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RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, meluncurkan Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil-ISPO). Melalui ISPO,
Pemerintah Indonesia ingin mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai
peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
sesuai dengan tuntutan pasar, juga untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia mengurangi emisi
gas rumah kaca. Sebagai sebuah peraturan Pemerintah Indonesia, ISPO berlaku wajib (mandatory) bagi
perusahaan perkebunan (tapi bersifat sukarela bagi usaha perkebunan kecil). Ini membedakannya dengan
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela (voluntary). Pada bulan Maret 2015,
Kementerian Pertanian melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan peraturan tentang Sistem Sertifikasi
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System-ISPO)
Kajian ini menunjukkan bahwa selama enam tahun berlakunya, sejak 2011, ISPO belum menunjukkan kinerja
yang memadai dalam kaitan pencapaian tujuan pembangunannya sebagai sebuah sistem sertifikasi menuju
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penerapan ISPO ternyata belum mampu merespon dampakdampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan kelapa sawit selama ini, terutama pada aspek lingkungan
dan sosial. Sistem sertifikasi yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola kebun dan lahan,
dirasakan hanya sebatas sebuah instrumen untuk mendapat pengakuan di pasar internasional. Bahkan sampai
saat ini pun, para pemangku kepentingan masih terus memperdebatkan apakah ISPO mampu menjadi jawaban
terhadap tuntutan pemenuhan prinsip-prinsip keberlanjutan atau tidak. Dalam konteks yang lebih luas, sebagian
pihak juga meragukan ISPO akan mampu menyentuh akar persoalan demi mendorong perbaikan tata kelola
hutan dan lahan di Indonesia.
Minyak kelapa sawit (crude palm oil-CPO) telah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia
bersama dengan migas, batubara, dan industri pariwisata. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir ini,
penerimaan pajak dari perkebunan kelapa sawit terus mengalami penurunan. Melemahnya perkebunan kelapa
sawit nampaknya adalah salah satu indikasi bahwa pasar dunia masih mengkhawatirkan aspek sosial dan
lingkungan CPO Indonesia, yang diproduksi oleh konsesi-konsesi yang kebanyakan bermasalah. Kekhawatiran
inilah yang diharapkan akan dijawab dengan kehadiran ISPO sebagai sebuah instrumen untuk keberlanjutan
sosial dan lingkungan di 11,6 juta hektare area perkebunan sawit di Indonesia, dengan total produksi lebih dari
34 juta ton CPO per tahun 20161. Instrumen ISPO diharapkan akan mampu memastikan CPO yang ada di
Indonesia sudah ramah lingkungan, bersumber dari lahan yang clean and clear, terbebas dari deforestasi dan
konflik tenurial. Pada akhirnya ISPO sebenarnya menjadi andalan untuk mengembalikan kepercayaan publik,
meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, dan menjaga komitmen Indonesia dalam
penurunan emisi global.
Kajian Forest Watch Indonesia menemukan bahwa ISPO belum memenuhi tujuan-tujuan dan harapan atas
perkebunan kelapa sawit Indonesia tersebut. Dari kesimpulan itu dan setelah melalui pendalaman peraturan
perundangan, pengamatan lapangan, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan, FWI
merekomendasikan beberapa hal. Perlunya pembenahan kelembagaan, perbaikan sistem dan penguatan standar
ISPO, dan peningkatan transparansi serta keterlibatan publik, agar ISPO dapat benar-benar menjadi instrumen
yang merespon dampak-dampak negatif perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama ini.

1

Berdasarkan data dari GAPKI, pada tahun 2016 produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,5 jutan ton (CPO
31,5 juta ton dan PKO 3 juta ton). Diakses dari siaran pers GAPKI 2 Februari 2017 (http://gapki.id/refleksi-industrikelapa-sawit-2016-prospek-2017/)
xi

KATA PENGANTAR
Minyak sawit telah menjadi komoditas penting bagi Indonesia dan pasar dunia saat ini. Lebih dari empat puluh
persen (40%) kebutuhan minyak sawit dunia dipasok dari Indonesia. Secara nasional, produk kelapa sawit
menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Patutlah Pemerintah Indonesia memberi
perhatian yang sangat besar terhadap industri ini, termasuk dengan memfasilitasi ekspansi terus-menerus
perkebunan kelapa sawit. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas perkebunan kelapa sawit meningkat
hampir dua kali lipat, dari 6,7 juta hektare pada tahun 2007, menjadi 11,6 juta hektare pada tahun 2016.
Dari total luas area perkebunan kelapa sawit tersebut, hanya tiga belas persen atau 1,5 juta hektare area yang
telah menerapkan sistem ISPO sebagai upaya pemenuhan prinsip kelestarian dalam pengelolaan perkebunan
kelapa sawit. Lebih sayang lagi, yang telah menerapkan sistem ISPO tersebut pun ternyata belum terbebas dari
deforestasi dan konflik sosial. Apalagi area perkebunan kelapa sawit belum bersertifikat ISPO, yang luas totalnya
jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 10,1 juta hektare. Artinya, ancaman kehancuran hutan dan konflik sosial di
seluruh area perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih nyata di depan mata. Inilah tantangan yang harus bisa
dijawab oleh ISPO ke depan.
Kajian ini difokuskan pada perbaikan sistem dan penguatan standar ISPO melalui Permentan Nomor 11 Tahun
2015, yang berhubungan dengan isu krusial terkait konversi hutan alam yang berkontribusi pada laju deforestasi,
ekspansi kelapa sawit yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, hancurnya ekosistem gambut,
perlindungan serta pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.
Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk menyempurnakan kajian ini, dan semoga kajian ini
dapat menjadi referensi dalam rangka perbaikan sistem dan penguatan prinsip dan kriteria ISPO di Indonesia.

Soelthon Gussetya Nanggara
Direktur Eksekutif, Forest Watch Indonesia
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P E N D A H U L U A N

M

inyak kelapa sawit hampir tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Saat hendak sarapan,
tersedia roti yang diolesi margarin atau ayam yang digoreng dengan minyak. Kemudian ada sabun dan
sampo yang dipakai ketika mandi. Ada juga deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian kotor.
Tidak ketinggalan, ada kosmetik yang dipakai ketika hendak keluar rumah. Kemudian saat listrik
padam, selalu ada lilin sebagai penerangan. Semua produk tersebut menggunakan bahan baku yang
berasal dari minyak kelapa sawit. Semua produk tersebut dikonsumsi oleh hampir semua orang.
Palm Oil Research Institute of Malaysia atau PORIM telah mengidentifikasi beragam produk yang dapat
dibuat dari minyak kelapa sawit, di antaranya bahan cat, resin, krayon, lilin, shortening, pengganti
lemak cokelat, dan empat jenis lemak roti. Turunan minyak kelapa sawit dapat dibuat sabun, deterjen,
sampo, margarin, bahan baku kosmetik, vitamin A, vitamin E, dan minyak goreng2. Kemudian, proses
hidrogenasi dan fraksionasi olein, yaitu bagian cair dari CPO (crude palm oil) setelah proses pemisahan,
menghasilkan minyak salad, minyak roti, serta minyak goreng. Sementara dari gliserolnya dapat dibuat
produk pengemulsi, bahan pelengkap makanan dan pelarut organik. Dari bahan asam lemaknya bisa
diciptakan sabun, pelumas timah, tinta, cairan untuk mengilatkan, deterjen, pelumas baja, kosmetik,
dan biodiesel. Lebih lanjut lagi, kelak oleokimia (bahan turunan minyak kelapa sawit) akan
menggantikan petrokimia (bahan turunan minyak bumi), yang berarti bahan bakar kendaraan
bermotor tidak lagi menggunakan bensin atau solar dari minyak bumi, tetapi dari minyak kelapa sawit3.
Wajar bila kemudian tingkat konsumsi minyak kelapa sawit dunia terus meningkat dan meninggalkan
minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak kacang, minyak biji
kapas, minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak lobak. Kalau dibandingkan dengan tingkat konsumsi
minyak hewani, misalnya minyak babi yang digunakan di kawasan pecinan seantero dunia, tingkat
konsumsi minyak kelapa sawit sudah melesat terlalu jauh dan tidak akan bisa dikejar lagi.
Dalam kurun waktu lima tahun antara 1994 hingga 1998, konsumsi minyak kelapa sawit dunia
meningkat 22 persen dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 juta ton 4. Peningkatan serupa juga terjadi untuk
kurun waktu 2012-2016, sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 1 di bawah ini. Terlihat di tabel
tersebut bahwa dalam kurun waktu lima tahun, antara 2012 hingga 2016, konsumsi minyak kelapa
sawit dunia meningkat lima belas persen dari 55,49 juta ton menjadi 64,02 juta ton. Kini telah
diperkirakan bahwa kebutuhan minyak kelapa sawit dunia akan mencapai 78 juta ton dalam empat
tahun ke depan5. Jelaslah bahwa sejak dahulu, kini, dan hingga masa mendatang, minyak kelapa sawit
adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan secara
internasional.
2

porim.gov.my
Telapak, 2000. Menanam Bencana. Bogor: Telapak.
4
Telapak, 2000. Menanam Bencana. Bogor: Telapak.
5
INKAS, 2015. Oil World Outlook: Peluang Besar Sawit Nasional Mensuplai Pasar Global. https://www.investasikelapasawit.com/oil-worldoutlook-peluang-besar-sawit-nasional-mensuplai-pasar-global/
3
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Tabel 1. Konsumsi Minyak Nabati Dunia Berdasarkan Jenis Minyak Periode 2012-2016 (metrik juta ton)

3

Kebutuhan pasar global terhadap minyak kelapa sawit mendorong Indonesia mempercepat ekspansi
perkebunan kelapa sawit skala besar. Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa dalam
kurun sepuluh tahun, luas perkebunan kelapa sawit meningkat hampir dua kali lipat dari 6,7 juta
hektare pada tahun 2007, menjadi 11,6 juta hektare pada tahun 2016. Perluasan perkebunan kelapa
sawit tentu membutuhkan lahan, di sinilah hutan menjadi korban.
Pemerintah seringkali hanya mempertimbangkan untung-rugi secara finansial dan mengharapkan
devisa yang terus meningkat. Sementara perusahaan mengharapkan penghematan dengan melakukan
ekspansi daripada intensifikasi perkebunan yang biayanya relatif lebih mahal. Kajian CIFOR yang dikutip
buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) memperkirakan bahwa setidaknya empat juta hektare
kebun kelapa sawit produktif yang ada saat ini, lahannya berasal dari deforestasi 6.
Ekspansi perkebunan kelapa sawit banyak dikritisi karena memberikan dampak negatif, terutama
dalam bentuk penghancuran hutan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Rupa-rupa dampak ini
di antaranya adalah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan kebun sawit, hilang dan rusaknya
tutupan hutan dan lahan gambut, terancamnya keanekaragaman hayati, masalah-masalah kesehatan
akibat kabut asap kebakaran lahan, dan dampak lanjutannya seperti potensi banjir ataupun longsor
akibat hilangnya kawasan hutan penyangga7.
Dampak berupa pelanggaran HAM umumnya timbul akibat persoalan hak penguasaan lahan, yaitu
pengklaiman lahan masyarakat adat atau lokal oleh pihak industri atau pengusaha sawit, bahkan oleh
Negara8. Di masa pasca reformasi tahun 1998, permasalahan lahan ulayat tidak menjadi surut, malah
menjadi semakin kompleks, dan lahan-lahan ulayat terfragmentasi dalam bentuk perkebunan negara,
lahan pertanian, lahan masyarakat adat, serta garapan-garapan rakyat9. Pelanggaran HAM di
perkebunan sawit tidak hanya berkaitan dengan hak penguasaan lahan, tapi juga berkaitan dengan
praktik-praktik perkebunan sawit yang tidak transparan, terutama dalam skema inti-plasma sering kali
merugikan masyarakat10.
Potensi korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Ini adalah konsekuensi dari proses
perolehan perizinan perkebunan kelapa sawit yang panjang, sehingga menimbulkan celah untuk
melakukan praktik suap dan korupsi di berbagai tahapan perizinan11.
Deretan dampak negatif yang timbul akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit mendorong
lembaga internasional, pasar dan masyarakat luas menuntut agar praktik industri perkebunan kelapa
sawit dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan
menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 junto No. 11 Tahun 2015 Tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Suistanable Palm Oil (ISPO).

6

FWI. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013. Bogor: FWI.
Mongabay: Sawit Berkelanjutan: Antara Mencari Standard Sertifikasi dan Desakan Perubahan, 2016
http://www.mongabay.co.id/2016/03/18/sawit-berkelanjutan-standard-sertifikasi-dan-desakan-perubahan/
8
Norman Jiwan. The Political Ecology of the Indonesian Palm Oil Industry. Hal. 65. Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. The
Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective. ISEAS. Singapura.
9
Mongabay: Sawit Berkelanjutan: Antara Mencari Standard Sertifikasi dan Desakan Perubahan, 2016,
http://www.mongabay.co.id/2016/03/18/sawit-berkelanjutan-standard-sertifikasi-dan-desakan-perubahan/
10
Sawit Watch. 2013. Perkebunan Kelapa Sawit: Hendak Kemana? Sebuah Catatan Akhir Tahun.
11
Elsam. 2015. Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi. http://elsam.or.id/2015/04/permainan-izin-usahaperkebunan-kelapa-sawit-picu-praktik-korupsi/
7
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5

Rangkaian kebijakan ini bertujuan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait
perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat diproduksi secara berkelanjutan, sekaligus demi mendukung
komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun
pertanyaannya kini, apakah setelah sistem ISPO berjalan enam tahun efektif, tantangan pembangunan
perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sudah terjawab?

1.1. Enam Tahun Penerapan ISPO
Modalitas untuk menjalankan sistem ISPO hampir dikatakan cukup. Mulai dari pembentukan
kelembagaan, panduan standar penilaian dan verifikasi, hingga aturan teknis terkait ISPO. Namun
hingga enam tahun sistem sertifikasi ini diterapkan, kinerjanya belum juga dapat dibanggakan.
Penerapan sistem ISPO rasanya belum mampu menyentuh akar persoalan dalam mendorong
perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.
Demi menerapkan sistem yang menjamin produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, pemerintah
mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sertifikat ISPO dengan batas
akhir 31 Desember 2014. Batas waktu tersebut kemudian diperpanjang sampai September 2015.
Namun hingga tenggat waktu perpanjangan ini habis, hanya ada 225 dari 2.302 perusahaan
perkebunan kelapa sawit12 yang sudah bersertifikat ISPO dengan total luas 1,5 juta hektare, dan total
jumlah produksi CPO 7,4 juta ton13. Kebanyakan perusahaan sawit masih kesulitan mengikuti sistem
ini. Salah satu kendalanya adalah pada aspek legalitas, karena perusahaan yang ingin mendapatkan
sertifikat ISPO diwajibkan memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 14.

12

Mongabay Indonesia., 2016. Industri Kelapa Sawit dan Perjalanan Politik Komoditas Ini di Indonesia.
http://www.mongabay.co.id/2016/04/18/industri-kelapa-sawit-dan-perjalanan-politik-komoditas-ini-di-indonesia/
13
Komisi ISPO. 2016. www.ispo-org.or.id/
14
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Saat ini dari 11,6 juta hektare luas total perkebunan kelapa sawit di Indonesia, hanya ada 1,5 juta
hektare area yang telah berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan di bawah sistem ISPO.
Perkebunan yang sudah menerapkan sistem ISPO pun, ternyata belum dapat dijamin telah terbebas
dari deforestasi dan konflik sosial. Inilah ironi karena area perkebunan kelapa sawit yang belum
memperoleh sertifikat ISPO jauh lebih luas, yaitu 10,1juta hektare. Artinya, potensi kehancuran hutan
alam dan eskalasi konflik sosial pada sektor pembangunan kelapa sawit di Indonesia masih tidak akan
berubah secara signifikan.
Sampai saat ini, implementasi sistem ISPO dinilai masih berjalan sangat lambat. Sampai tahun 2016,
sekitar 800 perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pendaftaran, sementara 115
perusahaan lainnya masih dalam proses penilaian15. Banyaknya perusahaan yang belum mendapatkan
sertifikat ISPO diperkirakan karena permohonan atau pengajuan sertifikat banyak menumpuk di
sekretariat ISPO16.
Dalam sistem sertifikasi ini, kewenangan Komisi ISPO terlalu besar. Komisi ISPO memiliki wewenang
mulai dari membentuk Sekretariat ISPO, Tim Penilai, Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi, sampai
membentuk Panel Arbitrase/Banding. Komisi ISPO juga berwenang untuk memastikan segala hal
tentang personil lembaga sertifikasi, lembaga konsultan, lembaga pelatihan, auditor, dan konsultan
pendamping. Hal paling utama, Komisi ISPO bahkan berwenang untuk menetapkan dan memutuskan
hasil sertifikasi ISPO. Kewenangan dan beban kerja Komisi ISPO yang luar biasa besar dan luas ini pada
akhirnya mempengaruhi kinerjanya dan menjadikannya lamban. Selain itu kewenangan yang begitu
besar juga menyulitkan sistem ini dalam mempertahankan independensi dan kredibilitasnya.
Sementara itu dalam konteks respon terhadap deforestasi, kehadiran perkebunan kelapa sawit yang
dalam satu dekade terakhir telah menyita 11,6 juta hektare lahan di Indonesia juga telah berperan
besar sebagai penyumbang terjadinya deforestasi. Dalam periode 2009-2013, setidaknya 516 ribu
hektare lahan terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit atau 22 persen dari total
deforestasi di dalam wilayah konsesi. Padahal pada periode itu pula ISPO dibentuk (2009),
diperkenalkan (2011), dan mulai diterapkan sejak tahun 2012.
Tidak hanya menyebabkan deforestasi, kehadiran perkebunan kelapa sawit juga memiliki andil besar
dalam munculnya berbagai konflik agraria. Di sepanjang tahun 2015, Konsorsium Pembaruan Agraria
mencatat telah terjadi sedikitnya 252 konflik agraria dengan total luasan wilayah konflik 400 ribu
hektare dan melibatkan setidaknya 108.714 kepala keluarga (KK). Setengahnya atau 127 konflik di
antaranya terjadi di sektor perkebunan dengan total luas area konflik 302 ribu hektare17. Hal ini
menegaskan bahwa meneruskan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di masa mendatang akan
terus menimbulkan dan memperparah krisis agraria.

15

Mongabay. Indonesia. 2016. Aturan ISPO Bakal jadi Perpres, Bagaimana Soal Penguatan Standar?
www.mongabay.co.id/2016/08/12/aturan-ispo-bakal-jadi-perpres-bagaimana-soal-penguatan-standar/
16
BeritaSatu. 2014. Permentan Tentang Sertifikat ISPO Akan DIperbaharui http://www.beritasatu.com/kesra/232286-permentan-tentangsertifikat-ispo-akan-diperbarui.html
17
KPA. 2015. Catatan Akhir Tahun 2015: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konfik Agraria Disandera Birokrasi.
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Pembukaan dan persiapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit selama ini masih banyak dilakukan
dengan cara membakar lahan. Menurut pemerintah, 2,6 juta hektare lahan dan hutan telah terbakar
antara bulan Juni dan Oktober 2015 18. Ini berarti area seluas lebih dari empat kali luas Pulau Bali
terbakar di lima (5) bulan saja.
Pulau Sumatera dan Kalimantan yang sebagian wilayahnya adalah ekosistem gambut, merupakan
pulau yang mengalami kebakaran hutan dan lahan paling luas. Provinsi Sumatera Selatan dan
Kalimantan Tengah mewakili 23 persen dan 16 persen dari jumlah total luas lahan yang terbakar 19.
Pantauan FWI menemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 2006-2016, jumlah titik api
terbanyak berada di area perkebunan kelapa sawit (Gambar 1).
Menurut Herry Purnomo20, membuka lahan dengan cara membakar menjadi pilihan favorit karena
biayanya murah dan prosesnya cepat. Sedangkan pembukaan dan pengolahan lahan dengan alat berat
akan membutuhkan biaya yang mahal. Lebih mahal lagi bila kebun tersebut berada di lahan gambut,
yang pengolahannya jelas jauh lebih sulit.
Cara murah inilah penyebab kebakaran hutan dan lahan, yang telah menimbulkan asap berbahaya
yang menyelimuti wilayah Indonesia; mengganggu sektor perhubungan, perdagangan, dan pariwisata;
memaksa penutupan sekolah-sekolah; dan tentunya memperburuk kesehatan warga. Kebakaran hutan
dan lahan yang hebat pada tahun 2015, turut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan
emisi gas rumah kaca di Indonesia dan dunia.
Berbagai dampak dari penghancuran hutan dan pelanggaran HAM oleh perkebunan kelapa sawit,tetap
terjadi selama enam tahun ISPO berjalan. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi tanda perbaikan
tata kelola hutan dan lahan, ternyata hanya sekadar memproduksi sertifikat-sertifikat ISPO bagi para
pemegangnya, tanpa disertai upaya signifikan untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan itu.
Lemahnya kinerja sistem sertifikasi ISPO dalam upaya memperbaiki kinerja lingkungan dan sosial
perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dibenturkan pada kenyataan bahwa kelapa sawit adalah satu di
antara sektor penyumbang devisa terbesar selain migas, batubara, dan pariwisata 21. Namun demikian,
harus dilihat pula bahwa ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini, penerimaan pajak dari sektor
perkebunan kelapa sawit terus mengalami penurunan22. Hal ini dipicu oleh penerapan tarif bea keluar
nol persen untuk ekspor CPO (crude palm oil) di bawah harga USD750/Metrik Ton (MT), sebagai
amanat dari pembentukan CPO Fund pada tahun 2015. Penerimaan bea keluar mengalami penurunan,
sehingga berdampak pada penurunan pendapatan perdagangan internasional hingga saat ini23.

