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RESUME 

Untuk menjawab kampanye negatif dan tuntutan konsumen global terkait isu berkelanjutan, maka pemerintah Indonesia 
menyusun standar nasional dalam rangka mewujudkan perkebunan sawit yang berkelanjutan yaitu ISPO. Pada tahun 2020, 
Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres ISPO sebagai penyempurna Permentan 11/2015 dalam rangka penguatan ISPO dengan 
mengakomodir dinamika pasar global dan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs. 

Berbagai regulasi sebagai pedoman atau standar nasional terkait sistem berkelanjutan minyak sawit Indonesia sudah cukup 
komprehensif, namun terdapat poin-poin yang dapat dikritisi dari konsep sustainability yang diadopsi dalam ISPO (maupun sistem 
sertifikasi berkelanjutan lainnya) seperti konsep sustainability yang absolut dan tersekat-sekat, belum meng-cover produk olahan 
berbasis sawit dan supply chain mechanism, hingga hambatan dalam realisasi yang dihadapi baik oleh pekebun maupun 
perusahaan perkebunan sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan sebagai solusi atas kritik konsep sustainability 
yang diadopsi dalam ISPO atau sistem sertifikasi berkelanjutan lainnya.  

Untuk meningkatkan realisasi ISPO dalam rangka mewujudkan visi industri sawit nasional yang berkelanjutan dan berdaya 
saing baik di pasar nasional maupun internasional, berikut beberapa hal yang direkomendasikan sebagai solusi atas kritik 
mengenai konsep dan penyelenggaraan sistem sertifikasi keberlanjutan.  

Rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh ISPO dengan menggunakan konsep relative sustainable dengan 
memasukkan prinsip degree of sustainable yang menunjukkan perbedaan kualitas keberlanjutan serta disesuaikan dengan 
kapabilitas dari pelaku usaha perkebunan baik perusahaan perkebunan maupun petani. Konsep relatif ini juga merupakan solusi 
untuk variasi segmen pasar yang memiliki willingness to pay yang berbeda terhadap atribut keberlanjutan pada produk.  

ISPO juga harus menggunakan pendekatan ekosistem yang tidak hanya menilai satu plot kebun sawit, tetapi seluruh 
komponen dalam ekosistem tersebut termasuk biodiversitas didalamnya. Selain itu, penilaian keberlanjutan juga harus meng-cover 
seluruh supply chain mechanism dan produk berbasis kelapa sawit yang dihasilkan dari rantai pasok tersebut yang dapat dilabeli 
dengan ISPO Certified Product. 

Diharapkan koordinasi dalam formulasi hingga implementasi kebijakan terkait legalitas lahan dan usaha perkebunan yang 
diamanatkan oleh Inpres 6/2019 dapat segera menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab dari rendahnya 
realisasi ISPO. Penyelesaian legalitas perkebunan sawit rakyat dapat dilakukan melalui Kebijakan Tenurial seperti amnesti, 
Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain legalitas lahan dan usaha budidaya kelapa sawit, pekebun 
sawit juga harus tergabung dalam suatu kelompok atau kelembagaan yang legal secara hukum, misalnya kelembagaan pekebun 
sawit sekawasan, sehingga dapat memudahkan akses pekebun sawit terhadap berbagai bantuan seperti dana ISPO atau PSR, 
sekaligus juga untuk penguatan sawit rakyat. 

Rekomendasi kebijakan sebagai solusi terkait hambatan dalam implementasi kemitraan bagi perusahaan perkebunan adalah 
reformulasi pola kemitraan yang dibuat lebih bervariatif atau tidak terbatas pada pola inti-plasma. Meskipun pola kemitraan tidak 
harus di bidang perkebunan sawit, namun melalui kemitraan perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal dapat memenuhi 
prinsip ISPO dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Untuk menjawab kampanye negatif dan 
tuntutan konsumen global terkait isu 
berkelanjutan, maka pemerintah Indonesia 
menyusun standar nasional dalam rangka 
mewujudkan perkebunan sawit yang 
berkelanjutan yaitu Indonesian Palm Oil 
Sustainability (ISPO) pada tahun 2009. 
Sertifikasi ISPO dibuat untuk menjadi 
pedoman atau standar nasional dalam 
budidaya sawit yang bertujuan untuk 
meredam kampanye negatif yang 
dituduhkan pihak-pihak anti sawit sekaligus 
memperbaiki tata kelola perkebunan sawit 
dalam rangka mewujudkan industri sawit 
nasional yang berkelanjutan dan berdaya 
saing.  

