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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN 2017 

TENTANG 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit 

berkelanjutan Indonesia harus merespon dan 

mengikuti dinamika perkembangan lokal, regional dan 

global sehingga perlu penguatan; 

b. bahwa untuk menjamin pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan, 

diperlukan penerapan sistem perkebunan kelapa 

sawit berkelanjutan Indonesia secara efektif, efisien, 

adil dan berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Perkebunan Kelapa Sawit 

Berkelanjutan Indonesia. 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5613). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERKEBUNAN KELAPA 

SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA 

 

Bab I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Perkebunan  kelapa sawit adalah segala kegiatan 

pengelolaan; sumber daya alam, sumber daya manusia, 

sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, 

pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman 

Perkebunan Kelapa Sawit. 

2. Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia  

(Indonesian  Sustainable Palm Oil/ISPO), yang 

selanjutnya disebut ISPO, adalah sistem usaha di 

bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, 

layak sosial budaya, dan ramah lingkungan didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang 

menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan 

Kelapa Sawit. 

4. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang 

selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah pekebun 

dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola 

usaha perkebunan kelapa sawit. 

5. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan 

Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak 

mencapai skala tertentu.  
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6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan 

usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedududkan di wilayah 

Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa 

sawit dengan skala tertentu. 

7. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang 

lahannya berasal dari pencadangan  lahan pemerintah, 

Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan 

milik Pekebun yang  memeperoleh fasilitas  melalui 

Perusahaan Perkebunan untuk  pembangunan 

kebunnya. 

8. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang  

kebunnya dikelola sendiri oleh Pekebun sesjuai dengan 

peraturan perundangan-undangan. 

9. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk 

Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya 

yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk 

memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan 

produk ikutan. 

10. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman 

Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, 

memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan 

dan/atau kerusakan, dan memperoleh basil optimal 

untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 

11. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian 

kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 

tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan 

telah memenuhi prinsip dan kriteria  ISPO yang 

berisikan prinsip-prinsip legalitas, ekonomi,  sosial 

budaya,  dan lingkungan hidup.  
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12. Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian 

kesesuaian pihak ketiga yang mengoperasikan skema 

sertifikasi ISPO berkaitan  dengan  pemberian  jaminan 

tertulis bahwa kebun/PKS/produk telah memenuhi 

Standar dan/atau Regulasi ISPO serta menerbitkan 

sertifikat ISPO bagi usaha perkebunan. 

13. Pemantau Independen adalah organisasi berbadan 

hukum Indonesia yang menjalankan fungsi 

pemantauan dalam pengelolaan perkebunan kelapa 

sawit berkelanjutan. 

 

Bab II 

Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip ISPO 

 

Pasal 2 

Ruang  lingkup Peraturan Presiden tentang Perkebunan 

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia meliputi Sistem ISPO, 

yang terdiri dari sertifikasi ISPO; tata kelola; keberterimaan 

dan daya saing pasar; dan pembiayaan. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan ISPO bertujuan untuk: 

a. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan dan 

pengembangan Perkebunan  Kelapa  Sawit 

Berkelanjutan Indonesia sesuai prinsip dan kriteria 

ISPO secara benar dan konsisten dalam produksi 

minyak sawit berkelanjutan. 

b. Memberikan kontribusi dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan ekonomi, sosial budaya dan kualitas 

lingkungan hidup melalui pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit berkelanjutan. 
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c. Meningkatkan keberterimaan produk dan daya saing 

perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar lokal, 

regional dan global. 

d. Memberikan kontribusi terkait komitmen Pemerintah 

untuk penurunan emisi gas rumah kaca melalui 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

(1) ISPO menerapkan prinsip dan kriteria pembangunan 

berkelanjutan yang meliputi aspek legalitas, ekonomi, 

sosial budaya, teknis dan lingkungan hidup. 

(2) ISPO menerapkan prinsip tata kelola yang baik, 

meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, kewajaran dan kesetaraan serta 

multipihak. 

 

Bab III 

Sertifikasi ISPO 

 

Pasal 5 

(1) Untuk memenuhi tujuan ISPO sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilakukan Sertifikasi ISPO dengan sistem 

sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini. 

(2) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara wajib terhadap: 

a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha 

budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha 

pengolahan hasil perkebunan  seperti tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;  



6 

 

b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha 

budidaya perkebunan seperti tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;  

c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha 

pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum 

didalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;  

d. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari 

pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan 

Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik 

Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui 

Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan 

kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini; 

e. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun 

dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden 

ini;  

f. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi 

minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh 

perusahaan perkebunan yang memenuhi 

persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini. 

(3) Sertifikasi ISPO terhadap usaha kebun plasma 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d 

dilakukan secara berkelompok. 

(4) Sertifikasi ISPO terhadap usaha kebun swadaya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e 
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dilakukan secara perseorangan atau berkelompok. 

 

 Pasal 6 

(1) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. 

(2) Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) telah diakreditasi oleh KAN. 

 

Bab IV 

Tata Kelola 

 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan Sistem ISPO melibatkan unsur 

Pemerintah, Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Sertifikasi 

ISPO, Pemantau Independen, dan Pelaku Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit. 

 

Pasal 8  

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem ISPO, Pemerintah 

membentuk Dewan Pengarah. 

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan umum 

dalam Sistem ISPO. 

(3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian 

b. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan 

Pertanian 

c. Anggota : 1. Menteri Pertanian 

2. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
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  3. Menteri Perdagangan; 

  4. Menteri Perindustrian; 

5. Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral; 

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 

7. Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

8. Menteri Keuangan; 

9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah; 

10. Menteri Ketenagakerjaan; 

11. Menteri Dalam Negeri;  

12. Menteri Luar Negeri 

13. Menteri Sosial;  

14. Menteri Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi; dan 

15. Menteri Kesehatan 

 

 

Pasal 9 

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengarah 

dibentuk Komisi ISPO yang diketuai oleh Menteri 

Pertanian. 

(2) Komisi ISPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai tugas: 

a. Menjabarkan kebijakan umum yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Pengarah menjadi kebijakan 

operasional; 

b. Menyusun dan mengembangkan Sistem ISPO; 

c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Sistem ISPO serta 
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penyelesaian berbagai masalah dan/atau sengketa 

dalam penyelenggaraan Sistem ISPO;  

d. Melakukan promosi dan upaya untuk 

meningkatkan keberterimaan produk dan daya 

saing perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar 

lokal, regional dan global.. 

(3) Komisi ISPO dalam melaksanakan tugassebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dapat: 

a. melibatkan kementerian/lembaga negara, 

pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang 

perlu; dan 

b. menunjuk narasumber utama (prominent) yang 

berasal dari para pihak berdasarkan kompetensi 

yang dibutuhkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 

kelola Komisi ISPO diatur oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah. 

 

Pasal 10 

Komite Akreditasi Nasional dalam Sertifikasi ISPO 

mempunyai fungsi: 

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga 

Sertifikasi ISPO; 

b. Menetapkan, membekukan sementara atau mencabut 

akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO. 

 

Pasal 11 

Lembaga Sertifikasi ISPO dalam Sertifikasi ISPO mempunyai 

fungsi: 

a. Melaksanakan bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 
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b. Menerbitkan, membekukan sementara atau mencabut 

Sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;  

c. Melakukan survailen atau pengawasan secara berkala 

sertifikat ISPO terhadap Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit. 

 

Pasal 12 

Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Sistem ISPO 

mempunyai fungsi: 

a. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam proses 

Sertifikasi ISPO; 

b. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 

dan kriteria pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

ini. 

c. Turut serta bersama Pemerintah dalam meningkatkan 

keberterimaan dan daya saing pasar produk kelapa sawit 

Indonesia dan turunannya di pasar lokal, regional dan 

global. 

 

Pasal 13 

(1) Pemantauan atas penyelenggaraan Sistem ISPO 

dilakukan oleh Pemantau Independen. 

(2) Keberadaan Pemantau Independen ditujukan untuk 

meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan 

serta multipihak dalam penyelenggaraan Sistem ISPO. 

(3) Persyaratan untuk menjadi Pemantau Independen 

adalah: 

a. Harus berbentuk organisasi berbadan hukum 

Indonesia; 

b. Terdaftar resmi pada Komisi ISPO; 
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c. Mempunyai kompetensi dalam pemantauan terkait 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.  

(4) Anggota Pemantau Independen dapat berasal dari 

akademisi; Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau 

Kelompok Masyarakat 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 

pemantauan dan tata kelola Pemantau Independen 

dikoordinasikan oleh Komisi ISPO. 

 

Bab V 

Keberterimaan dan Daya Saing Pasar 

 

Pasal 14 

(1) Sistem ISPO dilakukan untuk meningkatkan 

kredibilitas dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit 

berkelanjutan Indonesia yang dicerminkan dengan 

peningkatan keberterimaan produk dan daya saing 

perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar lokal, 

regional dan global.. 

(2) Sistem ISPO dilakukan untuk memperbaiki tata kelola 

(good governance) dalam pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit yang ditandai dengan peningkatan 

kepatuhan (compliance) pelaku usaha perkebunan 

kelapa sawit terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Dalam rangka mewujudkan ayat (1) dan (2), Komisi 

ISPO beserta para pemangku kepentingan terkait 

melakukan promosi, advokasi, dan upaya lain agar 

ISPO diterima secara internasional.  
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Bab VI 

Pembiayaan  

Pasal 15  

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tugas 

Komisi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Biaya sertifikasi ISPO untuk pelaku usaha 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf f dibebankan kepada 

Pelaku Usaha. 

(3) Biaya sertifikasi ISPO untuk pelaku usaha 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d 

dan e dibantu oleh Pemerintah atau dapat dibantu 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(4) Biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dan ayat (3) mengacu pada standar yang ditetapkan 

oleh Komisi ISPO. 

 

Bab VII 

Sanksi 

 

Pasal 16 

Dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 5 

ayat (2) huruf a, b, c, dan f dikenakan sanksi 

administratif berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan 

yang didahului dengan pemberian peringatan secara 

tertulis oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota 

sesuai kewenangannya. 
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Bab VIII  

Ketentuan Peralihan 

 

Pasal 17 

(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf d dan huruf e wajib mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan Sertifikat ISPO kepada Lembaga 

Sertifikasi selambat-lambatnya .........tahun sejak 

Peraturan Presiden ini diundangkan. 

(2) Pelaku usaha yang telah mendapat Sertifikat ISPO 

berdasarkan ketentuan sebelum diundangkannya 

Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 

berakhirnya masa berlakunya.  

(3) Pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan dan 

sedang dalam proses mendapat Sertifikat ISPO sebelum 

Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem 

Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 

 

Bab IX 

Ketentuan Penutup  

 

Pasal 18 

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, semua 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

Sistem ISPO di bawah Peraturan Presiden yang berlaku 

sebelum diundangkannya Peraturan Presiden ini 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

YASONNA H LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR       : 
TANGGAL    : 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 

 

BAB I 

PENDAHULAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Kelapa Sawit adalah komoditas ekspor terbesar Indonesia setelah minyak dan gas, dan 
menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang harus dilindungi 
pemerintah. Berdasarkan Total luas areal perkebunan kelapa sawit pada Tahun 2016 
mencapai 11,9 juta Ha, yang menghasilkan produksi minyak kelapa sawit pada tahun yang 
sama mencapai 37 juta ton. Sebagian besar produksi minyak kelapa sawit beserta 
turunannya diperuntukan untuk pasar ekspor, yaitu sebesar 28,4 juta ton dengan nilai 
sebesar US $ 16,95 milyar atau setara dengan Rp. 228,8 trilyun. Dengan total produksi 
tersebut Indonesia telah menjadi negara terbesar produsen minyak kelapa sawit dunia 
dengan kontribusi sebesar 53 % dari total produksi CPO dan PKO dunia.1) 

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 memastikan bahwa pembangunan ekonomi diselenggarakan 
berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Dalam konteks sawit, 
Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19/2011, yang 
kemudian diperbarui dengan Permentan No. 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainablle Palm Oil - ISPO2)  

ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak 
sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di 
Indonesia.  Ada tujuh prinsip ISPO sekarang yaitu (1) Legalitas usaha perkebunan; (2) 
Manajemen perkebunan; (3) Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan 
lahan gambut; (4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) Tanggung jawab terhadap 
pekerja; (6) Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan (7) 
Peningkatan usaha secara berkelanjutan.3)  

Dalam pengembangannya, kelapa sawit juga tidak terlepas dari adanya tuntutan 
Sustainable Palm Oil. Tuntutan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang datang 
dari konsumen, industri, pembeli dan yang paling lantang datang menyuarakan adalah 
lembaga non pemerintah (NGO) yang melihatnya dari sudut lingkungan dan sosial.  

 

                                                           
1 http://www.neraca.co.id/article/53156/pemerintah-harus-lindungi-industri-sawit-nasional-jadi-kunci-
kemandirian-ekonomi  
2 http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%2011-2015%20ISPO.pdf  
3 http://www.neraca.co.id/article/53156/pemerintah-harus-lindungi-industri-sawit-nasional-jadi-kunci-
kemandirian-ekonomi  
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B.   MAKSUD DAN TUJUAN 

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur 
pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan, sebagai berikut :   

1. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Perkebunan Kelapa 
Sawit Indonesia secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO secara 
benar dan konsisten. 

2. Memberikan kontribusi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup, ekonomi dan sosial. 

3. Meningkatkan keberterimaan produk dan daya saing perkebunan kelapa sawit 
Indonesia di pasar lokal, regional dan global. 

4. Memberikan kontribusi terkait komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca. 

 
C.  RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang: 

1. Mekanisme Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi ISPO. 
2. Lembaga Sertifikasi ISPO; 
3. Kegiatan Sertifikasi ISPO; 
4. Tata Cara Sertifikasi ISPO; 
5. Organisasi Komisi ISPO; 
6. Penyelesaian Sengketa; 
7. Pembiayaan; 
8. Sanksi Administtratif. 

