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RESUME 

Maraknya kampanye negatif dengan menggunakan isu lingkungan dan sosial yang menyerang industri sawit memunculkan 
tuntutan konsumen global terkait terpenuhinya sertifikasi keberlanjutan untuk produk sawit oleh produsen. Sertifikasi 
keberlanjutan tersebut juga telah digunakan oleh negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai persyaratan untuk 
mengimpor minyak sawit maupun produk turunannya ke negara tersebut.  

Dalam sejarah pertanian khususnya k omoditas minyak nabati global, baru minyak sawit yang diharuskan memiliki 
sertifikasi keberlanjutan. Padahal dengan memahami konsep multifunction agriculture, minyak sawit memiliki fungsi ekonomi, 
fungsi sosial budaya dan fungsi pelestarian alam sehingga terjamin sustainability-nya. Meskipun terkesan mendiskriminasi sawit, 
namun untuk mengakomodir tuntutan konsumen global dan negara importir, maka dibentuklah berbagai sistem sertifikasi 
keberlanjutan minyak sawit, salah satunya yang berlaku di Indonesia adalah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).  

Sejak dikembangkan pada tahun 2009 hingga kini, ISPO memiliki aturan yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/2011 
yang diganti menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015. Realisasi hingga Juni tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 
sekitar 27 persen luas areal kebun sawit Indonesia yang telah tersertifikasi ISPO. Bahkan proporsi kebun sawit rakyat yang 
tersertifikasi ISPO sangat kecil yakni hanya sebesar 0.21 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya hambatan yang dihadapi 
oleh pelaku usaha perkebunan dalam memenuhi indikator untuk budidaya sawit yang berkelanjutan. 

Perayaan ulangtahun ISPO yang ke-11 pada tahun 2020 ini, juga diwarnai juga dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 
No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres ISPO ini tidak merevisi atau 
menggantikan Permentan 11/2015, namun dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang telah ada sebelumnya 
sekaligus untuk mengakomodir dinamika pasar global dan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs. Selain tujuan yang semakin 
komprehensif, terdapat perbedaan lain yang cukup mendasar seperti: prinsip ISPO, kelembagaan ISPO, mandatori ISPO bagi 
pekebun sawit rakyat, bantuan pendanaan dan kewenangan lembaga sertifikasi. 

Meskipun Perpres ISPO sudah relatif komprehensif, namun konsep sustainability yang diadopsi dalam ISPO (maupun sistem 
sertifikasi berkelanjutan lainnya) masih memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi menghambat terwujudnya visi industri 
sawit yang berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang dapat dikritisi dari konsep sustainability tersebut adalah sebagai berikut: (1) 
konsep keberlanjutan yang absolut; (2) sustainability yang tersekat-sekat (divisiability); (3) belum meng-cover produk olahan 
berbasis sawit; (4) belum meng-cover isu tracebility dan supply chain mechanism; (5) pekebun sawit rakyat yang terancam phase 
out; (6) hambatan implementasi kemitraan perusahaan dan masyarakat; (7) kurangnya sinergi dengan kebijakan pemerintah; dan 
(8) consumer’s willingness to pay rendah terhadap produk minyak sawit yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, diharapkan para stakeholder khususnya Pemerintah Indonesia dapat menganalisis lebih lanjut poin-poin 
yang telah dikritisi tersebut dan kemudian mengakomodirnya dalam bentuk peraturan teknis (misal peraturan menteri) sebagai 
pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk mewujudkan industri sawit nasional yang semakin lestari dan berkelanjutan, 
berdaya saing dan diterima oleh pasar nasional maupun global. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya tingkat 
pendapatan dan pengetahuan (akses 
informasi) menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi preferensi konsumen global 
terhadap produk pertanian. Di masa lampau, 
keputusan konsumen dalam membeli 
produk pertanian hanya dipengaruhi oleh 
atribut harga dan kuantitas atau kualitas 
produk, namun kini atribut produk yang 
mempengaruhi preferensi konsumen 
mengalami perubahan bahkan hingga 
menimbulkan tuntutan konsumen. Salah 
satu atribut produk pertanian yang sering 
dituntut oleh konsumen global adalah 
atribut lingkungan dan sosial. 