18

Disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pertemuan Forum Komunikasi Data dan Informasi Bencana di
Jakarta tanggal 10 November 2015.
19
World Bank. 2016. Kerugian Dari Kebakaran Hutan.
20
Purnomo dkk. 2017. Fire Economy And Actor Network Of Forest And Land Fires In Indonesia.
21
Nota Keuangan dalam RAPBN 2017. hal IV.4-9
22
Nota Keuangan dalam RAPBN 2017. hal II.3-1
23
Nota Keuangan dalam RAPBN 2017. hal IV.3-8

9

10

E N A M T A H U N I S P O

Selain itu, ada juga indikasi penurunan perdagangan internasional karena pasar dunia masih
mengkhawatirkan CPO Indonesia diproduksi dari konsesi-konsesi yang bermasalah secara sosial dan
lingkungan. Bayangkan saja, sampai tahun 2016, masih ada 30 juta ton produksi CPO yang dihasilkan
tidak dengan kepatuhan kepada prinsip kelestarian dalam pengelolaan perkebunanan kelapa sawit24.
Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada produksi CPO dari perkebunan kelapa sawit yang telah
mendapatkan sertifikat ISPO, yaitu sebesar total 7,4 juta ton 25.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa keberadaan ISPO akan mampu menjawab kekhawatiran itu,
dan mengembalikan kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia
di pasar dunia. Untuk itulah, instrumen ISPO harus segera diperkuat. ISPO sebagai sebuah instrumen,
dapat mendorong perkebunan kelapa sawit agar meningkatkan produktivitas, memperbaiki legalitas,
menghindari konflik dan pelanggaran HAM, serta berkontribusi terhadap komitmen Indonesia untuk
mencegah deforestasi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Tentu saja yang pertama-tama harus
diperhatikan adalah menjaga kredibilitas sistem ISPO.

1.2. Ruang Lingkup
Kajian ini difokuskan pada perbaikan sistem dan penguatan standar (prinsip dan indikator) ISPO pada
Permentan Nomor 11 Tahun 2015, yang berhubungan dengan isu krusial terkait konversi hutan alam
yang berkontribusi pada laju deforestasi, ekspansi kelapa sawit yang menimbulkan kebakaran hutan
dan lahan, hancurnya ekosistem gambut, dan perlindungan serta pengakuan hak-hak masyarakat adat
dan lokal dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kajian ini dilakukan dengan melakukan
pendalaman atas peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hutan lestari dan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan, kemudian diperkuat dengan observasi lapangan. Selanjutnya tim pengaji
berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia seperti Komisi ISPO,
akademisi, lembaga peneliti, konsultan, dan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Pada tataran standar, yaitu prinsip, kriteria, dan indikator, aspek yang dikaji meliputi aspek ekologi,
sosial, dan produksi sebagai prasyarat keberlanjutan dalam pembangunan kelapa sawit. Selain ketiga
aspek tersebut, kajian ini juga melihat pemenuhan aspek legalitas perusahaan perkebunan kelapa
sawit. Sementara pada tataran sistem sertifikasi, yang dikaji adalah kesesuaian proses penilaian
sertifikasi, efektivitas penanganan keluhan atau keberatan, dan ruang untuk pelibatan peran publik
dalam menjaga kredibilitas sistem ISPO.
Temuan yang dihasilkan kemudian disajikan sebagai rekomendasi-rekomendasi untuk memperkuat
ISPO. Rekomendasi-rekomendasi tersebut meliputi penguatan kriteria dan indikator di dalam standar
ISPO, penambahan peraturan-peraturan sebagai konsideran baru, dan penguatan dalam implementasi
sistem sertifikasi ISPO.

24

Mongabay, Indonesia. 2016. Aturan ISPO Bakal jadi Perpres, Bagaimana Soal Penguatan Standar?
www.mongabay.co.id/2016/08/12/aturan-ispo-bakal-jadi-perpres-bagaimana-soal-penguatan-standar/
25
Komisi ISPO, 2017. www.ispo-org.or.id/
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II
S I S T E M S E R T I F I K A S I
K E L A P A S A W I T B E R K E L A N J U T A N

S

istem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
System adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian
Pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, ikut
berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Tujuan lain yang ingin
dicapai melalui inisiatif ini adalah melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kepala sawit di
Indonesia, yang dikelola secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pasar.
Inisiatif inilah yang menjadi pegangan bagi industri sawit di Indonesia untuk taat terhadap semua
ketentuan lingkungan, sosial, serta ketentuan-ketentuan sertifikasi, sesuai International
Standardization Organization (ISO). Karena pelaksanaan ISPO didasarkan kepada kepatuhan terhadap
seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka inisiatif ini menjadi aturan wajib
(mandatory) untuk diikuti oleh seluruh pelaku usaha perkebunan di Indonesia. Dengan demikian,
sebuah sertifikat ISPO merupakan bukti dari kepatuhan pelaku usaha perkebunan dalam menjalankan
usahanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta merupakan bukti komitmen
pengusaha perkebunan untuk menerapkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan 26.
Sebagai landasan kebijakan untuk mengimplementasikan inisiatif ini, maka Kementerian Pertanian
mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011 junto
Permentan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di
Indonesia. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini, maka akan diberikan sanksi
administrasi, mulai dari penurunan “kelas kebun” sampai pencabutan izin usaha. Pengajuan
permohonan sertifikasi harus dilaksanakan paling lambat pada akhir September 2015 27.
Sebagaimana diatur pada Permentan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha
Perkebunan, setiap perkebunan kelapa sawit dalam tahap operasional akan diklasifikasikan ke dalam
Kelas I, II, III, IV, dan V. Hanya perkebunan yang diklasifikasikan sebagai Kelas I, II dan III yang berhak
untuk mengajukan permohonan sertifikasi ISPO.

26

http://ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Akonsultasi-publikispo&catid=36%3Asertifikasi&Itemid=61&lang=in
27
Paparan Sekretariat Komisi ISPO: Standardisasi ISPO sebagai Penunjang Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan, Jakarta 24 Mei, 2016
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Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ISPO meliputi kepatuhan aspek hukum, ekonomi,
lingkungan, dan sosial, sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku, beserta bentuk
sanksi bagi mereka yang melanggar. Ketentuan ini merupakan serangkaian persyaratan yang terdiri
dari prinsip dan kriteria, panduan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan
pabrik kelapa sawit (PKS). Prinsip-prinsip keberlanjutan yang digunakan di dalam skema ISPO adalah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Legalitas usaha perkebunan
Manajemen perkebunan
Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Tanggung jawab terhadap pekerja
Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

2.1. Sistem Sertifikasi ISPO
Di dalam Permentan No 11 tahun 2015, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
dimaksudkan untuk mengatur dan memastikan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha
kebun kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten, sehingga
menghasilkan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan. Sebagai sebuah sistem, maka di dalam ISPO
ada komponen kelembagaan yang menjalankannya, serta prosedur-prosedur yang harus dipenuhi
untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tersebut.
Sebagai instrumen yang harus menjaga kredibilitasnya, maka prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga
perlu diadopsi oleh sistem ini. Tata kelola yang baik akan mencakup proses yang terbuka, tersedianya
ruang bagi publik untuk berpartisipasi, jaminan akan adanya koordinasi di antara pemangku
kepentingan, hingga pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini
sudah seharusnya terakomodir pada setiap tahapan penilaian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

2.1.1. Kajian Kritis Kelembagaan Sertifikasi ISPO
Secara eksplisit, mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia atau ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11
Tahun 2015. Aturan ini memuat berbagai mekanisme tentang:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Persyaratan prinsip dan kriteria ISPO
Lembaga pendukung sertifikasi ISPO
Lembaga konsultan
Lembaga pelatihan
Kegiatan sertifikasi ISPO
Tata cara sertifikasi ISPO
Organisasi komisi ISPO
Penyelesaian sengketa
Pembiayaan
Sanksi administratif.
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Dalam konteks sertifikasi ISPO, kelembagaan dimaknai sebagai suatu instrumen yang mampu
mengontrol proses interaksi para pihak terhadap sumberdaya, sehingga perilakunya dapat diprediksi
dan meminimalkan perilaku oportunistik dalam pemanfaatan sumberdaya. Proses sertifikasi ISPO
sebagaimana yang diatur dalam Permentan No. 11 Tahun 2015, memberikan ruang kepada beberapa
pihak untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut, dengan catatan harus
memenuhi prosedur dan ketentuan yang sudah dituangkan dalam peraturan tersebut. Pihak-pihak
yang terkait di kelembagaan ISPO meliputi:
1.

Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO adalah lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan
dari Komisi ISPO, dengan persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) untuk sistem jaminan mutu dan sistem manajemen lingkungan
2. Lembaga Konsultan (LK) ISPO adalah perusahaan independen yang telah terdaftar di Komisi ISPO
dan mempunyai tenaga konsultan yang memiliki kompetensi di bidang jasa konsultasi bagi
perusahaan perkebunan kelapa sawit, dalam rangka penerapan pedoman perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan, untuk memperoleh ISPO
3. Lembaga Pelatihan (LP) ISPO adalah organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan,
guna menghasilkan tenaga auditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteria ISPO,
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyebarluaskan informasi mengenai ISPO
4. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai persyaratan
ISPO
5. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum
Indonesia, dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan
skala tertentu. Perusahaan Perkebunan berdasarkan izinnya antara lain: Izin Usaha Perkebunan
(IUP), Izin Usaha Pekebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), Surat
Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), dan Izin
Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP)
6. Usaha Kebun Plasma yaitu usaha perkebunan yang lahannya berasal dari pencadangan lahan
pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat, atau lahan milik pekebun, yang
memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan, untuk pembangunan kebunnya.
7. Usaha Kebun Swadaya yaitu usaha perkebunan yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri
oleh pekebun
8. Komisi ISPO adalah satu organisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
menteri. Dipimpin oleh seorang ketua setingkat eselon 1 yang membidangi perkebunan
9. Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO. Tim ini
dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidang perkebunan
10. Sekretariat Komisi ISPO dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, untuk membantu pelaksanaan tugas
Komisi ISPO
11. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi dibentuk oleh Komisi ISPO dan terdiri dari 2 orang yang
mewakili Komisi ISPO dan 1 orang dari tenaga ahli
12. Panel Arbitrase/Banding merupakan panel yang dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO berdasarkan
rapat komisi. Terdiri dari 2 anggota Komisi ISPO atau Tim Penilai Sertifikasi, dan ditambah 1 orang
tenaga ahli.
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Kajian ini bermaksud untuk menganalisis lebih detail tentang relasi dan interaksi di antara komponenkomponen kelembagaan ISPO, ketika ada proses penilaian sertifikasi ISPO. Temuan-temuan terkait
kelemahan di dalam kelembagaan ISPO, tentunya harus segera ditanggapi dan ditindaklanjuti. Dengan
demikian, pemberian sertifikat ISPO akan sungguh-sungguh berarti telah terpenuhinya aspek
keberlanjutan produksi oleh sebuah perusahaan kelapa sawit. Dalam menganalisis relasi dan interaksi
kelembagaan ISPO, tim pengaji mengadopsi konsep rule in use yang dikembangkan oleh Ostrom
(2005)28.

Komponen kelembagaan ISPO
1. Komisi ISPO
Komisi ISPO adalah satu organisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
menteri. Dipimpin oleh seorang ketua setingkat eselon 1 di bidang perkebunan. Komisi ISPO
membentuk perangkat kerja untuk membantunya dalam menjalankan tugas. Perangkat kerja tersebut
terdiri dari: Sekretariat Komisi ISPO, Tim Penilai, Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi, dan Panel
Arbitrase (Banding).
 Sekretariat Komisi ISPO adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas
Komisi ISPO. Tugas Sekretariat Komisi ISPO ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perkebunan, di antaranya: menerima dan memverifikasi permohonan pengajuan untuk menjadi
Lembaga Sertifikasi (LS), Lembaga Pelatihan (LP), dan Lembaga Konsultan (LK); menerima dan
memverifikasi laporan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi; mengelola situs web untuk
mengumumkan proses audit dan informasi lainnya; juga menerima dan memverifikasi
permohonan gugatan dan banding.


Tim Penilai adalah tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi
ISPO. Tim Penilai dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidang perkebunan, selaku
Ketua Tim Penilai. Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal sebagai Ketua Komisi ISPO. Tim Penilai bertugas: menilai dan memberikan rekomendasi
atas kelayakan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Pelatihan, dan Lembaga Konsultan; serta menilai dan
memberi rekomendasi atas hasil sertifikasi.



Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi adalah komite yang bertugas untuk menyelesaikan
konflik dan gugatan yang diajukan kepada Komisi ISPO. Hasil kerja komite ini diserahkan kepada
Komisi ISPO untuk diputuskan sebagai hasil putusan gugatan. Komite Penyelesaian Keluhan
Sertifikasi dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, beranggotakan dua orang dari Komisi ISPO dan satu
orang tenaga ahli, untuk memberikan pertimbangan dan masukan.



Panel Arbitrase (Banding) adalah panel yang dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO berdasarkan hasil
rapat komisi. Panel ini berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi ISPO atau
anggota Tim Penilai Independen dan seorang tenaga ahli dari luar. Ketua Komisi ISPO menugaskan
salah seorang anggota Sekretariat Komisi ISPO sebagai Sekretaris Panel, yang tidak memiliki hak
suara. Hasil keputusan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO untuk mendapatkan persetujuan.
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Dengan demikian jelaslah bahwa Komisi ISPO berwenang menentukan kelayakan Lembaga Sertifikasi,
Lembaga Konsultan, dan Lembaga Pelatihan untuk terlibat dalam ISPO melalui mekanisme pengakuan
dan survailen. Termasuk dalam kewenangannya adalah memberi sanksi pembekuan dan/atau
pencabutan bagi LS/LK/LP apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam
ISPO. Yang cukup mengherankan adalah Komisi ISPO ternyata juga berwenang mengambil keputusan
tentang hasil proses sertifikasi dan menetapkan keputusan atas keluhan atau keberatan, maupun
banding.
Temuan 1. Komisi ISPO sebagai pusat kekuasaan
Komisi ISPO memiliki peranan yang paling strategis di dalam sistem ISPO. Komisi ISPO tidak
hanya memiliki kewenangan untuk membentuk komponen-komponen kelembagaan untuk
menjalankan proses sertifikasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyetujui
kelulusan LS/LP/LK di dalam sistem ISPO. Tidak hanya itu, Komisi ISPO juga menjadi aktor
kunci yang menentukan hasil akhir dari proses penilaian kelulusan, termasuk juga
menentukan bentuk respon yang akan diberikan dalam sebuah sengketa, karena adanya
keluhan, dan/atau banding atas hasil proses penanganan keluhan tersebut.
a. Kewenangan dalam menentukan keterlibatan aktor lain.
Komisi ISPO memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan bisa atau
tidaknya aktor lain terlibat dalam sistem ISPO. Setiap LS, LK, dan LP yang ingin terlibat,
harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Komisi ISPO, dengan
melampirkan dokumen persyaratan. Sekretariat Komisi ISPO kemudian akan memeriksa
kelengkapan dan menilai dokumen permohonan tersebut. Khusus untuk LS, bila
permohonan dinyatakan lengkap maka akan diumumkan melalui situs web untuk
meminta tanggapan publik dalam jangka waktu satu bulan.
Hasil penilaian dokumen dan tanggapan publik kemudian disampaikan oleh Sekretariat
Komisi ISPO kepada Tim Penilai untuk dilakukan verifikasi. Tim Penilai akan
mengeluarkan rekomendasi terhadap LS, LK, dan LP kepada Komisi ISPO, untuk
kemudian diberikan pengakuan atau persetujuan. LS, LK, dan LP yang dinyatakan lulus
akan diumumkan melalui situs web ISPO. Pengakuan dari Komisi ISPO ini adalah untuk
periode lima tahun. Bila ingin diperpanjang, makaLS, LK, dan LP harus mengajukan
permohonan lagi setahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.
Selain itu, Komisi ISPO juga memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi pembekuan
dan/atau pencabutan pengakuan akreditasi bagi LS, LK, LP dan auditor, apabila
dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam ISPO.
b. Kewenangan dalam proses sertifikasi.
Komisi ISPO memiliki peranan kunci dalam menilai, menimbang dan memutuskan hasil
audit yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS). Hasil audit Lembaga Sertifikasi
disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO. Sekretariat Komisi
ISPO kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan audit. Laporan audit
yang sudah lengkap kemudian diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dinilai. Dalam
melakukan penilaian laporan audit maka Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber, antara lain dari masyarakat lokal/adat, asosiasi, pejabat
pemerintah setempat, LSM, karyawan perusahaan yang di audit, dan sumber-sumber
lainnya.
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Pada akhirnya, Tim Penilai akan menyampaikan rekomendasinya kepada Komisi ISPO
dan Komisi ISPO-lah yang akan memberikan pengakuan (approval) kelulusan kepada
perusahaan perkebunan, dan diumumkan kepada publik. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan, sistem sertifikasi ISPO adalah sebuah sistem
sertifikasi yang proses pengambilan keputusannya berpusat di Komisi ISPO. Termasuk
dalam memutuskan lulus atau tidak lulusnya perusahaan dan mendapatkan atau tidak
mendapatkan sertifikat.
c. Kewenangan dalam penyelesaian keluhan (keberatan) dan banding.
Komisi ISPO memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan atas permohonan
gugatan dan banding, terkait dengan ISPO. Gugatan dalam hal ini terkait: interpretasi
terhadap persyaratan ISPO atau penerapan kriteria ISPO; konflik antara Lembaga
Sertifikasi dengan pihak perusahaan; keputusan Komisi ISPO dan prosedur ISPO;
maupun antara masyarakat dengan komponen lainnya. Berdasarkan lingkup gugatan
(dan banding) di atas, maka dapat dilihat bahwa Komisi ISPO berperan seperti sebagai
mediator konflik sekaligus arbitrator yang memutuskan hasil akhir di sebuah gugatan.
Dalam mekanisme penyelesaian gugatan, para pihak harus mengajukan permohonan
gugatan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO. Sekretariat Komisi ISPO
kemudian melakukan verifikasi gugatan, terkait kesesuaian dengan ketentuan ISPO.
Selanjutnya Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi akan memproses gugatan tersebut,
dan hasilnya akan diberikan kepada Komisi ISPO untuk diputuskan. Komisi ISPO memiliki
pengaruh yang besar di dalam tubuh Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi. Hal ini
dikarenakan komposisi keanggotaan pada komite ini terdiri dari dua (2) orang yang
mewakili Komisi ISPO dan satu orang ahli.
Komisi ISPO juga menjadi aktor kunci dalam menyelesaikan banding. Panel Arbitrase
(banding) beranggotakan tiga (3) orang dan dibentuk oleh Komisi ISPO berdasarkan hasil
rapat komisi. Komposisi keanggotaannya adalah: dua (2) orang anggota Komisi ISPO atau
anggota Tim Penilai Independen dan satu orang lagi merupakan tenaga ahli dari luar.
Selain itu, Ketua Komisi ISPO juga akan menugaskan seorang anggota Sekretariat Komisi
ISPO sebagai Sekretaris Panel, walaupun tidak memiliki hak suara. Dengan komposisi
seperti ini, Komisi ISPO tetap saja akan menjadi aktor kunci karena memiliki suara
terbesar untuk menentukan hasil putusan atas banding yang bersifat final.
Sebelum proses banding, pihak pengaju banding harus menyerahkan terlebih dahulu
deposit biaya perkara yang ditetapkan oleh Komisi ISPO. Apabila dinyatakan kalah maka
deposit biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.
Temuan 2. Komisi ISPO rentan praktik transaksi kepentingan
Sertifikasi ISPO merupakan kebijakan mandatory yang harus diikuti oleh setiap perusahan
perkebunan di Indonesia. Dengan lingkup kerja yang sangat besar, maka kejelasan posisi
dan peran masing-masing aktor di kelembagaan dan pada setiap proses sertifikasi menjadi
syarat mutlak. Selain akan menjaga kredibilitas sistem, kejelasan posisi dan pembagian
kewenangan akan mempersempit perilaku oportunistik dan penyimpangan kekuasaan yang
berujung pada munculnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Khairunas (2015)
mengungkapkan bahwa terdapat adagium bila kekuasaan yang tidak terkontrol semakin
besar, maka itu menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar
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kekuasaan, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.29Di dalam Temuan 1,
juga sudah dipaparkan bahwa kewenangan Komisi ISPO yang sangat besar akan membuka
ruang bagi praktik-praktik transaksi yang sarat kepentingan, dengan demikian
menjadikannya sangat rentan terhadap penyimpangan.
Di samping itu, diperlukan tambahan aturan terkait kualifikasi dan kompetensi orang yang
ditunjuk di dalam Komisi ISPO. Aturan yang ada saat ini hanya bahwa Komisi ISPO diketuai
oleh pejabat setingkat eselon I yang ditetapkan oleh menteri. Artinya Ketua Komisi ISPO
adalah seorang pejabat struktural di bidang perkebunan, yang tentu saja memiliki tugas dan
tanggung jawab utamanya sendiri, yaitu sebagai seorang Direktur Jenderal (Dirjen). Di
dalam pasal 9 Permentan No. 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa Dirjen Perkebunan
bertanggung jawab untuk membina kebun plasma dan kebun swadaya agar bisa mengikuti
sistem ISPO. Namun pada saat yang sama, Dirjen Perkebunan juga berperan sebagai Ketua
Komisi ISPO yang wewenangnya adalah menilai dan memberi sertifikat ISPO. Kewenangan
untuk membina dan satu lagi kewenangan untuk menilai kinerja usaha perkebunan,
merupakan dua kewenangan yang tidak mungkin dilimpahkan kepada satu orang.
Temuan 3. Komisi ISPO tumpang tindih dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Salah satu prasyarat LS agar dapat terlibat dalam ISPO adalah terakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN). Tapi tidak cukup hanya itu, karena LS juga harus memiliki
pengakuan dari Komisi ISPO. Hal ini jelas merupakan pengulangan tugas dan fungsi KAN.
Bisa jadi ini sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan Komisi ISPO terhadap akreditasi
yang diberikan oleh KAN. Tumpang tindih kewenangan dan fungsi antar kelembagaan jelas
berdampak pada tidak efisiennya penyelenggaraan tata kelola di dalam sistem ISPO.
2. Lembaga Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO adalah lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari
Komisi ISPO, dengan persyaratan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk
kelayakan sistem jaminan mutu dan sistem manajemen lingkungan. Lingkup kerja LS adalah
melakukan ulasan terhadap kelengkapan dokumen dan melakukan audit terkait pemenuhan standar
ISPO pada Usaha Perkebunan. Untuk melakukan perkerjaan ini, LS membentuk tim audit yang
beranggotakan para auditor yang memiliki kompetensi dari berbagai aspek, sesuai dengan kebutuhan
sertifikasi ISPO. Setelah mendapatkan persetujuan (pengakuan) dari Komisi ISPO, maka LS akan
mengeluarkan sertifikasi ISPO untuk perusahaan yang dinyatakan lulus. Selain itu, LS juga melakukan
survailen terhadap perusahan perkebunan yang telah diberikan sertifikasi setiap setahun sekali.
Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh LS diatur di dalam Permentan No. 11 Tahun 2015 30.