 
D.  PENGERTIAN 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan; sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, 
pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. 

2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau 
jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 

3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, 
adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan 
kelapa sawit. 

4. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang 
melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai 
skala tertentu. 

5. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi milik 
pekebun kelapa sawit sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan ekonomi anggotanya. 

6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar 
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) 
dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 

7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedududkan di wilayah Indonesia yang 
mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu.  

8. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannya berasal dari 
pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau 
lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas  melalui Perusahaan Perkebunan 
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untuk  pembangunan kebunnya. 
9. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh 

Pekebun sesuai peraturan perundang-undangan.  
10. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk Tanaman Perkebunan Kelapa 

Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk 
memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. 

11. Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, 
memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan 
memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 

12. Perkebunan Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia  (Indonesian  Sustainable Palm 
Oil/ISPO), yang selanjutnya disebut ISPO, adalah sistem usaha di bidang perkebunan 
kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari 
Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang 
melakukan usaha  budidaya  Perkebunan  dan  terintegrasi  dengan  usaha industri 
pengolahan hasil Perkebunan. 

14. Izin Usaha  Perkebunan  untuk  Budidaya  yang  selanjutnya  disebut    IUP-B adalah 
izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan 
Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan. 

15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya  disebut IUP-P 
adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan 
Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan. 

16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai 
dengan persyaratan ISPO dan mengacu kepada   ISO 19011:2011 (Guidelines  for  
Auditing  management  systems)  atau  SNI  ISO  19011-2012 

17. Panduan   audit   sistem   manajemen   dengan   penyesuaian   khusus   untuk 
sertifikasi ISPO. 

18. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah 
lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan 
persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk 
sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan serta mengoperasikan 
skema sertifikasi ISPO berkaitan  dengan  pemberian  jaminan tertulis bahwa 
kebun/PKS/produk telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO serta menerbitkan 
sertifikat ISPO bagi usaha perkebunan.  

19. Ketelusuran (Traceability) adalah metode yang digunakan untuk melakukan 
penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi 
yang dihasilkan  sehingga  dapat diketahui asal usul TBS yang diolah. 

20. Survailen  adalah  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Komisi  ISPO  terhadap 
Lembaga Sertifikasi ISPO dan Lembaga Sertifikasi ISPO terhadap pemegang sertifikat 
ISPO (Perusahaan Perkebunan/Usaha Kebun Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untuk  
menjamin bahwa  penerapan  sistem  sertifikasi  ISPO  tetap dilaksanakan. 

21. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan 
dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan 
telah memenuhi prinsip dan kriteria  ISPO yang berisikan prinsip-prinsip legalitas, 
ekonomi,  sosial budaya,  dan lingkungan hidup. 

22. Pemantau Independen adalah organisasi berbadan hukum Indonesia yang 
menjalankan fungsi pemantauan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan 

 
 
 
 
 



18 

 

BAB II 

MEKANISME PENYELENGGARAAN SISTEM SERTIFIKASI ISPO  

 
 
A. SISTEM KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ISPO dengan Struktur 

dan mekanisme kerja sebagaimana skema berikut dibawah ini  

 

 

B. SKEMA PENYELENGGARAAN SISTEM SERTIFIKASI DALAM ISPO mewakili  semua 
komponen para pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dengan tugas 
dan fungsi sebagai berikut :  

1. UNSUR PEMERINTAH 

a. Dewan Pengarah  
Dewan Pengarah merupakan representasi pemerintah dalam Sistem ISPO. Ketua 
Dewan Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan 
Sekretaris adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dan Anggota 
adalah beberapa menteri terkait dalam penyelenggaraan Sistem ISPO. Tugas utama 
Dewan Pengarah adalah menyusun kebijakan umum dalam sistem ISPO 

LEMBAGA SERTIFIKASI 
(Auditor) 

Banding Akreditasi 

Banding Audit 

PEMANTAU 
INDEPENDEN 

Keberatan 

Keberatan 

Keberatan 

Dokumen Sawit 
Berkelanjutan 

UNIT MANJEMEN 
(Auditee) : 

1. Usaha budidaya dan pengolahan 
2. Usaha budidaya 
3. Usaha pengolahan 
4. Usaha kebun plasma 
5. Usaha kebun swadaya 
6. Usaha budidaya dan pengolahan 

untuk energi terbarukan 

 

Sistem  
Informasi Sawit 
Berkelanjutan 

Sertifikat Akreditasi 

Sertifikat ISPO 

KOMITE AKREDITASI NASIONAL 
 

PEMERINTAH 
(Dewan Pengarah dan Komisi) ISPO) 
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b. Komisi ISPO 
Komisi ISPO dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengarah. Komisi 
ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian dengan tugas, antara lain  : 

 Menjabarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah 
menjadi kebijakan operasional. 

 Menyusun dan mengembangkan Sistem Sertifikasi  ISPO. 
 Melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem 

ISPO serta penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Sistem ISPO. 
 Melakukan promosi dan upaya peningkatan keberterimaan dan daya saing produk 

kelapa sawit Indonesia di pasar dalam dan luar negeri. 
 Untuk membantu kelancaran tugas Komisi ISPO dapat melibatkan kementerian/ 

lembaga negara, pemerintah daerah dan pihak lain yang dianggap perlu, dapat 
menunjuk narasumber utama (prominent) yang berasal dari para pihak berasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan serta membentuk Sekretariat Komisi ISPO, 

 Melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan 
Sistem Sertifikasi ISPO dan pengakuan atas lembaga pelatihan ISPO 

 Melakukan survailen (pengawasan berkala) terhadap lembaga sertifikasi ISPO 

c. Komite Akreditasi Nasional  
Komite Akreditasi Nasional (KAN) mempunyai tugas dan fungsi, antara lain : 
 Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO 

 Menetapkan, membekukan sementara atau mencabut akreditasi Lembaga 
Sertifikasi ISPO. 

 

2. UNSUR MASYARAKAT 

a. Lembaga Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi (LS) adalah lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang 
mengoperasikan skema sertifikasi ISPO yang memberikan jaminan kebun, pabrik 
kelapa sawit dan produk telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO serta menerbitkan 
sertifikat ISPO.  

LS mempunyai fungsi : 

 Melaksanakan sertifikasi ISPO. 

 Menerbitkan, membekukan sementara atau mencabut sertifikat ISPO. 

 Melakukan survailen (pengawasan berkala) terhadap pelaku usaha pemegang 
sertifikat ISPO. 

b. Pemantau Independen  
Pemantau Independen (PI) merupakan organisasi yang menjalankan fungsi 
pemantauan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Keberadaan 
PI ditujukan untuk meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, kewajaran dan kesetaraan serta multipihak dalam penyelenggaraan 
sistem ISPO. Adapun persyaratan, bentuk dan keanggotaan adalah sebagai berikut : 

 Persyaratan untuk menjadi Pemantau Independen adalah: 

d. Harus berbentuk organisasi berbadan hukum Indonesia; 

e. Terdaftar resmi pada Komisi ISPO; 

f. Mempunyai kompetensi dalam pemantauan terkait pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit berkelanjutan.  
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 Anggota Pemantau Independen dapat berasal dari akademisi; Lembaga Swadaya 
Masyarakat; dan/atau Kelompok Masyarakat 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan dan tata kelola 
Pemantau Independen dikoordinasikan oleh Komisi ISPO. 

 
3. JENIS USAHA 

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  
Sertifikat ISPO diberlakukan wajib (mandatory) kepada semua pelaku usaha 
perkebunan kelapa sawit, yang terdiri atas: 

a. Usaha Perkebunan Terintegrasi dengan Usaha Pengolahan Kelapa Sawit. 
b. Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit.  
c. Usaha Pengolahan Hasil Kelapa Sawit. 
d. Usaha Kebun Plasma 
e. Usaha Kebun Swadaya 
f. Usaha Perkebunan budidaya dan pengolahan untuk energi terbarukan 

 
BAB III 

LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO 

 
1. Setiap LS ISPO wajib mendapatkan akreditasi dari KAN dengan lingkup sertifikasi 

ISPO untuk prinsip dan kriteria ISPO tertentu.  
2. LS ISPO yang akan mengajukan akreditasi harus telah menerapkan SNI ISO/IEC 

17065 Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses 
dan jasa, serta ketentuan dan peraturan perundangan-undangan terkait, termasuk 
perijinan usaha jasa sertifikasi, yang berlaku di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai akreditasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KAN. 

3. Lembaga Sertifikasi yang dapat mengajukan akreditasi kepada KAN adalah lembaga 
sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia. 

4. Akrededitasi Lembaga Sertifikasi ISPO berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh KAN. 

 
BAB IV 

SISTEM SERTIFIKASI ISPO 

 
 

Sertifikasi mencakup evaluasi LS ISPO terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO oleh 

usaha perkebunan dan/atau pengolahan kelapa sawit dan pemberian hak untuk 

menggunakan tanda ISPO. Pernyataan pemenuhan kriteria ISPO dan pemberian hak untuk 

menggunakan tanda ISPO dimuat dalam sertifikat ISPO.  

Dalam menjalankan tugasnya, LS ISPO minimal melaksanakan fungsi sebagai berikut :  

1) Memeriksa kelengkapan administrasi pemohon termasuk lingkup yang diajukan pemohon; 

2) Mengkaji kecukupan dokumen yang disampaikan pemohon (evaluasi kecukupan); 

3) Melaksanakan audit lapangan; 

4) Mengevaluasi pemenuhan pemohon terhadap prinsip dan kriteria ISPO; 

5) Membuat keputusan sertifikasi ISPO; 

6) Memantau penggunaan tanda ISPO; 
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7) Menangani permohonan, perpanjangan sertifikat tanda ISPO, serta masalah lain yang 

terkait. 

 

A. PERMOHONAN 

Pemohon sertifikasi ISPO harus mengajukan permohonan kepada LS ISPO yang telah 

diakreditasi oleh KAN. Pemohon sertifikasi ISPO adalah usaha perkebunan dan/atau 

pengolahan kelapa sawit yang memenuhi legalitas usaha sesuai dengan ketentuan hukum 

dan peraturan yang berlaku di Indonesia.  

Permohonan sertifikasi disampaikan dengan melampirkan: 

- Dokumen pembentukan atau pendirian usaha, jika sesuai 

- Salinan bukti ijin atau kepemilikan lahan, jika sesuai 

- Daftar anggota kelompok, atau Koperasi  Usaha Kebun Plasma, jika sesuai 

 

B. TINJAUAN PERMOHONAN  

LS ISPO melakukan tinjauan permohonan terhadap pemenuhan prasyarat sertifikasi ISPO. 

Tinjauan permohonan dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai.  

 

C. PERJANJIAN SERTIFIKASI 

LS ISPO dan pemohon harus memiliki perjanjian berkekuatan hukum untuk pelaksanaan 

sertifikasi.  

Kesepakatan antara LS ISPO sebagai pemberi sertifikat ISPO dengan pemegang sertifikat 

ISPO dilakukan sebelum pelaksanaan evaluasi lapangan untuk mencegah terjadi 

kesalahpahaman dan perselisihan. LS ISPO membuat perjanjian sertifikasi merujuk ke SNI 

ISO/IEC 17065 yang mengatur tentang persyaratan perjanjian sertifikasi. 

 

D. PRA EVALUASI 

LS ISPO harus melakukan pra-evaluasi yang bertujuan untuk: 

1. Meninjau informasi terdokumentasi dari persyaratan prinsip dan kriteria ISPO pemohon 

termasuk kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas; 

2. Memperoleh informasi penting terkait dengan lingkup sertifikasi ISPO yang diterapkan, 

termasuk: 

− Lokasi pemohon; 

− Proses dan peralatan yang digunakan; 

− Tingkat kendali yang dibuat; 

− Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku; 

3. Mengevaluasi kondisi lokasi spesifik dari pemohon dan melakukan diskusi dengan 

personel dari pemohon untuk menentukan kesiapan evaluasi; 

4. Meninjau alokasi sumber daya untuk evaluasi dan menyetujui rincian evaluasi dengan 

pemohon; dan 
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5. Menetapkan fokus perencanaan evaluasi dengan mendapatkan pemahaman yang cukup 

mengenai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pemohon dan kondisi operasional 

pemohon di lokasi. 

6. Penetapan rencana sampling, meliputi  

− sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai di tahap ke II; 

− titik kritis   dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan   kawasan   

lindung,   tempat   penyimpanan   limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun 

dengan kemiringan tertentu; 

− para   pihak/pemangku   kepentingan   yang   dipilih   sebagai narasumber. 

 

LS ISPO dapat melanjutkan ke tahap evaluasi, setelah pelaksanaan pra-evaluasi dapat 

dilakukan dengan memuaskan  

Sebelum pelaksanaan evaluasi (audit lapangan), LS ISPO wajib menyampaikan 

pengumuman publik melalui website dan Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 (tiga 

puluh) hari sebelum pelaksanaan audit. 

 

E. PERENCANAAN EVALUASI 

LS ISPO menetapkan tim audit yang akan melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan 

kesesuaian kompetensi dan jumlah yang sesuai. 

LS ISPO menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat mengumpulkan 

bukti yang memadai untuk evaluasi efektifitas penerapan prinsip dan kriteria ISPO, serta 

penyampaian kegiatan yang akan dilakukan oleh tim audit. 

LS ISPO menyampaikan salinan rencana audit kepada KAN dan Komisi ISPO. 

LS ISPO mengumumkan rencana pelaksanaan audit melalui website ataupun media lainnya 

yang sesuai. 

 

F. EVALUASI 

LS ISPO harus menetapkan auditor dan tenaga ahli (apabila diperlukan) sesuai dengan 

persyaratan kompetensi pelaksanaan audit. Auditor melaksanakan evaluasi berdasarkan 

penugasan dari LS ISPO. 