Industri sawit beserta produknya 
menjadi salah satu sektor dan produk 
pertanian yang sering mengalami kampanye 
negatif terkait isu lingkungan dan sosial 
sehingga dianggap menjadi sektor yang tidak 
berkelanjutan. Dengan maraknya kampanye 
tersebut menyebabkan konsumen global 
menuntut terpenuhinya aspek-aspek 
keberlanjutan (ekonomi, sosial dan 
lingkungan) dalam tata kelola budidaya 
sawit untuk menghasilkan produk-produk 
berbasis sawit. Isu keberlanjutan tersebut 
juga telah digunakan oleh negara maju 
seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat 
sebagai persyaratan untuk mengimpor 
minyak sawit maupun produk turunannya 
ke negara tersebut.  

Dalam sejarah pertanian global, hanya 
minyak sawit yang dipertanyakan isu 
keberlanjutannya bahkan dituntut memiliki 
sertifikasi keberlanjutan, sedangkan minyak 
nabati lainnya tidak dituntut hal yang sama. 
Padahal dengan memahami konsep 
multifunction agriculture, minyak sawit sama 
seperti minyak nabati lainnya yang juga 
merupakan bagian dari produk pertanian 
yang memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial 
budaya dan fungsi pelestarian alam sehingga 
terjamin sustainability-nya (PASPI, 2020). 
Meskipun terkesan mendiskriminasi sawit, 
namun untuk mengakomodir tuntutan 
konsumen global dan negara importir, maka 
dibentuklah berbagai sistem sertifikasi 
keberlanjutan minyak sawit seperti 
Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan 
Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). 

Di Indonesia, pemerintah 
mengembangkan ISPO sebagai pedoman dan 
standar tata kelola budidaya kelapa sawit 
sejak tahun 2009. Melalui ISPO, pemerintah 
dan para pelaku industri sawit tidak hanya 
akan untuk menjawab isu dan tuntutan 
konsumen global serta negara importir 
namun juga menjadi upaya berbenah diri 
agar industri sawit nasional dapat terus 
berkelanjutan dan lestari sehingga 
manfaatnya dapat dinikmati antar generasi. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan perkembangan peraturan 
ISPO sekaligus mengevaluasi dan 
mengkritisi konsep sustainability yang 
digunakan sebagai pedoman dan standar 
nasional  dalam rangka mengembangkan 
pembangunan industri sawit nasional yang 
berkelanjutan dan berdaya saing. 
 
 

UPDATE PERKEMBANGAN 
PERATURAN ISPO 

“Industri Sawit Indonesia yang Semakin 
Berkelanjutan” menjadi term baru atau 
jargon yang sering digaungkan oleh para 
stakeholder sawit di Indonesia dalam satu 
dekade terakhir. Term tersebut juga tidak 
hanya dijadikan sebagai slogan, namun 
menjadi visi yang ingin dicapai dalam rangka 
pembangunan industri sawit nasional di 
masa depan. Oleh karena itu, dalam rangka 
mewujudkan visi tersebut, Pemerintah 
Indonesia mengembangkan sistem 
sertifikasi keberlanjutan minyak sawit yang 
dinamai ISPO.   

Sertifikasi ISPO ini dibentuk bukan 
bermaksud untuk menggantikan/menyaingi 
RSPO yang telah lebih awal diinisiasi 
perusahaan/industri sektor sawit dan 
produk hilir, LSM dan akademisi di tingkat 
global pada tahun 2004. Sertifikasi ISPO 
yang dibentuk pada tahun 2009, merupakan 
standar nasional dalam budidaya sawit yang 
bertujuan untuk meningkatkan daya saing 
minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan 
ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi 
komitmen Presiden Republik Indonesia 
untuk mengurangi gas rumah kaca serta 
memberi perhatian terhadap masalah 
lingkungan  berkelanjutan.  