29
30

http://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/
Kewajiban Lembaga Sertifikasi yaitu: a. Menjaga indepedensinya dari Perusahaan Perkebunan, termasuk anak perusahaan perkebunan yang
dinilai minimal selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga konflik kepentingan; b. Menjaga kerahasiaan perusahaan perkebunan yang menjadi
pengguna jasanya; c. Memiliki auditor yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan
bekerja sebagai auditor dan tenaga ahli untuk kliennya selama 3 tahun terakhir); d. Menghindari segala hal yang dapat berpotensi
mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan/atau konflik kepentingan; e. Menerapkan semua ketentuan ISPO untuk menjamin semua
orang, sub-kontraktor atau perusahaan lainnya (karyawan tetap, auditor independen, tenaga ahli dan konsultan) yang melakukan auditing
tunduk dengan persyaratan ISPO; f. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO, dan akan dilakukan surveilan dan saksi
oleh Komisi ISPO minimal sekali dalam 1 (satu) tahun; g. Tidak melakukan konsultasi dan pre-audit; dan h. Lembaga Sertifikasi asing yang
berkantor di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan seperti saham (modal), izin kerja, terdaftar sebagai pemegang
SIUP untuk kegiatan penjualan jasa sertifikasi.
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Temuan 1. Lembaga Sertifikasi tidak memiliki independensi dalam mengeluarkan
sertifikasi ISPO
Lembaga sertifikasi (LS) hanya dapat mengeluarkan sertifikasi ISPO apabila ada pengakuan
(approval) dari Komisi ISPO. Mekanisme pengambilan keputusan sertifikasi dimulai setelah
LS menyampaikan laporan hasil audit kepada Komisi ISPO, melalui Sekretariat ISPO.
Sekretariat ISPO akan melakukan verifikasi awal yang hasilnya akan diteruskan ke Tim
Penilai. Tim Penilai kemudian melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada
Komisi ISPO, untuk diakui atau ditolak. Mekanisme ini berbeda dengan sistem sertifikasi
RSPO ataupun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dimana LS di dua sistem sertifikasi ini
adalah pihak ketiga independen dalam melakukan audit, dengan demikian memiliki kendali
penuh atas keputusan hasil sertifikasi, berdasarkan audit yang telah dilakukannya.
3. Lembaga Konsultan
Lembaga Konsultan (LK)31 ISPO adalah perusahaan independen yang telah terdaftar di Komisi ISPO dan
mempunyai tenaga konsultan, yang memiliki kompetensi dalam rangka penerapan pedoman
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk memperoleh ISPO. Permentan No. 11 Tahun 2015
memungkinkan sebuah Lembaga Konsultasi memberikan jasa konsultasi berdasarkan permintaan dari
perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menyiapkan dokumen-dokumen pengajuan proses
sertifikasi.
4. Lembaga Pelatihan
Lembaga Pelatihan (LP) adalah organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan, guna
menghasilkan tenaga auditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan menyebarluaskan informasi mengenai ISPO. Di dalam Permentan No. 11
Tahun 2015, lingkup kerja LP adalah menyelenggarakan pelatihan bagi auditor dengan mengikuti
kurikulum yang telah dibuat oleh Komisi ISPO. LP berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan
hasil monitoring atas kinerja auditor kepada Sekretariat Komisi ISPO, paling sedikit sekali setahun.
5. Auditor dan Tenaga Konsultan
Auditor dan tenaga konsultan yang terlibat di dalam sistem ISPO, harus memiliki sertifikat kelulusan
dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh Komisi ISPO. Auditor dan tenaga konsultan ini juga harus
terdaftar di Komisi ISPO. Komisi ISPO dapat mencabut sertifikat auditor, apabila menemukan
pelanggaran pada waktu survailen. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi ISPO memiliki kewenangan yang
besar untuk menentukan keterlibatan auditor dan tenaga konsultan, sebagai salah satu komponen
dalam sistem ISPO.
6. Usaha Perkebunan
Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Terkait dengan
penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, usaha perkebunan harus
menerapkan ISPO secara wajib ataupun sukarela. Usaha perkebunan yang diwajibkan adalah
perusahaan perkebunan yang: (a) melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha
31

Kewajiban Lembaga Konsultan yaitu: a. Menjaga kerahasiaan perusahaan perkebunan yang menjadi pengguna jasanya; b. Memiliki tenaga
konsultan yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan
untuk kliennya selama 3 tahun terakhir); c. Memelihara kredibilitas dan kompetensi timnya, antara lain melalui pelatihan penyegaran ISPO;
d. Melakukan evaluasi kinerja anggota timnya setiap tahun; dan e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretariat Komisi ISPO secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
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pengolahan; (b) melakukan usaha budidaya perkebunan; dan (c) melakukan usaha pengolahan hasil
perkebunan. Sedangkan penerapan ISPO secara sukarela diperuntukkan kepada usaha kebun plasma,
swadaya, dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi
terbarukan.
Sebelum menerapkan sertifikasi ISPO, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha
perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) harus melewati proses penilaian oleh pemerintah
provinsi/kabupaten/kota atau pusat, berdasarkan Permentan No. 7 Tahun 2009. Hasil penilaian itu
dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a.

Untuk kelas kebun dalam tahap pembangunan: Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik),
Kelas C (sedang), Kelas D (kurang), dan Kelas E (kurang sekali)

b.

Untuk kelas kebun dalam tahap operasional: Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas
III (sedang), Kelas IV (kurang), dan Kelas V (kurang sekali).

Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan
permohonan untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan diri untuk
mengikuti sertifikasi ISPO akan diberikan sanksi mulai dari penurunan kelas kebun sampai dengan
pencabutan Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Setiap perusahaan diwajibkan mempunyai 2-5 orang internal
auditor (dalam 1 grup perusahaan) yang sudah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan ISPO. Biaya
proses sertifikasi dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi.
Temuan 1. Sertifikasi ISPO hanya berlaku untuk usaha perkebunan yang sudah tahap
operasional
Penerapan sertifikasi ISPO hanya wajib bagi usaha perkebunan dengan kelas I, II dan III,
yang dikategorikan sudah pada tahap operasional saja. Padahal bila ingin melihat aspek
keberlanjutan dari sebuah usaha perkebunan kelapa sawit, seharusnya penilaian diterapkan
mulai dari tahap pra-produksi (kontruksi), produksi, sampai pada tahap pascaproduksi.
Ketika penilaian hanya diterapkan pada tahap produksi saja, maka pelanggaranpelanggaran yang terjadi selama tahap konstruksi telah dikesampingkan begitu saja.
Padahal faktanya, kegiatan pembukaan lahan pada fase konstruksi perkebunan kelapa sawit
telah banyak menghilangkan tutupan hutan dan menghancurkan kelestarian lingkungan
serta keanekaragaman hayati. Pada fase ini pula, telah terjadi dampak berupa kerusakan
ekositem gambut dan pelanggaran atas hak dan akses masyarakat adat/lokal terhadap
sumberdaya lahan. Keinginan pemerintah agar perkebunan dan industri kelapa sawit dari
hulu sampai hilir dikelola secara berkelanjutan tidak mungkin terjadi, bila perusahaan
perkebunan yang masih berada pada fase konstruksi dan pembukaan lahan, tidak
diwajibkan mematuhi standar-standar keberlanjutan itu sendiri, yaitu yang telah ditetapkan
menjadi sistem ISPO.
Persoalan pembiayaan bagi usaha perkebunan yang masih berada pada tahap
pembangunanseharusnya tidak menjadi alasan pembebasannya dari kewajiban mengikuti
sistem ISPO. Untuk usaha perkebunan plasma dan mandiri, memang perlu dikembangkan
mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana dan berbiaya murah, termasuk merumuskan
skema pembiayaan sertifikasi oleh perusahaan mitra, mengingat peraturan yang ada
mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi kebun plasma.
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Temuan 2. Kesulitan dalam penerapan aspek ketelusuran (traceability)
Kewajiban penerapan ISPO hanya bagi usaha perkebunan yang sudah pada tahap
operasional dan tidak kepada usaha perkebunan yang masih di tahap pembangunan, akan
menyulitkan penerapan ketelusuran (traceability)32 untuk memastikan CPO yang diproduksi
hanya bersumber dari perkebunan yang bersertifikat ISPO. Peluang terjadinya percampuran
antara produk bersertifikat dan tidak akan sangat mungkin terjadi. Sistem ISPO sebagai
instrumen untuk perbaikan tata kelola melalui sertifikasi komoditas, sudah seharusnya
diberlakukan secara wajib untuk seluruh usaha perkebunan kelapa sawit tanpa terkecuali.
7. Komite Akreditasi Nasional
Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota lembaga ini merupakan perwakilan para pemangku
kepentingan yang terdiri dari: instansi pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan, dan
kalangan profesional33. KAN adalah satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menyediakan jasa
layanan akreditasi34 lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga
sertifikasi) di Indonesia.
Temuan 1: Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap
kinerja LS
KAN melakukan proses akreditasi hanya sebagai salah satu prasyarat bagi LS yang ingin
terlibat di dalam sertifikasi ISPO. Namun akreditasi oleh KAN tidaklah cukup, setiap LS harus
memiliki pengakuan (approval) dari Komisi ISPO. Sebagai lembaga akreditasi, KAN tidak
memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja LS. Di dalam sistem ISPO, fungsi
kontrol dan pengawasan terhadap LS tersebut diperankan oleh Komisi ISPO.
8. Publik
Publik yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum secara luas, termasuk Lembaga Sertifikasi,
Lembaga Pelatihan, Lembaga Konsultan, Auditor, Perusahaan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk
keterlibatan publik hanya mungkin terjadi pada beberapa tahapan saja, yaitu ketika (a) memberikan
pertimbangan kepada Komisi ISPO dalam hal proses pengakuan Lembaga Sertifikasi; (b) konsultasi
publik dalam proses audit sebagai narasumber yang dipilih oleh Lembaga Sertifikasi; (c) konsultasi
publik dalam proses penilaian hasil audit oleh Tim Penilai; dan (d) pengajuan gugatan atau banding
terhadap hasil gugatan kepada Komisi ISPO.
Temuan 1. Minimnya partisipasi publik dalam ISPO
Partisipasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola yang baik. ISPO sebagai salah satu
instrumen tata kelola dalam perkebunan kelapa sawit, belum mengakomodasi dengan baik
ruang-ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Di dalam permentan tentang ISPO, tidak

32

Ketelusuran adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan produk
jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul TBS (CPO) yang diolah dan dipasarkan.
33
Pembentukan KAN berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua DSN No 465/IV.2.06/HK.01.04/9 Tahun 1992
tentang Komite Akreditasi Nasional, junto Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional, junto
Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional.
34
Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam
melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.
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tertulis dengan jelas bagaimana publik35 dapat berpartisipasi aktif melakukan pemantauan
dalam setiap proses sertifikasi.
Permentan No. 11 tahun 2015 hanya mengatur bahwa ada peranan publik pada proses
Audit I, dimana LS bisa melibatkan para pemangku kepentingan dengan memintanya
sebagai narasumber. Sebelum Audit II, LS juga diminta menyampaikan pengumuman
kepada publik tentang pelaksanaan audit melalui situs web. Namun ketika ditelisik melalui
situs web Sekretariat ISPO (www.ispo-org.or.id), tim kajian tidak menemukan informasi
yang memadai terkait proses sertifikasi yang akan dilakukan. Pengumuman di situs web
tersebut hanya mencantumkan nama perusahaan, lokasi perusahaan, waktu pelaksanaan
audit, serta nama lembaga sertifikasinya. Tidak ada informasi tentang konsultasi publik atau
undangan terbuka yang berisi lokasi konsultasi dan waktu pelaksanaannya.
Publik memang dimungkinkan terlibat ketika Tim Penilai melakukan penilaian terhadap
hasil laporan audit dari LS, hanya saja konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari
masyarakat ini tidak menjadi keharusan untuk diselenggarakan. Ruang bagi publik lainnya
adalah dalam bentuk penyampaian keluhan ataupun banding, terhadap keputusan
sertifikasi. Sudah seharusnya ruang bagi keterlibatan publik bisa diatur lebih jelas di dalam
sistem ISPO, termasuk disediakannya mekanisme check and balance oleh publik, khususnya
bagi pemantau independen.
Temuan 2. Minimnya akses informasi bagi publik dalam ISPO
Penyediaan informasi publik di dalam sistem sertifikasi ISPO hanya melalui media yang
terbatas dengan jenis informasi yang terbatas pula. Informasi penting seperti: prosedur
penetapan dan kompetensi perangkat komisi ISPO, risalah hasil penilaian, dasar dan
pertimbangan keputusan, serta perkembangan sengketa, malah belum disajikan secara
lengkap di dalam situs web Sekretariat ISPO. Padahal ketersediaan informasi mendorong
partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan sistem ISPO yang bersih dan kredibel.
Selain itu, ISPO juga seharusnya mematuhi kaidah penyajian informasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP)36.
Jelaslah bahwa Kementerian Pertanian dan Komisi ISPO sebagai badan publik, mempunyai
kewajiban untuk membuka akses informasi bagi publik sebagaimana yang dimandatkan
oleh UU KIP tersebut.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mewujudkan penyelengaraan
negara yang terbuka merupakan tanggung jawab negara dan menjadi salah satu hak publik
untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas
informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk
diawasi publik, makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh
informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik37.
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Publik yang dimaksud adalah masyarakat luas tidak terkecuali pada Pemerintah, Pengusaha Perkebunan ataupun Lembaga terkait
pelaksanaan ISPO.
36
UU KIP yang telah secara spesifik memberikan landasan hukum berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2)
kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara
sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.
37
Komisi Pemberantasan Korupsi, tentang Informasi Publik. http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi publik/tentang-informasipublik. diakses pada tanggal 09 April 2015 Jam 22.15 WIB
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9. Pemerintah
Terkait dengan sistem ISPO, peran Kementerian Pertanian adalah sebagai regulator yang memberikan
landasan peraturan dalam penerapan ISPO, serta menetapkan tugas dan susunan dari Komisi ISPO.
Menteri Pertanian melakukan fungsi pengawasan dan menerapkan sanksi bagi usaha perkebunan yang
tidak menerapkan ISPO. Menteri Pertanian juga bisa mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan sanksi kepada Pejabat Penetap Kelas Usaha Perkebunan dan Pejabat Pemberi Izin
Perkebunan yang tidak melakukan pemberian sanksi sesuai dengan aturan. Kementerian Pertanian
melalui Direktur Jenderal Perkebunan berperan melakukan pembinaan dan bimbingan untuk
menerapkan ISPO kepada kebun plasma dan kebun swadaya. Sedangkan para gubernur atau
bupati/walikota memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi bagi usaha perkebunan yang tidak
menerapkan ISPO.

2.1.2. Panduan Penilaian dan Verifikasi
Sertifikasi ISPO sebagai sebuah standar penilaian yang didasarkan pada Permentan No. 11 Tahun 2015
dijabarkan dalam Prinsip dan Kriteria, Indikator dan Panduan. Penilaian pada ISPO dilakukan dengan
mengukur posisi objek yang dinilai dari Prinsip dan Kriteria, yang dijabarkan ke dalam indikatorindikator. Proses penilaian selanjutnya adalah dengan menginterpretasi posisi objek terhadap indikator
yang telah ditetapkan. Dalam melakukan interpretasi, auditor dibekali dengan panduan-panduan yang
harus digunakan.
Suatu penilaian bisa dianggap kredibel apabila penilaian dilakukan secara objektif. Di dalam sistem
ISPO, yang berbasiskan aturan perundang-undangan, indikator penilaian tidak semuanya
dideskripsikan secara jelas terkait ukuran penilaian yang akan digunakan. Tidak adanya standar yang
detail dan terukur akan merawankan objektivitas dalam penilaian, karena sangat dipengaruhi oleh
interpretasi auditor terhadap standar tersebut.
Temuan 1: Tidak adanya standar verifier yang menjadi pedoman bagi auditor
Salah satu temuan kritis pada proses penilaian adalah tidak adanya standar verifier serta
panduan penilaian yang detail dan terukur, yang bisa digunakan oleh auditor.
Ketidaktersediaan panduan lengkap dan verifier akan berpotensi menimbulkan perbedaan
interpretasi di antara para auditor.
Perbedaaan interpretasi subjektif ini akan
mempengaruhi LS saat menilai hasil audit oleh para auditor untuk menentukan kelulusan
atau ketidaklulusan sebuah perusahaan dalam sistem sertifikasi ISPO. Sistem sertifikasi
mandatory lainnya yang bisa digunakan sebagai acuan karena telah memiliki instrumen
penilaian yang baku adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dimana metode
verifikasi dan norma penilaian diatur di dalam sebuah Peraturan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