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim audit yang  memi l ik i  kompetensi  memada i  te rka i t  

p r ins ip  dan k r i te r ia  ser ta  memi l ik i  pengetahuan dibidang legalitas, teknis, 

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup terkait ISPO. 

Evaluasi dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 4 orang auditor, tidak 

termasuk perjalanan auditor ke lokasi. 

LS ISPO harus menginformasikan kepada klien seluruh ketidaksesuaian yang ditemukan saat 

audit lapangan dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki 

ketidaksesuaian dalam waktu maksimal 3 bulan, sebelum proses sertifikasi dapat dilanjutkan.  

 

Evaluasi dilakukan melalui: 

- Konsultasi Publik 
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Tim audit melakukan pertemuan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar, pemantau 

independen dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk menghimpun 

informasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO oleh klien. 

LS ISPO mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait, dan menyampaikan informasi 

konsultasi publik melalui website LS ISPO, website Komisi ISPO, desa/kelurahan 

maupun dalam bentuk undangan langsung kepada pihak yang diidentifikasi sekurang-

kurangnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan evaluasi. Tim Audit 

mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai 

daftar kehadiran peserta. 

- Pertemuan pembukaan 

Pertemuan pembukaan dilakukan oleh tim audit dengan perwakilan klien untuk koordinasi 

dan kelancaran pelaksanaan audit, serta mengkonfirmasi rencana audit yang telah 

disampaikan sebelumnya. 

- Evaluasi lapangan 

Evaluasi meliputi penilaian terhadap: 

- seluruh    dokumen    yang    digunakan    oleh    usaha perkebunan dan pengolahan; 

- penerapan   prinsip   dan   kriteria   di   usaha perkebunan   dan   pengolahan; 

- kompetensi  dari  SDM yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; 

- konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan 

- Pertemuan penutupan 

Tim audit menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan kepada perwakilan klien. 

Informasi yang disampaikan mencakup pemenuhaan dan ketidaksesuaian yang 

ditemukan oleh tim audit terhadap prinsip dan kriteria ISPO. 

 

G. LAPORAN EVALUASI 

Tim audit harus membuat laporan audit berdasarkan hasil audit lapangan yang selanjutnya 

disampaikan kepada pimpinan LS ISPO untuk proses pengambilan keputusan.  

Hasil penilaian/laporan akhir evaluasi Tim Audit disampaikan kepada pengambil keputusan 

sertifikasi pada LS ISPO untuk keputusan sertifikasi. 

 

H. KEPUTUSAN SERTIFIKASI 

Pengambilan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh LS ISPO, dan tidak dapat di 

subkontrakkan ke pihak lain. 

Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh satu orang atau lebih personil yang tidak 

terlibat dalam proses evaluasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan lingkup sertifikasi 

ISPO.  Personil pengambil keputusan sertifikasi dapat didampingi oleh personil yang memiliki 

bidang kompetensi spesifik pada lingkup sertifikasi ISPO tertentu, namun personil tersebut 

bukan merupakan bagian dari Tim audit. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil tinjauan terhadap seluruh informasi 

terdokumentasi dan laporan audit Tim audit. Sertifikasi ISPO dapat diberikan, jika pengambil 
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keputusan telah melihat efektifitas penerapan prinsip dan kriteria ISPO, dan tidak terdapat 

ketidaksesuaian yang belum ditutup oleh tim audit. 

LS ISPO harus mempublikasikan keputusan sertifikasi di website LS ISPO selambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah keputusan sertifikasi ditetapkan. 

 

I. BANDING 

LS ISPO harus memiliki proses untuk menangani banding yang disampaikan oleh pemohon 

atau klien sertifikasi LS ISPO.  Penyampaian banding harus disampaikan oleh pemohon atau 

klien sertifikasi LS ISPO dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak keputusan LS ISPO disampaikan kepada pemohon atau klien LS ISPO. 

 

Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding harus dilaksanakan 

selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya banding. 

 

J. PENERBITAN SERTIFIKAT  

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Penetapan tanggal berlakunya 

sertifikat tidak boleh lebih awal dari tanggal keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LS 

ISPO. 

Informasi yang tercantum dalam sertifikat mengacu pada persyaratan standar acuan LS 

ISPO, dan sekurang-kurangnya mencakup informasi: nama klien, lokasi, nomor izin (jika 

sesuai), nama LS ISPO berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan 

nomor sertifikat, serta referensi prinsip dan kriteria ISPO dan ditandatangani oleh personel LS 

ISPO yang berwenang. 

Dalam hal alamat atau nama perusahaan atau status badan hukum berubah dari yang 

termuat dalam sertifikat ISPO, pemegang sertifikat harus menginformasikan perubahan 

tersebut kepada LS ISPO selambat-lambatnya 15 hari setelah perubahan terjadi untuk 

penyesuaian sertifikatnya. Jika sertifikat ISPO hilang atau rusak, pemegang sertifikat harus 

mengajukan kepada LS ISPO dengan pernyataan fakta dan dokumen pendukung untuk 

penerbitan ulang sertifikat.  

Terhitung tanggal berakhirnya sertifikat, penggunaan tanda ISPO oleh pemegang sertifikat 

harus dihentikan dan sertifikat diserahkan kepada LS ISPO. LS ISPO harus 

menginformasikan kepada publik mengenai berakhirnya sertifikasi ISPO tersebut dan 

penjelasan mengenai status produk bertanda ISPO yang masih beredar dipasar. Jika 

pemegang sertifikat tidak segera mengembalikan sertifikat ISPO setelah masa berlaku 

sertifikat berakhir, maka LS ISPO menarik sertifikat dengan pemberitaan kepada publik. 

 

K. SURVAILEN 

LS ISPO harus memiliki program evaluasi untuk satu siklus sertifikasi dan dikembangkan 

untuk mengidentifikasi kegiatan evaluasi yang dibutuhkan. 

Untuk pemeliharaan sertifikasi, LS ISPO harus melaksanakan pengawasan berkala 

(survailen) minimal 4 kali dalam periode sertifikasi. Survailen dilakukan minimal satu kali 
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dalam tahun kalender, kecuali pada tahun untuk re-sertifikasi, dengan survailen pertama 

dilakukan paling lambat 12 bulan setelah keputusan sertifikasi. 

Pelaksanaan evaluasi dalam survailen dilakukan sesuai dengan evaluasi pada sertifikasi awal 

tanpa konsultasi publik. Keputusan pemeliharaan sertifikasi dari hasil pelaksanaan kunjungan 

survailen dapat dilakukan oleh Tim evaluator. Namun jika hasil survailen menunjukan 

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, maka keputusan 

pemeliharaan sertifikasi harus dilakukan oleh personil yang berbeda dengan Tim Evaluator. 

 

L. SERTIFIKASI ULANG 

Klien mengajukan permohonan sertifikasi ulang kepada LS ISPO selambatnya 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO. 

Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO. 

 

Proses evaluasi dalam sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan proses evaluasi pada 

sertifikasi awal. Keputusan pemberian sertifikasi ulang harus dilakukan oleh personil 

kompeten yang berbeda dengan Tim Evaluator. 

 

M. EVALUASI KHUSUS 

Evaluasi khusus dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:  

a. penyelesaian keluhan yang harus dilakukan melalui evaluasi dengan pemberitahuan 

singkat (short notice); atau 

b. penambahan atau perubahan lingkup sertifikasi ISPO. 

 

N. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT 

LS ISPO harus membekukan sertifikat ISPO yang telah diterbitkan, apabila : 

a. klien yang disertifikasi telah gagal memenuhi persyaratan sertifikasi serta prinsip dan 

kriteria ISPO; dan/atau 

b. klien yang disertifikasi tidak memperbolehkan kunjungan survailen; dan/atau 

c. klien yang disertifikasi telah meminta pembekuan sertifikat secara sukarela. 

 

LS ISPO harus menetapkan jangka waktu perbaikan pembekuan, dengan maksimal 

pembekuan selama 6 bulan. Jika pembekuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan 

yang sesuai, LS ISPO harus mencabut sertifikat yang telah diterbitkan setelah jangka waktu 

perbaikan untuk pembekuan yang ditetapkan terlampaui. 

 

 

Sertifikat ISPO dapat dicabut apabila: 

a. terdapat kesengajaan melakukan ketidaksesuaian kategori Major; dan/atau 

b. terbukti melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang; dan/atau 

c. tidak dapat menindaklanjuti pembekuan yang dilakukan oleh LS ISPO dengan perbaikan 

yang sesuai; dan/atau 
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d. klien yang disertifikasi meminta pencabutan sertifikat ISPO secara sukarela. 

 

Pada masa pembekuan sertifikat ISPO atau setelah pencabutan sertifikat ISPO, klien tidak 

diperkenankan menggunakan tanda ISPO pada produk dan media lainnya. 

 

O. INFORMASI PUBLIK  

LS ISPO harus menyediakan informasi tentang klien yang disertifikasi dengan atau tanpa 

permintaan, termasuk klien yang sertifikasinya dibekukan atau dicabut, yang mencakup 

informasi: 

1. Nama Klien; 

2. Alamat Klien; 

3. Lingkup sertifikasi ISPO; dan 

4. Masa berlaku sertifikat. 

Dalam hal sertifikat ISPO dibekukan atau dicabut, maka LS ISPO melakukan pemberitaan 

kepada publik selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan atau pencabutan. 

 

P. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN  

LS ISPO harus memiliki prosedur yang memadai untuk mengantisipasi masalah potensial, 

termasuk penanganan keluhan dari pihak yang berkepentingan, selain pemegang sertifikat.  

Mekanisme penanganan keluhan harus dapat diakses publik dan LS ISPO harus memastikan 

penanganan keluhan dilakukan secara efektif, serta LS ISPO harus memastikan penanganan 

keluhan yang disampaikan kepada klien LS ISPO telah ditindaklanjuti. 

Dalam hal pihak pengaju keluhan tidak puas dengan tanggapan yang disampaikan LS ISPO, 

mekanisme penanganan keluhan LS ISPO juga harus memberikan kesempatan pihak 

pengaju untuk menyampaikan keluhan kepada KAN. 

Mekanisme pengajuan keluhan untuk sertifikasi ISPO mengikuti diagram alir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Alur Pengajuan Keluhan pada Skema ISPO 

 

Pihak Pengaju 
Keluhan 

LS ISPO KAN Komisi 
ISPO 

Pemegang 
Sertifikat 
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Jika diperlukan, KAN dapat ikut bersama evaluator LS ISPO ke lapangan untuk 

melaksanakan audit investigasi penanganan keluhan dengan pemberitahuan singkat (short 

audit notice). 

 

Q. LOGO ISPO 

Pencantuman dan penerapan logo ISPO digunakan oleh pemegang sertifikat pada produk 

atau kemasan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria ISPO. 

 

R. TANDA ISPO 

Tanda ISPO yang boleh digunakan adalah dalam bentuk, ukuran dan warna yang tepat 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Bentuk, ukuran dan warna tanda ISPO sesuai dengan tanda ISPO. Pemegang sertifikat 

dapat mencantumkan tanda ISPO dengan warna hitam putih karena pertimbangan 

kehematan biaya pencetakan. 

- Setiap pembesaran dan pengecilan ukuran harus proporsional. 

- Pemegang sertifikat harus menyampaikan model penggunaan tanda ISPO pada 

produk/kemasan kepada LS ISPO untuk verifikasi ketepatan penggunaannya. 

 

1) Pencantuman Tanda ISPO 
Tanda ISPO ditampilkan pada produk (apabila memungkinkan), pada kemasan terkecil 
atau apabila tidak memungkinkan pada kemasan yang lebih besar sedemikian rupa 
sehingga mudah dilihat oleh pembeli atau pengguna. Pencantuman tanda ISPO harus 
dengan pencetakan yang permanen di produk atau kemasannya. 

Tanda ISPO yang tidak memungkinkan ditampilkan pada produk (jasa), dapat 
ditampilkan dalam media lain (misal: brosur, papan nama dsb), yang tidak 
menyesatkan atau menyebabkan salah pengertian (misleading). 

Sebagai pernyataan telah memenuhi persyaratan kriteria ISPO tertentu, pada 
pencantumantanda ISPO harus disertai nomor sertifikat ISPO di bawah tanda ISPO.  

 
2) Pemanfaatan Tanda ISPO 

Pemanfaatan tanda ISPO terbatas hanya pada lingkup yang telah dinyatakan sesuai 
dengan persyaratan Kriteria ISPO Produk yang diacu. 
Pemegang sertifikat yang telah diberikan hak penggunaan tanda ISPO berhak 
mempublikasikan tanda ISPO pada brosur atau bahan publikasi lainnya. Tanda ISPO 
tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar ruang lingkup sertifikasinya. 
Logo lembaga sertifikasi dapat dicantumkan bersama-sama dengan tanda ISPO, 
apabila diinginkan oleh pemegang sertifikat. 
 

3) Ketentuan Lain dalam Menggunakan Tanda ISPO 
Jika produsen mengalami pembekuan sertifikasi ISPO, maka harus segera 
menghentikan penggunaan tanda ISPO pada produk, kemasan, dan/atau media lain 
yang digunakan. 
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Pemegang sertifikat yang sertifikatnya dicabut atau telah berakhir masa berlakunya 
dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan penggunaan tanda ISPO pada 
produk atau kemasannya. 

 
BAB V 

ORGANISASI KOMISI ISPO(disesuaikan dengan batang tubuh Perpres) 
 
 
1) Untuk memperlancar tugas, Komisi ISPO dapat membentuk Sekretariat Komisi ISPO. 

2) Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan 
pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan Perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia. Tugas dan susunan keanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri. 

3) Untuk memperlancar tugas, Komisi ISPO dapat membentuk Sekretariat Komisi ISPO. 

 
BAB VI  

PEMBIAYAAN 

 
Biaya yang  diperlukan  untuk  sertifikasi  dibebankan  kepada  pemohon  berdasarkan 
kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi. 