Dasar hukum ISPO adalah Peraturan 
Menteri Pertanian No.19/2011 yang 
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kemudian mengalami perubahan dan 
digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian 
No. 11/2015. ISPO juga memiliki tujuh 
prinsip keberlanjutan, yaitu: (1) Peningkatan 
Usaha Secara Berkelanjutan; (2) Sistem 
Perizinan dan Manajemen Perkebunan; (3) 
Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan 
Pengelolaan Kelapa Sawit; (4) Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan; (5) Tanggung 
Jawab terhadap Pekerja; (6) Tanggung 
Jawab Sosial Komunitas; dan (7) 
Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi 
Masyaralat. Dari ketujuh prinsip tersebut 
kemudian diterjemahkan menjadi ratusan 
indikator (kriteria) dalam pemenuhan 
sertifikasi.  

Dalam Permentan 11/2015 tersebut, 
sertifikasi ISPO berlaku secara wajib 
(mandatory) bagi perusahaan perkebunan 
sawit. Pengujian tingkat pelaksanaan tata 
kelola perkebunan pada perusahaan 
perkebunan kelapa sawit dilakukan secara 
periodik melalui penilaian/sertifikasi seperti 
SMK 3, Klasifikasi Perkebunan, SNI, 
Sertifikasi ISO, Good Corporate Governance 
dan Sertifikasi ISPO (PASPI, 2019). 
Sertifikasi ISPO juga berlaku secara sukarela 
atau voluntary bagi pekebun sawit rakyat 
swadaya dan plasma maupun perusahaan 
perkebunan yang memproduksi minyak 
kelapa sawit untuk energi terbarukan.  

Hingga 31 Juni 2020 berdasarkan data 
Dirjebun (2020), Komisi ISPO berhasil 
mengeluarkan 621 sertifikat ISPO yang 
sudah diterbitkan dengan total areal kebun 
sawit yang tersertifikasi seluas 5.45 juta 
hektar. Secara rinci terdiri dari: 557 
sertifikat bagi perusahaan swasta (5.15 juta 
hektar), 50 sertifikat bagi perusahaan 
negara (713 ribu hektar), dan 14 koperasi 
pekebun sawit rakyat swadaya dan plasma 
(12.27 ribu hektar). Hal ini berarti bahwa 
hanya sekitar 27 persen luas areal kebun 
sawit Indonesia yang telah tersertifikasi 
ISPO. Bahkan proporsi kebun sawit rakyat 
yang tersertifikasi ISPO sangat kecil yakni 
hanya sebesar 0.21 persen. Dilihat dari 
realisasi ISPO yang rendah, menunjukkan 
bahwa adanya hambatan yang dihadapi oleh 
pelaku usaha.  

Perayaan ulangtahun ISPO yang ke-11 
pada tahun 2020 ini, diwarnai dengan 
diterbitkannya Peraturan Presiden No. 
44/2020 tentang Sistem Sertifikasi 

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia. Perpres ISPO ini tidak merevisi 
atau menggantikan Permentan 11/2015, 
asal peraturan dalam Permentan tersebut 
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
Perpres (pasal 28). Perpres ini juga dibuat 
untuk melengkapi peraturan mengenai 
sistem sertifikasi keberlanjutan minyak 
sawit yang telah ada sebelumnya dalam 
rangka penguatan ISPO. Hal tersebut 
tercermin dari tujuan penyelenggaraan 
sistem sertifikasi ISPO yang terdapat dalam 
pasal 3 yang semakin komprehensif, yaitu: 
(a) memastikan dan meningkatkan 
pengelolaan serta pengembangan 
perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan 
kriteria ISPO; (b) meningkatkan 
keberterimaan dan daya saing hasil 
perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar 
nasional dan internasional; dan (c) 
meningkatkan upaya percepatan penurunan 
emisi gas rumah kaca. 