2.1.3. Proses Sertifikasi
Perusahaan kelapa sawit yang ingin mengikuti proses sertifikasi akan meminta satu lembaga sertifikasi
untuk menilai penerapan ISPO pada unit usahanya. Sebagai langkah awal maka LS akan memastikan
ketersedian dokumen. Proses audit dilakukan dengan pembiayaan dari pemohon, yaitu pihak
perusahaan. Audit dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah audit I, yaitu untuk
melakukan verifikasi dokumen, penentuan sampel kebun, titik kritis kebun, dan memilih narasumber
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dari para pemangku kepentingan. Laporan hasil audit pertama harus disampaikan kepada Komisi ISPO
dan apabila tidak memenuhi ketentuan, maka diberi waktu penyelesaiannya selama lebih kurang 6
bulan.
Sebelum melakukan audit II, lembaga sertifikasi wajib membuat pengumuman yang disampaikan ke
publik melalui Sekretariat ISPO. Proses penilaian pada tahap ini terkait dengan: verifikasi seluruh
dokumen perusahaan, penerapan prinsip dan kriteria, kompetensi staf, serta konfirmasi ulang kepada
pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip dan kriteria oleh perusahaan. Apabila ada temuan
non-compliance, maka wajib dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama enam (6) bulan. Apabila
perbaikan tidak dapat dipenuhi dalam waktu tersebut, maka proses audit lengkap (I dan II) wajib
dilakukan ulang dengan menggunakan jasa LS yang sama.
Hasil audit II yang telah compliance dengan ketentuan ISPO, kemudian disampaikan kepada Komisi
ISPO, melalui Sekretariat ISPO. Sekretariat ISPO kemudian melakukan verifikasi terhadap laporan audit.
Setelah proses verifikasi maka Sekretariat ISPO akan meneruskannya kepada Tim Penilai. Tim Penilai
dapat melibatkan para pemangku kepentingan sebagai sumber informasi. Hasil penilaiannya berupa
rekomendasi kelulusan/ketidaklulusan, atau pun perbaikan untuk pengajuan permohonan kembali.
Pada tahap terakhir, Komisi ISPO akan memberikan pengakuan (approval) kepada perusahaan yang
memenuhi persyaratan ISPO untuk diumumkan ke publik. Lembaga Sertifikasi kemudian menerbitkan
sertifikasi ISPO yang ditandatangani oleh pimpinan LS dan diakui oleh Direktur Jenderal selaku ketua
Komisi ISPO. Sertifikasi berlaku 5 tahun dengan kewajiban melakukan survailen setiap tahunnya.
Terkait dengan putusan Komisi ISPO, publik dapat juga mengajukan permohonan keluhan.
Permohonan keluhan akan diverifikasi oleh Sekretariat ISPO dan akan diproses lebih lanjut bila
memenuhi ketentuan dalam ISPO. Pada proses selanjutnya, Komisi ISPO akan membentuk Komite
Penyelesaian Keluhan untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian keluhan. Lalu komisi ISPO
akan memberikan keputusan terhadap rekomendasi yang disusun oleh komite. Bila ternyata hasil
keputusan Komisi ISPO dianggap tidak tepat, masih dimungkinkan untuk mengajukan banding.
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Gambar 1. Alur Sertifikasi Dalam Sistem ISPO
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Temuan 1. Belum ada mekanisme konsultasi publik yang jelas
Dalam skema sertifikasi ISPO belum jelas bagaimana mekanisme konsultasi publik untuk
menampung aspirasi masyarakat dan CSO yang terlibat langsung dengan perusahaan.
Keterlibatan publik hanya mungkin terjadi apabila dipilih/diminta sebagai narasumber
dalam proses audit I dan audit II oleh Lembaga Sertifikasi. Sedangkan di proses penilaian
sertifikasi oleh Tim Penilai terhadap laporan hasil audit LS, dimungkinkan adanya
keterlibatan publik, itu pun bila dibutuhkan oleh Tim Penilai dalam proses pengumpulan
informasi.
Agar menjadi sebuah sistem yang kredibel dan akuntabel, sangat penting pelibatan para
pihak diatur secara jelas pada setiap tahapan proses sertifikasi. Peran dan hak publik harus
diakomodasi dan diakui secara legal di dalam sistem ISPO. Mekanisme konsultasi publik
harus dimulai dengan membuka ruang-ruang bagi publik untuk dapat secara aktif
memberikan masukan ataupun pengaduan terkait pelanggaran ketentuan ISPO.
Pengumuman terkait penyelenggaraan konsultasi publik harus secara jelas juga
disampaikan ke publik, terutama terkait informasi waktu dan lokasi konsultasi. Informasi
seperti itu juga seharusnya diumumkan secara luas, tidak hanya melalui situs web
Sekretariat ISPO saja.

Temuan 2. Keputusan sertifikasi harus melalui mekanisme pengakuan Komisi ISPO
Pemberian sertifikat oleh Lembaga sertifikasi (LS) hanya dapat dilakukan bila sudah
mendapatkan pengakuan (approval) dari Komisi ISPO. Walapun LS adalah pihak ketiga
independen dalam melakukan audit, tapi tidak memiliki kendali penuh atas keputusan
sertifikasi berdasarkan hasil auditnya sendiri. Sudah sangat jelas bahwa mekanisme
pengambilan keputusan sertifikasi di dalam sistem ISPO tidaklah efektif.

Temuan 3. Penanganan keluhan (keberatan) dan banding tidak independen
Permentan No. 11 Tahun 2015 mengakomodasi adanya keluhan dan gugatan banding atas
putusan keluhan. Bila ada keluhan (keberatan), Komisi ISPO akan membentuk Komite
Penyelesaian Keluhan yang komposisinya adalah dua orang dari perwakilan Komisi ISPO dan
satu tenaga ahli untuk memberikan pertimbangan. Sedangkan bila ada gugatan (banding)
atas keputusan yang menjawab sebuah keluhan, maka Komisi ISPO akan membentuk Panel
Arbritase (banding) yang beranggotakan dua anggota Komisi ISPO atau dari anggota Tim
Penilai Independen, dan satu orang lagi merupakan tenaga ahli dari luar.
Melihat kewenangan Komisi ISPO yang sangat besar dalam keseluruhan tahapan dan proses
penyelenggaraan sistem ISPO, sangat sulit menemukan independensi dari komite dan panel
dalam menangani sebuah keluhan atau banding. Karena materi keluhan atau pun banding
yang diajukan sangat dimungkinkan sebagian besarnya menyangkut putusan-putusan yang
diterbitkan Komisi ISPO sendiri. Ini adalah contoh konflik kepentingan yang paling nyata
karena keluhan atau keberatan terhadap Komisi ISPO kemudian pada dasarnya ditangani
dan diputuskan oleh Komisi ISPO sendiri.
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Sebagai perbandingan,pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sama-sama bersifat
mandatory tersedia mekanisme yang sangat jelas untuk penanganan keluhan (complaint
handling) yang diajukan oleh kelompok masyarakat ataupun para pemegang izin usaha. Jika
keluhan berisi tentang ketidakpuasan kinerja perusahaan maka keluhan disampaikan
kepada LS. Keluhan atas kinerja LS akan disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional
(KAN) selaku pemberi akreditasi bagi LS, sedangkan keluhan atas kinerja KAN disampaikan
kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Temuan 4. Kurangnya keterbukaan dalam proses penilaian
Agar kredibilitas sistem ini terjaga, ISPO harus memiliki mekanisme yang terbuka dan
memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk terlibat dalam setiap proses penilaian,
maupun ketika menyampaikan keberatan atas hasil penilaian. Tidak adanya kewajiban bagi
LS untuk mempublikasikan resume hasil penilaian mengindikasikan ketertutupan proses
sertifikasi ISPO dalam hal mengakomodasi masukan berbagai pihak. Resume penilaian
sangat penting bagi publik untuk digunakan sebagai acuan melihat bagaimana proses
sertifikasi ISPO dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk melakukan pengajuan
komplain (keluhan) kepada Komisi ISPO atas sertifikasi yang telah diberikan kepada sebuah
perusahaan.
Selain itu, sangat penting juga untuk membuka akses terkait data dan informasi perizinan di
sektor perkebunan. Kementerian Pertanian sebagai pemilik sistem harus membuka akses
terhadap data dan informasi tersebut agar mendorong partisipasi para pihak untuk
mengawasi implementasi sistem ISPO. Dengan demikian, ISPO bisa menjadi sebuah sistem
yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan legitimasi dari semua pihak
pemangku kepentingan.
Temuan 5. Minim pengawasan dari pihak yang independen.
Sistem sertifikasi ISPO tidak didukung dengan mekanisme pengawasan yang sistematis
dalam proses-proses yang dilakukan pada setiap tahapan. Ruang pengawasan publik pun
hanya diatur melalui mekanisme konsultasi terkait hasil putusan dalam proses sertifikasi
dan dilakukan melalui media yang terbatas (situs web). Sebagai sebuah sistem yang
kredibel, sudah seharusnya ISPO memiliki komponen yang secara independen dapat
melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan sistem sertifikasi. Keberadaan pihak
pemantau yang independen sangat dibutuhkan sebagai mekanisme check and balance. Dari
hasil-hasil pemantauan dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan
sertifikasi yang dijalankan LS, penyelesaian sengketa sertifikasi di Komite Sengketa
Sertifikasi, akreditasi LS oleh KAN dan bahkan rekomendasi untuk perbaikan sistem ISPO itu
sendiri.
Pemerintah pun sebenarnya sudah memiliki contoh sistem sertifikasi lainnya (SVLK) yang
juga mandatory dan telah mengakomodasi keberadaan pemantau independen. Keberadaan
pemantau independen dalam SVLK pun menjadi salah satu jaminan untuk kredibilitas SVLK
di mata dunia. Berkaca pada hal ini, sistem ISPO yang memberikan ruang untuk pemantau
independen diharapkan dapat terjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya serta padaakhirnya
akan meningkatkan keberterimaan pasar dunia terhadap ISPO.
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Temuan 6. Tata waktu penilaian sertifikasi yang lama
Jangka waktu proses sertifikasi mulai terhitung ketika ada penandatanganan kontra kerja
antara usaha perkebunan dengan Lembaga Sertifikasi. Proses ini dimulai dengan verifikasi
kelengkapan dokumen dalam jangka waktu 7 hari kerja. Setelah itu dilanjutkan dengan
Audit I selama minimal 2 hari kerja (tidak termasuk dengan perjalanan). Setelah Audit I,
Audit II akan diumumkan pelaksanaannya oleh Sekretariat ISPO minimal 30 hari sebelum
pelaksanaan audit tersebut. Audit II dilaksanakan minimal 3 hari di luar waktu perjalanan.
Bila Audit II memperoleh temuan terkait ketidakpatuhan, maka perusahaan harus
melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 6 bulan.
Hasil laporan Audit II yang telah memenuhi prasyarat ISPO, akan diverifikasi oleh
Sekretariat ISPO dalam waktu dua bulan. Bila ada yang kurang, maka akan dikembalikan
kepada LS untuk dilengkapi selama dua minggu. Setelah lengkap, hasil laporan audit
diserahkan kepada Tim Penilai ISPO. Tim ini akan menilai hasil laporan audit dan
memberikan rekomendasi terima atau tolak kepada Komisi ISPO dalam waktu sekurangkurangnya dua bulan. Setelah mendapatkan pengakuan (approval) dari Komisi ISPO, maka
LS menindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat dalam waktu 10 hari kerja. Sertifikat
kelulusan akan ditandatangani oleh Ketua LS dan dengan persetujuan oleh Ketua Komisi
ISPO.
Apabila dihitung tata waktu pelaksanaan sertifikasi ISPO, di luar waktu perjalanan, maka
minimal dibutuhkan waktu empat bulan atau kurang lebih 114 hari kerja untuk sebuah
proses sertifikasi. Ini bisa bertambah lama bila proses sertifikasi melalui masa perbaikan
yang bisa memakan waktu enam bulan. Bila dibandingkan dengan proses sertifikasi lain
yang bersifat mandatory, maka proses sertifikasi ISPO dapat disimpulkan membutuhkan
waktu yang sangat lama. Proses sertifikasi untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL), sudah termasuk proses banding, hanya membutuhkan waktu antara 42 -76 hari.

2.1.4. Penerapan Sanksi
Di dalam Permentan No. 11 Tahun 2015 diatur tentang sanksi bagi perusahaan perkebunan dan
beberapa komponen kelembagaan ISPO terkait dengan kepatuhan terhadap penyelenggaraan ISPO.
Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan adalah:
1.

Sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV bagi perusahaan perkebunan yang
terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang menyelesaikan status hak atas
tanah, bila dalam tenggat waktu 6 bulan sejak peraturan ini diundangkan belum
mendaftarkan untuk sertifikasi ISPO

2.

Sanksi pencabutan izin bagi perusahaan perkebunan yang memiliki kebun tanpa
dan/atau memiliki usaha pengolahan sendiri dan belum mengajukan pendaftaran
sertifikasi ISPO dalam tenggat waktu 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan

3.

Sanksi juga diberikan kepada pejabat pemberi izin usaha perkebunan dan pejabat
penetap kelas usaha perkebunan apabila tidak melakukan tugasnya dalam pemberian
sanksi kepada perusahaan, yaitu berupa sanksi peringatan dan pencabutan
kewenangan
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4.

Sanksi pembekuan sertifikat selama 3 bulan bagi usaha kebun plasma/swadaya
pemegang sertifikat ISPO, namun terbukti melalui kegiatan survailen telah melakukan
kegiatan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO

5.

Sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 bulan bagi Lembaga Sertifikasi yang
tidak memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan saat survailen; penyimpangan
dalam penerbitan sertifikat ISPO; serta mempersulit pelaksanaan survailen oleh Komisi
ISPO

6.

Sanksi berupa pencabutan bagi Lembaga Sertifikasi yang mengalami kepailitan; tidak
juga memperbaiki ketidaksesuaian setelah masa pembekuan pengakuan; atau
melakukan pelanggaran hukum

7.

Sanksi peringatan tertulis selama 2 bulan bagi Lembaga Konsultan dan Lembaga
Pelatihan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan diminta melakukan
perbaikan. Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi maka akan ada pembekuan sampai
pencabutan pengakuan dari Komisi ISPO

8.

Sanksi pembekuan selama 3 bulan bagi auditor ISPO yang terbukti melakukan
pelanggaran kewajiban. Bila selama 3 bulan tidak menunjukkan adanya peningkatan
kompetensi, maka sertifikatnya bisa dicabut.

Temuan 1: Pengawasan dan sanksi untuk Komisi ISPO tidak cukup tersedia
ISPO merupakan salah satu instrumen yang dimiliki negara dalam mengontrol aktivitas dan
kinerja perusahan perkebunan. Tentunya sebagai sebuah instrumen kontrol, ISPO telah
dilengkapi dengan mekanisme penerapan sanksi. Namun bentuk sanksi yang tersedia masih
hanya berkaitan dengan pelanggaran atas kewajiban perusahaan agar bisa mengikuti sistem
ISPO, kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria, kepatuhan oleh Lembaga Sertifikasi,
Lembaga Pelatihan serta para auditor. Sistem ISPO belum mengatur secara detail terkait
sanksi apa yang diberikan bila terjadi kelalaian oleh Komisi ISPO dalam hal penyelengaraan
sistem ini sendiri.

2.2. Kajian Kritis Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO
Perkebunan kelapa sawit dalam satu dekade terakhir telah mencapai luas 11,6 juta hektare lahan di
Indonesia. Industri minyak kelapa sawit menghasilkan pendapatan fiskal yang signifikan bagi
pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrasruktur di tingkat lokal.
Namun di sisi lain, pengembangan perkebunan skala besar juga telah menimbulkan berbagai konflik
sosial dan terjadinya distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata. Namun, dampak terbesar dari
pembangunan kelapa sawit adalah potensi kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan
hidup.
Dalam banyak kasus, ekspansi kelapa sawit dilakukan dengan mengorbankan hutan alam primer dan
sekunder, serta merambah ke lahan gambut. Akibatnya adalah kehilangan keanekaragaman hayati dan
masifnya emisi gas rumah kaca (GRK). Pembukaan lahan kelapa sawit yang tidak terkendali akan
memicu kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pada
tahun 2015 menjadi sorotan dunia karena dampaknya terhadap lingkungan hidup dan ancaman
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kesehatan bagi manusia. Pemerintah telah mengestimasi bahwa kebakaran hutan menyumbang 63
persen emisi gas GRK dari Indonesia pada tahun 2015 38.
Sudah enam tahun ISPO diimplementasikan, namun manfaatnya belum terlihat nyata bagi masyarakat
dan lingkungan. Sistem ISPO dikembangkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan di Indonesia, baik peraturan yang mengatur secara langsung maupun peraturan
yang secara tidak langsung, tetapi berhubungan dengan pembangunan di sektor kelapa sawit. Dengan
kepatuhan ini diharapkan komoditas kelapa sawit dari Indonesia akan diproduksi secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, sistem ISPO memang sangat perlu memperkuat standarnya dengan mengacu kepada
beberapa kebijakan yang relevan, seperti: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Instruksi Presiden No 8 Tahun
2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer Dan Lahan
Gambut, Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Status Penunjukan dan Penetapan Kawasan
Hutan, dan Peraturan Bersama (PerBer) Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan (d.h Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
(d.h Menteri Agraria dan Tata Ruang) pada tahun 2014 Tentang Instrumen Hukum.
Berikut ini adalah paparan mengenai temuan-temuan lapangan dan hasil analisis sekunder yang bisa
digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memperkuat standar terkait prinsip, kriteria, dan indikator
ISPO. Kebutuhan penguatan standar ISPO diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mencegah isu
kehilangan hutan (deforestasi), tumpang tindih perizinan, kerusakan ekosistem gambut, maraknya
konflik lahan dan sosial, serta mencegah kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.

2.2.1. Kehilangan Hutan dan Tumpang Tindih
Sejak pertama kali dikembangkan tahun 2011 dan kemudian mulai diimplementasikan di tahun
berikutnya, sistem ISPO belum mampu menghadang tingginya laju deforestasi di Indonesia. Pada
rentang waktu 2009-2013, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 515,9 ribu hektare akibat
pembangunan perkebunan kelapa sawit. Enam puluh tiga persen atau 327,5 ribu hektare di antaranya
berada di dalam konsesi-konsesi perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan
Barat adalah provinsi dengan deforestasi terluas, yaitu 147,6 ribu hektare, diikuti oleh Kalimantan
Tengah 114,6 ribu hektare, Kalimantan Timur 34,2 ribu hektare, dan Riau 32,4 ribu hektare.
Lahan-lahan yang digunakan oleh perkebunan sebagian besar berasal dari lahan izin pinjam pakai
kawasan hutan baik di Areal Penggunaan Lain (APL) maupun di Hutan Produksi yang dapat Konversi
(HPK). Kondisi inilah yang memunculkan potensi deforestasi. Setidaknya sepanjang tahun 2009-2013,
APL dan HPK menyumbang deforestasi seluas 1,1 juta hektare dan 781 ribu hektare (Tabel 5).
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http://blog.cifor.org/39247/nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebun-sawit?fnl=id
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Tabel 2. Perubahan dan Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Kawasan Hutan Negara dan

Areal

Penggunaan Lain Tahun 2009-2013
Fungsi Kawasan

Tutupan Hutan Alam
2009 (Ha)

Tutupan Hutan
Alam 2013 (Ha)

Deforestasi 2009-2013
(Ha)

Kawasan Konservasi

10.874.597

10.649.051

225.546

Hutan Lindung (HL)

23.385.329

22.907.256

478.072

91.142

89.064

2.078

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

18.137.778

17.437.062

700.715

Hutan Produksi Tetap (HP)

18.379.320

17.098.648

1.280.671

Hutan Produksi Konversi (HPK)

10.475.312

9.693.744

781.567

5.731.110

4.612.452

1.118.657

87.074.590

82.487.280

4.587.309

Hutan Fungsi Khusus (HFK)

Areal Penggunaan Lain (APL)
Total
Sumber: Forest Watch Indonesia 2014
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Prinsip dan kriteria ISPO poin 1.3 menyebutkan bahwa perolehan lahan usaha perkebunan dapat
berasal dari lahan dengan status: 1) Areal Penggunaan Lain (APL); 2) Hutan Produksi yang dapat
Konversi (HPK); 3) Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat; 4) Tanah lain sesuai
peraturan di bidang pertanahan. Telah diatur juga bahwa perolehan lahan untuk usaha perkebunan
hendaknya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 14 PP itu menyebutkan bahwa Menteri
(dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) harus meminta persetujuan DPR RI dalam
menerbitkan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan berdampak penting dan cakupan yang
luas serta bernilai strategis.
Peraturan perundangan menjelaskan bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdampak penting dan
memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah kawasan hutan dimana apabila terjadi
perubahan, akan berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan
gangguan tata air serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan
generasi akan datang39. Dengan demikian apabila Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.3 tersebut dapat
dijalankan dan ditaati oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, seharusnya aktivitas
ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan land clearing (tebang habis) di kawasan yang masih
berhutan dapat dialihkan ke wilayah lain yang memang sudah tidak memiliki tutupan hutan.
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), pada
tahun 2014 ditemukan ada sekitar 7,2 juta hektare lahan yang terlantar dan 4,8 juta hektare terindikasi
terlantar di APL40. Lahan-lahan seperti inilah yang seharusnya dialokasikan untuk perluasan usaha
perkebunan kelapa sawit, tanpa harus mengorbankan hutan alam di kawasan hutan negara, dan
dengan demikian mempertahankan setidaknya 9,6 juta hektare hutan yang berada dalam kondisi baik
di HPK.
Pada bulan Maret 2016, FWI melakukan pemantauan pada salah satu konsesi perkebunan kelapa sawit
yang sedang dalam tahap penilaian sertifikasi ISPO, yakni PT Jabontara Eka Karsa (PT JEK) 41, anak
perusahaan Kuala Lumpur Kepong Berhar (KLK) di Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil
pemantauan tersebut, masih ditemukan pembukaan hutan untuk perluasan lahan perkebunan kelapa
sawit di batas terluar areal konsesi PT JEK. Uji silang dengan analisis citra satelit periode 2009-2013
menemukan bahwa telah terjadi deforestasi seluas 7,8 ribu hektare atau lebih dari 55 persen konsesi
seluas total 14 ribu hektare yang miliki PT JEK.
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Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Presentasi Bapak Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Periode 2014-2016 tentang Tanah: Rakyat, Kesejahteraan dan
Kedaulatan Negara dalam rangka rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah RI diselenggarakan di Jakarta, 12 November 2014
41
Pengumuman Publik yang disampaikan Lembaga Sertifikasi, PT Mutuangung Lestari perihal pemberitahuan untuk kegiatan penilaian
sertifikasi ISPO di PT Jabontara Eka Karsa tertanggal 18 Januari 2016
40
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Gambar Pembukaan Lahan di Areal PT. Jabontara Eka Karsa

Keterangan: Gambar poin (1) diambil pada titik koordinat N 01 18’35.7” E 118 21’34.5” dan gambar poin (2) diambil pada titik
kordinat N 01 18’36.3” E 188 21’36.4” pada 27 Mei 2016.