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Komisi ISPO dibebankan 
kepada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

1. Biaya sertifikasi untuk perusahaan usaha budidaya terintegrasi usaha pengolahan, 
perusahaan usaha budidaya, perusahaan usaha budidaya dan perusahaan 
memproduksi minyak sawit untuk energi terbarukan dibebankan kepada perusahaan 
perkebunan. 

2. Biaya sertifikasi untuk usaha kebun plasma dan kebun swadaya dibantu oleh 
pemerintah, pemerintah daerah  atau dapat dibantu sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

3. Sertifikasi dengan pembiayaan dari pemerintah kepada usaha kebun plasma dan 
kebun swadaya dilakukan secara berkelompok.  

4. Pemerintah melalui Komisi ISPO menetapkan standar biaya.  
  

 BAB VII  

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

A. UNIT MANAJEMEN 

1. Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi 
pemegang sertifikat ISPO terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau 
menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO yang ditemukan oleh auditor ISPO 
padasaat survailen, diberikan  sanksi berupa pembekuan selama  3 (tiga) bulan 
terhitung sejak rapat penutupan survailen. 

2. Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan Perusahaan Perkebunan, Kelompok 
Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dapat 
membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, sertifikat ISPO yang dibekukan 
diaktifkan kembali. 

3. Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi 
pemegang sertifikat ISPO dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat 
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penutupan survailen tidak dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah 
diperbaiki, maka sertifikat ISPO dibatalkan oleh Komisi ISPO 

 
B. LEMBAGA SERTIFIKASI (diperkaya oleh BSN) 
Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pembekuan Akreditasi oleh KAN dalam hal: 

1. Lembaga Sertifikasi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat menyelesaikan atau 
memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukan pada waktu survailen; 

2. Melakukan penyimpangan   dalam  penerbitan   sertifikat   ISPO  berdasarkan 
investigasi KAN;dan/atau 

3.   Mempersulit pelaksanaan survailen yang dilakukan KAN. 

 
Lembaga Sertifikasi yang dikenakan status pembekuan tetap dapat melaksanakan 
survailen ke klien (Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya   
atau  Koperasi yang disertifikasi), dan tidak dibenarkan untuk melakukan sertifikasi 
atau re-sertifikasi ISPO. 
 
Lembaga  Sertifikasi  diberikan  sanksi  berupa  pencabutan  dan  pembatalan  oleh 
KAN dalam hal: 

1.   Lembaga Sertifikasi dinyatakan mengalami kepailitan; 

2. Lembaga Sertifikasi tidak memperbaiki ketidak sesuaian yang menyebabkan 
pembekuan pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO yang ditemukan pada waktu 
survailen setelah 3 (tiga) bulan. 

3.  Terbukti melakukan pelanggaran hukum. 

Lembaga Sertifikasi ISPO yang dibatalkan pengakuannya tidak dibenarkan melakukan 
survailen atau re-sertifikasi ke kliennya atau sertifikasi awal. Semua klien yang 
disertifikasinya harus dialihkan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO lainnya dengan 
persetujuan Komisi ISPO. 

KAN harus melaporkan status pembekuan dan pembatalan Lembaga Sertifikasi kepada 
Komisi ISPO dan mengumumkan Lembaga Sertifikasi yang dibatalkan pengakuannya 
melalui Website ISPO. 

 
C. AUDITOR ISPO (diperkaya oleh LEI) 

Auditor ISPO yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban pada saat  survailen 
diberikan diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh 
Komisi ISPO. 

Auditor ISPO yang dibekukan sertifikat auditornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan 
audit dan kegiatan lainnya yang terkait dengan ISPO. 

Auditor ISPO diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi 
ISPO apabila Auditor ISPO dalam 3 (tiga) bulan tidak menunjukkan peningkatan 
kompetensi melalui  seminar,  workshop  atau  pelatihan  dan  menerapkan  prinsip- 
prinsip audit yang benar. 

Auditor ISPO yang dibatalkan sertifikatnya harus mengikuti pelatihan ulang yang 
diselenggarakan oleh Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan. 
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BAB VIII  

PENUTUP 

 
Dengan tersusunnya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) agar menjadi acuan dan 
petunjuk   bagi   Pemerintah,   Pelaku   Usaha   Perkebunan   dan   pelaksana   dalam 
pelaksanaan sertifikasi ISPO. 

 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 JOKO WIDODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 

 

LAMPIRAN II : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       :  00 

TANGGAL :  00 Januari 2017  

 

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK  

PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA 
PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN 
HASIL PERKEBUNAN 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 

1. 

1.1 

 

LEGALITAS LAHAN  

Izin Lokasi   
Perusahaan Perkebunan harus 
memperoleh Izin Lokasi dari pejabat 
yang berwenang.  

 

 

  

1. Memenuhi izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan 
tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 

3. Pemegang Izin Lokasi wajib  membebaskan tanah dalam 
areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Pemegang izin lokasi wajib  memenuhi persyaratan lainya 
yang berlaku. 

 

1.2 

 

 

Perusahaan Perkebunan harus 
memiliki Izin Usaha Perkebunan 

 

Memiliki Izin Usaha Perkebunan, antara lain :  
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 
2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); 
3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)  
4. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 
5. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);  
6. Izin Tetap  Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 
7. Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala 

BKPM atas nama Menteri Pertanian;  
8. Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) dari Menteri 

Pertanian. 

 

1.3 

 

Perolehan lahan usaha perkebunan 

 

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan 
status: 
1. Areal Penggunaan Lain (APL). 
2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 
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3. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). 
4. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 
5. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.  

 

1.4 

 

Hak Atas Tanah 
Perusahaan Perkebunan wajib memiliki 
hak atas tanah berupa  Hak Guna 
Usaha (HGU). / dalam proses 
permohonan HGU. 

 

 
Memenuhi HGU yang luasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perizinan usaha 
perkebunan. 

 

 

1.5 

 

Fasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat  sekitar 
Perusahaan Perkebunan yang 
mengajukan IUP-B atau IUP dengan 
luas 250 ha atau lebih, berkewajiban 
memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat  sekitar dengan luasan 
paling kurang 20% dari luas areal IUP-
B atau IUP. 

 

 

1. Memenuhi kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan 
masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat. 

2. Fasilitasi pembangunan  kebun masyarakat diselesaikan 
paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan 
kebun perusahaan. 

3. Memiliki laporan perkembangan realisasi fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar. 

 

1.6 

 

Lokasi Perkebunan 
Perusahaan Perkebunan harus 
memastikan bahwa penggunaan lahan 
perkebunan telah sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K). 

 

 
1. Memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
2. Memiliki dokumen perolehan hak atas tanah serta Peta 

lokasi kebun. 

 

1.7 

 

Tanah Terlantar 
Perusahaan Perkebunan harus 
memanfaatkan hak atas tanah sesuai 
dengan peruntukannya. 

 

 
Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya. 

 

1.8 

 

Sengketa Lahan 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menyelesaikan sengketa lahan yang 
ada di dalam areanya dengan 

 

 

1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan 
yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta 
dari lahan yang disengketakan tersebut. 

2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa 
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melibatkan instansi yang terkait. sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati 
penyelesaiannya  

3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau 
dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.  

 

1.9 

 

 

Bentuk Badan Hukum  
Perusahaan Perkebunan harus 
berbentuk badan hukum.  

 

 
Dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

 

2 

2.1 

 

MANAJEMEN PERKEBUNAN 

Perencanaan Perkebunan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
perencanaan jangka pendek, 
menengah dan panjang untuk 
memproduksi minyak sawit 
berkelanjutan. 

  

1. Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang memproduksi 
minyak sawit berkelanjutan. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan  
3. Perusahaan Perkebunan memiliki Perencanaan dan 

Evaluasi Usaha Perkebunan.  
4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perusahaan Perkebunan. 
5. Kemitraan  Perusahaan Perkebunan dengan Pihak Ketiga.  

 

2.2 

2.2.1 

2.2.1.1 

 

Penerapan Teknis Budidaya dan 
Pengolahan Hasil  
Penerapan pedoman teknis budidaya 

Pembukaan lahan  
Pembukaan lahan yang memenuhi 
kaidah-kaidah konservasi tanah dan air 

 

 

 

 

1. Perusahaan Perkebunan harus memiliki Standard 
Operating Procedure (SOP) pembukaan lahan termasuk 
penataan lahan. 

2. Perusahaan Perkebunan memiliki Rekaman dan peta 
pembukaan dan penataan lahan. 

 

2.2.1.2 

 

Perbenihan 
Perusahaan  Perkebunan dalam 
melakukan penanaman harus 
menggunakan benih unggul. 

 

 
1. SOP Perbenihan. 
2. Dokumen pelaksanaan penyediaan dan  Sertifikat benih. 
3. Penanganan benih  yang tidak memenuhi persyaratan. 

 

2.2.1.3 

 

Penanaman pada lahan mineral 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan penanaman sesuai baku 

 

 
1. SOP Pedoman Teknis Penanaman Kebun Kelapa Sawit di 

Lahan Mineral. 
2. Dokumen pelaksanaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di 
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teknis. Lahan Mineral. 
 

 

2.2.1.4 

 

Penanaman pada Lahan Gambut 
Perusahaan Perkebunan yang 
melakukan penanaman pada lahan 
gambut harus dilakukan dengan 
memperhatikan karakteristik lahan 
gambut sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan fungsi lingkungan. 

 

 
1. SOP Pedoman Teknis  atau instruksi  kerja untuk  

Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Lahan gambut. 
2. Pengaturan Penurunan Lapisan Tanah gambut tinggi. 
3. Dokumen Pelaksanaan Penanaman di Kebun Lahan 

Gambut.  

 

2.2.1.5 

 

Pemeliharaan Tanaman 

 

1. Pemeliharaan Tanaman dengan menerapkan Good 
Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit. 

2. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pemeliharaan 
tanaman. 

 

2.2.1.6 

 

Pengendalian Organisme 
Pengganggu  Tumbuhan (OPT) 
Perusahaan  Perkebunan harus 
menerapkan sistem Pengendalian 
Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman 
Teknis. 

 

 

1. SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 
2. SOP untuk penanganan limbah pestisida. 
3. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan 

pengendalian OPT serta  penggunaan jenis pestisida 
yang terdaftar. 

2.2.1.7  

Pemanenan 
Perusahaan Perkebunan melakukan 
panen tepat waktu dengan cara yang 
baik dan benar dan mencatat produksi 
TBS. 

 

 
1. SOP  Pemanenan Kelapa Sawit. 
2. Dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan 

tahunan. 
3. Informasi Proyeksi  Produksi. 

 

2.2.2 

2.2.2.1 

 

Penerapan Pedoman Teknis 
Pengolahan Hasil Perkebunan. 
Pengangkutan Tandan Buah Segar 
(TBS). 
Perusahaan Perkebunan harus 
memastikan bahwa TBS yang dipanen 
harus segera diangkut ke tempat 
pengolahan untuk menghindari 
penurunan kualitas. 

 

 

 
 
1. SOP untuk pengangkutan TBS. 
2. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS. 
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2.2.2.2 

 

Penerimaan TBS di Unit Pengolahan 
Kelapa Sawit 
Perusahaan Perkebunan memastikan 
bahwa TBS yang diterima sesuai 
dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan 

 

 
 
1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi  TBS. 
2. Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai 

dengan persyaratan. 
3. Dokumen harga TBS. 
 

 

2.2.2.3 

 

Pengolahan TBS. 
Perusahaan Perkebunan harus 
merencanakan dan melaksanakan 
pengolahan TBS melalui penerapan 
praktek pengolahan yang baik (Good 
Management Practices/ GMP). 

 

 
1. Perusahaan memiliki rekaman/ dokumen serta 

SOP/instruksi kerja  proses pengolahan maupun proses 
pemantauan dan pengukuran kualitas Crude Palm Oil 
(CPO).  

2. Dokumen hasil uji spesifikasi teknis  hasil pengolahan  
3. Dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa 

sawit. 

 

2.3 

 

Tumpang Tindih  dengan Usaha 
Pertambangan 
Perusahaan Perkebunan memiliki 
kesepakatan terhadap penyelesaian 
tumpang tindih dengan usaha 
pertambangan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

1. Bukti tertulis Kesepakatan antara pemegang hak atas 
tanah (Perusahaan Perkebunan) dengan Perusahaan 
Pertambangan. 

2. Bukti Perusahaan Pertambangan telah mengembalikan 
tanah bekas tambang seperti kondisi semula. 

3. Areal penilaian sustanaibility di luar areal yang tumpang 
tindih. 

 

2.4 

 

Rencana dan Realisasi 
Pembangunan Kebun dan Unit 
Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) 

 

1. Dokumen Rencana dan Realisasi pemanfaatan lahan 
(HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan 
kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana 
pendukung dan kebutuhan lainnya.  

2. Dokumen Rencana dan realisasi pembangunan unit 
pengolahan sesuai dengan kapasitas unit PKS. 

 

2.5 

 

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

 

1. SOP pelayanan informasi. 
2. Dokumen pemberian informasi kepada pemangku 

kepentingan sesuai peraturan yang berlaku. 
3. Dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap 

permintaan informasi dari pemangku kepentingan. 
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3. 

 

PELINDUNGAN TERHADAP 
PEMANFAATAN HUTAN ALAM 
PRIMER DAN LAHAN GAMBUT 

 

 

1. Dokumen pelepasan Lahan dari kawasan hutan. 
2. Dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota/Gubernur. 
3. Dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru 

tidak membuka hutan alam primer dan lahan gambut, 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4. 

 

4.1 

 

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN 

Kewajiban Terkait Izin Lingkungan. 

Perusahaan Perkebunan harus 
melaksanakan kewajibannya sesuai 
dengan izin lingkungan. 

 

 

 
1. Memiliki Izin Lingkungan (dokumen AMDAL / UKL-UPL) 

sesuai ketentuan perundang undangan.  
2. Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada 
instansi yang berwenang. 