Dalam perpres tersebut juga terdapat 
definisi dari sertifikasi ISPO yakni rangkaian 
kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usah 
perkebunan kelapa sawit yang berkaitan 
dengan pemberian jaminan tertulis bahwa 
produk dan/atau tata kelola perkebunan 
kelapa sawit telah memnuhi prinsip dan 
kriteria ISPO. Dalam pasal 4 juga disebutkan 
prinsip ISPO yang memiliki perbedaan 
dibandingkan dengan Permentan ISPO 
sebelumnya, adapun ketujuh prinsip 
tersebut meliputi: (1) Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan; (2) 
Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik; 
(3) Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Sumberdaya Alam dan Keanakeragaman 
Hayati; (4) Tanggung Jawab Ketenagkerjaan; 
(5) Tanggung Jawab Sosial dan 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; (6) 
Penerapan Transparansi; dan (7) 
Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan. 

Diterbitkannya Perpres ISPO ini juga 
mencerminkan bahwa pengembangan 
industri sawit yang berkelanjutan menjadi 
tanggung jawab dan fokus pemerintah. 
Berbeda dengan Komisi ISPO (dalam 
Permentan) yang diketuai oleh Dirjen 
Perkebunan Kementerian Pertanian dan 
dibantu oleh Sekretariat ISPO, Komite ISPO 
(dalam Perpres) melibatkan beberapa 
kementerian/lembaga terkait (ex officio), 
bukan lagi tanggung jawab satu 
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kementerian/sektoral. Dewan Pengarah 
Komite ISPO diketuai oleh Menko 
Perekonomian dan ketua harian yaitu 
Menteri Pertanian, dengan beranggotakan 
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri 
Perdagangan, Menteri Perindustrian, 
Menteri dalam Negeri dan Kepala Badan 
Standarisasi Nasional (BSN)/Komite 
Akreditasi Nasional (KAN). Dengan 
terbentuknya Komite ISPO tersebut, 
diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan yang selama ini menjadi 
hambatan dalam realisasi ISPO, terkait 
berbagai aturan pemerintah yang saling 
mengunci dan tumpang tindih. Selain 
kementerian dan lembaga pemerintah, 
Komite ISPO juga terdiri dari asosiasi pelaka 
usaha, akademisi dan pemantau independen. 

Perbedaan lainnnya yang cukup 
mendasar pada aturan Permentan 11/2015 
dan Perpres 44/2020 adalah kewajiban ISPO 
berlaku tidak hanya untuk perusahaan 
perkebun sawit (budidaya, pengolahan dan 
integrasi), namun pekebun sawit rakyat 
(swadaya dan plasma) juga diwajibkan juga 
memiliki sertifikasi ISPO. Untuk mengajukan 
permohon sertifikasi ISPO tersebut, pekebun 
wajib melampirkan Surat Tanda Daftar 
Perkebunan (STDB) dan hak atas tanah. 
Mandatory ISPO bagi pekebun sawit berlaku 
dalam jangka 5 tahun sejak Perpres ini 
diundangkan. Dan jika pekebun sawit (dan 
perusahaan sebagai pelaku usaha) 
melanggar ketentuan wajib ISPO, maka akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa 
teguran tertulis, denda bahkan penghentian 
sementara dari usaha perkebunan kelapa 
sawit. 

Pekebun juga mendapatkan bantuan 
pendanaan yang dapat bersumber dari 
APBN, APBD dan/atau sumber lainnya yang 
sah. Salah satu sumber dana sertifikasi ISPO 
dapat berasal dari dana pungutan ekspor 
sawit yang dikelola oleh BPDPKS. 
Berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan 
No.144/Kpts/OT.05/4/2020 tentang 
Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana 
Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka 
Pendanaan Badan Pengelolan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit, menjelaskan 
terdapat proses verifikasi teknis dan 
beberapa syarat dalam rangka pencairan 
dana untuk ISPO (BPDPKS, 2020).  