Pada PT JEK ini juga ditemukan pembukaan lahan dan penebangan di area yang seharusnya
dikonservasi seperti pada area dengan kemiringan curam/lereng bukit dan tepi anak sungai (gambar 4).
Temuan lapangan FWI menunjukkan bahwa di area tersebut sebenarnya sudah terpasang plang
rambu-rambu peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran dengan tidak diterapkannya kaidah
konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan.
Berdasarkan Prinsip dan Kriteria ISPO pada poin 2.2.1.1 angka f, perusahaan perkebunan sawit dilarang
membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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500 meter tepi waduk/danau;
200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa;
100 meter dari kiri kanan sungai;
50 meter kiri kanan tepi anak sumgai;
2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai.
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Indikasi pelanggaran lainnya adalah ditemukannya tumpang tindih seluas 1.005 hektare antara konsesi
PT JEK dengan PT Swadaya Perkasa, yang merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan luas area 17.925 hektare (gambar 4). Berdasarkan SK
Menhut, PT Swadaya Perkasa mulai beroperasi pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa sejak
awalnya IUPHHK-HT tersebut telah bertumpang tindih dengan konsesi perkebunan PT JEK.
Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.3 hanya mengatur penyelesaian tumpang tindih dengan usaha
pertambangan dan tidak melingkupi penyelesaian pada usaha penggunaan lahan lainnya, seperti
IUPHHK-HT, IUPHHK-HA bahkan wilayah masyarakat adat/lokal. Padahal tumpang tindih antara PT JEK
dengan PT Swadaya Perkasa merupakan satu dari banyak kasus serupa. Pada skala nasional, Laporan
FWI 2014 menemukan luas area tumpang tindih antar konsesi berbasis lahan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT,
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan) sekitar 14,7 juta hektare. Dari total luas area tumpang
tindih tersebut, 7 juta hektare diantaranya adalah kawasan dengan tutupan hutan alam.
Tumpang tindih yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia adalah akibat dari carut marut sistem
perizinan berbasis lahan. Pada tahun 2010, Indonesia memiliki inisiatif terkait kebijakan satu peta (one
map policy). Kebijakan ini menjadi arahan strategis untuk menyediakan satu peta yang mengacu
kepada satu referensi geospasial. Kebijakan ini tentunya diharapkan akan mencegah terjadinya
tumpang tindih perizinan akibat lemahnya tata kelola sistem perizinan 42. Salah satu yang juga akan
dikembangkan adalah portal informasi geospasial yang menjadi alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Tentunya ISPO pun harus mengacu
kepada kebijakan nasional tersebut.
Berkenaan dengan keterbukaan informasi, sudah seharusnya Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.5 tentang
penyediaan data dan informasi untuk instansi terkait, pemangku kepentingan lainnya, termasuk publik,
tidak mengecualikan dokumen legalitas perusahaan (tanah, izin usaha, dan lainnya) sebagai informasi
yang harus bisa diakses oleh publik. Patut diingat bahwa dokumen perizinan, kebijakan, anggaran, dan
AMDAL dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
sebagai dokumen publik43.
Annual Report KLK tahun 2015 menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan yang tergabung dalam
KLK sudah mendapatkan sertifikasi tentang keberlanjutan lingkungan baik itu RSPO, ISPO, dan ISCC.
Terkait dengan kebijakan lingkungan, KLK menyatakan komitmen untuk tidak ada pembakaran lahan
dan deforestasi, dan komitmen untuk melakukan konservasi pada area biodiversitas tinggi. Pada titik
inilah pengamatan di lapangan oleh FWI menemukan bahwa PT JEK, Grup KLK, masih melakukan
deforestasi dan bertumpang tindih dengan area konsesi lain.
Tentang PT JEK, laporan Greenpeace tahun 2014 juga menemukan bahwa perusahaan ini melakukan
perambahan hutan alam yang menjadi habitat orang utan 44. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Orang utan digolongkan dalam status kritis atau Critically Endangered oleh International
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Badan Informasi Geospasial, http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasigeospasial-susun-satu-peta-dasar
43
Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
44
Greenpeace. 2014. Media Briefing: Rahasia Kotor Procter dan Gamble
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Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)45. Berdasarkan Prinsip dan Kriteria
ISPO poin 4.6 tentang pelestarian keanekaragaman hayati, seharusnya perusahaan perkebunan
melindungi satwa langka dan habitatnya, baik dengan metode ex-situ maupun in-situ sesuai peraturan
yang berlaku.
Memperhatikan temuan-temuan di atas, sudah sepatutnya Komisi ISPO meresponnya sebagai isu
penting untuk dicarikan solusi melalui penguatan prinsip dan kriteria ISPO. Kasus PT JEK adalah ujian
dan kesempatan pembenahan dan penguatan standar ISPO agar bisa benar-benar menjadi instrumen
yang berkontribusi dalam upaya menahan laju deforestasi, mencegah kehancuran hutan bernilai
konservasi tinggi, serta mendorong penyelesaian tumpang tindih perizinan.

PROFIL PT JABONTARA EKA KARSA (JEK)
PT Jabontara Eka Karsa (JEK) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
berlokasi di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini
telah mendapat HGU sejak tahun 1997 melalui izin 70/HGU/BPN/1997 dan Izin Usaha
Perkebunan melalui izin 440/Menhutbun-VII/00 pada tanggal 25 April 2000 dengan luas total
konsesi 14.086 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 698 Tahun 2013, tanggal 5
Desember 2013 tentang Penetapan Kelas Kebun, PT Jabontara Eka Karsa mendapat predikat
kelas kebun II (Baik)1. PT JEK memiliki dua kebun inti, yaitu kebun Sungai Raya dan Sungai Jantui
dengan area tanam 8.693 Ha atau 61.71% dari luas total dengan total produksi TBS 78.848
ton/tahun. Saat ini PT JEK sedang dalam tahap penilaian sertifikasi ISPO oleh PT Mutuagung
Lestari, proses penilaian dilakukan pada 22-25 Februari 2016.
Kepemilikan 95% saham PT JEK dikuasai oleh Kuala Lumpur Kepong Berhar (KLK) yang
merupakan grup perusahaan dengan bisnis inti perkebunan yang berbasis di Malaysia. KLK
memiliki lebih dari 270.000 Ha lahan perkebunan kelapa sawit dan karet yang tersebar di
Malaysia (Peninsular dan Sabah), Indonesia (Belitung, Sumatera, dan Kalimantan) dan Liberia1.
Di indonesia, KLK memiliki beberapa anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, antara lain PT.
ADEI Plantation & Industry, PT Anugrah Surya Mandiri, PT Hutan Hijau Mas, PT Jabontara Eka
Karsa, PT KLK Agriservindo, PT Langkat Nusantara Kepong, PT Menteng Jaya Sawit Perdana, PT.
Mulia Agro Permai, PT Sekarbumi Alamlestari, PT Alam Karya Sejahtera AKS, PT Steelindo
Wahana Perkasa, dan PT Parit Sembada.

Sumber: Data kompilasi FWI, 2016
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National Geographic. 2016. Status Konservasi Orang Utan Borneo Naik Dari Endangered Menjadi Critically Endangered.
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/status-konservasi-orangutan-borneo-naik-dari-endangered-menjadi-critically-endangered
diakses pada tanggal 15 Januari 2017
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2.2.2. Kerusakan Lahan Gambut
Indonesia memiliki lahan gambut seluas 19,3 juta hektare. Pada tahun 2013 diperkirakan ada sekitar 9
juta hektare yang masih bagus dengan tutupan hutan alam. Lahan gambut umumnya berupa
hamparan besar yang relatif datar, sehingga rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan berskala luas.
Pada periode tahun 2009-2013, tercatat sekitar 1,1 juta hektare hutan alam di lahan gambut hilang.
Angka ini adalah lebih dari seperempat luas total kehilangan hutan alam di seluruh Indonesia.
Kehilangan hutan di lahan gambut paling tinggi ditemukan di Provinsi Riau, yaitu mendekati 450 ribu
hektare, disusul Provinsi Kalimantan Barat 185 ribu hektare, Papua 149 ribu hektare, dan Kalimantan
tengah 104 ribu hektare48.
Prinsip dan Kriteria ISPO poin 3 adalah tentang penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan
primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan
produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal
penggunaan lain. Data FWI tahun 2014 menunjukan terdapat 429.587 hektare tutupan hutan di lahan
gambut yang sudah dibebani izin pengelolaan kebun sawit, dan 590 perizinan perkebunan sawit yang
tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tumpang tindih ini tidak hanya dengan hutan produksi tapi
juga dengan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Total luas izin-izin perkebunan kelapa
sawit ini sudah melampaui 3 juta hektare49.
Keberadaan ISPO adalah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit
tidak lagi menggunakan hutan produksi, baik hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap,
maupun hutan produksi yang dapat dikonversi, untuk perluasan konsesinya, tapi hanya menggunakan
lahan-lahan yang tidak berhutan atau rusak saja. Hanya dengan cara demikian emisi gas rumah kaca
dapat diturunkan.
Berdasarkan estimasi kandungan karbon pada tabel 6 terlihat jelas bahwa semakin besar luasan lahan
gambut, maka kandungan karbon yang tersimpan juga semakin tinggi. Prinsip dan Kriteria ISPO poin
4.10 menyebutkan: Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi
GRK. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara wajib diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015, termasuk
seharusnya sejak pembukaan kebun sawit oleh perusahaan agar dengan demikian dapat dihitung
seberapa besar karbon yang telah dilepaskan sejak dimulainya pembukaan lahan untuk kebun sawit.
Dari perhitungan inilah kemudian dapat dipilih strategi yang paling efektif untuk mengurangi emisi
karbon dan mempertahankan tutupan hutan.
Pada bulan Desember 2015, FWI melakukan pemantauan di PT Gawi Bahendep Sawit Mekar (PT
GBHM) yang telah bersertifikat ISPO50. Konsesi perusahaan ini terletak di Kabupaten Seruyan, Provinsi
Kalimantan Tengah. Dalam verifikasi lapangan ini FWI masih menemukan tanda-tanda telah terjadinya
perubahan fungsi lahan gambut. FWI menemukan dan mendokumentasikan aktivitas pembuatan
kanal-kanal dan kegiatan penanaman pohon sawit pada lahan gambut yang masih basah. Temuan
tersebut diperkuat oleh wawancara dengan seorang karyawan PT GBHM yang mengungkapkan bahwa
telah terjadi pembukaan lahan gambut dengan cara membakar sekitar 15-25 hektare51 lahan. FWI juga
memperoleh informasi dari masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan yang berada di sekitar
desa mereka selama satu bulan penuh di tahun 2015 lalu.

48

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, FWI
Luas dan Jumlah Izin Konsesi Perkebunan di Dalam Kawasan HUtan Negara Tahun 2009, Sawit Watch 2009
50
PT Gawi Bahendep Sawit Mekar mendapatkan sertifikat ISPO sejak tahun 2015, PT Sucofindo (Persero) menjadi lembaga sertifikasi
51
Informasi diperoleh melalui wawancara dengan Karyawan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, pada tanggal 15 Desember 2015.
49
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Gambar Penanaman Sawit di Lahan Gambut pada Areal PT Gawi Bahandep Sawit Mekar

Kehancuran lahan gambut biasanya diawali oleh aktivitas land clearing dan dilanjutkan dengan proses
pengeringan lahan melalui pembuatan kanal-kanal. Aktivitas pengeringan ini berdampak terhadap
karakteristik lahan gambut yang tidak dapat kembali lagi (irreversible), membuat lahan menjadi sangat
rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.2.1.1 tentang pembukaan
lahan menyatakan bahwa proses pembukaan lahan harus memenuhi kaidah konservasi tanah dan air.
Poin ISPO ini melarang pemakaian cara membakar ketika perusahaan akan membuka lahan untuk
kebun sawit dan mewajibkan perusahaan untuk memiliki dokumentasi terkait sejarah pembukaan
lahan tanpa metode membakar terhitung sejak tahun 2004.
Kebakaran ekosistem gambut merupakan pemicu pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Kebakaran gambut ini berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati karena kawasan gambut
merupakan ekosistem unik, tempat berkembangnya flora dan fauna yang spesifik dan langka (UNEP,
2008). Pohon yang hidup di hutan gambut, misalnya jelutung rawa (Dyera lowii), juga menjadi habitat
bagi orang utan (Wibisono, 2011b).
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Prinsip dan Kriteria ISPO poin 4.6 menegaskan bahwa perusahaan perkebunan harus menjaga dan
melestarikan keanekaragaman hayati. Namun sayangnya ketentuan ini tidak diturunkan lagi menjadi
aturan yang mewajibkan tindakan atau penanganan tertentu bila ditemukan habitat flora dan fauna
khas gambut yang harus dipertahankan dan dijadikan kawasan lindung.
Di Kalimantan Timur, kunjungan FWI ke PT Bhumireksa Nusa Sejati (BNS) menemukan indikasi
penanaman sawit di lahan-lahan gambut dengan kedalaman mencapai empat meter. Permentan
Nomor 19 tahun 2009 sudah sangat jelas mengatur bahwa kegiatan penanaman hanya bisa dilakukan
di lahan gambut yang memiliki kedalaman kurang dari tiga meter. Aturan ini juga sudah termuat di
dalam Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.2.1.4 tentang penanaman pada lahan gambut, yang menentukan
batas tanam yang diperbolehkan di lahan gambut yang kedalamannya kurang dari tiga meter. Jelaslah
bahwa PT BNS melanggar peraturan perundangan dan prinsip dan kriteria ISPO. Jelas pula lemahnya
komitmen perusahaan dan upaya penegakan hukum. Semua ini bersama-sama menjadi faktor
pendorong pengrusakan ekosistem gambut.

Gambar Penanaman Sawit di Lahan Gambut pada Areal PT Bhumireksa Nusa Sejati

Keterangan: gambar diambil pada titik koordinat N 03 44’23’0” E 00 17’18’8” pada 15 Agustus 2016.

Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.2.1.4 mengatur tentang tinggi air tanah (water level) yang harus berada
di kisaran 60-80 cm. Pada tahun 2016 yang lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 57 Tahun 201652 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada pasal 23 ayat
(3) di dalam PP ini diatur tingginya muka air tanah di lahan gambut, yang harus berada lebih dari 0,4
meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Harapan pemerintah melalui peraturan ini
adalah untuk menurunkan emisi sekitar 60 ton CO2/Ha/tahun (emission saving). Tentunya peraturan
pemerintah yang baru ini harus diikuti pula dengan revisi prinsip dan kriteria ISPO yang mengatur
tentang air tanah, guna pengelolaan gambut yang lebih baik di perkebunan kelapa sawit.
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
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Salah satu upaya pemerintah mencegah kehancuran hutan alam dan lahan gambut, presiden
mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Penundaan Pemberian Izin dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Dimulai sejak tahun 201153, sampai
keluarnya Inpres No 8 Tahun 2015 yang berlaku Mei 2017. Walaupun tujuan Inpres ini untuk
melindungi hutan alam dan gambut, namun di dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
(PIPPIB) revisi 1 hingga 7, hutan alam primer dan lahan gambut yang masuk wilayah moratorium
sebagian besar hutan lindung dan kawasan konservasi. Provinsi Kalimantan Tengah misalnya, pada
PIPPIB revisi 5, dari 3,7 juta hektare areal yang masuk wilayah moratorium, 79 persen atau 2,9 juta
hektare diantaranya merupakan hutan lindung dan kawasan konservasi.
Padahal dari analisis yang FWI lakukan, masih banyak hutan alam (sekunder) yang masih memiliki
tutupan cukup baik, tidak masuk wilayah moratorium. Kemudian yang mengherankan adalah
ditemukan ada lahan gambut yang dikeluarkan dari wilayah kebijakan moratorium ketika proses revisi
PIPIB dilakukan (revisi 1-7), seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri, Riau, dan Kabupaten Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah.

2.2.3. Kebakaran Hutan dan Lahan
Lebih dari setahun yang lalu beberapa wilayah di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan
yang hebat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa negara
tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pantauan satelit NASA yang dirilis Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Jumat (2/10/2015), ada 561 titik api yang tersebar di 18
provinsi seluruh Indonesia. Luas kerusakan akibat kebakaran, perambahan, pembalakan liar sepanjang
2014-2015 mencapai 10,5 juta Ha, dan lebih dari 60.000 orang menderita saluran pernafasan (ISPA) 54.
Bencana kebakaran ini berpotensi mengundang berbagai bencana susulan. Bencana susulan itu adalah
bencana ekologi dan sosial, termasuk di antaranya kerusakan lingkungan, kepunahan keanekaragaman
hayati, banjir, longsor kekeringan, hingga meledaknya hama akibat kacaunya sistem rantai makanan di
alam. Bencana berikutnya adalah peningkatan jumlah penduduk miskin, kerawanan pangan, dan
kerentanan kesehatan dan keselamatan manusia akibat semakin berkurangnya akses masyarakat
terhadap sumberdaya lahan dan hutan. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia55.
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Selain pengaruh el nino,
kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh praktik-praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini
jelas ilegal. Fakta ini diperkuat oleh hasil analisis FWI yang menunjukan bahwa titik panas (hot spot)
terbanyak adalah di konsesi kelapa sawit sebesar 44,25%, di konsesi HTI 36,41%, di konsesi HPH 8,01,
pada area tumpang tindih sebesar 1,99%, dan di luar konsesi sebesar 0,45%.
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Inpres 10/2011, jo Inpres 6/2013, jo Inpres 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut
54
Press Release: Telapak, AMAN FWI, https://www.telapak.org/kebakaran-hutan-dan-lahan-bukan-bencana-alam-awal-bencana-ekologi/
55
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Tabel 3. Sebaran dan Rerata Titik Panas (Hot Spot) di Setiap Penggunaan Lahan Tahun 2006-2016

Luas

Rerata titik panas

Penggunaan Lahan
Ha

%

Jumlah

%

Tumpang Tindih HPH, HTI, KKS, dan WA

20.694.057

10,05

3.419

1,99

HPH

18.771.900

9,12

13.783

8,01

HTI

9.136.733

4,44

62.683

36,41

16.527.896

8,03

76.176

44,25

5.969.628

2,90

15.327

8,90

Di Luar Konsesi

134.806.776

65,47

773

0,45

Total

205.906.990

100

172.161

100

KKS (Kebun Kelapa Sawit)
WA (Wilayah Adat)

Sumber: Data Olahan FWI, 2016
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Kebakaran hutan dan lahan utamanya adalah karena praktik konversi dan alih fungsi kawasan hutan
yang melanggar aturan, atau ilegal56. Konversi mengubah hutan alam menjadi kebun sawit. Prinsip,
Kriteria, dan Indikator ISPO poin 1.3 tentang perolehan usaha perkebunan menyebutkan pelepasan
kawasan hutan menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini FWI
menemukan sepanjang tahun 2009-2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
setidaknya seluas 579 ribu hektare. Pelepasan kawasan hutan itu paling luas terjadi di Pulau
Kalimantan.
Prinsip dan kriteria ISPO mengatur tentang pelepasan kawasan hutan namun pelepasan kawasan hutan
untuk kebun sawit telah menyebabkan peluang kehilangan hutan semakin besar. Untuk mencegah
ancaman ini, maka perlu disiasati bagaimana prinsip dan kriteria ISPO bisa mencegah dan menekan
kehilangan hutan alam.
Praktik konversi kawasan hutan sebagai salah satu pemicu terjadinya kebakaran tidak hanya terjadi di
Areal Penggunaan Lain (APL) namun terjadi juga di kawasan hutan yang seharusnya dipertahankan
fungsinya sebagai hutan, termasuk khususnya hutan lindung (kajian FWI menemukan izin perkebunan
kelapa sawit seluas 172.233 hektare di kawasan hutan lindung).