 

4.2 

 

Pengelolaan Limbah. 

Perusahaan Perkebunan 
melaksanakan kewajiban mengelola 
limbah kelapa sawit sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 

1. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk 
memenuhi baku mutu air limbah 

2. Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk 
pembuangan air limbah ke badan air  

3. Memiliki dokumen izin dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang 
membuang Air Limbah ke laut. 

4. Terpenuhinya air limbah yang dibuang dan/ atau 
dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan 
dan/ atau pemanfaatan. 

5. Memiliki alat pengelolaan emisi udara untuk memenuhi 
baku mutu emisi udara.  

6. Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani 
gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan 
pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup. 

7. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat 
gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada 
Pemerintah Daerah. 

8. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber 
tidak bergerak. 

9. Terpenuhinya baku mutu emisi dari seluruh sumber 
emisi yang ada. 

10. Terpenuhinya baku mutu gangguan (kebisingan, getaran 
dan kebauan) dari sumber gangguan yang ada. 
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4.3 

 

Pemanfaatan Limbah. 
Perusahaan Perkebunan harus 
memanfaatkan limbah untuk 
meningkatkan efisiensi dan mengurangi 
dampak lingkungan. 

 

 
1. Surat izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi 

pada tanah. 
2. SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara). 
3. Dokumen pemanfaatan limbah. 

 

4.4 

 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun  Serta Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3)  
Bahan berbahaya dan beracun dan 
Limbah B3 harus dikelola sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
 

 

 

 

 

 

1. Memiliki SOP atau Instruksi kerja dan implementasinya 
terkait dengan pengelolaan B3 dan limbah B3. 

2. Memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Memiliki izin penyimpanan sementara dari Pemerintah 
Daerah dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

4. Memiliki dokumen Perjanjian kerjasama dengan pihak 
ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk 
menangani limbah B3. 

5. Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan limbah 
B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

4.5 

 

Pengendalian Kebakaran 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 

 

 
1. Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran. 
2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

mencegah dan menanggulangi kebakaran. 
3. Memiliki sistem sarana dan prasarana pengendalian 

kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. 
4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat. 
5. Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, 

penanggulangan, pemantauan kebakaran dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya. 

 

4.6 

 

Kawasan Lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT) / High 
Conservation Value (HCV) 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan identifikasi, sosialisasi  dan 
menjaga kawasan lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi sesuai peraturan 

 

 

 

1. Memiliki SOP pemeliharaan Kawasan Lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT). 

2. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi.    

3. Memiliki peta lokasi  kawasan lindung dan Nilai Konservasi 
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perundangan 

 

Tinggi  .  
4. Melakukan  sosialisasi kawasan lindung dan Nilai 

Konservasi Tinggi kepada tenaga kerja dan masyarakat 
sekitar kebun .  

5. Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan 
lindung dan Nilai Konservasi Tinggi  serta melaporkan 
kepada instansi yang berwenang. 

 

4.6.1 

 

Konservasi Keanekaragaman Hayati 
(biodiversity) 
Perusahaan Perkebunan harus  
melaksanakan konservasi 
keanekaragaman hayati pada areal 
yang dikelola. 

 

 

 

1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati 
(biodiversity). 

2. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di 
kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) 
sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 

3. Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa 
prioritas kepada institusi yang menangani konservasi dan 
perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Melaksanakan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai 
keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas 

4. Memiliki dokumen bila pernah ditemukan dan/atau  insiden 
dengan  satwa prioritas dan/atau satwa liar.  

 

4.6.2 

 

Konservasi Terhadap Sumber dan 
Kualitas Air 

 

 

1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan 
sumber dan kualitas air dan penerapannya.  

2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.  
3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber 

air dan pengukuran kualitas air. 

 

4.6.3 

 

Konservasi kawasan dengan potensi 
erosi  tinggi. 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan konservasi lahan dan 
menghindari potensi erosi tinggi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

1. Memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi 
tinggi. 

2. Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 
3. Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan 

dengan potensi erosi tinggi 

 

4.7 

 

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK) 
Perusahaan Perkebunan harus  
melakukan inventarisasi dan mitigasi 
sumber emisi GRK. 

 

 

 
1. Memiliki SOP mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan 

penerapannya. 
2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK. 
3. Memiliki dokumen tahapan alih fungsi lahan.  
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4. Memiliki dokumen mitigasi GRK. 

 

5. 
 

5.1 

 

TANGGUNG JAWAB TERHADAP 
TENAGA KERJA 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menerapkan  Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  (K3). 

 

 

 

 
1. Memiliki dokumentasi  K3 yang ditetapkan oleh 

Perusahaan Perkebunan. 
2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung  sarana dan 

prasarana. 
3. Memiliki dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan. 
4. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3). 

 

 

5.2 

 

Kesejahteraan dan peningkatan 
kemampuan pekerja 
Perusahaan Perkebunan harus 
meningkatkan  kesejahteraan dan 
kemampuan pekerja sesuai peraturan 
perundangan-undangan. 

 

 

 
1. Memiliki dan menerapkan peraturan tentang upah 

minimum. 
2. Memiliki sistem penggajian baku yang ditetapkan. 
3. Memiliki sarana dan prasarana untuk kesejahteraan 

pekerja 
4. Memiliki kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk 

mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundang-
undangan. 

5. Memiliki program pelatihan untuk peningkatan kemampuan 
pekerja dan dokumen pelaksanaannya. 
 

 

5.3 

 

Penggunaan Pekerja Anak dan 
Diskriminasi dalam Pekerjaan 
Perusahaan Perkebunan dilarang 
mempekerjakan anak di bawah umur 
dan melakukan diskriminasi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 
 
1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja 
2. Memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan 

menjaga kesusilaan.  
3. Menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan 

yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 
4. Memiliki Dokumen terkait penggunaan pekerja anak dan 

diskriminasi dalam pekerjaan.   
5. Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan 

pekerja. 
6. Dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. 

 

 
5.4 

 
Fasilitasi Pembentukan Serikat 
Pekerja 
Perusahaan Perkebunan 

 
1. Memiliki kebijakan untuk mendorong/ memfasilitasi 

terbentuknya serikat pekerja. 
2. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat 
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memfasilitasi terbentuknya Serikat 
Pekerja dalam rangka 
memperjuangkan hak-hak pekerja. 
 

Pekerja 
3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat 

pekerja. 
4. Memiliki dokumen pembentukan serikat pekerja dan 

pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan perkebunan 
dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja. 

 

 

5.5 

 

Perusahaan Perkebunan mendorong 
dan memfasilitasi pembentukan 
koperasi pekerja dan karyawan. 

 

1. Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan 
koperasi. 

2. Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi 
anggota koperasi. 

3. Memiliki dokumen pembentukan koperasi.  
 

 
6. 

 
6.1 

 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN EKONOMI 
MASYARAKAT 
Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan kemasyarakatan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
komitmen sosial, kemasyarakatan dan 
pengembangan potensi kearifan lokal. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Memiliki program peningkatan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan 
Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat 
pada umumnya; 

2. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun 
melalui kemitraan usaha. 

3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui 
berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, 
pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah 
raga, seni budaya dan keagamaan. 

4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan kemasyarakatan/ Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
 

 
6.2 

 
Pemberdayaan Masyarakat Adat/ 
Penduduk Asli 
Perusahaan perkebunan berperan 
dalam mensejahterakan masyarakat 
hukum adat/ penduduk asli. 
 

 
 
1. Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat 

hukum adat (penduduk asli). 
2. Memiliki program melestarikan kearifan lokal. 
3. Memiliki dokumen realisasi program bersama masyarakat 

adat/ penduduk asli. 
 

 
6.3 

 
Pengembangan Usaha Lokal 
Perusahaan perkebunan 
memprioritas kan untuk memberi 

 
Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam 
pengadaan barang dan jasa. 
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peluang pembelian/ pengadaan 
barang dan jasa kepada masyarakat 
di sekitar kebun. 
 

 
 

 
7 

 
PENINGKATAN USAHA SECARA 
BERKELANJUTAN 
Perusahaan Perkebunan dan unit 
pengolahan hasil berkewajiban 
meningkatkan kinerja (teknis, 
ekonomis, sosial, dan lingkungan) 
secara berkelanjutan dengan 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana aksi 
yang mendukung peningkatan produksi 
berkelanjutan 
 

 
 
Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan 
usaha yang berkelanjutan.  
 

 

 

Presiden Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

Joko Widodo 
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LAMPIRAN III : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       :  00 

TANGGAL :  00 Januari 2017  

 

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK  

PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA 
PERKEBUNAN  

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 

1. 

1.1 

 

LEGALITAS LAHAN  

Izin Lokasi   
Perusahaan Perkebunan harus 
memperoleh Izin Lokasi dari pejabat 
yang berwenang.  

 

 

 

1. Memenuhi izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan 
tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 

3. Pemegang Izin Lokasi wajib  membebaskan tanah dalam 
areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Pemegang izin lokasi wajib  memenuhi persyaratan lainya 
yang berlaku. 

 

1.2 

 

 

Perusahaan Perkebunan harus 
memiliki Izin Usaha Perkebunan 

 

Memiliki Izin Usaha Perkebunan, antara lain :  
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 
2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); 
3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)  
4. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 
5. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);  
6. Izin Tetap  Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 
7. Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala 

BKPM atas nama Menteri Pertanian;  
8. Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) dari Menteri 

Pertanian. 

 

1.3 

 

Perolehan lahan usaha perkebunan 

 

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan 
status: 
1. Areal Penggunaan Lain (APL). 
2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 
3. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). 
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4. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 
5. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.  

 

1.4 

 

Hak Atas Tanah 
Perusahaan Perkebunan wajib memiliki 
hak atas tanah berupa  Hak Guna 
Usaha (HGU)/ dalam proses 
permohonan HGU. 

 

 
Memenuhi HGU yang luasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perizinan usaha 
perkebunan. 

  

 

1.5 

 

Fasilitasi Pembangunan Kebun 
Masyarakat  Sekitar 
Perusahaan Perkebunan yang 
mengajukan IUP-B atau IUP dengan 
luas 250 ha atau lebih, berkewajiban 
memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat  sekitar dengan luasan 
paling kurang 20% dari luas areal IUP-
B atau IUP. 

 

 

1. Memenuhi kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan 
masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat. 

2. Fasilitasi pembangunan  kebun masyarakat diselesaikan 
paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan 
kebun perusahaan. 

3. Memiliki laporan perkembangan realisasi fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar. 

 

1.6 

 

Lokasi Perkebunan 
Perusahaan Perkebunan harus 
memastikan bahwa penggunaan lahan 
perkebunan telah sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K). 

 

 

1. Memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

2. Memiliki dokumen perolehan hak atas tanah serta Peta 
lokasi kebun. 

 

1.7 

 

Tanah Terlantar 
Perusahaan Perkebunan harus 
memanfaatkan hak atas tanah sesuai 
dengan peruntukannya. 

 

 
Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya. 

 

1.8 

 

Sengketa Lahan 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menyelesaikan sengketa lahan yang 
ada di dalam areanya dengan 

 

 

1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa 
lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan 
peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 

2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa 
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melibatkan instansi yang terkait. sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati 
penyelesaiannya.  

3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau 
dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.  

 

1.9 

 

 

Bentuk Badan Hukum  
Perusahaan Perkebunan harus 
berbentuk badan hukum.  

 

 
Dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

 

2 

2.1 

 

MANAJEMEN PERKEBUNAN 

Perencanaan Perkebunan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
perencanaan jangka pendek, 
menengah dan panjang untuk 
memproduksi minyak sawit 
berkelanjutan. 

  

1. Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang memproduksi 
minyak sawit berkelanjutan. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan  
3. Perusahaan Perkebunan memiliki Perencanaan dan 

Evaluasi Usaha Perkebunan.  
4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perusahaan Perkebunan. 
5. Kemitraan  Perusahaan Perkebunan dengan Pihak Ketiga.  

 

2.2 

 
2.2.1 

 

 

 

 

Penerapan Teknis Budidaya dan 
Pengolahan Hasil  

Pembukaan lahan  
Pembukaan lahan yang memenuhi 
kaidah-kaidah konservasi tanah dan air 

 

 

 

 
1. Perusahaan Perkebunan harus memiliki Standard 

Operating Procedure (SOP) pembukaan lahan termasuk 
penataan lahan. 

2. Perusahaan Perkebunan memiliki Rekaman dan peta 
pembukaan dan penataan lahan. 

 

2.2.2 

 

Perbenihan 
Perusahaan  Perkebunan dalam 
melakukan penanaman harus 
menggunakan benih unggul. 

 

 

1. SOP Perbenihan. 
2. Dokumen pelaksanaan penyediaan dan  Sertifikat benih. 
3. Penanganan benih  yang tidak memenuhi persyaratan. 

 

2.2.3 

 

Penanaman pada Lahan Mineral 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan penanaman sesuai baku 

 

 
1. SOP Pedoman Teknis Penanaman Kebun Kelapa Sawit di 

Lahan Mineral. 
2. Dokumen pelaksanaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit 

di Lahan Mineral. 
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teknis. 

 

2.2.4 

 

Penanaman pada Lahan Gambut 
Perusahaan Perkebunan yang 
melakukan penanaman pada lahan 
gambut harus dilakukan dengan 
memperhatikan karakteristik lahan 
gambut sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan fungsi lingkungan. 

 

 
1. SOP Pedoman Teknis  atau instruksi  kerja untuk  

Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Lahan gambut. 
2. Pengaturan Penurunan Lapisan Tanah gambut tinggi. 
3. Dokumen Pelaksanaan Penanaman di Kebun Lahan 

Gambut.  

 

2.2.5 

 

Pemeliharaan Tanaman 

 

1. Pemeliharaan Tanaman dengan menerapkan Good 
Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit. 

2. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pemeliharaan 
tanaman. 