Verifikasi teknis pada perkebunan 
kelapa sawit berupa proses sertifikasi 
dan/atau sertifikasi ISPO. Untuk bisa 
melakukan verfikasi teknis harus memenuhi 
sejumlah persyaratan seperti tergabungnya 
dalam Kelompok Tani/Gapoktan/koperasi 
atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya 
yang memiliki legalitas dan berbadan hukum 
atau terdaftar pada instansi terkait yang 
berwenang. Selain itu persyaratan yang 
harus disiapkan juga sama dengan syarat 
pengajuan ISPO terkait legalitas lahan dan 
usaha. 

Selain itu mengacu pada Perpres 
44/2020, sertifikasi ISPO dapat diberikan 
secara langsung oleh Lembaga Sertifikasi 
(LS) ISPO tanpa melalui persetujuan Komite 
ISPO. LS ISPO tersebut harus terakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional/KAN dan 
memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 
10706:2012 (KAN, 2020). Hal ini bertujuan 
untuk menjamin independensi dalam 
penilaian keberlanjutan kebun serta 
mengurangi intervensi pemerintah dalam 
proses penilaian dan penerbitan sertifikat. 
Selain mengakreditas LS, Keterlibatan aktif 
dan dukungan KAN dan BSN dalam Komite 
ISPO juga diharapkan mampu meningkatkan 
kepercayaan dan keberterimaan sistem 
sertifikasi ISPO pada budidaya dan produk 
sawit baik di pasar nasional maupun global. 
 
 

MENGKRITISI KONSEP SUSTAINABILITY 
DALAM SISTEM SERTIFIKASI MINYAK 

SAWIT 
Diterbitkannya Perpres No. 44/2020, 

merupakan upaya Pemerintah Indonesia 
untuk menyempurnakan penyelenggaraan 
sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit 
di Indonesia, karena peraturan mengenai 
ISPO yang telah ada sebelumnya dinilai 
sudah tidak relevan dengan perkembangan 
pasar global saat ini. Perpres tersebut juga 
sekaligus upaya penguatan ISPO dalam 
rangka meningkatkan adopsi nilai-nilai 
dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 
sebagai platform pembangunan global dan 
nasional. Namun dalam perkembangannya, 
konsep sustainability yang diadopsi dalam 
ISPO (maupun sistem sertifikasi 
berkelanjutan masih memiliki beberapa 
kelemahan yang berpotensi menghambat 
terwujudnya visi industri sawit yang 
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berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang 
dapat dikritisi dari konsep sustainability 
tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, Konsep Keberlanjutan yang 
Absolut (Sustainable Vs Unsustainable). 
Prinsip dalam sertifikasi ISPO (baik dalam 
Permentan maupun Perpres) mapun 
sertifikasi keberlanjutan minyak sawit 
lainnya, cenderung menilai suatu 
perkebunan sawit berkelanjutan 
(sustainable) atau tidak (unsustainable). Hal 
ini menunjukkan bahwa sertfikasi 
keberlanjutan tersebut dibentuk hanya 
untuk menjawab atas tuntutan pasar atau 
isu keberlanjutan yang ditanyakan oleh 
konsumen global, bukan dalam rangka 
perbaikan tata kelola untuk menghasilkan 
industri sawit yang “naik kelas” dan makin 
berkelanjutan. Di sisi lain, pelaku usaha 
perkebunan (pekebun rakyat dan 
perusahaan perkebunan) tidak memiliki 
kesamaan dalam kemampuan dan 
sumberdaya, implikasinya rakyat dengan 
segala keterbatasannya tidak mampu 
menyaingi standar keberlanjutan 
perusahaan. Sehingga dengan konsep 
sustainability yang absolut hanya akan 
menghasilkan industri sawit nasional yang 
tidak akan pernah seluruhnya berkelanjutan.  