Tabel Luas Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2016
Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Lindung

Kebun (Ha)

Tumpang Tindih konsesi (HPH, HTI,
Tambang) dengan Kebun (Ha)

172.233

37.903

55.921

16.152

1.526.590

1.158.773

Hutan Produksi Terbatas

292.049

290.255

Hutan Produksi Konversi

2.431.305

805.327

Areal Penggunaan Lain

5.435.410

2.849.482

Grand Total

9.913.509

5.157.892

Kawasan Konservasi
Hutan Produksi

Sumber: Data Olahan FWI, 2017

Prinsip dan Kriteria ISPO poin 4.8 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan harus melakukan
identifikasi, sosialisasi, dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang-undangan. Namun
faktanya perambahan dan kebakaran semakin masif terjadi di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Dengan kondisi seperti ini, Komisi ISPO dan pemerintah harus menerapkan sanksi ataupun tindakan
tegas. Sanksi tersebut tidak cukup hanya sebatas mencabut sertifikatnya, namun bisa saja sampai
kepada tindakan pencabutan ijin usaha ataupun dilanjutkan ke proses hukum terhadap perusahaanperusahaan yang lalai akan kewajibannya.
Sangat disayangkan bahwa walaupun prinsip dan kriteria ISPO sudah mengatur larangan agar tidak
membakar lahan, namun faktanya tetap saja kebakaran masih terjadi di konsesi-konsesi sawit yang
memiliki sertifikat ISPO. Untuk merespon hal ini nampaknya perlu penambahan indikator yang
56
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bertujuan menilai efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh perusahaan.
Perusahaan yang di dalam konsesinya tiap tahun terjadi kebakaran, seharusnya tidak bisa lulus
sertifikasi.
Perilaku buruk PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM) di Kalimantan Tengah adalah contoh kasus
dampak negatif kebakaran lahan di konsesi perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat.
Berdasarkan laporan masyarakat, kebakaran lahan yang terjadi di konsesi PT GBSM pada tahun 2015
telah menyengsarakan kehidupan masyarakat. Asap tebal melumpuhkan aktivitas masyarakat selama
satu bulan penuh. Pihak perusahaan disinyalir tidak mempunyai iktikad baik untuk membantu
masyarakat menghadapi bencana ini, misalnya dengan memberikan kompensasi atas kerugian
material dan non-material yang diderita masyarakat. Kejadian ini memperlihatkan ketidakpatuhan
perusahaan terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO poin 4.3 terkait penanggulangan kebakaran.

PROFIL PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR (PT GBSM)
PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) berlokasi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah,
perusahaan ini telah memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari Komisi ISPO Februari
2014 lalu bahkan telah menjadi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak 8 Juli 2013. PT GBSM
beroperasi sejak tahun 2009 dan memiliki luas tertanam sebesar 13.551,37 hektar sehingga memiliki produksi
CPO sebesar 64.716 ton.
PT GBSM merupakan salah satu anak perusahaan dari TRIPUTRA Group/ Triputra Agro Persada (TAP),
TAP adalah perusahaan kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang menguasai lahan perkebunan seluas
300.000 hektar dimana sekitar 164.000 ha telah ditanami sawit yang tesebar di Jambi, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hingga akhir tahun 2013 TAP memiliki 8 Unit Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) berkapasitas 390 ton TBS perjam.
Berdasarkan Laporan Tahunan Triputra Group, pada tahun 2006-2014 PT GBSM telah menyumbang
deforestasi sebesar 3.800 Ha, menghilangkan potensi habitat orang hutan sebesar 12.400 Ha, dan
menghilangkan lahan gambut seluas 7.100 Ha. 4 dari 26 perusahaan Triputra Group telah melalui identifikasi
High Conservation Value (HCV). Dari total 4.400 Ha telah teridentifikasi sebagai spesies terancam punah,
termasuk lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 m, zona riparian, wilayah adat, hutan adat dan lereng.
Hasil laporan penilaian dari empat perusahaan perkebunan tidak di buka untuk umum. Triputra juga tidak
memberikan informasi ke umum mengenai aktivitas konservasi.
Sumber: Chain Reaction Research, Initiating Coverage Triputra Agro Persada Palm Oil Company, 20 May 2015

Kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah apabila semua pemangku kepentingan, terutama perusahaan,
memahami dan mengetahui karakteristik lahan yang rentan terbakar. Pencegahan dan
penanggulangan kebakaran sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO poin 4.3 mengharuskan
perusahaan menyediakan dan menjalankan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure)
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Informasi terkait riwayat kebakaran (lokasi, koordinat,
tipe kebakaran, pola waktu) seharusnya tidak hanya dikonsumsi oleh petinggi perusahaan dan pejabat
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pemerintahan saja, namun juga masyarakat luas terutama yang terdampak berhak tahu, dengan
demikian bisa lebih siap mencegah dan menangani dampak.
Rangkaian Prinsip dan Kriteria ISPO yang berkaitan dengan kebakaran lahan 58 dimaksudkan untuk
memastikan semua perkebunan kelapa sawit beroperasi secara legal dan mampu mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi pada praktiknya tetap saja ditemukan kegiatan perambahan
dan pembakaran hutan dan lahan di konsesi-konsesi perkebunan. Hal ini berarti bahwa penerapan
ISPO selama enam tahun belakangan, belum mampu memberikan dampak positif untuk mencegah
kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

2.2.4. Konflik Tenurial dan Sosial
Ruang lingkup aspek sosial yang dikaji dalam standar ISPO adalah tentang kepastian hak dan akses bagi
masyarakat. Pada umumnya hak-hak masyarakat (adat dan lokal) atas tanah belum diakui hukum
formal sehingga masyarakat selalu kalah dalam negosiasi untuk mempertahankan hak mereka.
Masyarakat dan perusahaan seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat dan jangka
waktu hak kepemilikan yang sedang dinegosiasikan. Sengketa juga umum terjadi terkait kompensasi
yang adil bagi masyarakat untuk melepaskan lahannya. Kajian ini menemukan bahwa prinsip dan
kriteria ISPO belum sepenuhnya bisa menjadi instrumen untuk penyelesaian konflik kepemilikan lahan
atau pun memastikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar konsesinya.
Biasanya konflik dipicu oleh tumpang tindih antara areal konsesi perusahaan dengan lahan masyarakat.
Ketimpangan penguasaan lahan berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang berarti
mendorong timbulnya kecemburuan sosial di tingkat masyarakat. Dari sisi perusahaan, seringkali
kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat diabaikan. Padahal kewajiban ini jelas diatur
di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.5 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Dalam poin tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma
dengan luasan kurang lebih dua puluh persen (20%) dari luas total konsesi yang dimiliki.
Pembukaan lahan oleh perkebunan sawit tanpa mengedepankan Free Prior and Informed Consent
(FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 59 banyak
menimbulkan masalah. Padahal dengan penerapan PADIATAPA, perusahaan akan menghindari
persoalan konflik di kemudian hari. Contoh yang sering ditemukan adalah pengalokasian areal konsesi
di atas makam leluhur masyarakat, atau posisi konsesi yang tumpang tindih dengan kebun-kebun milik
masyarakat.
Konflik juga bisa dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan keinginan
pemerintah daerah (Pemda). Contoh kasus yang menggambarkan hal ini misalnya adalah konflik
tenurial yang melibatkan PT London Sumatra (Lonsum) dengan masyarakat di Desa Pergulaan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (kotak: Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pergulaan
dengan PT Lonsum).

58

Di antaranya adalah: Prinsip ke-1 mensyaratkan legalitas usaha perkebunan, yang diterjemahkan ke dalam dua (2) kriteria.Kriteria 1.3
tentang perolehan lahan usaha perkebunan dan Kriteria 1.6 tetang lokasi perkebunan yang harus sesuai tata ruang yang berlaku. Prinsip ke4 mensyaratkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Kriteria 4.5 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kriteria 4.8
tentang kawasan lindung.
59
Terjemahan bebas FPIC dalam bahasa Indonesia adalah persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau PADIATAPA
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STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT DESA PERGULAAN DENGAN
PT LONSUM
Hasil pemantauan pada PT PP London Sumatra (Lonsum) di Sumatera Utara, masih terjadi konflik lahan
antara masyarakat Desa Pergulaan yang berdampingan dengan areal perkebunan PT Lonsum (PKS Bagerpang).
Berdasarkan lingkup sertifikasi ISPO yang didapat dari SAI Global, PT Lonsum (PKS Bagerpang) memiliki 3 kebun
sawit yang berada di 3 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kebun Bagerpang di Kecamatan Galang,
Kebun Sei Merah di Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kebun Rambung Sialang di Kecamatan Sei Rampah
dengan total luas areal tanam 11.545,43 Ha.
Secara administratif Desa Pergulaan terdaftar pada tahun 1954 yang masuk ke dalam Kecamatan Sei
Rampah Kabupaten Deli Serdang sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Pergulaan
dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan menjadi enclave yang terisolir, dimana sejak 2008 hanya ada 2
jalan masuk menuju desa ini. Konflik antara masyarakat Desa Pergulaan terjadi sejak PT Lonsum melakukan
ekspansi perkebunan sawit dan perampasan lahan milik masyarakat seluas 130 Ha pada tahun 1974 dan
berlanjut sampai tahun 1985 dengan perampasan lahan seluas 30.6 Ha. Sebelumnya, masyarakat Desa
Pergulaan mendapat hak atas tanah dalam bentuk KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah) yang
dilindungi UU Darurat nomor 8 tahun 1954 dan bukti pembayaran pajak sebagai bukti bahwa masyarakat Desa
Pergulaan sudah lebih dulu tinggal sebelum PT Lonsum.
Sejak saat itu, masyarakat terus menuntut agar lahan seluas 165.6 Ha yang dikuasai PT Lonsum
dikembalikan ke mereka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara reclaiming, dimana
masyarakat menanami lahan tersebut dengan tanaman perladangan. Sepanjang tahun 2006 – 2008 tidak jarang
masyarakat mengalami kriminalisasi oleh pihak perusahaan. Masyarakat masih terus menuntut pengembalian
lahan tersebut melalui upaya mediasi dan audiensi, walaupun hingga saat ini masih belum ada kata sepakat
antara kedua belah pihak. Upaya lain yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyampaikan keluhan kepada
RSPO, dimana PT Lonsum telah mendapat sertifikat RSPO. Masyarakat menolak atas hasil sertifikasi yang
dilakukan karena pada saat penilaian dilakukan masih terjadi konflik lahan yang melibatkan masyarakat. 1

Gambar Wawancara dengan Masyarakat Desa Pergulaan
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Padahal Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.8 tentang sengketa lahan mewajibkan perusahaan untuk
melaporkan segala konflik dan sengketanya ketika proses penilaian sertifikasi ISPO. Jika sengketa sudah
bisa diselesaikan, maka perusahaan wajib untuk membuktikan dengan menyertakan dokumen
penyelesaian sengketa. Apabila belum ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa, maka status
lahan tersebut status quo. Namun kenyataannya, PT Lonsum tetap saja mendapatkan sertifikasi ISPO
untuk PKS Bagerpang, walaupun sengketa lahan seluas 165,6 Ha belum juga terselesaikan. Ini adalah
bukti yang menunjukkan kelemahan pada sistem ini, terutama ketika proses audit dan penilaian.
Selama periode 1990-2010, terdapat 563 kasus konflik di sektor perkebunan yang melibatkan
masyarakat adat/lokal yang terjadi di 27 provinsi. Penelitian HuMa pada tahun 2012 menunjukkan
terjadinya 232 konflik sumber daya alam dan agraria di 98 kota/kabupaten (22 provinsi) dengan luas
area konflik mencapai 2.043.287 hektare. Konflik yang paling banyak terjadi adalah konflik di sektor
perkebunan (119 kasus)62. Tingginya kasus konflik di sektor perkebunan ditengarai karena semakin
meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas yang menimbulkan ketimpangan dalam
penguasaan lahan. Data terbaru yang dikeluarkan Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2015
mencatat telah terjadi 252 konflik agraria, dimana 127 konflik diantaranya terjadi di sektor perkebunan
yang melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK).
Untuk mengejar target penguasaan lahan, perusahaan sawit kadang kala menggunakan praktik-praktik
penyuapan dan tindakan korupsi untuk pengurusan izin dan penetapan lokasi 63. Prinsip dan Kriteria
ISPO poin 1.1 tentang izin lokasi, khususnya pada indikator 2, menjelaskan bahwa “tanah yang dapat
ditunjuk dalam izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)”. Namun pada praktiknya, lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah
menyebabkan pemberian areal konsesi perkebunan kelapa sawit sering tidak sesuai dengan
peruntukan lahan di dalam tata ruang wilayah64. Sementara itu Prinsip dan Kriteria ISPO poin 2.3
tentang tumpang tindih dengan perusahaan pertambangan mengatur tentang perlunya membangun
kesepakatan untuk penyelesaian tumpang tindih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemicu konflik yang lain adalah tindakan penyerobotan lahan terlantar di dalam areal perkebunan
sawit milik perusahaan oleh masyarakat. Penyerobotan ini akibat ketimpangan pengusaan lahan dan
ketidakjelasan kepemilikan lahan. Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.7 tentang tanah terlantar mengatur
bahwa apabila perusahaan/pemegang hak memiliki tanah terlantar kurang atau sama dengan 25
persen dari total konsesinya, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan revisi terhadap luas
lahan yang benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan. Bila dalam tempo 1 tahun setelah dinyatakan
sebagai tanah terlantar, perusahaan tidak dapat melakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak
atas tanah tersebut maka perusahaan tersebut wajib mengembalikan haknya kepada negara.
Perolehan lahan usaha perkebunan di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO hanya menitikberatkan pada
perolehan lahan kosong atau pertanian. Namun faktanya pembangunan perkebunan kelapa sawit
sering dialokasikan di dalam kawasan hutan. Agar mencegah kehancuran hutan alam yang lebih parah,
Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.3 tentang lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan, atau
kawasan hutan hanya memperbolehkan perolehan lahan tersebut bila statusnya telah dikukuhkan.
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PKHI 2009-2013, FWI 2014
http://bisnis.liputan6.com/read/2220750/pengembangan-kebun-kelapa-sawit-syarat-potensi-korupsi
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Perizinan Bagi Tindak Kriminal : Betapa perluasan kelapa sawit mendorong penebangan liar di Indonesia. EIA - 2014
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Prinsip dan Kriteria ISPO poin 1.3 huruf c tidak menjelaskan secara jelas mengenai status kepemilikan
lahan masyarakat adat. Kriteria ini perlu diperjelas sehingga perolehan lahan, terutama yang berasal
dari lahan yang didasari oleh hak ulayat (adat), hanya dapat dilakukan bila status kepemilikan dan atas
hak lahan tersebut telah diakui dan dilegalkan terlebih dahulu.
Prinsip dan Kriteria ISPO poin 6 tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat hanya
berbicara secara umum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat adat/penduduk asli dan pengembangan usaha lokal. Padahal seharusnya
standar ini harus mengatur tentang kejelasan deliniasi areal operasional perusahaan dengan lahanlahan masyarakat adat (setempat). Sebenarnya kejelasan batas inilah yang menjadi salah satu syarat
untuk menghindari konflik tenurial yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Isu lain yang harus diperhatikan adalah pelanggaran tata ruang oleh pemerintah pusat dan daerah.
Beberapa kajian menunjukkan bahwa pengalokasikan lahan untuk konsesi sawit sering tidak sesuai
dengan peruntukannya di dalam tata ruang di sebuah wilayah. Hasil kajian Indonesia Corruption
Watch (ICW) dan Aid Enviroment tahun 2015 menyebutkan terdapat 194 perusahaan sawit yang
melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) di Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah. Padahal Prinsip dan Kriteria poin 1.6 secara jelas menyebutkan bahwa pembangunan kebun
sawit harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K). Namun kenyataannya masih banyak bisa ditemukan kebun sawit
yang berada di kawasan lindung di dalam perencanaan ruang suatu wilayah.

2.2.5. Dampak Lingkungan Lainnya
Prinsip dan Kriteria poin 4.2 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) tidak dijelaskan mengenai batasan kadar kimia pestisida yang digunakan,
tingkat pencemaran polusi udara, kadar limbah sawit, dll. Aturan penggunaan pestisida aktif diatur
dalam Permentan Nomor 1/Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang
dan Pestisida Terbaru. Dalam daftar tersebut, paraquat belum diatur sebagai pestisida aktif yang
dilarang penggunaannya. Paraquat adalah senyawa kimia beracun yang sangat berbahaya bagi
kesehatan dan lingkungan dan sudah dilarang di Uni Eropa. Jika mengacu pada daftar bahan aktif
pestisida yang terdapat WHO 1A dan WHO 1B, maka paraquat sudah dilarang penggunaannya,
sehingga komisi ISPO perlu mengkaji ulang terkait peraturan tersebut.
Penggunaan bahan kimia seperti pestisida aktif digunakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa
sawit, namun penggunaan bahan kimia secara berlebihan berbahaya terhadap dampak lingkungan
khususnya konservasi tanah, air, dan efek gas rumah kaca. Akan tetapi kondisi di lapangan menemukan
bahwa masih ada bahan kimia aktif yang digunakan sebagai herbisida dimana digunakan di perkebunan
kelapa sawit sebagai pembasmi gulma rumput. Perusahaan Indofood melaporkan penggunaan
paraquat sebanyak 21.000 liter di perkebunannya pada tahun 2015 65.
Tahun 2015 yang lalu Indonesia dilanda kabut asap yang parah akibat kebakaran hutan dan kebun
sawit. Tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi sedikitnya membawa tiga dampak lainnya seperti
ancaman bagi kehidupan satwa liar dilindungi, sangat berbahaya bagi kesehatan, dan berkontribusi
terjadinya kerugian negara dan berdampak negatif bagi ekonomi secara nasional.
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Korban Minyak Sawit yang Bermasalah, Indofood: Peran Terselubung Pepsico Terhadap Eksploitasi Buruh di Indonesia, THE HUMAN COST
OF CONFLICT PALM OIL | RAINFOREST ACTION NETWORK, Juni 2016.
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III
K E S I M P U L A N

&

R E K O M E N D A S I

KESIMPULAN
KELEMBAGAAN ISPO


Komisi ISPO sebagai pusat kekuasaan.
Kekuasaan dan kewenangan di seluruh proses di dalam ISPO terpusat secara tidak proporsional di
Komisi ISPO. Komisi ISPO tidak hanya memiliki kewenangan untuk membentuk komponenkomponen kelembagaan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki kewenangan untuk
menyetujui kelulusan LS/LP/LK serta memberikan pengakuan (approval) atas pemberian sertifikat
ISPO.



Komisi ISPO rentan praktik transaksi kepentingan.
Implikasi dari terpusatnya kekuasaan di Komisi ISPO adalah terbukanya ruang bagi praktik-praktik
transaksi yang sarat kepentingan dan kerentanan tinggi terhadap berbagai penyimpangan.



Komisi ISPO tumpang tindih dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Salah satu prasyarat LS agar dapat terlibat dalam ISPO adalah terakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN). Fungsi dan tugas akreditasi oleh KAN ini kemudian diulangi dan dilakukan juga
oleh Komisi ISPO.



Lembaga Sertifikasi tidak memiliki independensi dalam mengeluarkan sertifikasi ISPO.
Lembaga sertifikasi (LS) hanya dapat mengeluarkan sertifikasi ISPO apabila ada pengakuan
(approval) dari Komisi ISPO.



Sertifikasi ISPO hanya untuk usaha perkebunan yang sudah tahap operasional.
Penerapan sertifikasi ISPO hanya wajib bagi usaha perkebunan dengan kelas I, II dan III yang
dikategorikan sudah pada tahap operasional saja.



Kesulitan dalam penerapan aspek ketelusuran(traceability).
Penerapan ISPO yang hanya diwajibkan bagi usaha perkebunan yang sudah pada tahap
operasional, dan tidak kepada usaha perkebunan dalam tahap pembangunan menyulitkan
penerapan ketelusuran (traceability) untuk memastikan CPO yang diproduksi hanya bersumber
dari perkebunan yang bersertifikat ISPO.
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Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja LS.
KAN melakukan akreditasi hanya sebagai salah satu prasyarat bagi LS untuk terlibat di dalam
sertifikasi ISPO. Namun LS tetap harus mendapatkan pengakuan (approval) dari Komisi ISPO. KAN
tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja LS karena fungsi itu diperankan oleh Komisi
ISPO.



Minimnya partisipasi publik di dalam sistem ISPO.
Sistem ISPO sebagai salah satu instrumen tata kelola dalam perkebunan kelapa sawit belum
mengakomodasi dengan baik ruang-ruang bagi publik untuk berpartisipasi.



Minimnya akses informasi bagi publik.
Penyediaan informasi publik di dalam sistem sertifikasi ISPO hanya melalui media yang terbatas
dengan jenis informasi yang terbatas pula. Ini menunjukkan bahwa sistem ISPO belum memenuhi
kaidah penyajian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).



Tidak ada standar verifier yang menjadi pedoman bagi auditor.
Salah satu temuan kritis pada proses penilaian adalah tidak adanya standar verifier serta panduan
penilaian yang detail dan terukur yang bisa digunakan oleh auditor. Ketidaktersedian verifier dan
panduan yang detail ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara para auditor.



Belum ada mekanisme konsultasi publik yang jelas.
Skema sertifikasi ISPO belum secara jelas menyediakan sebuah mekanisme konsultasi publik untuk
menampung aspirasi masyarakat dan CSO yang terlibat langsung dengan perusahaan. Sampai saat
ini keterlibatan publik hanya akan terjadi apabila dipilih/diminta sebagai narasumber dalam
proses audit dan penilaian sertifikasi



Keputusan sertifikasi harus melalui mekanisme pengakuan Komisi ISPO.
Pemberian sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi (LS) hanya dapat dilakukan bila sudah mendapatkan
pengakuan (approval) dari Komisi ISPO. Ini menunjukkan tumpang tindih pertanggungjawaban
dan ketidakefektifan proses sertifikasi .



