberikan 

hasil yang lebih baik bagi 

investor dan pemerintah.  

— Dr. Kanyinke Sena, Suku Maasai/Ogiek 

di Kenya; Direktur, Indigenous Peoples of 

Africa Coordinating Committee  
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 Sebelum Perubahan Besar 
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Berbagai perkembangan dapat menyebabkan perubahan besar dalam suatu proyek. Endapan tambahan 

mungkin ditemukan yang dapat memperpanjang jangka waktu proyek dan berpotensi memperluas 

wilayah cakupannya. Perubahan pada jalan, jaringan pipa, energi, atau pasokan air mungkin memerlukan 

penyesuaian. Perusahaan mungkin menghadapi perubahan keuangan atau strategis yang membuat 

mereka berusaha untuk menjual, membawa mitra operasi baru, untuk sementara waktu memasuki 

"perawatan dan pemeliharaan," atau menutup aset secara prematur. Perubahan semacam ini membawa 

dampak dan peluangnya tersendiri. Dalam mencapai pemahaman bersama tentang perubahan rencana 

proyek dan dampak yang mungkin muncul, para pihak juga akan mengembangkan seperangkat 

kesepakatan tambahan atau negosiasi ulang yang akan mengkonfirmasikan mitigasi, kompensasi, 

manfaat bersama, dan proses yang sedang atau baru berlangsung dalam suatu keterlibatan langsung 

dan pengambilan keputusan. 

Masalah Utama 

Masalah di sini sangat mirip dengan 

masalah di tahap Pra-Perizinan. 

 

Dalam kasus perluasan prospektif atau 

perpanjangan waktu, dampak lingkungan, 

budaya, dan sosial harus dinilai - termasuk 

secara kumulatif, bersama dengan 

kesepakatan untuk mitigasi dan 

kompensasi. Para pihak mungkin ingin 

memperpanjang atau meninjau 

kembali kesepakatanmanfaat bersama.  

 

Untuk Masyarakat 

Seperti pada tahap Pra-Perizinan, sangatlah penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari 

perusahaan mengenai hal-hal yang mungkin dapat terjadi dan informasi apa yang masih belum pasti 

atau dibutuhkan untuk dapat lebih memahami kemungkinan-kemungkinan tersebut, sehingga dapat 

mencapai keputusan yang tepat untuk menyetujui atau tidak menyetujui perubahan ini. 

Kesepakatan sebelumnya mungkin telah menguraikan proses untuk menangani skenario tertentu; jika 

tidak, mungkin akan membantu untuk meninjau kembali diskusi-diskusi dari tahap Pra-Perizinan, 

termasuk: 

• Apa langkah ke depan yang mungkin diambil (misalnya, perluasan, penutupan)? 

• Pilihan apa yang telah diketahui tentang kemungkinan ini (misalnya, pertimbangan kelayakan, 

garis waktu, peluang baru, dll.)? Apakah informasi yang lebih banyak diperlukan untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap? 

• Bagaimanakah dampak - termasuk dampak kumulatif - cenderung dinilai (misalnya, melalui 

Penilaian Dampak Lingkungan, Sosial dan Kesehatan formal)? Setelah dampak dipahami, mitigasi 

atau kompensasi apa yang akan terjadi? 

• Masalah atau proses apa yang ingin masyarakat terima dan/atau pertimbangkan? 

Kredit foto: Monica Vulpin 
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• Bagaimanakah informasi khusus dan teknis dapat diberikan secara sederhana (misalnya, dalam 

bahasa yang relevan, dan/atau untuk anggota masyarakat yang mungkin tidak memiliki latar 

belakang hukum atau teknik)? Apakah keahlian eksternal dibutuhkan? Bagaimanakah para ahli 

atau konsultan dipilih dan dibayar? 

• Setelah informasi dari perusahaan diterima, proses apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat 

untuk dapat melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang inklusif? Garis waktu 

seperti apakah yang memungkinkan masyarakat mencerna informasi untuk dapat 

mengidentifikasi pertanyaan penting, mencari saran jika diperlukan, dan pada akhirnya 

mendukung pengambilan keputusan?   

• Apakah diperlukan adanya penyesuaian kesepakatan mengenai dampak/mitigasi/kompensasi, 

manfaat bersama, atau protokol komunikasi dan pengambilan keputusan yang sedang 

berlangsung? 

• Jika mitra baru sedang dipertimbangkan, bagaimanakah sejarah kinerja pencapaian mereka? Apa 

yang akan dilakukan perusahaan saat ini untuk memastikan kelancaran proses peralihan bagi 

masyarakat, termasuk pengalihan komitmen? 

 
Hasil dari diskusi ini kemungkinan besar harus 

berupa serangkaian kesepakatan baru – baik sebagai 

tambahan atau pengganti kesepakatan sebelumnya - 

yang mencakup komitmen mitigasi/kompensasi 

baru, ekspektasi manfaat bersama, dan penyesuaian 

protokol untuk komunikasi dan pengambilan 

keputusan. 

 

Untuk Perusahaan 

Seperti di tahap Pra-Perizinan, perusahaan dapat memperoleh atau kehilangan kepercayaan, tergantung 

pada apakah informasi yang relevan dibagikan secara tepat waktu, dengan orang yang tepat, dan apakah 

para pemegang hak memiliki kesempatan untuk menginformasikan dan memprioritaskan diskusi tentang 

desain, mitigasi, dan kompensasi - sehingga masyarakat pada akhirnya dapat membuat keputusan 

tentang masa depan berdasarkan informasi tersebut.  

 

Staf perusahaan dapat mulai melakukan proses peralihan dalam tahap ini, dan harus menjaga agar 

pengetahuan mereka tidak hilang bersama mereka. Masyarakat merasa sangat kecewa jika 'perusahaan' 

lupa akan informasi yang telah dibagikan dengan mereka, atau janji yang telah mereka buat. 

 

Selain mengungkapkan dengan jujur mengenai ketidakpastian, sangatlah penting untuk memberi 

masyarakat kesempatan awal untuk dapat mempertimbangkan perubahan besar pada suatu proyek. 

Perluasan atau perpanjangan proyek membawa dampak sosial, lingkungan, dan budaya tambahan, 

termasuk dampak kumulatif, dan masyarakat harus dapat memberikan sarannya tentang prioritas relatif, 

tindakan mitigasi yang dapat diterima, dan kompensasi yang sesuai terkait dengan hal tersebut. 

Masyarakat mungkin memiliki gagasan tentang bagaimana memaksimalkan peluang potensial yang 

terkait dengan perubahan ini, dan harus memiliki kesempatan untuk berkontribusi sebelum desain 

berjalan terlalu jauh. Hampir semua panduan yang diuraikan di tahap Pra-Perizinan berlaku lagi di sini.  

 

Staf perusahaan dapat mulai melakukan 

proses peralihan dalam tahap ini, dan 

harus menjaga agar pengetahuan mereka 

tidak hilang bersama mereka.  
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Penutupan 
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Ketika suatu lokasi mencapai akhir dari proses produksi, rencana penutupan yang disepakati dapat 

memberikan kejelasan tentang peralihan ekonomi, properti, dan lingkungan, serta komitmen yang 

sedang berlangsung. Visi masyarakat dan perencanaan tingkat lanskap yang dilakukan sejak awal 

kehidupan proyek dapat membantu memaksimalkan nilai jangka panjang yang diterima masyarakat dari 

sebuah proyek. Perusahaan dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama dalam proses penutupan 

proyek yang bertanggung jawab dan restorasi pasca proyek untuk penggunaan lahan baru yang 

dimaksudkan. 