Kedua, Divisiability. Pendekatan yang 
digunakan ISPO dan sertifikasi 
keberlanjutan minyak sawit lainnya masih 
bersifat parsial dan tersekat-sekat. Hal ini 
dikarenakan penilaian keberlanjutan hanya 
dari satu petak kebun sawit saja dan tidak 
menilai secara utuh satu kawasan 
eksosistem kebun. Padahal ekosistem dan 
biodiversitas bahkan sektor lain juga turut 
mempengaruhi tingkat keberlanjutan suatu 
wilayah. Misalnya, ekosistem wilayah Riau 
tidak dapat dikatakan sustainable jika hanya 
kebun sawit yang sustainable sementara 
sektor lain (industri, perkotaan, tanaman 
pangan, pertambangan) tidak memenuhi 
indikator keberlanjutan.  

Ketiga, Product Sustainable 
Certification. Selama ini, penilaian 
keberlanjutan dalam sistem sertifikasi ISPO 
hanya sebatas kebun dan industri 
pengolahan (PKS) dengan produk hulu yakni 
TBS dan CPO. Faktanya, ekspor produk sawit 
yang diperdagangkan di pasar internasional 
didominasi oleh produk olahan baik dalam 
bentuk intermediate product (seperti RBD 

Palm Oil, Fatty Alcohol) maupun final product 
(seperti minyak goreng, biodiesel), bukan 
produk hulu. Artinya sertifikasi 
keberlanjutan ISPO belum meng-cover 
hingga produk olahan berbasis kelapa sawit, 
padahal hal tersebutlah yang dituntut oleh 
konsumen global.  

Keempat, Isu Tracebility dan Supply 
Chain Mechanism. Tidak hanya 
bertambahnya atribut produk yang 
mempengaruhi keputusan konsumen global 
untuk mengkonsumsi produk pertanian, 
namun saat ini terjadi juga perubahan tren 
yakni integrasi hilir ke hulu (backward 
vertical integratives) melalui mekanisme 
tracebility. Dengan mekanisme tersebut, 
konsumen dapat menelusuri rantai pasok 
apakah produk olahan sawit yang 
dikonsumsi telah memenuhi indikator 
keberlanjutan pada atribut produk 
(misalnya lingkungan dan sosial) yang 
diinginkan. Tren pasar yang demikian 
seharusnya diakomodir juga dalam sistem 
sertifikasi ISPO dengan memasukkan 
indikator keberlanjutan di sepanjang supply 
chain. Dibandingkan dengan sertifikat 
keberlanjutan minyak sawit lainnya seperti 
MSPO dan RSPO, hanya ISPO yang belum 
mengakomodir standar keberlanjutan pada 
supply chain (GAPKI, 2020).  

Kelima, Phase Out Pekebun Sawit 
Rakyat. Dalam Perpres ISPO, pekebun sawit 
menjadi salah satu subyek pelaku usaha 
perkebunan yang diwajibkan untuk memiliki 
sertifikasi ISPO. Mandatori ISPO bagi 
pekebun sawit rakyat khususnya swadaya 
diperkirakan akan sangat sulit untuk dicapai 
pada lima tahun mendatang. Hal ini 
dikarenakan pekebun sawit swadaya yang 
pada umumnya memiliki kebun dengan luas 
sekitar 2 hektar sulit untuk menerapkan 
prinsip dan indikator yang menjadi penilaian 
keberlanjutan. Selain itu, dokumen legalitas 
lahan dan usaha yang dipersyaratkan untuk 
ISPO juga sulit dipenuhi sehingga pekebun 
rakyat sulit memperoleh sertifikat ISPO.  

PKS yang telah memiliki sertifikat ISPO 
juga tidak akan mau menyerap TBS yang 
dihasilkan oleh kebun sawit rakyat yang 
tidak bersertifikat ISPO, karena ada aturan 
yang harus dipenuhi oleh PKS yang telah 
ber-ISPO wajib menerima TBS yang ber-ISPO 
juga. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres 
ISPO berpotensi mem-phase-out petani sawit 
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rakyat dari industri sawit nasional. Jika hal 
tersebut terjadi, maka akan menyebabkan 
berbagai masalah perekonomian seperti 
tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan 
dampaknya lebih luas lagi pada potensi 
penurunan pertumbuhan ekonomi daerah 
dan nasional.  