Penanganan keluhan (keberatan) dan banding tidak independen.
Hal ini berkaitan dengan komposisi keanggotaan Komite Penyelesaian Keluhan dan Panel Arbitrase
yang dibentuk untuk menangani keluhan (keberatan) dan banding. Komposisi keanggotaan
tersebut tidak netral dan independen karena ditentukan oleh Komisi ISPO, yaitu 2 orang dari
perwakilan Komisi ISPO dan 1 tenaga ahli untuk Komite Penyelesaian Keluhan, dan 2 anggota
Komisi ISPO atau anggota Tim Penilai Independen dan 1 tenaga ahli dari luar untuk Panel
Arbitrase.
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Kurangnya keterbukaan dalam proses penilaian.
Tidak adanya kewajiban bagi LS untuk mempublikasikan resume hasil penilaian menunjukkan
ketertutupan proses sertifikasi ISPO. Resume penilaian sangat penting bagi publik, yaitu untuk
digunakan sebagai acuan mengawasi dan mengikuti proses sertifikasi yang sedang dilakukan.



Proses sertifikasi ISPO membutuhkan waktu yang lama.
Waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh proses sertifikasi ISPO minimal adalah empat
bulan atau 114 hari kerja di luar waktu perjalanan. Bila proses sertifikasi melalui masa perbaikan
maka ada penambahan waktu sampai enam bulan untuk setiap satu masa perbaikan.



Pengawasan dan sanksi untuk Komisi ISPO tidak cukup tersedia.
Sistem ISPO belum mengatur secara detail mekanisme pengawasan dan sanksi bila terjadi
kelalaian oleh Komisi ISPO dalam hal penyelenggaraan sistem ISPO.

PRINSIP, KRITERIA, DAN INDIKATOR ISPO


Deforestasi, tumpang tindih lahan dengan masyarakat adat/lokal maupun dengan izin konsesi
lainnya, perambahan hutan alam (termasuk yang memiliki nilai konservasi tinggi), konflik sosial dan
tenurial, kebakaran hutan, yang merupakan isu-isu krusial yang belum dapat dijawab oleh prinsip,
kriteria dan indikator ISPO.



Temuan kelemahan prinsip dan kriteria ISPO di dalam studi ini, akan dijabarkan pada matriks
Temuan dan Rekomendasi untuk penguatan Prinsip dan Kriteria ISPO di bawah.
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REKOMENDASI
SISTEM SERTIFIKASI ISPO
 Kejelasan posisi dan peran masing-masing aktor.
Dengan lingkup kerja yang sangat besar, maka kejelasan posisi dan peran masing-masing aktor di
kelembagaan dan pada setiap proses sertifikasi menjadi syarat mutlak. Selain akan menjaga
kredibilitas sistem, kejelasan posisi dan pembagian kewenangan akan mempersempit peluang
perilaku oportunistik dan penyimpangan kekuasaan yang berujung pada munculnya praktik kolusi,
korupsi dan nepotisme (KKN).
 Pembagian kewenangan dan tanggung jawab para aktor.
Perlunya pembagian kewenangan antara penyelenggara dan pengembang sistem, pembinaan para
aktor, akreditasi, penilaian sertifikasi, serta penanganan keluhan (komplain). Kewenangan Komisi
ISPO yang ada saat ini perlu didelegasikan kepada Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi.
Komisi ISPO seharusnya membatasi dan memperkuat perannya sebagai pengembang sistem,
pembinaan, dan evaluasi sistem secara keseluruhan.
 Keputusan sertifikasi berada pada Lembaga Sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi sebagai pihak ketiga independen harus memiliki kendali penuh atas keputusan
hasil sertifikasi berdasarkan audit yang dilakukannya.
 Penerapan sertifikasi wajib bagi semua usaha perkebunan.
Tidak hanya diberlakukan kepada usaha perkebunan tahap operasional, tetapi juga bagi usaha
perkebunan tahap pembangunan. Penilaian sertifikasi harus diterapkan mulai dari pra-produksi
(kontruksi), produksi, sampai pada pascaproduksi (hulu-hilir). Mewajibkan sertifikasi ke seluruh
usaha perkebunan akan mempermudah penerapan ketelusuran (traceability) untuk memastikan
produksi CPO diperoleh dari perkebunan bersertifikat ISPO.
 Partisipasi publik dan keterlibatan pemantau independen.
Ruang bagi keterlibatan publik perlu diatur lebih jelas di dalam sistem ISPO, termasuk keterlibatan
pada kegiatan konsultasi untuk menyampaikan masukan dan pendapat oleh para pihak, partisipasi
publik dalam konteks mekanisme check and balance, dan ruang peran bagi pemantau independen.
 Ketersediaan informasi sertifikasi.
Ketersediaan informasi mendorong partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan sistem
ISPO yang bersih dan kredibel. Kementerian Pertanian dan Komisi ISPO sebagai badan publik
mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi bagi publik seperti yang dimandatkan oleh
UU KIP. Secara khusus adalah kewajiban mempublikasikan resume hasil penilaian oleh Lembaga
Sertifikasi.
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 Penambahan verifier dan mendetailkan panduan penilaian.
Untuk mencegah timbulnya perbedaan interpretasi di antara para maka dibutuhkan panduan
penilaian yang terukur dan penambahan verifier pada prinsip dan indikator ISPO. Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) bisa digunakan sebagai salah satu acuan, dimana metode verifikasi dan norma
penilaian diatur di dalam peraturan setingkat dirjen.
 Pembenahan mekanisme penanganan keluhan dan banding.
Salah satu pembenahan yang diperlukan adalah menyusun mekanisme yang jelas untuk
penanganan keluhan (complaint handling). Misalnya, jika keluhan tentang hasil penilaian sertifikasi
maka keluhan disampaikan kepada LS. Keluhan atas kinerja LS disampaikan kepada KAN selaku
pemberi akreditasi, sedangkan keluhan atas kinerja KAN disampaikan kepada Komisi ISPO atau
Kementerian Pertanian. Kebutuhan pembenahan lainnya adalah mereposisi komposisi keanggotaan
Komite Penyelesaian Keluhan dan Panel Arbritase agar lebih independen.
 Pembenahan tata waktu penilaian sertifikasi.
Bila dibandingkan dengan proses sertifikasi lain yang bersifat mandatory, maka proses sertifikasi
ISPO tergolong lama. Agar lebih efesien, maka tata waktu penilaian sertifikasi ISPO perlu
dipersingkat durasinya seperti sistem sertifikasi lain yang setara, sekitar 1,5 – 2,5 bulan.
 Penerapan sanksi bagi setiap komponen kelembagaan.
Perlu pengaturan tentang sanksi bagi setiap kompenen kelembagaan yang terlibat, termasuk bagi
Komisi ISPO sebagai penyelenggara sistem ISPO.

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO
Rekomendasi untuk penguatan Prinsip dan Kriteria ISPO, dilampirkan di dalam matriks di bawah ini:
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MATRIKS TEMUAN DAN REKOMENDASI PENGUATAN PRINSIP DAN INDIKATOR ISPO
ISU

DEFORESTASI
DAN
TUMPANG
TINDIH

POIN
*

PRINSIP DAN
KRITERIA

1.3

Perolehan
lahan usaha
perkebunan

INDIKATOR

Lahan usaha perkebunan
dapat berasal dari lahan
dengan status:
Areal Penggunaan Lain
(APL)
Hutan Produksi yang
dapat di Konversi (HPK)
Tanah Adat/ Tanah
ulayat dari Masyarakat
Hukum Adat
Tanah lain sesuai
peraturan di bidang
pertanahan

PANDUAN

-

-

-

-

Pengaturan perolehan lahan APL
menjadi kewenangan pemerintah
daerah (bupati/gubernur)
Pelepasan kawasan hutan merupakan
kewenangan menteri yang
meyelenggarakan urusan pemerintah
di bidang kehutanan
Perolehan lahan berasal dari hak
ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu
dilakukan musyawarah dengan
masyarakat hukum adat pemegang hak
adat dan warga pemegang hak
bersangkutan yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan penyerahan tanah
dan imbalannya dengan diketahui oleh
gubernur/bupati/wali kota sesuai
kewenangan
Hak adat sebagaimana dimaksud pada
huruf c diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

KEKURANGAN/
KELEMAHAN
-

-

Sepanjang tahun 20092013, terjadi
kehilangan hutan alam
(deforestasi) di APL
dan HPK, masingmasing seluas 1,1 juta
hektare dan 781 ribu
hektare.
Sebagian besar
kehilangan hutan alam
dikarenakan aktivitas
pembukaan lahan
dengan cara land
clearing (tebang habis)
ataupun dibakar untuk
ekspansi konsesi
kelapa sawit

REKOMENDASI

-

-

-

Tidak lagi melakukan
ekspansi untuk
perkebunan kelapa
sawit, intensifkan
pemanfaatan areal
konsesi yang ada
Apabila harus dilakukan
mengacu kepada
Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 104 Tahun
2015 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan
Hutan. Dengan
keharusan hanya
dialokasikan pada
lahan-lahan kritis
Kejelasan status
kawasan hutan melalui
implementasi MK
45/2011 tentang
Penunjukan dan
Penetapan Kawasan
Hutan, hak kepemilikan
tanah ulayat melalui
penerapan MK 35/2012
tentang Status Hutan
Adat

AKTOR

-

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemerintah
Daerah
Kementerian
ATR/BPN
Komisi ISPO

2.2.1.1

Pembukaan
lahan yang
memenuhi
kaidah-kaidah
konservasi
tanah dan air

-

Tersedia Standart of
Procedure (SoP)
Tersedia peta penataan
lahan
Tersedia rekaman
terkait pembukaan lahan

-

-

-

-

-

-
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SOP pembukaan lahan harus
mencakup :
o Pembukaan lahan tanpa bakar
o Sudah memperhatikan kaidahkaidah konservasi tanah dan air;
Penataan lahan meliputi penataan
blok, pembuatan jalan kebun dan
emplasemen.
Dokumentasi kegiatan pembukaan
lahan tanpa bakar sejak tahun 2004.
Pembuatan sistem drainase, terasering
bagi lahan dengan kemiringan
tertentu, penanaman tanaman
penutup tanah (cover crops) untuk
meminimalisir erosi dan
kerusakan/degradasi tanah.
Pembukaan lahan dilakukan
berdasarkan persyaratan dan
kewajiban yang tercantum dalam izin
lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perusahaan Perkebunan dilarang
membuka lahan dan penanaman
kelapa sawit dengan jarak sampai
dengan:
o 500 m tepi waduk/danau;
o
200 m dari tepi mata air dan kiri
kanan tepi sungai di daerah rawa;
48 - 100 m dari kiri kanan sungai;
o 50 m kiri kanan tepi anak sungai;
o 2 kali kedalaman jurang dari tepi
jurang;
o
130 kali selisih pasang teringgi
dan pasang terendah dari tepi
pantai.
Apabila kegiatan penanaman seperti
tersebut diatas tidak dilakukan oleh
perusahaan dilaporkan kepada institusi
yang berwenang.

Studi kasus di konsesi PT
Jabontara Eka Karsa (PT
JEK), di Provinsi Kalimantan
Timur, masih ditemukan
aktifitas pembukaan lahan
di areal dengan kemiringan
tanah yang curam atau
berada lereng bukit. Selain
itu masih ditemukan
pembukaan lahan di
sepanjang sempadan sungai

Penerapan sanksi bagi
perusahaan yang melanggar.
Tidak saja membekukan atau
mencabut sertifikasinya, tapi
bisa sampai pada tindakan
pencabutan ijin operasi dan
penegakan hukum

-

-

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Pertanian
Komisi ISPO
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2.3

Perusahaan
Perkebunan
memiliki
kesepakatan
terhadap
penyelesaian
tumpang tindih
dengan usaha
pertambangan
sesuai
peraturan
perundangundangan.

-

-

Tersedia kesepakatan
tertulis antara pemegang
hak atas tanah
(pengusaha perkebunan)
dengan pengusaha
pertambangan.
Tersedia bukti bahwa
pengusaha
pertambangan telah
mengembalikan tanah
bekas tambangseperti
kondisi semula (tanah
lapisan bawah di bawah
dan lapisan atas berada
di atas) tanpa
menimbulkan dampak
erosi dan kerusakan
lahan dan lingkungan.

-

-

-

Pengusaha pertambangan mineral
dan/atau batu bara yang memperoleh
Izin Lokasi Pertambangan pada areal
Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus
mendapat izin dari pemegang hak atas
tanah
Kesepakatan antara pemegang hak
atas tanah (pengusaha perkebunan)
dengan pengusaha pertambangan
antara lain mencakup :
o Luasan, periode usaha
pertambangan, teknik
penambangan dan besaran
kompensasi;
o Kewajiban pengusaha
pertambangan untuk
mengembalikan tanah bekas
tambang (reklamasi) tanpa
menimbulkan dampak erosi,
kerusakan lahan dan lingkungan.
o Biaya reklamasi lahan menjadi
beban pihakpengusaha
pertambangan.
Apabila usaha pertambangan telah
selesai dan usaha perkebunan masih
berlanjut, maka lahan tersebut wajib
dikembalikan untuk usaha
perkebunan.

-

-

Tumpang tindih antar
konsesi berbasis lahan
(IUPHHK-HA, IUPHHKHT, kebun sawit dan
pertambangan) yang
diperkirakan seluas 4,7
juta hektare
Salah satu kasus
terjadinya tumpang
tindih antara konsesi
sawit PT Jabontara Eka
Karsa (PT JEK) dengan
konsesi HTI PT
Swadaya Perkasa
seluas 1.005 hektare

-

-

Memperluas lingkup
penyelesaian tumpang
tindih ijin yang tidak
hanya dengan usaha
pertambangan,
melainkan untuk
semua jenis usaha
pemanfaatan lahan
(IUPHHK-HT, IUPHHKHA), termasuk dengan
wilayah masyarakat
adat dan lokal
Segera
implementasikan
kebijakan satu peta
(one map policy) untuk
mencegah terjadinya
tumpang tindih
perizinan akibat
lemahnya tata kelola
sistem perizinan

-

-

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
ESDM
Badan
Informasi
Geospasial
Komisi ISPO
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3

Perlindungan
terhadap
pemanfaatan
hutan alam
primer dan
lahan gambut

-

-

Tersedia dokumen
pelepasan kawasan
apabila lahan yang
digunakan berasal dari
kawasan hutan
Tersedia dokumen izin
lokasi dari
bupati/walikota.

-

-

-

-

Penundaan izin baru yang berkaitan
dengan usaha perkebunan yaitu izin
lokasi, izin usaha perkebunan dan hak
atas tanah.
Penundaan izin baru sesuai peta
indikatif pada hutan primer dan lahan
gambut yang berada pada hutan
konservasi, hutan lindung, hutan
produksi (hutan produksi terbatas,
hutan produksi biasa/tetap, hutan
produksi yang dapat dikonversi) dan
areal penggunaan lain.
Perusahaan perkebunan yang telah
mendapatkan persetujuan prinsip
Menteri Kehutanan dikecualikan.
Penundaan (moratorium) izin lokasi,
IUP dan pemberian hak atas tanah
berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.

-

-

-
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Peta Indikatif
Penundaan Pemberian
Izin Baru (PIPPIB) revisi
1 hingga 7, hutan alam
primer dan lahan
gambut yang masuk
wilayah moratorium
sebagian besar hutan
lindung dan kawasan
konservasi.
Contohnya di
Kalimantan Tengah,
pada PIPPIB revisi 5,
dari 3,7 juta hektare
areal yang masuk
wilayah moratorium,
79 persen atau 2,9
juta hektare
diantaranya
merupakan hutan
lindung dan kawasan
konservasi.
Masih banyak hutan
alam (sekunder) yang
tutupannya masih
cukup bagus, tidak
masuk wilayah
moratorium (luas
tutupan hutan alam 82
juta hektare (FWI,
2014) – luas wilayah
moratorium kurang
lebih 58 juta hektare
(FWI,2015)
Ada lahan gambut
yang dikeluarkan pada
revisi PIPIB, seperti di
Kabupaten Indragiri,

-

-

-

-

Memperluas wilayah
moratorium dengan
memasukkan kawasan
yang memiliki nilai
konservasi tinggi, baik
di dalam maupun di
luar kawasan hutan
(termasuk di konsesi
perkebunan kelapa
sawit)
Memastikan hutan
alam yang masuk
wilayah moratorium
dan lahan gambut yang
menjadi prioritas
restorasi gambut
(SK.05/BRG/Kpts/2016)
tidak dialokasikan
untuk perkebunan
kelapa sawit
Mengalokasikan
perluasan areal
perkebunan kelapa
sawit tidak lagi di areal
hutan produksi (hutan
produksi terbatas,
hutan produksi
biasa/tetap, hutan
produksi yang dapat
dikonversi) melainkan
pada lahan yang tidak
berhutan atau lahan
kritis.
Merevisi prinsip dan
indikator agar
mematuhi Inpres
Moratorium No 8
Tahun 2015, yang

-

-

-

Presiden
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Restorasi
Gambut
Komisi ISPO
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Riau, dan Kabupaten
Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah.

-

4.6

Perusahaan
Perkebunan
harus menjaga
dan
melestarikan
keanekaragam
an hayati pada
areal yang
dikelola.

-

-

-

-

Tersedia daftar jenis
tumbuhan dan satwa di
kebun dan sekitar kebun,
sebelum dan sesudah
dimulainya usaha
perkebunan;
Melaporkan keberadaan
tumbuhan dan satwa
langka kepada Badan
Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA);
Melaksanakan sosialisasi
kepada masyarakat
sekitar mengenai
keberadaan tumbuhan
dan satwa langka.
Tersedia dokumen bila
pernah ditemukan
dan/atau insiden dengan
satwa langka dan/atau
satwa liar misalnya
gajah, harimau, badak,
dan lain-lain dan cara
penanganannya

-

-

-

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka
hanya dapat dipelihara in situ (dalam
habitatnya) dan exsitu (diluar
habitatnya. Apabila perusahaan
perkebunan akan mengelola satwa
langka, harus memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundang-undangan
dan lokasi tersebut di-enclave.
Mempunyai daftar tumbuhan dan
satwa langka yang diterbitkan BKSDA
setempat.
Upaya-upaya perusahaan untuk
konservasi tumbuhan dan/atau satwa
liar (antara lain dengan buffer zone,
pembuatan poster, papan
peringatan,dll).

-

-

Kasus PT JEK yang
melakukan
perambahan hutan
alam yang merupakan
habitat orang utan.
Padahal keberadaan
hewan mamalia ini
dilindungi UndangUndang Nomor 5
Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya
Masuk CITES karena
statusnya digolongkan
kritis atau Critically
Endangered oleh
International Union for
Conservation of Nature
and Natural Resources
(IUCN)

berlaku sampai Mei
2017
Menerbitkan Inpres
Moratorium Sawit
Penegakan hukum

Seharusnya perusahaan
perkebunan sawit menjaga
hábitat dan spesies satwa
langka dengan cara mengenclave lokasi tersebut bila
ingin menerapkan
pendekatan in situ sesuai
peraturan perundangundangan yang berlaku

-

-

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Komisi ISPO
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1.6

ISU

POIN*

GAMBUT

2.2.1.4

64

Perusahaan
perkebunan
harus
memastikan
bahwa
penggunaan
lahan
perkebunan
telah sesuai
dengan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Provinsi atau
Kabupaten/Kot
a

-

-

PRINSIP DAN
KRITERIA

Perusahaan
perkebunan
yang
melakukan
penanaman
pada lahan
gambut harus
dilakukan
dengan
memperhatika
n karakteristik
lahan gambut
sehingga tidak
menimbulkan
kerusakan
fungsi
lingkungan

Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai peraturan
perundang-undangan
Tersedia dokumen
perolehan hak atas tanah
Tersedia peta lokasi
kebun

INDIKATOR

-

Tersedia SOP atau
instruksi kerja untuk
penanaman pada lahan
gambut dan mengacu
peraturan perundangundangan
Penanaman dilakukan
pada lahan gambut
berbentuk hamparan
dengan kedalaman < 3 m
dan proporsi mencakup
70% dari luas areal
gambut yang
diusahakan, lapisan
tanah mineral dibawah
gambut bukan pasir
kuarsa atau tanah sulfat
masam dan pada lahan
gambut dengan tingkat

-

-

Bagi Perusahaan Perkebunan yang
berlokasi di Provinsi/Kabupaten yang
belum menetapkan RTRW-P/RTRW-K,
dapat menggunakan Rencana Umum
Tata Ruang yang berlaku.
Melaporkan perkembangan perolehan
hak atas tanah dan penggunaannya.