Masalah Utama 

Perencanaan proses penutupan merupakan bagian dari desain awal proyek dan sering kali dimasukkan 

sebagai bagian dari Analisis Dampak Lingkungan, Sosial, dan Kesehatan dalam tahap Pra-Perizinan. 

Proses ini harus memperhitungkan visi masyarakat untuk pembangunan jangka panjang, jika masyarakat 

menginginkannya. Seringkali, perusahaan mempraktikkan proses penutupan progresif di mana lubang 

tambang atau fasilitas ditutup dan dipulihkan segera setelah penggunaan mineralnya habis, sementara 

operasi lainnya terus berlanjut. 

 

Jika rencana proses penutupan dikembangkan sejak awal, perusahaan sering kali mendukung 

pengembangan kapasitas di sepanjang masa hidup proyek yang akan membantu mempersiapkan 

masyarakat untuk mencapai visi jangka panjangnya, atau dapat membantu untuk bermusyawarah 

dengan pemerintah atau pihak lain yang dapat berkontribusi dalam mencapai visi tersebut. 

 

Jika dikelola dengan benar, proses perencanaan dan 

implementasi penutupan dapat menciptakan hasil jangka 

panjang yang bermakna dan positif bagi masyarakat dan 

merupakan peluang untuk menyelesaikan keluhan atau 

kekhawatiran yang belum diselesaikan. Tanpa kesengajaan 

ini, risiko keluhan baru atau yang semakin meningkat dapat 

terjadi yang dapat merusak warisan positif proyek. Proyek 

yang tidak ditutup dengan baik dapat menjadi tanggung 

jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang yang 

besar bagi masyarakat. 

 

Proses penutupan dapat berdampak signifikan bagi anggota 

masyarakat dalam berbagai cara. Sebuah proyek besar yang 

menciptakan beberapa pekerjaan atau peluang pengadaan 

bagi masyarakat lokal selama operasi mungkin melihat 

bahwa ekonomi daerah tersebut sekarang sangat 

bergantung pada perusahaan. Tanpa penciptaan atau 

keterkaitan dengan pasar dan mata pencaharian alternatif, 

proses penutupan dapat mengakibatkan resesi ekonomi 

dan migrasi keluar. Hal ini pada gilirannya dapat berdampak 

negatif pada layanan publik, pasar perumahan, dan lainnya. 

Tanpa penyerahan yang tepat kepada pemerintah atau 

pemain lain, masyarakat dapat kehilangan akses ke layanan 

atau infrastruktur yang sebelumnya dioperasikan oleh 

perusahaan, atau infrastruktur tersebut dapat rusak. Akibat 

 

Jika dikelola dengan benar, proses 

perencanaan dan implementasi 

penutupan dapat menciptakan 

hasil jangka panjang yang 

bermakna dan positif bagi 

masyarakat dan merupakan 

peluang untuk menyelesaikan 

keluhan atau kekhawatiran yang 

belum diselesaikan. Tanpa hal ini, 

risiko keluhan baru atau yang 

semakin meningkat dapat terjadi, 

yang kemudian dapat merusak 

warisan positif proyek… 

Perencanaan yang maju dan 

inklusif dapat memastikan bahwa 

proses penutupan menciptakan 

manfaat bagi masyarakat. 
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ini dapat diperburuk dengan tidak adanya pendapatan pajak dan royalti setelah produksi berhenti. 

Masyarakat pada akhirnya bergantung pada kapasitas pemerintah untuk menegakkan proses penutupan 

yang memadai; jika hal ini tidak memadai, masyarakat mungkin akan berada dalam lingkungan yang tidak 

aman dan bahkan beracun. 

 

Perencanaan yang inklusif dan maju dapat memastikan bahwa proses penutupan akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Perusahaan dapat menawarkan pelatihan ulang dan mendukung proses 

peralihan mata pencaharian, mendukung perencanaan tingkat lanskap dan membantu mengkatalisasi 

ekonomi alternatif, serta menangani dan memperbaiki masalah warisan. Penilaian dampak sosial 

sebelum proses penutupan sangat penting untuk memberikan informasi akan proses-proses yang dapat 

menangani masalah hak, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan baik. 

 

Rencana penutupan harus memberikan kesinambungan dalam kesepakatan tentang pengelolaan 

dampak lingkungan termasuk kerangka komunikasi dan konsultasi selama dan setelah penutupan, 

terutama jika muncul masalah atau risiko baru. 

Untuk Masyarakat 

Seperti halnya Tahap Pra-Perizinan, sangatlah penting agar masyarakat memiliki kesempatan untuk 

memahami dan mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait dengan penutupan sehingga dapat 

menyetujui rencana penutupan. Misalnya, apakah masyarakat ingin mempertahankan bangunan 

perusahaan atau infrastruktur lainnya setelah proyek selesai, atau haruskah lokasi ditanami dengan 

spesies dan fitur asli untuk mendorong reklamasi alami? Jika kepemilikan masyarakat atas tanah 

sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah, bagaimanakah tanah tersebut dikembalikan kepada 

masyarakat dengan pengakuan hak yang sah? Bagaimanakah bisnis lokal yang menyediakan layanan dan 

barang untuk perusahaan mendiversifikasi basis pelanggan mereka untuk memastikan umur bisnis yang 

panjang setelah penutupan lokasi? 

 
Masyarakat sebaiknya mendorong diskusi ini sejak awal proyek, 

karena ini dapat: 

• memastikan bahwa sumber daya perusahaan dan 

pemerintah dialokasikan untuk mendukung 

implementasi dan penegakan rencana penutupan 

• menyediakan waktu untuk pengembangan penuh visi 

masyarakat jangka panjang 

• memungkinkan masyarakat untuk memaksimalkan dan 

memanfaatkan pendanaan dan sumber daya 

pengembangan masyarakat dari perusahaan menuju 

visi jangka panjang tersebut 

• meminimalkan ketergantungan ekonomi masyarakat 

atau ketergantungan lainnya pada satu proyek, untuk 

memperlancar proses peralihan ketika proyek selesai 

• memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk membawa 

masuk pelaku industri dan pemerintah lainnya yang 

mungkin menjadi bagian dari visi jangka panjang 

tersebut 

 

 

Masyarakat tidak bersifat 

monolitik atau statis, dan 

kebutuhan serta kepentingan 

mereka dapat berubah 

sepanjang siklus hidup proyek. 