Keenam, Kemitraan Perusahaan dan 
Masyarakat. Salah satu prinsip ISPO dalam 
Perpres 44/2020 adalah tanggung jawab 
sosial dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, atau dapat diartikan sebagai 
bentuk kemitraan perusahaan perkebunan 
dengan masyarakat lokal. Namun saat ini, 
perusahaan perkebunan tidak dapat dengan 
mudah mengimplementasikan kemitraan 
karena menghadapi berbagai masalah 
seperti keterbatasan lahan dan terganjal 
prinsip sustainable dimana pembangunan 
kebun baru berpotensi menimbulkan 
masalah lingkungan seperti konversi hutan, 
lahan gambut dan lahan pangan/pertanian 
lainnya, biodiversity loss, dan masalah sosial 
seperti konflik agraria dan pelanggaran 
HAM. Implikasinya adalah tidak 
terpenuhinya prinsip tanggung jawab sosial 
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
oleh perusahaan perkebunan, sehingga 
berpotensi perusahaan tersebut sulit 
memiliki sertifikat ISPO. 

Ketujuh, Sinergi dengan Pemerintah. 
Dalam mewujudkan pengembangan industri 
minyak sawit yang berkelanjutan, 
pemerintah (Politics) memegang peranan 
penting karena merupakan unsur P ke-4 
dalam konsep sustainable development 
(Profit, Planet, People) (Feher and Beke, 
2013). Melalui kebijakan dan regulasi yang 
disusun oleh pemerintah akan menghasilkan 
ekosistem yang membantu pelaku usaha 
perkebunan untuk mencapai industri sawit 
yang semakin berkelanjutan. Faktanya, 
banyak kasus kebun sawit Indonesia 
dianggap tidak sustainable sebagai buah 
implikasi dari kebijakan pemerintah yang 
kurang mendukung terwujudnya 
sustainability, seperti kebijakan lintas 
kementerian yang tumpang tindih dan saling 
mengunci sehingga belum mampu 
menyelesaikan hambatan dalam pencapaian 
keberlanjautan oleh pelaku usaha. 

Misalnya, kebijakan pemerintah yang 
berubah-ubah terkait tata ruang dan 
kawasan hutan menyebabkan banyak lahan 

pekebun sawit rakyat swadaya dianggap 
ilegal karena masuk ke dalam kawasan 
hutan menurut peraturan KLHK. Sehingga 
persyaratan seperti dokumen hak atas tanah 
dan STDB sebagai syarat ISPO belum dapat 
dipenuhi. Selain itu, tumpang tindih juga 
terjadi pada kebijakan pemerintah terkait, 
dimana terdapat tiga aturan berbeda 
(Permentan No. 98/2013; Permen ATR/BPN 
No.7/2017; dan Permen LHK No.51/2016) 
yang mengatur luasan kebun yang difasilitasi 
perusahaan perkebunan untuk kebun 
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 
kebijakan pemerintah menjadi penghambat 
dalam pencapaian sustainability pada 
industri sawit. 

Kedelapan, Consumer’s Willingness to 
Pay Rendah. Selain masalah rendahnya 
kepercayaan dan kebeterimaan  pasar 
nasional dan internasional, masalah lain 
yang menjadi kendala realisasi ISPO dan 
seharusnya telah diakomodir dalam 
instrumen ISPO adalah terkait konsumen 
belum bersedia membayar lebih tinggi untuk 
minyak sawit yang bersertifikat sustainable 
(RSPO/ISPO). Saat ini, volume produksi 
minyak sawit yang bersertifikat RSPO 
sebesar 10 juta ton, sementara pasar hanya 
mampu menyerap 4 juta ton.  