 

2.2.6 

 

Pengendalian Organisme 
Pengganggu  Tumbuhan (OPT) 
Perusahaan  Perkebunan harus 
menerapkan sistem Pengendalian 
Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman 
Teknis. 

 

 
 
1. SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 
2. SOP untuk penanganan limbah pestisida. 
3. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan 

pengendalian OPT serta  penggunaan jenis pestisida yang 
terdaftar. 

 

2.2.7 

 

Pemanenan 
Perusahaan Perkebunan melakukan 
panen tepat waktu dengan cara yang 
baik dan benar dan mencatat produksi 
TBS. 

 

 
1. SOP  Pemanenan Kelapa Sawit. 
2. Dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan 

tahunan. 
3. Informasi Proyeksi  Produksi. 

 

2.2.8 

 

 

 

 

Pengangkutan Tandan Buah Segar 
(TBS). 
Perusahaan Perkebunan harus 
memastikan bahwa TBS yang dipanen 
harus segera diangkut ke tempat 
pengolahan untuk menghindari 
penurunan kualitas. 

 

 
 
1. SOP untuk pengangkutan TBS. 
2. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS. 

2.3 Tumpang Tindih  dengan Usaha 
Pertambangan 
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Perusahaan Perkebunan memiliki 
kesepakatan terhadap penyelesaian 
tumpang tindih dengan usaha 
pertambangan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

1. Bukti tertulis Kesepakatan antara pemegang hak atas 
tanah (Perusahaan Perkebunan) dengan Perusahaan 
Pertambangan. 

2. Bukti Perusahaan Pertambangan telah mengembalikan 
tanah bekas tambang seperti kondisi semula. 

3. Areal penilaian sustanaibility di luar areal yang tumpang 
tindih. 

 

2.4 

 

Rencana dan Realisasi 
Pembangunan Kebun dan Unit 
Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) 

 

1. Dokumen Rencana dan Realisasi pemanfaatan lahan 
(HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan 
kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana 
pendukung dan kebutuhan lainnya.  

2. Dokumen Rencana dan realisasi pembangunan unit 
pengolahan sesuai dengan kapasitas unit PKS. 

 

2.5 

 

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

 

1. SOP pelayanan informasi. 
2. Dokumen pemberian informasi kepada pemangku 

kepentingan sesuai peraturan yang berlaku 
3. Dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap 

permintaan informasi dari pemangku kepentingan. 

 

 

3. 

 

PELINDUNGAN TERHADAP 
PEMANFAATAN HUTAN ALAM 
PRIMER DAN LAHAN GAMBUT 

 

1. Dokumen pelepasan Lahan dari kawasan hutan. 
2. Dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota/Gubernur. 
3. Dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru 

tidak membuka hutan alam primer dan lahan gambut, 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4. 

 
4.1 

 

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN 

Kewajiban Terkait Izin Lingkungan. 
Perusahaan Perkebunan harus 
melaksanakan kewajibannya sesuai 
dengan izin lingkungan. 

 

 

 
 

1. Memiliki Izin Lingkungan (dokumen AMDAL / UKL-UPL) 
sesuai ketentuan perundang undangan.  

2. Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada 
instansi yang berwenang .  

 

4.2 

 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun  Serta Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3)  
Bahan berbahaya dan beracun dan 
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Limbah B3 harus dikelola sesuai 
peraturan perundang-undangan 

 

 

 

1. Memiliki SOP atau Instruksi kerja dan implementasinya 
terkait dengan pengelolaan B3 dan limbah B3. 

2. Memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Memiliki izin penyimpanan sementara dari Pemerintah 
Daerah dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

4. Memiliki dokumen Perjanjian kerjasama dengan pihak 
ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk 
menangani limbah B3. 

5. Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan limbah 
B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

4.3 

 

Pengendalian Kebakaran 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 

 

 

 
1. Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran. 
2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

mencegah dan menanggulangi kebakaran. 
3. Memiliki sistem sarana dan prasarana pengendalian 

kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. 
4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat. 
5. Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, 

penanggulangan, pemantauan kebakaran dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.  

 

4.4 

 

Kawasan Lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT) / High 
Conservation Value (HCV) 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan identifikasi, sosialisasi  dan 
menjaga kawasan lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi sesuai peraturan 
perundangan. 

 

 
 
 

1. Memiliki SOP pemeliharaan Kawasan Lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT). 

2. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi.    

3. Memiliki peta lokasi  kawasan lindung dan Nilai Konservasi 
Tinggi  .  

4. Melakukan  sosialisasi kawasan lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi kepada tenaga kerja dan masyarakat 
sekitar kebun.  

5. Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan 
lindung dan Nilai Konservasi Tinggi  serta melaporkan 
kepada instansi yang berwenang. 

 

4.4.1 

 

Konservasi Keanekaragaman Hayati 
(biodiversity) 
Perusahaan Perkebunan harus  
melaksanakan konservasi 

 

 
 

1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati 
(biodiversity). 

2. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di 
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keanekaragaman hayati pada areal 
yang dikelola. 

 

kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) 
sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 

3. Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa 
prioritas kepada institusi yang menangani konservasi dan 
perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Melaksanakan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai 
keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas 

4. Memiliki dokumen bila pernah ditemukan dan/atau  insiden 
dengan  satwa prioritas dan/atau satwa liar.  

 

4.4.2 

 

Konservasi Terhadap Sumber dan 
Kualitas Air 

 

 

1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan 
sumber dan kualitas air dan penerapannya.  

2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.  
3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber 

air dan pengukuran kualitas air. 

 

4.4.3 

 

Konservasi kawasan dengan potensi 
erosi  tinggi. 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan konservasi lahan dan 
menghindari potensi erosi tinggi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

1. Memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi 
tinggi. 

2. Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 
3. Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan 

dengan potensi erosi tinggi. 

 

4.5 

 

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK) 
Perusahaan Perkebunan harus  
melakukan inventarisasi dan mitigasi 
sumber emisi GRK. 

 

 
 

1. Memiliki SOP mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan 
penerapannya. 

2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK. 
3. Memiliki dokumen tahapan alih fungsi lahan.  
4. Memiliki dokumen mitigasi GRK. 

 

5. 
 
 

5.1 

 

TANGGUNG JAWAB TERHADAP 
TENAGA KERJA 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menerapkan  Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  (K3). 

 

 

 

 
1. Memiliki dokumentasi  K3 yang ditetapkan oleh 

Perusahaan Perkebunan. 
2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung  sarana dan 

prasarana. 
3. Memiliki dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan. 



49 

 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 4. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3). 

 

5.2 

 

Kesejahteraan dan peningkatan 
kemampuan pekerja 
Perusahaan Perkebunan harus 
meningkatkan  kesejahteraan dan 
kemampuan pekerja sesuai peraturan 
perundangan-undangan. 

 

 

 
 
1. Memiliki dan menerapkan peraturan tentang upah 

minimum. 
2. Memiliki sistem penggajian baku yang ditetapkan. 
3. Memiliki sarana dan prasarana untuk kesejahteraan 

pekerja. 
4. Memiliki kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk 

mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundang-
undangan. 

5. Memiliki program pelatihan untuk peningkatan 
kemampuan pekerja dan dokumen pelaksanaannya. 

 

5.3 

 

Penggunaan Pekerja Anak dan 
Diskriminasi dalam Pekerjaan 
Perusahaan Perkebunan dilarang 
mempekerjakan anak di bawah umur 
dan melakukan diskriminasi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja. 
2. Memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan 

menjaga kesusilaan . 
3. Menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan 

yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 
4. Memiliki Dokumen terkait penggunaan pekerja anak dan 

diskriminasi dalam pekerjaan.   
5. Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan 

pekerja. 
6. Dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. 

 

5.4 

 

Fasilitasi Pembentukan Serikat 
Pekerja 
Perusahaan Perkebunan 
memfasilitasi terbentuknya Serikat 
Pekerja dalam rangka 
memperjuangkan hak-hak pekerja. 

 

 

 
 
1. Memiliki kebijakan untuk mendorong/ memfasilitasi 

terbentuknya serikat pekerja. 
2. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat 

Pekerja. 
3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat 

pekerja. 
4. Memiliki dokumen pembentukan serikat pekerja dan 

pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan 
perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat 
pekerja. 

 

5.5 

 

Perusahaan Perkebunan mendorong 
dan memfasilitasi pembentukan 

 

1. Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan 
koperasi. 
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koperasi pekerja dan karyawan. 2. Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi 
anggota koperasi. 

3. Memiliki dokumen pembentukan koperasi.  

 

6. 

 
 

6.1 

 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN EKONOMI 
MASYARAKAT 

Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan kemasyarakatan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
komitmen sosial, kemasyarakatan dan 
pengembangan potensi kearifan lokal. 

 

 

 

 

 
 

1. Memiliki program peningkatan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan 
Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat 
pada umumnya. 

2. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun 
melalui kemitraan usaha. 

3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui 
berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, 
pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, 
seni budaya dan keagamaan. 

4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan kemasyarakatan/ Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

 

6.2 

 

Pemberdayaan Masyarakat Adat/ 
Penduduk Asli 
Perusahaan perkebunan berperan 
dalam mensejahterakan masyarakat 
hukum adat/ penduduk asli. 

 

 
 
1. Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat 

hukum adat (penduduk asli). 
2. Memiliki program melestarikan kearifan lokal. 
3. Memiliki dokumen realisasi program bersama masyarakat 

adat/ penduduk asli. 

 

6.3 

 

Pengembangan Usaha Lokal 
Perusahaan perkebunan 
memprioritas kan untuk memberi 
peluang pembelian/ pengadaan 
barang dan jasa kepada masyarakat 
di sekitar kebun. 

 

 

Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam 
pengadaan barang dan jasa 

 

 

 

 

7 

 

PENINGKATAN USAHA SECARA 
BERKELANJUTAN 
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Perusahaan Perkebunan dan unit 
pengolahan hasil berkewajiban 
meningkatkan kinerja (teknis, 
ekonomis, sosial, dan lingkungan) 
secara berkelanjutan dengan 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana aksi 
yang mendukung peningkatan produksi 
berkelanjutan. 

Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan 
usaha yang berkelanjutan.  

 

 

 

Presiden Republik Indonesia 

 

 

 

 

Joko Widodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

LAMPIRAN IV : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       :  00 

TANGGAL :  00 Januari 2017  

 

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK  

PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PENGOLAHAN HASIL 
PERKEBUNAN 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 

1. 
1.1 

 

LEGALITAS LAHAN  
Izin Lokasi   
Perusahaan Perkebunan harus 
memperoleh Izin Lokasi dari pejabat 
yang berwenang.  

 

 

 

1. Memenuhi izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan 
tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 

3. Pemegang Izin Lokasi wajib  membebaskan tanah dalam 
areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain 
sesuai peraturan perundang-undangan 

4. Pemegang izin lokasi wajib  memenuhi persyaratan lainya 
yang berlaku. 

 
1.2 

 

 
Perusahaan Perkebunan harus 
memiliki Izin Usaha Perkebunan 

 
Memiliki Izin Usaha Perkebunan, antara lain :  
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 
2. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)  
3. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 
4. Izin Tetap  Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 
5. Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala 

BKPM atas nama Menteri Pertanian;  
6. Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) dari Menteri 

Pertanian 

 
1.3 

 
Perolehan lahan untuk Lokasi  Unit 
Pengolahan Kelapa Sawit  

 
Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan 
status: 
1. Areal Penggunaan Lain (APL). 
2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 
3. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 
4. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 
5. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.  
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1.4 

 
Tanah Terlantar 
Perusahaan Perkebunan harus 
memanfaatkan hak atas tanah sesuai 
dengan peruntukannya. 

 

Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya. 

 
1.5 

 
Sengketa Lahan 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menyelesaikan sengketa lahan yang 
ada di dalam areanya dengan 
melibatkan instansi yang terkait. 

 

1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa 
lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan 
peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 

2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa 
sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati 
penyelesaiannya  

3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau 
dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.  

 
1.6 

 

 
Bentuk Badan Hukum  
Perusahaan Perkebunan harus 
berbentuk badan hukum.  

 

Dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

 

2 

2.1 

 

MANAJEMEN PERKEBUNAN 

Perencanaan Perkebunan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
perencanaan jangka pendek, 
menengah dan panjang untuk 
memproduksi minyak sawit 
berkelanjutan. 

  

1. Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang memproduksi 
minyak sawit berkelanjutan. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan  
3. Perusahaan Perkebunan memiliki Perencanaan dan 

Evaluasi Usaha Perkebunan.  
4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perusahaan Perkebunan. 
5. Kemitraan  Perusahaan Perkebunan dengan Pihak Ketiga.  

 

2.2 

2.2.1 

 

Penerimaan TBS di Unit Pengolahan 
Kelapa Sawit 
Perusahaan Perkebunan memastikan 
bahwa TBS yang diterima sesuai 
dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan. 

 

 
 
1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi  TBS. 
2. Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai 

dengan persyaratan. 
3. Dokumen harga TBS. 

2.2.2 Pengolahan TBS. 
Perusahaan Perkebunan harus 
merencanakan dan melaksanakan 
pengolahan TBS melalui penerapan 

 
 

1. Perusahaan memiliki rekaman/ dokumen serta 
SOP/instruksi kerja  proses pengolahan maupun proses 
pemantauan dan pengukuran kualitas Crude Palm Oil 
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praktek pengolahan yang baik (Good 
Management Practices/ GMP). 

(CPO).  
2. Dokumen hasil uji spesifikasi teknis  hasil pengolahan  
3. Dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa 

sawit. 

 

2.3 

 

Rencana dan Realisasi 
Pembangunan Kebun dan Unit 
Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) 

 
 

1. Dokumen Rencana dan Realisasi pemanfaatan lahan 
(HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan 
kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana 
pendukung dan kebutuhan lainnya.  