Pembangunan kebun kelapa
sawit tidak memperhatikan
perencanaan ruang,
terdapat 194 perusahaan
kelapa sawit yang
melanggar Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi
(RTRW-P) di Kalimantan
Barat dan Kalimantan
Tengah (ICW, 2015)

PANDUAN

KEKURANGAN/
KELEMAHAN

SOP atau instruksi kerja penanaman
harus mencakup:
Pengaturan jumlah tanaman dan
jarak tanaman sesuai dengan
kondisi lapangan dan praktik
budidaya perkebunan yang baik.
Adanya tanaman penutup tanah
Tersedianya alat untuk
mengukur penurunan lapisan
tanah gambut

Studi kasus di Provinsi Kalimantan
Timur menemukan PT Bhumireksa
Nusa Sejati (PT BNS), terindikasi
melakukan penanaman kembali
pohon kelapa sawit di lahan
gambut dengan kedalaman yang
mencapai 4 meter

Penegakan hukum kepada
perusahaan yang melanggar
dan pejabat yang melakukan
penyalahgunaan wewenang
dalam pemberian izin kebun
kelapa sawit.

-

-

REKOMENDASI

Penerapan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun
2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 71 2014 Tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem
Gambut

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
ATR/BPN
Pemda

AKTOR

-

-

-

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Restorasi
Gambut
Komisi ISPO
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2.2.1.1

3

Pembukaan
lahan yang
memenuhi
kaidah-kaidah
konservasi
tanah dan air

Perlindungan
terhadap
pemanfaatan
hutan alam
primer dan
lahan gambut

kematangan matang
(saprik)
Pengaturan tinggi air
tanah (water level)
antara 60-80 cm untuk
menghambat emisi
karbon dari lahan
gambut
Dokumen pelaksanaan
penanaman tanaman
terdokumentasi
(penjelasan sudah dijelaskan
di bagian atas)

(penjelasan sudah dijelaskan
di bagian atas)

(penjelasan sudah dijelaskan di bagian
atas)

(penjelasan sudah dijelaskan di bagian
atas)

Studi Kasus PT Gawi Bahandep
Sawit Mekar (PT GBSM), di
Provinsi Kalimantan Tengah,
melakukan pembukaan lahan
dengan cara membakar di sekitar
petak kebun sawit. Informasi
yang diperoleh dari masyarakat,
kebakaran hutan dan lahan yang
berada di sekitar desa mereka,
terjadi selama satu bulan penuh di
tahun 2015 lalu

Perusahaan yang memiliki
rekaman telah beberapa kali
mengalami kebakaran di
area yang sama di dalam
konsesinya seharusnya tidak
lulus sertifikasi

-

-

-

-

-

-

Ada lahan gambut yang
dikeluarkan pada revisi PIPIB,
seperti di Kabupaten
Indragiri, Riau, dan
Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah.
Masih ditemukan
pembukaan lahan gambut
untuk ijin perkebunan kelapa
sawit
Melakukan penanaman
kembali pohon kelapa sawit
di lahan gambut dengan
kedalaman mencapai 4
meter

-

-

Memastikan lahan
gambut yang menjadi
prioritas restorasi
gambut
(SK.05/BRG/Kpts/2016)
tidak dialokasikan
untuk perkebunan
kelapa sawit
Merevisi prinsip dan
indikator agar
mematuhi Inpres
Moratorium No 8
Tahun 2015, yang
berlaku sampai Mei
2017
Menerbitkan Inpres
Moratorium Sawit

-

-

-

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Komisi ISPO

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Restorasi
Gambut
Komisi ISPO
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-

4.6

4.10

(penjelasan sudah dijelaskan
di bagian atas)

Pelestarian
keanekaragam
an hayati
(biodiversity)
perusahaan
perkebunan
harus menjaga
dan
melestarikan
keanekaragam
an hayati pada
areal yang
dikelola.
Mitigasi Emisi
Gas Rumah
Kaca
perusahaan
perkebunan
harus
melakukan
inventarisasi
dan mitigasi
sumber emisi
GRK

-

Tersedia inventarisasi
sumber emisi GRK.
Tersedia SOP mitigasi
GRK.
Tersedia dokumen
tahapan alih fungsi lahan
Tersedia dokumen
mitigasi GRK.

(penjelasan sudah dijelaskan di bagian
atas)

-

-

-
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Dilakukan inventarisasi sumber
emisi GRK
Menerapkan pengurangan emisi
GRK misalnya pengaturan tata
air pada lahan gambut,
pengelolaan pemupukan yang
tepat, dan penerapan
penangkapan gas metan dari
POME atau gas metan yang di
dibakar/flare serta menerapkan
perhitungannya, sesuai
ketentuan ISPO
Melakukan pemanfaatan limbah
padat (serat, cangkang, dll)
sebagai biomassa menggantikan
bahan bakar fosil.
Untuk menghitung emisi GRK
perlu diamati dan dicatat/

-

Kasus PT JEK yang melakukan
perambahan hutan alam
yang merupakan habitat
flora asli gambut. Padahal
keberadaan hewan mamalia
ini dilindungi UndangUndang Nomor 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati
Dan Ekosistemnya

Menerapkan perhitungan Gas
Rumah Kaca secara wajib sejak
tanggal 1 Juli 2015 tidak tepat.
Seharusnya diwajibkan sejak
adanya aktifitas pembukan lahan
oleh perkebunan kebun sawit
sehingga dapat dihitung seberapa
besar karbon yang telah
dilepaskan. Karena aktifitas
pembukaan lahan dengan cara
land clearing ataupun dengan cara
membakar, merupakan aktivitas
perkebunan kelapa sawit yang
menyumbang emisi karbon yang
besar dibandingkan aktivitas
lainnya

-

Penerapan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57
Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 71 2014
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut
Mempertahankan
hábitat flora dan fauna
asli gambut dengan
menetapkan sebagai
kawasan yang
dilindungi karena
memiliki nilai
konservasi yang tinggi

Perhitungan Gas Rumah Kaca
secara wajib sejak adanya
aktivitas pembukan lahan
oleh perkebunan kebun
sawit sehingga dapat
dihitung seberapa besar
karbon yang telah
dilepaskan. Kemudian
dengan basis informasi inilah
akan dikembangkan strategi
mitigasi untuk mengurangi
emisi karbon

-

-

-

-

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Komisi ISPO

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Komisi ISPO
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dihitung hal hal sebagai berikut:
o Perubahan penggunaan
lahan (hilangnya karbon).
o Pemupukan, penggunaan
pestisida dll
o Penggunaan listrik
o Penggunaan bahan bakar
pertahun untuk
transportasi.
o Pengurangan emisi dari
POME

-

ISU

KONFLIK
SOSIAL

POIN*

PRINSIP DAN
KRITERIA

1.5

Fasilitasi
pembangunan
kebun
masyarakat
sekitar
perusahaan
perkebunan yang
mengajukan IUPB atau IUP
dengan luas 250
ha atau lebih,
berkewajiban
memfasilitasi
pembangunan
kebun

INDIKATOR

-

-

Tersedia
dokumen
kerjasama
perusahaan
perkebunan
dengan
masyarakat
sekitar tentang
fasilitasi
pembangunan
kebun
masyarakat
Fasilitasi
pembangunan
kebun

-

-

Sedangkan produk samping
dapat berperan dalam
pengurangan emisi dapat
dihitung dari produk samping
seperti kernel
Perhitungan Gas Rumah Kaca
secara wajib diterapkan pada
tanggal 1 Juli 2015.

PANDUAN

KEKURANGAN/
KELEMAHAN

REKOMENDASI

Kewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun untukmasyarakat paling rendah 20%,
hanya untuk perusahaan perkebunan yang
memperoleh IUP dan IUPB dengan luasan
250 ha atau lebih. Berdasarkan Permentan
Nomor 98 Tahun 2013, pembangunan
tersebut mempertimbangkan: (a)
Ketersediaan lahan, (b) Jumlah keluarga
masyarakat yang layak sebagai peserta, (c)
Kesepakatan bersama antara Perusahaan
Perkebunan dengan masyarakat sekitar
yang diketahui oleh dinas yang membidangi
perkebunan.
Kewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat seluas 20% dari luas

Studi kasus di PT.
London Sumatera
ditemukan
ketidakjelasan
alokasi kebun plasma
bagi masyarakat
yang rentan akan
konflik sosial
dikemudian hari

Penerapan sanksi bagi perusahaan
yang lalai akan kewajibannya untuk
memfasilitasi pembangunan kebun
untukmasyarakat paling rendah 20%

AKTOR

-

Kementerian
Pertanian
Komisi ISPO

Malah masih
ditemukan konflik
tenurial yang
melibatkan PT.
London Sumatera
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masyarakat
dengan luasan
paling kurang
20% dari luas
IUP-B atau IUP

-

masyarakat
diselesaikan
paling lama 3
(tiga tahun) sejak
dimulainya
pembangunan
kebun
perusahaan
Tersedia laporan
perkembangan
realisasi fasilitasi
pembangunan
kebun
masyarakat
sekitar

-

-

-

2.3

68

Perusahaan
perkebunan
memiliki
kesepakatan
terhadap
penyelesaian
tumpang tindih
dengan usaha
pertambangan
sesuai peraturan
perundang-

(penjelasan sudah
dijelaskan di bagian
atas)

kebun inti tidak berlaku bagi Perusahaan
Perkebunan yang telah melakukan pola PIRBUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola
kerjasama intiplasma lainnya, sedang bagi
perusahaan perkebunan yang belum
melakukan kerjasama tersebut, wajib
melakukan kegiatan produktif untuk
masyarakat sekitar yang diketahui oleh
gubernur atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.
Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun
masyarakat dilakukan dengan
memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau
bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan
dan peraturan perundang-undangan.
Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi
tidak wajib memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat seluas20%.
Untuk perusahaan perkebunan yang tidak
berkewajiban melakukan fasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan,
diwajibkan melakukan kegiatan usaha
produktif yang dibuktikan dalam dokumen
kerja sama perusahaan perkebunan dengan
masyarakat sekitar kebun yang diketahui
kepala dinas yang menangani fungsi
perkebunan setempat.
(penjelasan sudah dijelaskan di bagian atas)

(Lonsum) dengan
masyarakat di Desa
Pergaulaan,
Kabupaten Deli
Serdang Sumatera
Utara

-

Tumpang tindih
lahan PT
London
Sumatra
(Lonsum)
dengan
masyarakat di
Desa
Pergaulaan,
Kabupaten Deli
Serdang

-

-

Memperluas lingkup
penyelesaian tumpang tindih
ijin yang tidak hanya dengan
usaha pertambangan,
melainkan untuk semua jenis
usaha pemanfaatan lahan
(IUPHHK-HT, IUPHHK-HA),
termasuk dengan wilayah
masyarakat adat dan lokal
Menerapkan keputusan MK 45

-

-

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Informasi
Geospasial
Pemda
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undangan.

1.3

Perolehan lahan
usaha
perkebunan

Sumatera Utara
akibat kebijakan
pemerintah
pusat yang
tidak sejalan
dengan
keinginan
pemerintah
daerah (Pemda)

(penjelasan sudah
dijelaskan di bagian
atas)

(penjelasan sudah dijelaskan di bagian atas)

Belum adanya
pengakuan hak
masyarakat atas
tanah adat mereka
yang menyebabkan
rawan terhadap
penunjukan status
lahan yang
diperuntukkan untuk
area perkebunan

-

-

Tahun 2011 Tentang Status
Penunjukan dan Penetapan
Kawasan Hutan yang merevisi
Pasal 1 angka 3 UU 42 Tahun
1999 agar ada kepastian
status kawasan hutan dan
tidak tumpang tindih dengan
lahan masyarakat ataupun
yang akan dialokasikan untuk
perkebunan sawit.

-

Komisi ISPO

Menerapkan MK No. 35/PUU IX/2012 tentang status hutan
adat yang bukan lagi bagian
dari hutan negara. Sehingga
jika ada pengalokasian lahan
usaha perkebunan sawit, tidak
akan tumpang tindih dengan
lahan milik masyarakat adat
dan masyarakat lokal
Terkait dengan belum adanya
aturan perolehan lahan yang
berasal wilayah adat (masih
berproses untuk mendapatkan
pengakuan secara legal), maka
konsep FPIC bisa menjadi salah
satu instrumen untuk
mengakomodasi permasalahan
tersebut. FPIC menetapkan
konsultasi dengan masyarakat
adat/lokal yang mengarah
pada persetujuan dari
masyarakat sebelum sebagai
syarat sebelum beroperasinya
sebuah perusahaan

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kemen
ATR/BPN
Pemda
Komisi ISPO

-

-
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1.1

Izin lokasi
perusahaan
perkebunan
harus
memperoleh Izin
lokasi dari
pejabat yang
berwenang.

-

-

-

-

Tersedia izin
lokasi dari pejabat
berwenang sesuai
peraturan
perundangundangan.
Tanah yang dapat
ditunjuk dalam
Izin lokasi
merupakan tanah
yang
peruntukkannya
sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang Wilayah.
Pemegang Izin
Lokasi wajib
membebaskan
tanah dalam areal
Izin Lokasi dari
hak dan
kepentingan
pihak lain sesuai
peraturan
perundangundangan
Pemegang izin
lokasi wajib
memenuhi
persyaratan
lainnya yang
berlaku.

-

-

-

70

Izin lokasi diterbitkan oleh instansi
berwenang sesuai peraturan perundangundangan.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011
tanggal 4 Februari 2011, Izin lokasi
diperlukan pertimbangan teknis Badan
Pertanahan yang diatur sebagai berikut:
o Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas
wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim
PertimbanganTeknis Pertanahan
Nasional, yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
o Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas
wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh Tim Pertimbangan Teknis
Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala
KantorWilayah Badan Pertanahan
Nasional; dan
o Pertimbangan Teknis Pertanahan
dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota
dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan
Teknis Pertanahan
Kabupaten/Kota,yang ditetapkan
dengan KeputusanKepala Kantor
Pertanahan.
Perolehan tanah harus diselesaikan dalam
jangka waktu3 (tiga) tahun.
Apabila perolehan tanah dalam jangka
waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi
dapat diperpanjang jangka waktunya selama
1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang
sudah diperoleh mencapai lebih dari 50%
dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin
Lokasi.

Kejelasan status
lahan yang
digunakan
seharusnya menjadi
perhatian serius bagi
pejabat berwenang
yang akan
mengeluarkan izin
lokasi sehingga
menghindari konflik
di masa mendatang

-

-

Menerapkan Peraturan
Bersama (PerBer) Menteri
Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan (d/h Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan), Menteri
Pekerjaan Umum, dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional
(d/h Menteri Agraria dan Tata
Ruang) pada tahun 2014
tentang instrumen hukum
dalam memperoleh izin lokasi
Kejelasan status lahan sebelum
memperoleh izin lokasi
menjadi prasyarat untuk
memperkuat prinsip legalitas

-

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
ATR/BPN
Pemda
Komisi ISPO
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-

ISU

POIN*

DAMPAK
LINGKUNGAN
LAINNYA

4.2

PRINSIP
DAN
KRITERIA
Pengelolaan
Bahan
Berbahaya dan
Beracun Serta
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun (B3)

INDIKATOR

Dalam hal perolehan tanah tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi,
terhadap bidang-bidang tanah yang sudah
diperoleh dilakukan tindakan sebagai
berikut:
o Dipergunakan untuk melaksanakan
rencana penanaman modal dengan
penyesuaian mengenai luas
pembangunan, dengan ketentuan
bahwa apabila diperlukan masih dapat
dilaksanakan perolehan tanah sehingga
diperoleh bidang tanah yang
merupakan satu kesatuan bidang;
o Dilepaskan kepada Perusahaan atau
pihak lain yang memenuhi syarat.

PANDUAN

Permentan Nomor
1/Kpts/OT.140/1/ 2007
tentang Daftar Bahan
Aktif Pestisida yang
Dilarang dan Pestisida
Terbaru

KEKURANGAN/
KELEMAHAN

-

-

Tidak dijelaskan mengenai berapa
batasan kadar kimia pestisida yang
digunakan, tingkat pencemaran polusi
udara, kadar limbah sawit, dll.
Di dalam Permentan No 1 Tahun 2007
belum diatur paraquat sebagai pestisida
aktif yang dilarang penggunaannya.

REKOMENDASI

-

-

Menentukan batasan
kadar kimia pestisida
yang bisa digunakan
Memasukkan paraguat
sebagai pestisida aktit
yang dilarang

AKTOR

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
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INFRORMASI
PUBLIK

2.5

Penyediaan
Data dan
Informasi
Kepada
Instansi Terkait
serta
Pemangku
Kepentingan
Lainnya Selain
Informasi yang
Dikecualikan
Sesuai
Peraturan
Perundang
undangan.

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.Termasuk
kewajiban Komisi ISPO
dan Kementerian
Pertanian sebagai badan
publik

-

-

Minimnya informasi publik tentang
dokumen legalitas perusahaan (tanah,
izin usaha, dan lainnya), perizinan,
anggaran dan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan) AMDAL
Termasuk minimnya ketersedian
informasi terkait proses sertifikasi

POIN* : Sesuai dengan penomoran dalam lampiran Peratutan Mentri No 11 tahun 2015 berkaitan dengan prisip kriteria dan indikator
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-

-

Penyediaan dan
pelayanan data dan
informasi terkait
dokumen legalitas
perusahaan (tanah, izin
usaha, dan lainnya),
perizinan, anggaran
dan AMDAL
Informasi penting
lainnya terkait proses
sertifikasi: prosedur
penetapan dan
kompetensi perangkat
komisi ISPO, resume
hasil penilaian, dasar
dan pertimbangan
keputusan, serta
pertimbangan
keputusan atas keluhan
dan banding

-

Kementerian
Pertanian
Komisi ISPO
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DAFTAR ISTILAH

APL: Areal Penggunaan Lain; Areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan
di luar bidang kehutanan.
BSN: Badan Standardisasi Nasional; Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok
mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari
Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional
berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.
CIFOR: The Center for International Forestry Research; Pusat Penelitian Kehutanan Internasional adalah
sebuah lembaga nirlaba dengan fasilitas global yang mendedikasikan kegiatannya untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan.
CPO: Crude Palm Oil atau dikenal dengan Minyak Mentah Kelapa Sawit adalah minyak makan nabati
yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah (Mesocarp) buah kelapa sawit (Elaeis guineensis).
CSO: Civil Society Organizations; organisasi masyarakat sipil.
Deforestasi: Semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang
diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun
waktu tertentu yang bersifat sementara atau permanen.
FPIC: Free Prior Informed Consent; Prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk
menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek pembangunan
dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa
tekanan (Free) menyatakan setuju (Consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak
masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka
perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.
GRK: Gas Rumah Kaca
HAM: Hak Asasi Manusia
HGU: Hak Guna Usaha; Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah
yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (Dalam
buku ini HGU untuk pertanian khususnya untuk kelapa sawit). Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk
jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama
dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa
sawit yang merupakan tanaman berumur panjang.
Hidrogenasi: proses yang menggunakan gas hidrogen untuk mengubah minyak nabati cair menjadi
olesan/margarin. Proses ini menstabilkan minyak dan mencegah basi akibat oksidasi. Reaksi hidrogenasi
bersifat sensitif terhadap beragam faktor yang dapat berdampak negatif pada waktu batch, masa pakai
katalis, kecepatan produksi, dan selektivitas.
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HL: Hutan Lindung; Kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
HPK: Hutan Produksi yang dapat dikonversi; Kawasan hutan negara yang secara ruang dicadangkan
untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, dan perkebunan.
ISCC: International Sustainability & Carbon Certification adalah sistem sertifikasi terkenal di dunia untuk
kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan emisi gas rumah kaca.
ISO: International Standardization Organization; Badan penetap standar internasional yang terdiri dari
wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara.
ISPO: Indonesian Suistanable Palm Oil; Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
Diterapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing
minyak Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam komitmen pemerintah untuk mengurangi
gas rumah kaca serta kerusakan lingkungan
IUP: Izin Usaha Perkebunan; Bentuk izin untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25
hektare atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau
melebihi kapasitas tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan.
IUP-B: Izin Usaha Pekebunan Budidaya; Bentuk izin untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang
luasnya 25 hektare atau lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan
kapasitas tertentu yang diatur oleh peraturan perundangan.
IUP-P: Izin Usaha Perkebunan Pengolahan; Bentuk izin untuk usaha industri pengolahan hasil
perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas tertentu sebagaimana diatur oleh
peraturan perundangan.
ITUBP: Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan
ITUIP: Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan
KAN: Komite Akreditasi Nasional; Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang
akreditasi dilakukan oleh KAN. KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan
pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
Land clearing: kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan sampai dengan lahan tersebut siap ditanami
kelapa sawit
LS: Lembaga Sertifikasi
Mandatory: bersifat wajib
NKT: Nilai Konservasi Tinggi; Suatu nilai biologi, ekologi, sosial atau budaya yang dianggap sangat
penting pada skala nasional, regional, dan global.
Olein: Minyak goreng hasil penyulingan minyak kelapa sawit mentah.
PHPL: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
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PIPPIB: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
PKS: Pabrik Kelapa Sawit
PORIM: Palm Oil Research Institute of Malaysia; Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia
RAPBN: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari
berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur,
investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan
mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan
SPUP: Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
USDA: United States Department of Agriculture
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