Sebagian besar konsumen minyak sawit 
global yang berasal dari negara berkembang 
(seperti di negara India, China, Pakistan, dan 
Afrika) memiiki konsumen dengan 
karakteristik tingkat pendapatan menengah 
ke bawah. Karaktertistik konsumen/pasar 
yang demikian cenderung memiliki 
willingness to pay rendah untuk produk 
dengan sertifikat berkelanjutan. Segmen 
pasar tersebut lebih mengutamakan 
kuantitas dengan harga yang lebih 
kompetitif dibandingkan atribut sertifikat 
berkelanjutan, berbeda dengan konsumen 
negara maju (UE dan USA). Hal ini juga 
menunjukkan bahwa bervariasinya segmen 
pasar dengan tuntutan terhadap derajat 
berkelanjutan.  

Sejalan dengan tujuan pemerintah 
dalam rangka penguatan ISPO yang 
ditunjukkan dengan industri sawit nasional 
yang semakin lestari dan berkelanjutan, 
berdaya saing dan diterima oleh pasar 
nasional maupun global, maka para 
stakeholder khususnya Pemerintah 
Indonesia perlu untuk menganalisis lebih 
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lanjut poin-poin kritisi diatas dan kemudian 
mengakomodirnya dalam bentuk peraturan 
teknis (misal peraturan menteri) sebagai 
pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi ISPO 
pada industri sawit nasional 
 
 

KESIMPULAN 

Maraknya kampanye negatif dengan 
menggunakan isu lingkungan dan sosial 
yang menyerang industri sawit 
memunculkan tuntutan terpenuhinya 
sertifikasi keberlanjutan untuk produk sawit 
oleh produsen. Dalam sejarah pertanian 
khususnya komoditas minyak nabati global, 
baru minyak sawit yang diharuskan 
memiliki sertifikasi keberlanjutan. Meskipun 
terkesan mendiskriminasi sawit, namun 
untuk mengakomodir tuntutan konsumen 
global dan negara importir, maka 
dibentuklah berbagai sistem sertifikasi 
keberlanjutan minyak sawit, salah satunya 
yang berlaku di Indonesia adalah Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO).  

Sejak dikembangkan pada tahun 2009 
hingga kini, ISPO memiliki aturan yaitu 
Peraturan Menteri Pertanian No. 19/2011 
yang diganti menjadi Peraturan Menteri 
Pertanian No. 11/2015, dan pada tahun ini 
baru diterbitkannya Peraturan Presiden No. 
44/2020 sebagai penyempurna dari aturan 
ISPO sebelumnya. Jika membandingkan 
Perpres 44/2020 dengan dengan peraturan 
ISPO sebelumnya terdapat perubahan dan 
perbedaan yang cukup mendasar dan 
komprehensif. Perubahan yang dimaksud 
terkait: prinsip ISPO, kelembagaan ISPO, 
mandatori ISPO bagi pekebun sawit rakyat, 
bantuan pendanaan dan kewenangan 
lembaga sertifikasi. 

Diterbitkannya Perpres No. 44/2020 
merupakan upaya Pemerintah Indonesia 
untuk menyempurnakan penyelenggaraan 
sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit 
di Indonesia dan untuk mengakomodir 
dinamika pasar global sekaligus 
meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs. 
Namun dalam perkembangannya, konsep 
sustainability yang diadopsi dalam ISPO 
(maupun sistem sertifikasi berkelanjutan 
lainnya) masih memiliki beberapa 
kelemahan yang berpotensi menghambat 
terwujudnya visi industri sawit yang 

berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang 
dapat dikritisi dari konsep sustainability 
tersebut adalah sebagai berikut: (1) konsep 
keberlanjutan yang absolut; (2) 
sustainability yang tersekat-sekat 
(divisiability); (3) belum meng-cover produk 
olahan berbasis sawit; (4) belum meng-cover 
isu tracebility dan supply chain mechanism; 
(5) pekebun sawit rakyat yang terancam 
phase out; (6) hambatan implementasi 
kemitraan perusahaan dan masyarakat; (7) 
kurangnya sinergi dengan kebijakan 
pemerintah; dan (8) consumer’s willingness 
to pay rendah terhadap produk minyak 
sawit yang berkelanjutan. 
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