2. Dokumen Rencana dan realisasi pembangunan unit 
pengolahan sesuai dengan kapasitas unit PKS. 

 

2.4 

 

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

 
 

1. SOP pelayanan informasi. 
2. Dokumen pemberian informasi kepada pemangku 

kepentingan sesuai peraturan yang berlaku 
3. Dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap 

permintaan informasi dari pemangku kepentingan. 

 

3. 
 

3.1 

 

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN 

Kewajiban Terkait Izin Lingkungan. 
Perusahaan Perkebunan harus 
melaksanakan kewajibannya sesuai 
dengan izin lingkungan. 

 

 

 
 

1. Memiliki Izin Lingkungan (dokumen AMDAL / UKL-UPL) 
sesuai ketentuan perundang undangan.  

2. Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada 
instansi yang berwenang.  

 

3.2 

 

Pengelolaan Limbah. 
Perusahaan Perkebunan 
melaksanakan kewajiban mengelola 
limbah kelapa sawit sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

1. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk 
memenuhi baku mutu air limbah 

2. Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk 
pembuangan air limbah ke badan air  

3. Memiliki dokumen izin dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang 
membuang Air Limbah ke laut. 

4. Terpenuhinya air limbah yang dibuang dan/ atau 
dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan 
dan/ atau pemanfaatan. 

5. Memiliki alat pengelolaan emisi udara untuk memenuhi 
baku mutu emisi udara.  

6. Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani 
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gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan 
pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup. 

7. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat 
gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada 
Pemerintah Daerah. 

8. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber 
tidak bergerak. 

9. Terpenuhinya baku mutu emisi dari seluruh sumber 
emisi yang ada. 

10. Terpenuhinya baku mutu gangguan (kebisingan, getaran 
dan kebauan) dari sumber gangguan yang ada. 

 

3.3 

 

Pemanfaatan Limbah. 
Perusahaan Perkebunan harus 
memanfaatkan limbah untuk 
meningkatkan efisiensi dan mengurangi 
dampak lingkungan. 

 
 
1. Surat izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi 

pada tanah. 
2. SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara) 
3. Dokumen pemanfaatan limbah 

 

 

3.4 

 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun  Serta Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3)  
Bahan berbahaya dan beracun dan 
Limbah B3 harus dikelola sesuai 
peraturan perundang-undangan 

 

 

 

 
 
 
 
 
1. Memiliki SOP atau Instruksi kerja dan implementasinya 

terkait dengan pengelolaan B3 dan limbah B3 
2. Memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi 

persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 
3. Memiliki izin penyimpanan sementara dari Pemerintah 

Daerah dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

4. Memiliki dokumen Perjanjian kerjasama dengan pihak 
ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk 
menangani limbah B3. 

5. Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan limbah 
B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

3.5 

 

Pengendalian Kebakaran 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 

 

 
 
 
1. Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran. 
2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

mencegah dan menanggulangi kebakaran. 
3. Memiliki sistem sarana dan prasarana pengendalian 

kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. 
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4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat. 
5. Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, 

penanggulangan, pemantauan kebakaran dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya. 

 

3.6 

 

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK) 
Perusahaan Perkebunan harus  
melakukan inventarisasi dan mitigasi 
sumber emisi GRK. 

 

 

1. Memiliki SOP mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan 
penerapannya. 

2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK. 
3. Memiliki dokumen tahapan alih fungsi lahan.  
4. Memiliki dokumen mitigasi GRK. 

 

3.7 

 

Konservasi Terhadap Sumber dan 
Kualitas Air 

 

 

 
1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan 

sumber dan kualitas air dan penerapannya  
2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.  
3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber 

air dan pengukuran kualitas air 
 

 

4. 

4.1 

 

TANGGUNG JAWAB TERHADAP 
TENAGA KERJA 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) 
Perusahaan Perkebunan wajib 
menerapkan  Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  (K3). 

 

 

 

 

1. Memiliki dokumentasi  K3 yang ditetapkan oleh 
Perusahaan Perkebunan. 

2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung  sarana dan 
prasarana. 

3. Memiliki dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan. 
4. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3). 

 

4.2 

 

Kesejahteraan dan peningkatan 
kemampuan pekerja 
Perusahaan Perkebunan harus 
meningkatkan  kesejahteraan dan 
kemampuan pekerja sesuai peraturan 
perundangan-undangan. 

 

 

 

1. Memiliki dan menerapkan peraturan tentang upah 
minimum. 

2. Memiliki sistem penggajian baku yang ditetapkan. 
3. Memiliki sarana dan prasarana untuk kesejahteraan 

pekerja 
4. Memiliki kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk 

mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundang-
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undangan. 
5. Memiliki program pelatihan untuk peningkatan 

kemampuan pekerja dan dokumen pelaksanaannya. 

 

4.3 

 

Penggunaan Pekerja Anak dan 
Diskriminasi dalam Pekerjaan 
Perusahaan Perkebunan dilarang 
mempekerjakan anak di bawah umur 
dan melakukan diskriminasi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja 
2. Memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan 

menjaga kesusilaan  
3. Menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan 

yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 
4. Memiliki Dokumen terkait penggunaan pekerja anak dan 

diskriminasi dalam pekerjaan.   
5. Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan 

pekerja. 
6. Dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. 

 

4.4 

 

Fasilitasi Pembentukan Serikat 
Pekerja 
Perusahaan Perkebunan 
memfasilitasi terbentuknya Serikat 
Pekerja dalam rangka 
memperjuangkan hak-hak pekerja. 

 

 

 

1. Memiliki kebijakan untuk mendorong/ memfasilitasi 
terbentuknya serikat pekerja. 

2. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat 
Pekerja 

3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat 
pekerja. 

4. Memiliki dokumen pembentukan serikat pekerja dan 
pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan 
perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat 
pekerja. 

 

4.5 

 

Perusahaan Perkebunan mendorong 
dan memfasilitasi pembentukan 
koperasi pekerja dan karyawan. 

 
 

1. Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan 
koperasi. 

2. Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi 
anggota koperasi. 

3. Memiliki dokumen pembentukan koperasi. 

5. 

 

5.1 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN EKONOMI 
MASYARAKAT 
Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan kemasyarakatan 
Perusahaan Perkebunan harus memiliki 
komitmen sosial, kemasyarakatan dan 

 

 

 

1. Memiliki program peningkatan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan 
Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat 
pada umumnya; 
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pengembangan potensi kearifan lokal. 

 

2. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun 
melalui kemitraan usaha. 

3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui 
berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, 
pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, 
seni budaya dan keagamaan. 

4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan kemasyarakatan/ Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

 

5.2 

 

Pemberdayaan Masyarakat Adat/ 
Penduduk Asli 
Perusahaan perkebunan berperan 
dalam mensejahterakan masyarakat 
hukum adat/ penduduk asli. 

 

 

1. Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat 
hukum adat (penduduk asli). 

2. Memiliki program melestarikan kearifan lokal. 
3. Memiliki dokumen realisasi program bersama masyarakat 

adat/ penduduk asli. 

 

5.3 

 

Pengembangan Usaha Lokal 
Perusahaan perkebunan 
memprioritas kan untuk memberi 
peluang pembelian/ pengadaan 
barang dan jasa kepada masyarakat 
di sekitar kebun. 

 

Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam 
pengadaan barang dan jasa 

 

 

 

 

6 

 

PENINGKATAN USAHA SECARA 
BERKELANJUTAN 
Perusahaan Perkebunan dan unit 
pengolahan hasil berkewajiban 
meningkatkan kinerja (teknis, 
ekonomis, sosial, dan lingkungan) 
secara berkelanjutan dengan 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana aksi 
yang mendukung peningkatan produksi 
berkelanjutan 

 

 

Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan 
usaha yang berkelanjutan.  

 

 

Presiden Republik Indonesia 

Joko Widodo 
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LAMPIRAN V : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       :  00 

TANGGAL :  00 Januari 2017  

 

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK USAHA KEBUN 
PLASMA  

 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 

1. 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALITAS KEBUN PLASMA 
Legalitas dan Pengelolaan Kebun 
Plasma. 

 

 

1. Mempunyai  sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah. 
2. Mempunyai dokumen penetapan Pekebun plasma. 
3. Mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk 

Budidaya (STD-B). 
4. Memiliki dokumen pembentukan kelompok tani atau 

koperasi. 
5. Memiliki dokumen konversi pengelolaan dari Perusahaan 

Perkebunan ke Pekebun. (Note : Penjelasan tentang 
Dokumen Konversi) 

6. Memiliki dokumen kesepakatan kerjasama antara 
Perusahaan Perkebunan dengan kelompok tani atau 
koperasi. 

7. Memiliki kesepakatan bersama antara pemegang hak atas 
tanah (Pekebun atau kelompok tani atau koperasi) dengan 
pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi. 

8. Kesanggupan pengusaha pertambangan secara tertulis 
untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi 
semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas 
berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan 
kerusakan lahan dan lingkungan. 

 

1.2 

 

Lokasi Perkebunan 
Lokasi kebun plasma  secara teknis, 
harus sesuai dengan  tata ruang dan 
lingkungan yang sesuai untuk 
perkebunan kelapa sawit. 

 

1. Lokasi kebun plasma sesuai dengan peruntukannya dengan 
mengacu penetapan tata ruang atau peraturan daerah 
setempat sesuai dengan peruntukannya. 

2. Memiliki berita acara dalam hal lahan yang digunakan 
merupakan tanah adat/ulayat. 

3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan 
Izin Pelepasan Kawasan Hutan tersedia pada manajer 
plasma. 

4. Akses lokasi kebun plasma memenuhi persyaratan untuk 
mendukung transportasi sarana produksi maupun hasil 
Tandan Buah Segar (TBS). 

5. Manajer Plasma/ perusahaan inti memiliki  : 
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a. Peta lokasi (koordinat);  
b. Peta kelas kesesuaian lahan atau peta jenis tanah;  
c. Peta Topografi. 

 

2 
2.1 

2.1.1 

 

MANAJEMEN KEBUN PLASMA 
Manajemen Kebun 
Organisasi Kelembagaan Kebun 
Plasma. 
Pekebun Perkebunan Kelapa Sawit 
tergabung dalam organisasi kelompok 
yang beranggotakan antara 20 – 50 
Pekebun dan gabungan kelompok tani 
membentuk koperasi sebagai wadah 
bersama untuk memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan ekonomi anggotanya. 

 

 

 

 
 
Kelompok tani dan koperasi  harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus 

kelompok tani dan koperasi; 
2. Memiliki Rencana Kegiatan operasional kelompok tani dan 

koperasi. 
3. Laporan kegiatan kelompok tani dan koperasi yang 

terdokumentasi. 
4. Koperasi harus memiliki akta pendirian dan Anggaran Dasar 

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (RT). 

 

2.1.2 

 

Sengketa Lahan dan Kompensasi 
serta sengketa lainnya 
Manajer plasma, koperasi dan 
kelompok tani harus memastikan 
bahwa lahan perkebunan plasma 
bebas dari status sengketa dengan 
masyarakat disekitarnya atau 
sengketa lainnya. 

 

 

Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 
1. Memiliki catatan status atau kesepakatan penyelesaian 

sengketa pada kebun plasma  
2. Memiliki peta lokasi sengketa lahan.  
3. Memiliki dokumen salinan perjanjian yang telah disepakati. 
4. Dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa 

disimpan manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani. 

 

2.1.3 

 

 

 

 

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

 

1. Daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh 
pemangku kepentingan di kantor manajer plasma atau 
koperasi atau kelompok tani. 

2. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku 
kepentingan. 

3. Rekaman tanggapan/ pemberian informasi kepada 
pemangku kepentingan lainnya. 

 

2.1.4 

 
2.1.4.1 

 

Penerapan Pedoman Teknis 
Budidaya dan Pengangkutan 
Kelapa Sawit. 
Pembukaan lahan 
Pembukaan lahan harus memenuhi 
kaidah-kaidah konservasi tanah dan 

 

 

 

1. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan 
instruksi kerja cara pembukaan lahan untuk kebun 
plasma di kantor manajer plasma. 
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air 2. Memiliki dokumen pembukaan lahan. 

 

2.1.4.2 

 

Perbenihan 
Perusahaan  Perkebunan dalam 
melakukan penanaman harus 
menggunakan benih unggul. 

 
 
1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja Perbenihan. 
2. Memiliki rekaman asal benih yang digunakan. 
3. Memiliki rekaman pelaksanaan perbenihan Kelapa Sawit. 
4. Memiliki rekaman (Berita Acara) penanganan benih  yang 

tidak digunakan. 

 

2.1.4.3 

 

Penanaman pada lahan mineral 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan penanaman sesuai baku 
teknis. 

 
 
 
1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk penanaman yang 

terdokumentasi dan mengacu kepada Pedoman Teknis 
Budidaya Kelapa Sawit.  

2. Mempunyai rekaman pelaksanaan penanaman kelapa sawit 

 

2.1.4.4 

 

Penanaman pada Lahan Gambut 
Perusahaan Perkebunan yang 
melakukan penanaman pada lahan 
gambut harus dilakukan dengan 
memperhatikan karakteristik lahan 
gambut sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan fungsi lingkungan. 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk penanaman pada 
lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 

2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman. 

 

2.1.4.5 

 

Pemeliharaan tanaman 
Pemeliharaan tanaman dalam 
mendukung produktivitas tanaman 
sesuai Pedoman Teknis Budidaya 
Kelapa Sawit dari  Kementerian 
Pertanian. 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman. 
2. Memiliki rekaman pelaksanaan pemeliharaan tanaman. 

 

2.1.4.6 

 

Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (OPT) 
Manajer plasma atau koperasi atau 
kelompok tani harus melakukan 
pengamatan pengendalian OPT (hama, 
penyakit tanaman  dan gulma) dengan 
menerapkan Pengendalian Hama 
Terpadu (PHT) / Integrated Pest 
Management (IPM) sesuai dengan 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk Pengamatan dan  
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) / Integrated Pest 
Management (IPM) . 

2. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk penggunaan 
pestisida. 