Rencana dan proses yang 

dikembangkan sejak awal dapat 

dan harus dievaluasi ulang dan 

diperhitungkan ulang secara 

berkala untuk mencerminkan 

evolusi masyarakat.  
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Tentu saja, masyarakat tidak bersifat monolitik atau statis, dan kebutuhan serta kepentingan mereka 

dapat berubah sepanjang siklus hidup proyek. Rencana dan proses yang dikembangkan sejak awal dapat 

dan harus dievaluasi ulang dan diperhitungkan ulang secara berkala untuk mencerminkan evolusi 

masyarakat. Sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan: komitmen perusahaan dan keterlibatan 

pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa proses penutupan direncanakan dengan baik, dan 

pada saat yang sama, kesepakatan formal tidak menghalangi kemampuan masyarakat untuk 

berkembang seiring dengan perkembangan proyek. 

Untuk Perusahaan 

Perusahaan yang berkomitmen untuk menjalankan PADIATAPA dalam suatu proyek juga 

harus mendapatkan persetujuan untuk rencana penutupan. 
Perencanaan penutupan harus dimulai sejak awal proyek. Perusahaan dapat membantu mengadakan 

diskusi dengan masyarakat dan bisnis terdekat untuk mempertimbangkan bagaimana lokasi dapat 

berkontribusi pada visi yang lebih besar untuk pembangunan regional, konservasi, dan prioritas lainnya. 

Pendekatan gambaran besar atau "tingkat lanskap" ini dalam tahap perencanaan dapat membantu 

mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada satu proyek atau satu pelaku saja dan 

memastikan nilai maksimal masyarakat dari suatu proyek. 

 

Karena PADIATAPA masih relatif baru dikonseptualisasikan dan diadopsi secara luas, dan karena proyek 

ekstraktif sering kali berumur panjang, proyek yang pada saat ini memasuki proses penutupan 

tampaknya tidaklah mungkin dikembangkan menggunakan proses PADIATAPA sejak awal. Namun, 

perusahaan yang telah menjalankan PADIATAPA dalam beberapa tahun terakhir ini dapat memasukkan 

proses dan prinsip PADIATAPA dalam tahapan akhir proyeknya, termasuk proses penutupan; sumber 

daya khusus mungkin diperlukan untuk membangun pemahaman internal dan eksternal PADIATAPA dan 

untuk menetapkan proses keterlibatan baru yang sesuai. 
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Kredit Foto: Harry Thaker 

 

Sumber 
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Kesepakatan 

Dengan menetapkan peran dan tanggung jawab perusahaan dan masyarakat, kesepakatan menjadi 

bagian sentral dari penerapan PADIATAPA. Kesepakatan dapat menetapkan dasar yang disepakati 

bersama untuk harapan yang realistis, dan proses untuk komunikasi dan modifikasi proyek. 

 

Karena proyek besar dapat berubah seiring berjalannya waktu, dan cakupannya yang kompleks, lebih 

dari satu kesepakatan mungkin dibuat sepanjang masa hidup proyek. Misalnya, di tahap pra-

kelayakan suatu proyek, dampak dan keuntungan tidak akan diketahui, sehingga lebih baik untuk 

menggunakan akses lahan dan protokol komunikasi jangka pendek. Rencana terperinci untuk proses 

penutupan mungkin tidak dapat dibuat hingga proyek sudah matang. Ketika sebuah proyek 

mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat, lebih dari satu kesepakatan mungkin diperlukan. Dan 

para pihak mungkin lebih suka memiliki "perjanjian berlapis" sehingga beberapa elemen (misalnya, 

proses komunikasi) dapat disesuaikan dengan mudah tanpa menegosiasikan ulang bagian lain dari 

kesepakatan tersebut. Setiap proyek dan masyarakat itu unik; pada saat yang sama, kesepakatan yang 

baik harus mencakup pertimbangan berikut: 

 

1. Proses Komunikasi dan Pengambilan Keputusan. 

Perusahaan dan masyarakat akan dapat berinteraksi 

secara lebih efektif ketika keduanya mengidentifikasi dan 

memahami proses pengambilan keputusan, otoritas, dan 

struktur tata kelola masing-masing. Sangatlah penting bagi 

semua pihak untuk memiliki rincian seperti proses, 

frekuensi, atau pemicu untuk berbagi informasi yang 

sedang berlangsung; protokol pengambilan keputusan, 

peran, dan jadwal - termasuk pemilihan atau peninjauan 

perwakilan; proses menandai, mendiskusikan, dan 

menangani konflik; tonggak atau masalah potensial 

PADIATAPA; dan proses dan frekuensi untuk mengevaluasi 

ulang dan/atau merevisi protokol ini. Memisahkan 

kesepakatan tentang manajemen hubungan dari diskusi 

tentang dampak dan manfaat memberikan kerangka kerja 

yang stabil untuk menangani keadaan yang tidak terduga, 

modifikasi proyek, pergeseran dalam perusahaan, 

pergeseran dalam masyarakat, atau konteks. 

 

2. Dampak & Kompensasi. Masyarakat dan perusahaan 

harus mencapai pemahaman bersama tentang dampak lingkungan, sosial, dan budaya dari suatu 

proyek dan bagaimana dampak tersebut akan dikelola. Bagian dari kesepakatan ini dibuat 

berdasarkan informasi dari penilaian lingkungan, budaya, dan sosial dasar, serta AMDAL formal. 

Hal ini harus memperhitungkan perubahan dalam akses masyarakat ke tanah dan sumber daya 

alam lainnya selama proyek berlangsung. Hal ini juga harus menjelaskan bagaimana dampak 

akan dipantau dan dinilai kembali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan dampak 

kumulatif dan realitas, nilai, dan kapasitas sosial dan budaya yang berkembang. Di sinilah 

komitmen perusahaan kepada masyarakat dapat dicatat dalam hal bagaimana perusahaan akan 

menghindari, memitigasi, memantau, mengelola, dan mengkompensasi dampak tersebut. Proses 

pemberian nilai dan pendistribusian kompensasi untuk dampak-dampak tersebut harus 

didiskusikan (misalnya, nilai padang rumput bagi perusahaan berbeda dari pada penggembala; 

 

Kesepakatan antara 

perusahaan dan 

masyarakat harus 

menetapkan rencana 

implementasi dan 

pengelolaan, jadwal, 

mekanisme 

kontinjensi/akuntabilitas 

untuk menangani kewajiban 

yang belum terpenuhi, dan 

protokol untuk mengelola 

konflik dan keluhan.  
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dan nilai tidak selalu berupa uang bagi masyarakat). Dari sudut pandang akuntabilitas dan 

fleksibilitas, sangatlah penting agar kesepakatan menentukan apa yang terjadi jika perusahaan 

tidak memenuhi komitmen ini.  

 

3. Manfaat Bersama. Manfaat masyarakat berbeda dari kompensasi dampak, dan dapat berguna 

untuk membedakan antara kompensasi perusahaan untuk dampak negatif dengan manfaat yang 

disepakati perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat. Jika tingkat manfaat bergantung 

pada faktor komersial seperti harga komoditas, hal ini dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan. 

Diskusi ini menawarkan kesempatan bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengembangkan 

visi bersama dan harapan yang realistis atas dampak, pengembangan di masa depan, dan 

manfaat. Kesepakatan juga dapat mempertimbangkan dengan baik peran "dana perwalian" dan 

bagaimana hal tersebut dapat diatur untuk mencerminkan kebutuhan yang beragam di dalam 

masyarakat dan untuk menghindari manipulasi politik. 