Dasar hukum ISPO adalah Peraturan 
Menteri Pertanian No.19/2011 yang 
kemudian mengalami perubahan dan 
digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian 
No. 11/2015. Berdasarkan Permentan 
tersebut, ISPO bersifat mandatory bagi 
perusahaan perkebunan dan bersifat 
voluntary bagi pekebun sawit rakyat. 
Berdasarkan data Dirjenbun (2020), 
realisasi kebun sawit yang telah bersertifikat 
ISPO hingga Juni tahun 2020 baru seluas 
5.45 juta hektar atau hanya sekitar 27 
persen dari total luas areal kebun sawit 
Indonesia.  

Dilihat dari pelaku usaha, perusahaan 
perkebunan sawit yang paling banyak 
memperoleh sertifikat ISPO dengan luas 
areal yang telah tersertifikasi ISPO sebesar 
5.15 juta hektar. Sementara itu, pekebun 
sawit yang juga merupakan aktor penting 
dengan proporsi luas sebesar 41 persen dari 
total luas perkebunan sawit nasional, relatif 
kesulitan untuk melabelkan kebun sawitnya 
dengan sertifikat ISPO. Luas kebun sawit 
rakyat yang telah bersertifikat ISPO hanya 
sebesar 12.27 ribu hektar, atau hanya 0.21 
persen dari total luas kebun sawit rakyat. 
Hal ini juga mengindikasikan adanya 
hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha 
perkebunan khusunya pekebun sawit rakyat 
dalam memenuhi indikator untuk budidaya 
sawit yang berkelanjutan. 

Dalam rangka penguatan sertifikasi 
berkelanjutan ISPO sekaligus 
menyempurnakan penyelenggaraan ISPO 
yang mengakomodir dinamika pasar global 

dan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs, 
Pemerintah Indonesia menerbitkan 
peraturan baru tentang ISPO yakni 
Peraturan Presiden No. 44/2020. Dalam 
Perpres tersebut terdapat beberapa 
perbedaan dibandingkan regulasi tentang 
ISPO seperti prinsip ISPO, kelembagaan 
ISPO, mandatori ISPO bagi pekebun sawit 
rakyat, bantuan pendanaan dan kewenangan 
lembaga sertifikasi. 

Meskipun Perpres ISPO sudah relatif 
komprehensif, namun dalam jurnal PASPI 
Monitor sebelumnya telah dipaparkan 
secara detail poin-poin yang dapat dikritisi 
dari konsep sustainability yang diadopsi 
dalam ISPO (maupun sistem sertifikasi 
berkelanjutan lainnya). Jika hal tersebut 
dibiarkan, dikhawatirkan akan berpotensi 
menghambat terwujudnya visi industri sawit 
yang berkelanjutan. Secara ringkas, 
beberapa poin-poin yang dapat dikritisi dari 
konsep sustainability tersebut adalah 
sebagai berikut (PASPI, 2020c) : (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) terancam mem-phase-out pekebun sawit 
rakyat; (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. 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
untuk menyajikan solusi atas kritik konsep 
sustainable yang diadopsi oleh ISPO/RSPO, 
yang diharapkan dapat diakomodir oleh 
stakeholder industri sawit Indonesia guna 
mewujudkan visi yakni pengembangan 
industri sawit nasional yang berkelanjutan 
dan berdaya saing. 
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ALTERNATIF REKOMENDASI 
KEBIJAKAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK 

PENGUATAN ISPO 

Adapun rekomendasi kebijakan sebagai 
solusi atas kritik konsep sustainability yang 
diadopsi dalam ISPO (maupun sistem 
sertifikasi berkelanjutan lainnya), sehingga 
penyelenggaraan ISPO dapat mewujudkan 
visi industri sawit nasional yaitu 
berkelanjutan dan berdaya saing baik di 
pasar nasional maupun internasional. 
Beberapa masukan tersebut antara lain. 
Konsep Relative Sustainability 

Kritik pertama terhadap konsep atas 
kritik konsep sustainability yang diadopsi 
dalam ISPO/RSPO yakni prinsip/indikator 
yang digunakan dalam sistem sertifikasi 
keberlanjutan tersebut hanya menilai suatu 
perkebunan sawit berkelanjutan 
(sustainable) atau tidak (unsustainable), atau 
bersifat mutlak (absolute sustainability). 
Artinya sistem sertfikasi keberlanjutan 
tersebut dibentuk hanya untuk menjawab 
atas tuntutan pasar atau isu keberlanjutan 
yang diinginkan oleh konsumen global atau 
pihak anti sawit. Konsep keberlanjutan yang 
absolut ini juga tidak mengakomodir 
perbedaan kemampuan dan sumberdaya 
yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha 
perkebunan yakni pekebun dan perusahaan 
perkebunan. Sehingga rakyat dengan segala 
keterbatasannya yang tidak mampu 
menyaingi standar keberlanjutan 
perusahaan, akan selalu di cap tidak 
berkelanjutan.  