3. Memiliki  dokumen pelaksanaan pengamatan dan 
pengendalian OPT. 
(Note : Melihat indikator di Permentan No. 11 Tahun 2015) 
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ketentuan teknis dengan 
memperhatikan aspek lingkungan. 

 

2.1.4.7 

 

Pemanenan 
Manajer plasma atau koperasi atau 
kelompok tani memastikan bahwa 
panen dilakukan tepat waktu dan 
dengan cara yang benar. 

 

 

1. Mempunyai SOP dan Instruksi Kerja pelaksanaan 
pemanenan sesuai pedoman teknis budidaya perkebunan.  

2. Memiliki rekaman pelaksanaan pemanenan. 

 

2.1.4.8 

. 

Pengangkutan Buah. 
Koperasi memastikan bahwa TBS yang 
dipanen harus segera diangkut ke 
tempat pengolahan untuk menghindari 
kerusakan buah. 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk pengangkutan TBS 
di koperasi atau manajer plasma 

2. Memiliki dokumen pengangkutan TBS. 

 

2.1.4.9 

 

Penyerahan dan Penetapan Harga 
TBS 
Sesuai dengan kesepakatan kerjasama 
antara perusahaan perkebunan dengan 
koperasi, maka produksi TBS Pekebun 
plasma dijual ke perusahaan dengan 
berpedoman kepada harga yang 
ditetapkan olehTim Penetapan Harga 
TBS. 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja penyerahan TBS ke pabrik. 
2. Memiliki dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak 

sesuai dengan persyaratan. 
3. Memiliki dokumen harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan 

Harga TBS dan harga pembelian TBS Pekebun oleh 
perusahaan. 

4. Memiliki dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan. 

 

2.2 

 

 

 

 

Perlindungan Terhadap Sumber 
Air 
Memelihara sumber / mata air 
apabila di lokasi kebun terdapat 
sumber / mata air termasuk 
sempadan sungai. 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja perlindungan sumber air.  
2. Tidak menanam di sekitar sumber air dan/ atau sempadan 

sungai, danau, rawa dan pantai dengan jarak sesuai yang 
telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. (Untuk 
Sumber Air merujuk pada UU No. 7 Tahun 2004, Pantai 
merujuk pada UU Pesisir) 

3. Memiliki dokumen jarak tanam dan perlindungan dan 
pemeliharaan sumber/ mata air terdokumentasi. 

 

3 

 

 

PENGELOLAAN DAN 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN 
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3.1 Kewajiban terkait izin lingkungan  
Pelaku usaha perkebunan kelapa 
sawit wajib melaksanakan 
persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam Izin Lingkungan 
(IL) 

 

1. Memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Izin 
Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
oleh manajer plasma.  

3. Memiliki dokumen penerapan pelaksanaan Izin Lingkungan. 

 

3.2 

 

 

 

 

Pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 
Kelompok tani, koperasi,  manajer 
plasma harus melakukan pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran di 
kebun dan lingkungan sekitarnya. 

 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 

2. Mempunyai regu penanggulangan kebakaran atau Sumber 
Daya Manusia (SDM) Pekebun yang mampu mencegah dan 
menanggulangi kebakaran. 

3. Mempunyai organisasi dan sistem tanggap darurat 
4. Memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran.  

 

3.3 
 

3.3.1 

 

Kawasan Lindung dan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT) / High 
Conservation Value (HCV) 
Konservasi keanekaragaman hayati 
(biodiversity). 
Pekebun, kelompok tani, koperasi dan 
manajer plasma harus menjaga dan 
melestarikan keaneka ragaman hayati 
pada areal yang dikelola sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja identifikasi dan perlindungan 
satwa dan tumbuhan di lingkungan perkebunan. 

2. Mempunyai daftar satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar 
kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan 

3. Mempunyai dokumen pelaksanaan sosialisasi kepada 
Pekebun atau kelompok tani. 

 

3.3.2 

 

Konservasi Terhadap Sumber dan 
Kualitas Air 

 

 

1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan 
sumber dan kualitas air dan penerapannya.  

2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.  
3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air 

dan pengukuran kualitas air. 

 

3.3.3 

 

Konservasi kawasan dengan potensi 
erosi  tinggi. 
Perusahaan Perkebunan harus 
melakukan konservasi lahan dan 
menghindari potensi erosi tinggi sesuai 

 

 

1. Memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi 
tinggi. 

2. Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 
3. Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan 
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peraturan perundang-undangan. potensi erosi tinggi 

 

4 

 

 

 

 

 

TANGGUNG JAWAB TERHADAP 
TENAGA KERJA  

 

1. Mempunyai SOP dan Instruksi Kerja K3 sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

2. Mempunyai dokumen pelaksanaan pelatihan oleh 
perusahaan tentang K3  

3. Memiliki dokumen penerapan K3. 
4. Memiliki rekaman yang membuktikan tidak menggunakan 

pekerja anak 
(Note : Penjelasan lebih detail di Panduan) 

 

5. 

 

 

 

 

 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Koperasi membantu dan melakukan 
pemberdayaan terhadap masyakat 
sekitar. 

 

 

Memiliki dokumen bahwa  koperasi telah memberi bantuan dan 
melakukan pemberdayaan masyarakat. 

 

6. 

 

PENINGKATAN USAHA SECARA 
BERKELANJUTAN 
Pekebun, kelompok tani, koperasi, 
dengan bimbingan manajer plasma dan 
lembaga/instansi terkait lainnya terus 
menerus meningkatkan kinerja (sosial, 
ekonomi dan lingkungan) dengan 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana aksi 
yang mendukung peningkatan produksi 
kelapa sawit berkelanjutan 

 

 

Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang 
dilakukan. 

 

 

Presiden Republik Indonesia 

 

 

Joko Widodo 
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LAMPIRAN VI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       :  00 

TANGGAL :  00 Januari 2017  

 

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK USAHA KEBUN 
SWADAYA 

 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR 

 

1. 

1.1 

 

 

 

 

LEGALITAS LAHAN PEKEBUN 
SWADAYA 
Legalitas dan pengelolaan lahan 
Pekebun swadaya. 

 

.  

1. Mempunyai Sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik 
dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. 

2. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya 
(STD-B). 

 

1.2 

 

Lokasi Perkebunan 
Lokasi kebun Pekebun swadaya 
secara teknis, sesuai dengan tata 
ruang dan lingkungan untuk 
perkebunan kelapa sawit 

 

 
1. Lokasi kebun Pekebun swadaya  harus sesuai dengan  

penetapan tata ruang setempat. 
2. Akses lokasi kebun menuju tempat 

pengumpul/pengangkutan TBS harus memenuhi 
persyaratan agar TBS terjaga kualitasnya. 

 

2 

 

2.1 

2.1.1 

 

ORGANISASI PEKEBUN DAN 
PENGELOLAAN KEBUN PEKEBUN 
SWADAYA 
Organisasi Kelembagaan Kebun  
Pekebun Swadaya 
Pekebun swadaya dapat bergabung 
dalam kelompok tani atau koperasi 
sebagai wadah bersama  untuk 
memenuhi aspirasi dan  kebutuhan 
anggotanya. 

 

 

 

 

Kelompok tani atau koperasi  harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
1. Memiliki tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan 

koperasi. 
2. Mempunyai dokumen pembentukan dan susunan 

pengurus kelompok tani atau koperasi yang diketahui oleh 
pejabat berwenang. 

3. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional  
Pekebun, kelompok tani atau koperasi. 
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4. Tersedia laporan kegiatan Pekebun, kelompok tani atau 
koperasi yang terdokumentasi. 

 

2.1.2 

 

Sengketa Lahan dan Kompensasi 
serta Sengketa Lainnya 
Pekebun swadaya harus memastikan 
bahwa lahan perkebunan bebas dari 
status sengketa dengan masyarakat 
disekitarnya atau sengketa lainnya 

  

 

Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 
1. Memiliki catatan status/ kesepakatan penyelesaian 

sengketa  pada kebun swadaya dan tersedia peta lokasi 
sengketa lahan tersedia di pekebun swadaya. 

2. Mempunyai  salinan perjanjian yang telah disepakati. 
3. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk 

penyelesaian sengketa. 

 

2.1.3 

 

Pemberian informasi kepada instansi 
terkait dan pemangku kepentingan 
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 
terkecuali  menyangkut hal yang patut 
dirahasiakan 

 
 

1. Tersedia Daftar jenis informasi dan data yang dapat 
diperoleh oleh pemangku kepentingan di pekebun 
swadaya. 

2. Tersedia dokumen permintaan informasi oleh 
pemangku kepentingan. 

3. Tersedia dokumen tanggapan / pemberian informasi 
kepada  pemangku kepentingan. 

 

2.2 

 
2.2.1 

 

Penerapan Pedoman Teknis 
Budidaya dan Pengangkutan Kelapa 
Sawit. 
Pembukaan lahan 
Pembukaan lahan harus memenuhi 
kaidah-kaidah konservasi tanah dan air 

 

 

 

1. Memiliki SOP dan instruksi kerja cara pembukaan 
lahan. 

2. Memiliki dokumen pembukaan lahan. 

 

2.2.2 

 

Perbenihan 
Untuk mendukung produktivitas 
tanaman dari kebun plasma, benih 
yang digunakan harus berasal dari 
sumber benih yang telah mendapat 
rekomendasi dari pemerintah. 

 

 

1. Benih tanaman berasal dari sumber benih yang 
direkomendasi oleh pemerintah. Apabila Pekebun 
menggunakan benih asalan, dalam peremajaan 
Pekebun harus menggunakan benih unggul 
bersertifikat. 

2. Pelaksanaan perbenihan dan pembibitan kelapa sawit 
sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh 
Kementerian Pertanian. 

3. Mempunyai catatan asal benih. 
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2.2.3 

 

Penanaman pada lahan mineral 
Perusahaan inti dalam melakukan 
penanaman harus sesuai baku teknis 
dalam mendukung produktivitas 
tanaman 

 

1. Pekebun melaksanakan penanaman yang sesuai 
Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik Good 
Agriculture Practise (GAP). 

2. Tersedia catatan pelaksanaan penanaman. 
 

 

2.2.4 

 

Penanaman pada lahan gambut  
Penanaman kelapa sawit di kebun 
Pekebun swadaya di lahan gambut 
dapat dilakukan dengan memperhatikan 
karakteristik lahan gambut sehingga 
tidak menimbulkan kerusakan fungsi 
lingkungan 

 

 
1. Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut  

yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

2. Memiliki  catatan pelaksanaan penanaman. 

 

2.2.5 

 

Pemeliharaan tanaman 
Pemeliharaan tanaman dalam 
mendukung produktivitas tanaman. 

 
Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan 
pelaksanaan pemeliharaan tanaman. 

 

2.2.6 

 

Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (OPT) 
Pekebun, kelompok tani, koperasi 
harus melakukan pengamatan 
pengendalian OPT dengan 
menerapkan Pengendalian Hama 
Terpadu (PHT) sesuai dengan 
ketentuan teknis dengan 
memperhatikan aspek lingkungan 

 

 

 

1. Memiliki Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian 
Hama Terpadu (PHT) / Integrated Pest Management 
(IPM) 

2. Mempunyai Petunjuk Teknis instruksi kerja untuk 
penggunaan pestisida. 

3. Mempunyai catatan jenis dan pengendali OPT lainnya 
(parasitoid, predator, agensia hayati, feromon, dll.) 

4. Mempunyai  sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk 
teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih 

5. Ada ruang penyimpanan alat dan bahan kimia  
pengendalian OPT. 

 

2.2.7 

 

Pemanenan 
Pekebun, kelompok tani, koperasi 
memastikan bahwa panen dilakukan 
tepat waktu dan dengan cara yang 
benar. 

 

 

1. Buah yang dipanen adalah buah matang panen dan 
dilakukan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis 
panen. 

2. Mempunyai  catatan waktu dan lokasi pelaksanaan 
pemanenan. 
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2.2.8 

 

Pengangkutan Buah. 
Pekebun swadaya memastikan 
bahwa TBS yang dipanen harus 
segera diangkut ke tempat 
pengolahan untuk menghindari 
kerusakan buah . 

 

 

1. Memiliki catatan untuk jumlah pengangkutan TBS dan 
nama dan lokasi pabrik yang dituju. 

2. Menggunakan alat transportasi yang baik dan alat 
pendukung lainnya 

2.2.9 Penjualan dan Kesepakatan 
Harga TBS 
Produksi TBS Pekebun dijual 
berpedoman kepada harga yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

1. Memiliki  informasi harga yang berpedoman pada 
penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan 
Harga TBS. 

2. Memiliki  catatan  penerimaan TBS yang sesuai dengan 
persyaratan. 

3. Memiliki catatan harga. 
4. Memiliki  dokumen realisasi pembelian.  

 

3 
 

3.1 

 

PENGELOLAAN DAN 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN 
Pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran. 
Pekebun swadaya harus melakukan 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran 
kebunnya di lingkungannya masing-
masing. 

 

 

 

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar 
dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran. 

 

3.2 

 

 

Pelestarian keanekaragaman hayati 
(biodiversity). 
Pekebun swadaya harus menjaga dan 
melestarikan keaneka ragaman hayati 
pada areal yang dikelola sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 

 

1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area 
tersebut dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah 
dimulainya usaha perkebunan. 

2. Tersedia catatan satwa dan tumbuhan di kebun dan 
sekitar kebun. 
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4. 

 

PENINGKATAN USAHA SECARA 
BERKELANJUTAN 
Pekebun swadaya terus menerus 
meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi 
dan lingkungan) dengan 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana aksi 
yang mendukung peningkatan 
produksi kelapa sawit berkelanjutan. 

 

 

Tersedia catatan hasil penerapan peningkatan yang 
dilakukan. 

 

Presiden Republik Indonesia 

 

 

 

 

Joko Widodo 

 

 

 

 