 

Kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat harus menetapkan rencana implementasi dan 

pengelolaan, jadwal, mekanisme kontinjensi/akuntabilitas untuk menangani kewajiban yang belum 

terpenuhi, dan protokol untuk mengelola konflik dan keluhan. Alokasi sumber daya perusahaan yang 

memadai merupakan hal penting untuk keberhasilan implementasi. Selain anggaran operasional dan 

modal yang sesuai untuk mitigasi, kompensasi, dan manfaat masyarakat, penting juga untuk 

mengalokasikan sumber daya untuk penasihat hukum, pemantau atau penasihat independen, atau 

pendanaan/kapasitas bagi anggota masyarakat agar dapat memainkan peranannya. 

 

Proses untuk mengembangkan kesepakatan sama pentingnya dengan menyelesaikannya. Memastikan 

agar masyarakat memiliki cukup waktu dan sumber daya (termasuk kemungkinan penasihat eksternal) 

untuk sepenuhnya mempertimbangkan dan merundingkan kondisi dalam kesepakatan prospektif adalah 

penting untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Lihatlah sumber 

daya Inklusivitas dan Gender dalam PADIATAPA untuk panduan tambahan tentang pentingnya 

keterlibatan yang bijaksana dan inklusif yang mengarah ke kesepakatan. Sumber informasi 

tentang Kesepakatan dan Hasil Masyarakat juga menguraikan beberapa pertimbangan untuk 

memastikan bahwa kesepakatan membawa hasil yang positif bagi masyarakat.  

 

Proses untuk mengembangkan kesepakatan sama pentingnya dengan 

menyelesaikannya. Memastikan agar masyarakat memiliki cukup waktu dan sumber 

daya (termasuk kemungkinan penasihat eksternal) untuk sepenuhnya 

mempertimbangkan dan merundingkan kondisi dalam kesepakatan prospektif adalah 

penting untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. 
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Kesepakatan dan Manfaat bagi Masyarakat 

Apa yang dimaksud dengan kesepakatan yang 

"baik" bagi masyarakat adat yang berurusan 

dengan industri ekstraktif? Mengapa beberapa 

kesepakatan jauh lebih baik daripada yang lain? 

Dan bagaimana meningkatkan manfaat untuk 

masyarakat adat dalam suatu negosiasi 

kesepakatan? 

 

Dr. Ciaran O’Faircheallaigh telah melakukan 

penelitian yang menganalisis lebih dari empat 

puluh perjanjian antara perusahaan ekstraktif 

dan masyarakat Penduduk Asli di Australia untuk 

mengidentifikasi proses dan konten yang paling 

berkontribusi pada manfaat terbaik bagi 

masyarakat. Rincian tambahan tentang 

metodologi dan skala dapat ditemukan di bilah 

sisi Metodologi Penelitian. 

 

Temuan Dr. O’Faircheallaigh meliputi: 

• Kekuatan relatif suatu kesepakatan tidak 

tergantung pada kebijakan perusahaan, 

sektor industri, atau ukuran perusahaan. 

Kesepakatan yang kuat dan lemah 

ditemukan di dalam perusahaan yang 

sama dan dalam sektor yang sama, dan 

beberapa kesepakatan terkuat ada di 

perusahaan menengah. 

• Beberapa kesepakatan dapat membuat 

masyarakat adat berada pada kondisi 

yang lebih buruk daripada tidak memiliki 

kesepakatan sama sekali. Misalnya, 

meskipun undang-undang nasional 

mengakui hak hukum warga negara 

untuk berpartisipasi dalam proses 

undang-undang lingkungan, satu 

kesepakatan Australia melarang 

masyarakat mengajukan keberatan, 

klaim, atau banding apa pun kepada 

otoritas pemerintah di bawah undang-

undang apa pun, termasuk undang-

undang lingkungan - pada dasarnya 

menghilangkan hak-hak mereka sebagai 

warga negara.  

• Kesalahpahaman yang umum terjadi 

adalah bahwa kekuatan di beberapa 

bagian dari suatu kesepakatan 

Analisis tersebut diambil dari hampir lima puluh 

perjanjian di Australia dan Kanada, laporan tentang 

konsultasi masyarakat dan proses negosiasi, dan 

pengalaman langsung Dr. O’Faircheallaigh dalam 

memimpin konsultasi. Skala numerik -1 hingga +6 

dikembangkan untuk setiap elemen kesepakatan 

berikut: 

• Perlindungan warisan budaya; 

• Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan; 

• Pembagian hasil/royalti; 

• Pekerjaan dan pelatihan Penduduk Asli; 

• Peluang pengembangan bisnis; 

• Penggunaan tanah, akses tanah, dan pengakuan 

hak atas tanah; serta 

• Implementasi kesepakatan. 

 

Skala ini tidak kumulatif. Kesepakatan diberi peringkat 

pada titik tertinggi dari skala di mana kesepakatan itu 

berada. Misalnya,  pengelolaan lingkungan diberi 

peringkat sebagai berikut: 

• (-1) Ketentuan yang membatasi hak yang ada 

• (0) Tidak ada ketentuan 

• (1) Perusahaan pertambangan berkomitmen 

kepada Penduduk Asli untuk mematuhi undang-

undang lingkungan 

• (2) Perusahaan berjanji untuk berkonsultasi dengan 

Penduduk Asli yang terkena dampak 

• (3) Penduduk Asli memiliki hak untuk mengakses, 

dan secara independen mengevaluasi, informasi 

tentang sistem dan masalah lingkungan 

• (4) Penduduk Asli mungkin menyarankan cara 

untuk meningkatkan sistem pengelolaan 

lingkungan, dan operator proyek harus menanggapi 

saran mereka 

• (5) Pengambilan keputusan tentang beberapa atau 

semua masalah pengelolaan lingkungan dilakukan 

bersama 

• (6) Penduduk Asli memiliki kapasitas untuk 

bertindak secara sepihak untuk menangani 

masalah lingkungan atau masalah yang terkait 

dengan suatu proyek 

METODOLOGI PENELITIAN 
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cenderung meminta pengorbanan di bagian lain. Namun, kesepakatan umumnya kuat di seluruh 

rangkaian masalah, atau lemah secara keseluruhan. Misalnya, jika keuntungan finansial minimal, 

ketentuan lingkungan juga cenderung buruk.  

• Rezim hukum itu penting tetapi tidak definitif. Misalnya, di bawah Native Title Act (NTA) Australia, 

yang mengatur sebagian besar Australia, jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 6 bulan, 

keputusan tentang pemberian konsesi dibuat oleh pengadilan pemerintah (yang hampir selalu 

menyetujui konsesi), dan masyarakat tidak akan menerima royalti apa pun. Kurangnya hak veto 

secara de facto, ditambah dengan kemungkinan dampak tanpa kompensasi, berarti bahwa 

masyarakat di bawah NTA menghadapi tekanan yang luar biasa untuk menandatangani 

kesepakatan sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir. Sementara beberapa kesepakatan yang 

kuat masih tercapai di wilayah NTA, masih banyak juga kesepakatan yang lemah di wilayah 

tersebut; sebaliknya, tidak ada kesepakatan yang lemah di Wilayah Utara, di mana hak veto 

masyarakat dimungkinkan berdasarkan undang-undang. 