Seharusnya sistem sertifikasi 
berkelanjutan dibangun dalam rangka 
perbaikan tata kelola untuk menghasilkan 
industri sawit yang makin berkelanjutan. 
Oleh karena itu, direkomendasikan prinsip 
dan indikator ISPO/RSPO harus 
mengakomodir konsep relative sustainability 
dengan memasukkan variabel yang dapat 
mengukur derajat keberlanjutan (degree of 
sustainability) perkebunan sawit. Konsep 
relative sustainability ini juga diadopsi oleh 
Uni Eropa dan konsumen global.  

Dengan indikator relative sustainability, 
pelaku usaha perkebunan baik pekebun dan 
perusahan dapat memenuhi indikator 
keberlanjutan dengan level yang berbeda 
sesuai dengan masing-masing kemampuan 
dan sumberdaya. Variasi derajat 

keberlanjutan tersebut juga 
menggambarkan variasi dari kualitas 
keberlanjutan yang dimiliki oleh pelaku 
usaha perkebunan. Dengan demikian, ISPO 
akan dijadikan sebagai ajang para pelaku 
sawit untuk berbenah diri dalam 
mengusahakan perkebunan sawit melalui 
perbaikan terus menerus (continues 
improvement). Perbaikan yang terus 
berkesinambungan tersebut mencerminkan 
“naik kelas” untuk mewujudkan perkebunan 
sawit yang semakin berkelanjutan.  

Terakomodasinya degree of 
sustainability dalam prinsip/indikator ISPO 
juga dapat menjadi solusi atas kritik ke-8 
mengenai rendahnya willingness to pay 
konsumen terhadap produk sawit yang 
bersertifikat berkelanjutan. Sebagian besar 
konsumen minyak sawit global yang berasal 
dari negara berkembang (seperti di negara 
India, China, Pakistan, dan Afrika) memiiki 
konsumen dengan 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) yang memiliki 
pendapatan yang relatif lebih tinggi. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa terdapat variasi 
segmen pasar berdasarkan tuntutan 
terhadap kualitas berkelanjutan.  

Bervariasinya segmen pasar 
berdasarkan tuntutan kualitas sustainability, 
juga dapat diakomodasi dengan variasi level 
standar keberlanjutan kebun dan produk 
sawit dari masing-masing pelaku usaha 
perkebunan. Implikasinya pelaku usaha 
perkebunan sawit baik pekebun dan 
perusahaan dengan derajat 
keberlanjutannya masing-masing dapat 
menyesuaikan pasar tujuan ekspornya 
(Gambar 1). 

Segmen pasar negara maju seperti Uni 
Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut 
standar keberlanjutan yang tinggi, maka 
ekspor produk sawit Indonesia ke pasar 
tersebut hanya disuplai dari kebun ISPO 
Platinum yang memiliki kualitas 
keberlanjutan yang tinggi. Sementara itu, 
ekspor ke negara yang tidak menuntut 
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terpenuhinya aspek keberlanjutan seperti 
Afrika dan Asia Selatan, ekspor produk sawit 
dapat dipasok dari kebun dengan ISPO Silver 
yang memiliki kualitas keberlanjutan yang 
rendah. Untuk segmen pasar yang sudah 
memulai memiliki tuntutan terhadap 

sertifikat keberlanjutan seperti India, China, 
Asia Timur dan Asia Tengah, maka ekspor 
produk sawit dapat dipasok dari kebun 
dengan ISPO Gold yang memiliki kualitas 
keberlanjutan yang moderat. 