• Kapasitas masyarakat itu penting; di mana kesepakatan yang kuat dapat terjadi meskipun rezim 

kebijakan tidak menguntungkan, masyarakat dapat mengakses jaringan politik regional yang kuat 

dengan sumber daya keuangan dan teknis untuk mendukung negosiasi, membuat 'ancaman 

yang dapat dipercaya' dari tindakan politik langsung, dan membangun strategi dan preseden 

hukum regional untuk kesepakatan yang kuat. (Lihat grafik.) 

• Kesepakatan terkuat memberikan manfaat bagi industri - kesepakatan berperingkat tinggi, di 

mana industri berfokus pada proses yang baik, pengembangan kapasitas, investasi, dan 

mematuhi undang-undang warisan budaya, dapat meningkatkan hubungan dengan dan 

mengumpulkan dukungan dari masyarakat Penduduk Asli, mengurangi risiko lingkungan, dan 

memungkinkan kepatuhan terhadap undang-undang warisan budaya.  

• Dewan pertanahan di Australia berasal dari fondasi budaya yang kokoh yang membutuhkan 

waktu ribuan tahun untuk berkembang. Dewan Tanah Kimberley memiliki sistem pertukaran 

budaya dan ekonomi yang melibatkan 

semua kelompok di Kimberley, telah ada 

selama ribuan tahun, dan digunakan dalam 

transmisi artefak budaya dan organisasi 

upacara regional. Melalui platform ini, 

Dewan Pertanahan dapat menyatukan 

wilayah dan mendukung pembuatan 

kesepakatan lokal melalui pembangunan 

kapasitas yang kuat. 

 

Dr. O’Faircheallaigh menawarkan beberapa 

rekomendasi untuk membangun kesepakatan yang 

lebih kuat dengan hasil yang lebih baik untuk 

masyarakat. Rekomendasi ini termasuk yang 

berikut:  

• Penilaian dampak yang dikendalikan oleh 

masyarakat dapat membantu 

merampingkan proses negosiasi akhir 

dengan membangun platform untuk diskusi 

internal oleh masyarakat. Proses ini dapat 

mengungkap dan mulai menyelesaikan 

ketegangan di dalam dan di antara 

masyarakat. 

 

Kredit gambar: Ciaran 

O'faircheallaigh 

 

 

Meskipun masyarakat di Australia Barat dan 

Queensland termasuk dalam Native Title Act, yang 

pada dasarnya menghilangkan kemungkinan hak 

veto mereka, kesepakatan yang kuat masih 

dimungkinkan ketika masyarakat memiliki akses ke 

jaringan politik yang dapat menawarkan sumber 

daya hukum dan keuangan, strategi, dan preseden 

untuk mendukung negosiasi. 
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• Meskipun ketegangan mungkin terjadi antara masyarakat regional dan Penduduk Asli, jaringan 

regional yang kuat dapat menawarkan kapasitas strategis dan akses ke keahlian yang 

menguntungkan masyarakat lokal. Pengembangan struktur perwakilan lokal yang kuat juga harus 

diprioritaskan. 

• Pada skala yang lebih luas, terdapat kebutuhan untuk mereformasi undang-undang, struktur, 

dan lembaga yang meremehkan posisi negosiasi Penduduk Asli dan yang juga cenderung 

menghasilkan kesepakatan yang lemah. 

Inklusivitas dan Gender dalam PADIATAPA 

Inklusivitas dapat berdampak positif pada semua elemen proyek ekstraktif - memperkuat lingkungan 

kerja yang saling menghormati dan adil, mendukung kemampuan semua anggota masyarakat untuk 

mengomunikasikan keprihatinan dan minat mereka, dan mempromosikan hubungan yang saling 

menghormati antara karyawan perusahaan (atau kontraktor) dan masyarakat. 

 

Sangatlah penting agar perusahaan secara proaktif dan aksesibel terlibat dalam berbagai kegiatan 

kelompok wanita dan pria, termasuk kaum muda - bukan hanya pemimpin masyarakat - untuk 

menghindari masalah “penangkapan elit,” disparitas gender, atau dampak yang tidak diinginkan dari 

kelompok yang tidak terwakili atau kurang terwakili dalam suatu masyarakat. 

Pertimbangan Apa yang Penting? 

Terkadang upaya perusahaan untuk menghormati dan mempromosikan budaya tradisional dalam 

masyarakat menyulitkan upaya untuk memajukan inklusivitas. Namun, terkadang proyek besar 

membawa risiko dampak negatif atau meminggirkan mereka yang telah dicabut haknya. Jika sebuah 

perusahaan tidak mengenali kekhawatiran atau konflik internal masyarakat, hal itu dapat meningkat 

menjadi protes sosial. Sangatlah penting untuk menyadari unsur-unsur kekuasaan yang ada yang 

tercermin dalam bagaimana (dan untuk siapa) hak atas tanah lokal diakui, bagaimana (dan oleh siapa) 

keuangan dan sumber daya rumah tangga dikelola atau dimiliki, dan bagaimana dampak dan manfaat 

yang terkait dengan pembangunan industri dapat dibiaskan ke seluruh masyarakat. 

 

Perusahaan harus menyadari bahwa kehadiran mereka akan membawa dampak budaya. Proyek industri 

membawa peluang, dampak, dan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tetapi, jika konteks sosial 

dan dinamika tidak dipahami dengan baik, “peluang” bagi sebagian orang sebenarnya dapat 

memperburuk ketidakadilan atau kerentanan yang sudah ada sebelumnya di dalam masyarakat. 

 

Pada saat yang sama, mempromosikan keikutsertaan 

tidak harus dimulai dengan percakapan eksplisit 

tentang mengapa perusahaan atau pemerintah harus 

"mengubah caranya melakukan sesuatu di sini". 

Perusahaan dapat mendorong perilaku inklusif 

dengan memodelkannya di tempat kerja dan proses 

mereka sendiri, dengan mengakui semua bagian 

masyarakat sebagai tetangganya, dan dengan secara 

aktif berupaya untuk terlibat dan menghasilkan 

manfaat bagi semua. 

 Kredit foto: Debbie Espinosa, milik Landesa 
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Perusahaan dan pemerintah tahu bahwa mereka seharusnya tidak mempengaruhi hak asasi manusia 

secara negatif. Daripada membidik target yang tidak praktis yaitu "tidak ada dampak", perusahaan harus 

berkomitmen pada tidak menghasilkan kerugian, dan dengan tujuan melakukan kebaikan. Perusahaan 

yang berkomitmen untuk "tidak merugikan" harus menerjemahkan tujuan ini ke dalam perencanaan 

keterlibatan masyarakatnya.  

Apa Risiko Mengabaikan Inklusivitas? 

Kesetaraan dapat berdampak positif pada semua elemen proyek ekstraktif - memperkuat lingkungan 

kerja yang saling menghormati dan adil, mendukung kemampuan semua anggota masyarakat untuk 

mengomunikasikan keprihatinan dan kepentingan mereka, dan mempromosikan hubungan yang saling 

menghormati antara karyawan perusahaan (atau kontraktor) dan masyarakat. 

 

Keikutsertaan - kaum wanita, pemuda, dan kelompok minoritas atau marginal - tetap menjadi perhatian 

penting, terutama dalam suatu masyarakat di mana mereka mungkin tidak berpartisipasi secara nyata 

dalam pengambilan keputusan. 

 

Memasukkan pertimbangan inklusivitas di seluruh praktik perusahaan internal dan eksternal dapat 

menjadi tantangan karena berbagai alasan. Namun, kegagalan untuk memasukkan sepenuhnya - atau 

"mengutamakan" pertimbangan ini dalam praktik perusahaan dapat membawa risiko yang signifikan. 

Kegagalan untuk melindungi dari pelecehan fisik dan seksual - baik di dalam perusahaan maupun oleh 

karyawan atau kontraktor yang beroperasi di dalam masyarakat - juga membahayakan keselamatan 

masyarakat dan tenaga kerja. Demikian pula, kesepakatan apa pun yang mencerminkan pencabutan hak 

oleh kalangan wanita (atau kalangan muda, atau orang tua, atau kelompok marginal lainnya dalam 

masyarakat) merupakan potensi kerentanan bagi perusahaan. Jika sekelompok populasi yang signifikan 

dalam suatu masyarakat merasa tidak puas, perusahaan akan menghadapi tantangan, protes, dan 

hambatan lain dalam menjalankan operasi yang produktif. Ketidakpuasan tersebut merupakan penyebab 

utama kerusakan reputasi perusahaan yang dapat dilihat. 

Gender 

Meskipun sebagian besar negara memiliki undang-undang 

yang menjamin kesetaraan gender, dalam praktiknya, kalangan 

wanita seringkali dirugikan. Ketika pemahaman tentang 

bagaimana kalangan wanita atau masyarakat marginal terkena 

atau mungkin terkena dampak dimasukkan dalam analisis 

dampak sosial, proyek akan berada dalam posisi yang lebih 

kuat untuk memastikan bahwa hak asasi setiap orang 

tercermin dalam proses PADIATAPA. 

 

“Gender” terkadang bisa menjadi konsesi yang mudah dalam 

negosiasi, dan proyek seperti kebun sayur atau proyek tenun 

dapat disalahartikan sebagai sudah memenuhi pertimbangan 

ini. Tenaga kerja sektor ekstraktif sebagian besar masih laki-

laki, dan budaya perusahaan seringkali memandang dinamika 

gender atau intra-masyarakat sebagai masalah “sosial” dalam 

lingkup Departemen Hubungan Manusia atau Masyarakat. 

 

 

Menurut penelitian kuantitatif 

Dr. Ciaran O’Faircheallaigh 

tentang kondisi negosiasi, 

konten, dan hasil yang diterima 

oleh masyarakat dari 40+ 

perjanjian perusahaan-

masyarakat di Australia, hasil 

yang baik bagi wanita 

tampaknya berkorelasi dengan 

hasil yang baik untuk seluruh 

masyarakat. 
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Selain memahami potensi dinamika gender atau inklusivitas dalam masyarakat, perusahaan dapat 

memeriksa peran mereka sendiri dalam dampak dan peluang yang mempengaruhi gender untuk 

meningkatkan praktik mereka, baik dalam tenaga kerja mereka sendiri maupun dalam keterlibatan 

masyarakat, termasuk melalui pengembangan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang solid tentang 

inklusivitas dan perilaku saling menghormati.  

 

Dampak yang tidak disengaja terhadap mata pencaharian fisik dan ekonomi kalangan wanita yang 

disebabkan oleh kegagalan mempertimbangkan masalah gender dapat menciptakan kerentanan lebih 

lanjut. Menurut penelitian kuantitatif Dr. Ciaran O’Faircheallaigh tentang kondisi negosiasi, konten, dan 

hasil yang diterima oleh masyarakat dari 40+ perjanjian perusahaan-masyarakat di Australia, hasil yang 

baik bagi wanita tampaknya berkorelasi dengan hasil yang baik untuk seluruh masyarakat. Oleh karena 

itu, perusahaan harus berupaya membawa cara pandang yang peka terhadap masalah gender dan 

kerentanan ke dalam penilaian dampak sosial, praktik konsultasi, dan kesepakatan. 

 

Beberapa pertimbangannya antara lain: 

• Hubungan yang berbeda dengan lahan: sementara pria dan wanita mungkin sama-sama memiliki 

tanggung jawab seputar produksi pangan, kaum pria mungkin lebih cenderung menghasilkan 

tanaman komersial di mana kaum wanita bertanggung jawab atas pertanian subsisten dan 

nutrisi keluarga. Yang terakhir ini mungkin diremehkan - baik oleh perusahaan maupun oleh 

perwakilan kaum pria di masyarakat - ketika kesepakatan dibuat untuk mendukung relokasi 

masyarakat. Kaum wanita seringkali harus mengakses lahan melalui sistem patriarki di mana 

seorang suami adalah pemilik lahan formal; dia mungkin menerima sedikit atau tidak ada 

kompensasi untuk penjualan lahan tetapi masih memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 

nutrisi keluarga. Penggunaan lahan masyarakat untuk pertanian subsisten adalah hal biasa, 

tetapi hal ini jarang diperhitungkan dalam pemberian konsesi atau paket kompensasi. Bahkan 

ketika peluang kerja ditawarkan sebagai sarana kompensasi, posisi dengan gaji rendah tidak 

mungkin mengimbangi peningkatan beban penyediaan makanan. 

• Kaum wanita sering kali terpengaruh secara tidak proporsional oleh gangguan keluarga.  

• Ketidaksetaraan gender, ras, atau hal lainnya mungkin ada di berbagai bidang: akses ke 

informasi, kompensasi, pemulihan mata pencaharian, pengambilan keputusan masyarakat, serta 

aset dan keuangan. 

• Di semua masyarakat, peningkatan kekerasan yang dikarenakan oleh gender berkorelasi dengan 

tingkat stres di dalam keluarga, perubahan struktur kekuasaan, dan peningkatan akses ke uang 

tunai. 

• Kaum wanita dan masyarakat marginal seringkali memiliki akses yang lebih sedikit ke pemulihan. 

• Beberapa upaya yang bermaksud baik memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, 

bahasa netral gender seringkali memungkinkan pengucilan kaum wanita secara tidak langsung. 

Demikian pula, kuota atau aturan kuorum tanpa persyaratan untuk partisipasi yang berarti oleh 

kaum wanita atau kelompok marginal dapat mempertahankan status quo di mana kelompok 

tersebut kurang terwakili. 

• Dampak dan lembaga dapat berbeda dari budaya satu ke budaya lain dan bahkan dari lokasi 

satu ke lokasi lain; perusahaan tidak boleh melihat wanita sebagai "korban" yang homogen. 

• Tradisi berbasis gender ada di berbagai budaya, dan membutuhkan pemahaman akan hak dan 

tanggung jawab masing-masing gender dalam sebuah rumah tangga dan 

mempertimbangkannya selama perubahan, gangguan, pemukiman kembali, atau acara lainnya. 