 

 
Gambar 1. Klusterisasi ISPO (PASPI, 2019a) 

 
ISPO Ekosistem dan Supply Chain 
Mechanism 

Kritik lain terhadap ISPO/RSPO adalah 
terkait pendekatan yang digunakan oleh 
sistem sertifikasi keberlanjutan 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. Oleh karena itu, direkomendasikan 
pendekatan yang digunakan dalam ISPO 
menggunakan pendekatan lanskap 
ekosistem/kawasan karena lebih 
komprehensif, multidimensi dan holistik. Hal 
ini dikarenakan dalam suatu ekosistem 
selain terdapat perkebunan sawit tetapi juga 
terdapat sektor lain (industri, pemukiman, 
pertambangan, pertanian) bahkan termasuk 
biodiversitas di dalamnya yang harus dijaga 
juga keberlanjutannya, sehingga dengan 
penilaian yang menggunakan pendekatan 

ekosistem akan menghasilkan derajat 
keberlanjutan yang lebih tinggi.  

Pada awal 2000-an, Dirjebun 
mengenalkan konsep KIMBUN atau Kawasan 
Industri Masyarakat Perkebunan (Pakpahan, 
2010). Pendekatan KIMBUN merupakan 
jawaban atas perubahan lingkungan 
strategis yang terjadi sekaligus melihat 
tantangan jangka panjang. Perubahan 
lingkungan strategis yang dimaksud 
setidaknya lima aspek yakni: (1) era 
liberalisasi perdagangan dunia; (2) era 
demokrasi/reformasi di Indonesia; (3) 
dimulainya era otonomi daerah; (4) tuntutan 
masyarakat akan pentingnya perhatian pada 
petani kecil (smallholder) dan daerah 
tertinggal; dan (5) tuntutan global yang 
makin menguat pada pentingnya pelestarian 
lingkungan sebagai bagian dari 
pembangunan bekelanjutan (PASPI, 2017). 
Konsep tersebut juga menggunakan 
pendekatan ekosistem dan relevan untuk 
dapat diadopsi oleh sertifikasi keberlanjutan 
ISPO. 
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Selain menggunakan pendekatan 
ekosistem, ISPO juga direkomendasikan 
untuk dijadikan sebagai standar 
keberlanjutan di sepanjang rantai pasok 
(supply chain mechanism) yang 
menghasilkan produk olahan berbasis 
kelapa sawit. Dengan sistem sertifikasi 
keberlanjutan yang demikian, produk olahan 
kelapa sawit yang dihasilkan dari supply 
chain yang bersertifikat ISPO dapat diberi 
label sustainable product certified karena 
terjamin telah memenuhi indikator 
keberlanjutannya. Hal ini menunjukkan 
tuntutan konsumen global yang 
mengkonsumsi produk olahan kelapa sawit 
dapat terpenuhi. Selain itu, konsumen global 
juga dapat menelusuri sertifikasi 
keberlanjutan dari suatu produk olahan 
sawit, mulai perkebunan sawit, PKS, industri 
hilir hingga retailer, dengan melalui 

mekanisme traceability supply chain yang 
telah dibangun oleh industri. 

 Pendekatan ekosistem dan supply chain 
dapat  dikombinasikan dan diadopsi 
sekaligus oleh ISPO atau sertifikasi 
keberlanjutan lainnya (Gambar 2). Dengan 
pendekatan tersebut akan menangkap 
hubungan simultan antara supply chain 
industri sawit dan ekosistemnya sehingga 
penilaian keberlanjutannya akan lebih 
holistik dan komprehensif. Pendekatan 
ekosistem tersebut akan memberikan 
tanggung jawab lebih kepada pelaku usaha 
dan stakeholder untuk memenuhi indikator 
keberlanjutan tidak hanya pada kebun sawit 
tetapi sektor di dalam supply chain industri 
sawit nasional, dan juga indikator 
keberlanjutan biodiversitas di sekitar supply 
chain tersebut (PASPI, 2019c). 

 
Gambar 2. Ruang Lingkup Penguatan ISPO dengan Pendekatan Ekosistem ISPO (PASPI, 2019c) 

 
Diharapkan, dengan keterlibatan 

banyak kementerian teknis dalam komite 
ISPO (PASPI, 2020b) dapat merumuskan 
standar berkelanjutan pada sektor dan 
produk yang lebih komprehensif baik di hulu 
maupun di hilir. Misal Kementerian 
Pertanian dapat mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pertanian terkait standar 
keberlanjutan dan produk di sub sektor hulu 
(TBS dan CPO). Sementara itu, Kementerian 
Perindustrian juga dapat mengeluarkan 
Peraturan Menteri Perindustrian terkait 
standar keberlanjutan pada industri hilir 
dan produk olahan berbasis kelapa sawit.  
Legalitas dan Kelembagaan untuk Suksesi 
Mandatori ISPO bagi Pekebun Sawit 