Secara khusus, sangatlah penting untuk memahami melalui analisis yang cermat apakah suatu 

adat istiadat secara aktif mempromosikan ketidaksetaraan (atau jika hal itu hanyalah perbedaan 

budaya yang tidak berbahaya), dan kesesuaian untuk menjadi perantara perubahan dalam 

praktik lokal (secara sensitif, hanya jika benar-benar dibutuhkan, dan dengan pemikiran 

sebelumnya tentang kemungkinan munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan). Bekerja dalam 
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konteks budaya yang sudah ada bisa menjadi proposisi yang rumit, terutama ketika perusahaan 

Barat memasuki ruang budaya dengan tradisi dan perspektif yang berbeda (misalnya, di mana 

peran kaum wanita kurang atau terbatas). Meskipun perusahaan dan LSM tidak ingin terlihat 

menyerang budaya daerah, mereka mungkin ingin menciptakan peluang bagi kaum wanita untuk 

memainkan peran baru atau memimpin pengambilan keputusan, atau memperluas potensi 

peran yang dapat dimainkan kaum pria. Perusahaan dapat membantu masyarakat untuk 

merangkul keikutsertaan dalam jangka panjang dengan menunjukkan manfaat dari 

mendapatkan masukan dari berbagai perspektif, bukan dengan mendikte budaya lokal. 

Apakah Praktik Yang Baik Itu? 

Sangatlah penting bahwa perusahaan secara proaktif dan aksesibel terlibat dengan berbagai kelompok 

kaum wanita dan laki-laki, termasuk kalangan muda - tidak hanya pemimpin masyarakat, terutama dalam 

kaitannya dengan: 

• Penyebaran informasi 

• Pengaturan dan mekanisme konsultasi 

• Mekanisme pembuatan kesepakatan 

• Pengaturan manfaat 

 

Beberapa praktik yang baik untuk perusahaan yang menerapkan lensa inklusivitas pada keterlibatan 

masyarakat meliputi: 

• Mengadakan pertemuan khusus wanita, khusus muda-mudi, atau jenis pertemuan serupa untuk 

kelompok marginal lainnya untuk memastikan bahwa suara mereka dapat didengar.  

• Menyelenggarakan acara masyarakat sedemikian rupa sehingga memungkinkan partisipasi dari 

kelompok marginal (misalnya, memungkinkan partisipasi kaum wanita dengan mengadakan 

pertemuan diluar waktu mereka untuk menjalankan tanggung jawab keluarga, menyediakan 

perawatan anak, dll.). Pertemuan konsultasi masyarakat juga dapat memiliki agenda tetap untuk 

mengangkat masalah kaum wanita, kalangan muda, atau kelompok lain. 

• Membuat mekanisme dan tindakan yang secara khusus menangani masalah kaum wanita, 

misalnya menggunakan alat perbankan elektronik atau transfer uang dan layanan perbankan 

melalui ponsel untuk membayar kaum wanita secara langsung; dan memprioritaskan akses ke 

sumber daya penting, seperti lahan untuk pertanian subsisten, air, dan kegiatan rumah tangga 

lainnya yang mungkin menjadi tanggung jawab utama kaum wanita.  

• Menetapkan dan mensosialisasikan mekanisme keterlibatan (serta mekanisme pengaduan), dan 

memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat diakses - dengan cara yang praktis - oleh kaum 

wanita dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup mempekerjakan lebih banyak wanita untuk 

tim hubungan masyarakat, pelatihan sensitif gender untuk tim hubungan masyarakat, dan 

menempatkan kantor hubungan masyarakat di tempat yang nyaman bagi wanita untuk 

mengaksesnya. 

• Kampanye informasional yang ditargetkan kepada kaum wanita, pria, pemuda, lansia, atau 

komunitas minoritas lainnya untuk mencari dan menegaskan dukungan dari semua penjuru. 

• Mengumpulkan data berdasarkan jenis kelamin dapat membantu pemahaman yang lebih baik 

tentang dampak dan manfaat serta membantu pengambilan keputusan dan kesepakatan yang 

lebih baik. 

• Dalam penilaian dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan, latihan pemetaan lahan dengan 

kaum wanita dan pria, serta “pemetaan tanggung jawab” di tingkat rumah tangga, dapat menjadi 

alat yang berguna untuk memahami masalah yang terkait dengan hak kaum wanita atas tanah, 

penggunaan lahan, tanggung jawab ekonomi dan potensi kerentanan yang terkait dengan lahan; 

serta pertimbangan potensial untuk perencanaan yang peka akan masalah gender. 
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• Perusahaan harus secara eksplisit 

menerangkan bagaimana proyek akan 

berdampak berbeda pada kaum wanita 

dan pria (dan subkelompok seperti 

pemuda, lansia, dll.) - dan 

memperhatikan bagaimana struktur 

kekuasaan di sekitar keterlibatan, 

tunjangan, hak atas tanah, dan 

manajemen keuangan dapat 

memengaruhi kemampuan kaum wanita 

untuk memberikan manfaat informasi, 

berbagi kekhawatiran, dan memahami 

efek proyek. Kaum wanita perlu diberi 

informasi yang benar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.  

• Dalam banyak situasi, sangatlah penting untuk mensosialisasikan kaum pria dan orang lain 

dalam posisi kepemimpinan tentang manfaat dari kegiatan memastikan terpenuhinya kebutuhan 

kelompok lain melalui metode seperti kesadaran hak dan tanggung jawab dan kampanye 

informasi; misalnya, keluarga secara keseluruhan akan mendapat manfaat dari peningkatan 

kapasitas penghasilannya. 

• Meskipun ada tantangan seputar menciptakan peluang bagi kaum wanita, pemuda, dan lainnya 

untuk memainkan peran baru, mungkin ada peluang serupa untuk mengimbangi keprihatinan 

masyarakat dengan juga menciptakan peluang baru bagi mereka yang saat ini berada dalam 

kepemimpinan.  

• Filosofi perusahaan yang baik adalah "mereka yang paling terpengaruh oleh operasi haruslah 

orang yang paling diuntungkan".  

  

Kredit foto: Debbie Espinosa, milik Landesa 

 



  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 48 

Sumber tambahan 

 

Sumber Dialog PADIATAPA 

• Ringkasan Pertemuan Dialog Solusi PADIATAPA 2017 

• Ringkasan Pertemuan Dialog Solusi PADIATAPA 2018 

• Ringkasan Pertemuan Dialog Solusi PADIATAPA 2019 

• PADIATAPA dalam kerangka hak asasi manusia: Pelajaran dari Studi Kasus Suriname [Inggris] 

[Belanda] 

• Dari Hak ke Hasil [Inggris] [Spanyol] 

Sumber Lain 

• Asia Indigenous People’s Pact, aneka panduan tentang PADIATAPA  termasuk Manual Pelatihan 

untuk Penduduk Asli tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Akses daring. 

• Cordaid (2016), Ketika minyak, gas atau pertambangan tiba di daerah Anda - panduan praktis 

untuk masyarakat, masyarakat sipil dan pemerintah daerah 

• Doyle, C. dan Cariño, J. (2013) Menjadikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

Menjadi Kenyataan: Masyarakat Adat dan Sektor Ekstraktif, Fakultas Hukum Universitas 

Middlesex. 

• Asal yang Setara (2018) Mengaktifkan PADIATAPA melalui standar sukarela. Akses daring. 

• FAO (2016) Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan Hak masyarakat adat dan praktik 

yang baik untuk masyarakat lokal. Akses daring. Panduan praktis tentang bagaimana menerapkan 

PADIATAPA. 

• Hill, C., Madden, C & Collins, N 2017. Panduan Penilaian Dampak Gender untuk Industri Ekstraktif, 

Oxfam, Melbourne 

• IIED (2013) PADIATAPA dan Industri Ekstraktif. Akses daring. 

• IIED (2016) Keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam industri ekstraktif. 

• IRMA (2018) Standar sertifikasi perusahaan. Akses daring. Persyaratan PADIATAPA bagi 

perusahaan. 

• Kelompok Penelitian Hak dan Tata Kelola Sumber Daya Masyarakat Adat, www.fpic.info  

• Kemp, D., Keenan, J., Gronow, J., & Davidson, J. 2009. Mengapa Gender Penting. Rio Tinto. 

• OECD (2017) Panduan tentang Keterlibatan Masyarakat yang Bermakna dalam Sektor Ekstraktif Akses 

daring. FPIC pp. 92-99.  

• O’Faircheallaigh, C. 2012. Ketidakhadiran kaum wanita, kekuatan wanita: wanita adat dan 

negosiasi dengan perusahaan pertambangan di Australia dan Kanada. 

• Oxfam (2019) Persetujuan adalah Kepentingan Semua Orang.  

Halaman 11-13 berisi penjelasan PADIATAPA yang berguna dan mudah dibaca. Akses daring. 

• Oxfam (2017). Penambangan Berkelanjutan: Menempatkan Gender dalam Agenda. 

https://www.resolve.ngo/docs/fpic-solutions-dialogue-apr-2017-executive-summary-final-updated.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/fpic-solutions-dialogue-----may-2018-member-meeting-executive-summary1.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/february_2019_fpic_executive_summary.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/merian-expert-advisory-panel_final-report636870303537629126.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/merian-expert-advisory-panel_final-report_nederlands636870304105636049.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/from-rights-to-results-sept-2015-final-eng636885104660887798.pdf
https://www.resolve.ngo/docs/from-rights-to-results-sept-2015-final-esp636885105171419391.pdf
https://www.fpic.info/en/resources/?q=Asia%20Indigenous%20Peoples%27%20Pact
https://aippnet.org/training-manual-for-indigenous-peoples-on-free-prior-and-informed-consent-fpic/
https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/report-enabling-fpic-through-voluntary-standards
http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://pubs.iied.org/16530IIED/
https://responsiblemining.net/resources/
http://www.fpic.info/
https://www.csrm.uq.edu.au/publications/why-gender-matters
http://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
http://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2012.655752
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2012.655752
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620854
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/06/2017-PA-005-Mining-Symposium_communique_FINAL_WEB.pdf


  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 49 

• Oxfam (2014) Panduan PADIATAPA untuk masyarakat (termasuk dalam beberapa bahasa Afrika) 

dan Manual Pelatihan. Akses daring. 

• Oxfam (2018) Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dalam industri ekstraktif di 

Afrika Selatan. Akses daring.  

• Oxfam (2014) Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan di Afrika: Standar yang 

Muncul untuk Proyek Industri Ekstraktif 

• Oxfam (2019). Tanpa Perempuan Adat, Tidak!! Tanpa Perempuan Adat, Tidak! Pendekatan 

pelaksanaan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dalam industri ekstraktif di 

Peru 

• Oxfam (2017) Menguji Persetujuan Masyarakat: Proyek Minyak Tullow di Kenya 

• Salcedo-La Vina, C and Notess, L. (2018). Bagian yang Adil untuk Wanita: Menuju Kompensasi 

Lahan dan Pemukiman Kembali yang Lebih Setara di Tanzania dan Mozambik. 

• UNICEF (2015). Perangkat Hak Anak. 

• Bank Dunia (2018) Panduan bagi peminjam tentang Penduduk Asli/Masyarakat Afrika Sub-Sahara 

yang Secara Historis Masyarakat Lokal Tradisional Tidak Terlayani. Akses daring. 

https://www.oxfam.org.au/what-we-do/mining/free-prior-and-informed-consent/
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/free-prior-and-informed-consent-in-the-extractive-industries-in-southern-africa/
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/fpic-in-africa/
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/fpic-in-africa/
https://cng-cdn.oxfam.org/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Sin_mujeres_indigenas_no.pdf
https://cng-cdn.oxfam.org/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Sin_mujeres_indigenas_no.pdf
https://cng-cdn.oxfam.org/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Sin_mujeres_indigenas_no.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/testing-community-consent-tullow-oil-project-kenya
https://www.wri.org/publication/a-fair-share-for-women
https://www.wri.org/publication/a-fair-share-for-women
http://www.childrightstoolkit.com/
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards


  

 

Praktik PADIATAPA: Wawasan dari Dialog Solusi PADIATAPA  hal. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© RESOLVE 2021. 

 

 

RESOLVE menempa solusi berkelanjutan dalam menangani tantangan 

sosial, kesehatan, dan lingkungan yang kritis dengan menciptakan 

kemitraan inovatif di saat yang paling tidak memungkinkan namun sangat 

dibutuhkan. Kami membayangkan dunia yang tidak begitu bertentangan 

dengan membuat komitmen bersama untuk mengubah ide-ide ambisius 

menjadi manfaat nyata bagi manusia, masyarakat, dan ekosistem. 

 

Kutipan yang Direkomendasikan: Praktik PADIATAPA: Wawasan dari 

Dialog Solusi PADIATAPA, 2021. Kennedy, T., Martin, T., Lee, M., RESOLVE. 

Penulis: Taylor Kennedy, Tim Martin, dan Margaret Lee, RESOLVE 

Situs web: http://www.fpicdialogue.org  

Perancang (Web): Elisa Cheng, Tiny Dot Designs 

Perancang (PDF): Tunan Pan 

http://www.fpicdialogue.org/

	Tentang Panduan ini
	Ucapan Terima Kasih

	Dasar-dasar PADIATAPA
	Konteks Kebijakan
	Mengapa Pemerintah dan Perusahaan Harus Menghormati PADIATAPA
	Semangat PADIATAPA
	Decision Making Milestones

	Pra-Kelayakan
	Masalah Utama
	Untuk Masyarakat
	Untuk Perusahaan

	Pra-Perizinan
	Masalah Utama
	Untuk Masyarakat
	Untuk Perusahaan

	Konstruksi & Operasi
	Masalah Utama
	Untuk Masyarakat
	Tantangan Internal

	Untuk Perusahaan

	Sebelum Perubahan Besar
	Masalah Utama
	Untuk Masyarakat
	Untuk Perusahaan

	Penutupan
	Masalah Utama
	Untuk Masyarakat
	Untuk Perusahaan

	Sumber
	Kesepakatan
	Kesepakatan dan Manfaat bagi Masyarakat
	Inklusivitas dan Gender dalam PADIATAPA
	Pertimbangan Apa yang Penting?
	Apa Risiko Mengabaikan Inklusivitas?
	Gender

	Apakah Praktik Yang Baik Itu?


	Sumber tambahan
	Sumber Dialog PADIATAPA
	Sumber Lain