Merujuk Perpres 44/2020 yang 
menyebutkan bahwa sertifikasi 

berkelanjutan ISPO juga bersifat mandatori 
(wajib) bagi pekebun sawit rakyat baik 
swadaya maupun plasma. Hal ini 
diperkirakan akan sangat sulit untuk dicapai 
pada lima tahun mendatang. Meskipun 
dalam Permentan 11/2015 dimana ISPO 
hanya voluntary bagi pekebun sawit rakyat, 
pekebun juga menghadapi banyak hambatan 
sehingga realisasi ISPO bagi perkebunan 
rakyat sangat rendah Salah satu hambatan 
yang dihadapi oleh pekebun sawit rakyat 
adalah masalah legalitas lahan dan usaha 
perkebunan sawit. Oleh karena itu, untuk 
meminimalisir potensi phase out pekebun 
sawit rakyat dari industri sawit nasional 
sekaligus menyukseskan mandatori ISPO 
bagi pekebun sawit, maka masalah legalitas 
tersebut harus segera diselesaikan. 
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Banyak kebijakan pemerintah 
khususnya terkait tata ruang dan legalitas 
lahan yang berubah-ubah, tumpang tindih 
dan saling mengunci, sehingga menyebabkan 
permasalahan terkait legalitas lahan dan 
usaha perkebunan belum dapat diselesaikan. 
Untuk menyelesaikan permasalahan 
administrasi tersebut, maka langkah 
pertama yang harus diperhatikan adalah 
koordinasi dan sinergitas pemerintah dalam 
memformulasi dan mengimplementasikan 
kebijakan terkait legalitas dari level nasional 
hingga level daerah.  Pemerintah melalui 
Instruksi Presiden No. 6/2019, telah 
membentuk tim koordinasi Rencana Aksi 
Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN 
KSB) untuk menyelesaikan permasalahan 
legalitas lahan dan sengketa pada 
perkebunan sawit. Diharapkan kebijakan 
pemerintah hasil koordinasi dari tim 
tersebut dapat segera menjadi titik terang 
bagi permasalahan legalitas yang dihadapi 
oleh pelaku usaha perkebunan.  

Terkait penanganan masalah legalitas 
lahan yang banyak dihadapi oleh sebagian 
besar pekebun sawit rakyat, dimana lahan 
perkebunan sawit yang telah dibudidayakan 
sejak lama namun berdasarkan aturan tata 
ruang terbaru menyatakan kebun tersebut 
baru ke dalam kawasan hutan atau gambut 
lindung, maka penyelesaian legalitas 
perkebunan sawit rakyat dapat dilakukan 
melalui Kebijakan Tenurial seperti amnesti, 
Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma 
Agraria (TORA).  

Jika penyelesaian legalitas lahan kebun 
sawit rakyat telah selesai, maka prosedur 
untuk kepemilikkan Surat Tanda Daftar 
Budidaya (STDB) dapat terselesaikan. 
Sebagai insentif dan untuk kepentingan 
pekebun sawit rakyat, maka pemerintah juga 
dapat memfasilitasi terkait pendanaan 
dalam pengurusan STDB. Pemberian STDB 
merupakan kebijakan pemerintah 
kabupaten/kota, sehingga alokasi 
anggarannya perlu disediakan oleh masing-
masing pemerintah kabupaten/kota dengan 
sumber pendanaan yang berasal dari APBN, 
APBD maupun sumber pembiayaan lainnya 
seperti BPDPKS. Dengan terpenuhinya 
legalitas lahan dan budaya, maka pekebun 
sawit rakyat dapat memiliki sertifikat ISPO. 

Selain legalitas lahan dan usaha 
budidaya kelapa sawit, pekebun sawit juga 

harus tergabung dalam suatu kelompok atau 
kelembagaan yang legal secara hukum. Hal 
ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan BPDPKS terkait fasilitas 
bantuan dana ISPO bagi pekebun sawit 
rakyat (BPDPKS, 2020). Namun, saat ini 
koperasi sebagai salah satu bentuk 
kelembagaan pekebun sawit yang legal telah 
banyak kemunduran dikarenakan 
mismanagement sehingga banyak pekebun 
sawit yang menjadi enggan bahkan 
cenderung anti terhadap koperasi. Oleh 
karena itu, perlu direformulasikan model 
kelembagaan baru bagi pekebun sawit, 
misalnya kelembagaan pekebun sawit 
sekawasan (PASPI, 2019b; 2020b). 
Kelembagaan model tersebut tidak hanya 
bertujuan sebagai payung hukum untuk 
memudahkan akses pekebun sawit terhadap 
berbagai bantuan seperti dana ISPO atau 
PSR, namun bertujuan juga untuk penguatan 
sawit rakyat. 
Alternatif Kemitraan Perusahaan 
Perkebunan 

Salah satu prinsip ISPO dalam Perpres 
44/2020 yang harus dipenuhi oleh pelaku 
perusahaan perkebunan sawit adalah 
tanggung jawab sosial dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Prinsip tersebut bisa 
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 ketika mengembangkan areal 
perkebunan baru. Hal ini bisa menimbulkan 
resiko perusahan perkebunan tersebut sulit 
memiliki sertifikat ISPO. 

Rekomendasi kebijakan sebagai solusi 
terkait hambatan dalam implementasi 
kemitraan bagi perusahaan perkebunan 
adalah reformulasi pola kemitraan. 
Reformulasi yang dimaksud adalah dengan 
merumuskan pola kemitraan yang dibuat 
lebih bervariatif atau tidak terbatas pada 
pola inti-plasma. Jika suatu daerah masih 
memiliki lahan (tidak moratorium) untuk 
pengembangan perkebunan sawit, maka 
pola inti-plasma masih bisa diterapkan. 
Namun, jika daerah tempat perusahaan 
tersebut terkendala dalam keterbatasan 
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lahan untuk pembangunan kebun maka pola 
kemitraan dapat disesuaikan.  

Misalnya memfasilitasi pelaksanaan 
program PSR dan optimalisasi Good 
Agricultural Practices (GAP), pembinaan 
kelembagaan pekebun sawit swadaya 
sekawasan dengan PKS greenfuel, 
mengintegrasikan hasil produk 
pangan/pertanian lokal yang diusahakan 
oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi 
kebutuhan pekerja perkebunan serta 
pengembangan usaha masyarakat lokal baik 
pada bidang kreatif berbasis biomassa sawit 
dan pengadaan listrik berbasis POME bagi 
masyarakat pedesaan (PASPI, 2020a). 
Meskipun pola kemitraan tidak harus di 
bidang perkebunan sawit, namun melalui 
kemitraan perusahaan perkebunan dan 
masyarakat lokal dapat memenuhi prinsip 
ISPO dalam rangka pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

 
 

KESIMPULAN 

Untuk menjawab kampanye negatif dan 
tuntutan konsumen global terkait isu 
berkelanjutan, maka pemerintah Indonesia 
menyusun standar nasional dalam rangka 
mewujudkan perkebunan sawit yang 
berkelanjutan yaitu ISPO. Pada tahun 2020, 
Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres 
ISPO sebagai penyempurna Permentan 
11/2015 dalam rangka penguatan ISPO 
dengan mengakomodir dinamika pasar 
global dan meningkatkan adopsi nilai-nilai 
SDGs. 

Berbagai regulasi sebagai pedoman atau 
standar nasional terkait sistem 
berkelanjutan minyak sawit Indonesia sudah 
cukup komprehensif, namun terdapat poin-
poin yang dapat dikritisi dari konsep 
sustainability yang diadopsi dalam ISPO 
(maupun sistem sertifikasi berkelanjutan 
lainnya) seperti konsep sustainability yang 
absolut hingga hambatan dalam realisasi 
yang dihadapi baik oleh pekebun maupun 
perusahaan perkebunan sawit. Oleh karena 
itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan 
sebagai solusi atas kritik konsep 
sustainability yang diadopsi dalam ISPO atau 
sistem sertifikasi berkelanjutan lainnya.  

Untuk meningkatkan realisasi ISPO 
dalam rangka mewujudkan visi industri 

sawit nasional yang berkelanjutan dan 
berdaya saing baik di pasar nasional 
maupun internasional, berikut beberapa hal 
yang direkomendasikan sebagai solusi atas 
kritik mengenai konsep dan 
penyelenggaraan sistem sertifikasi 
keberlanjutan yakni: (1) menggunakan 
konsep relative sustainable dengan 
memasukkan prinsip degree of sustainable; 
(2) menggunakan pendekatan ekosistem dan 
indikator yang meng-cover supply chain 
produk berbasis kelapa sawit yang dapat 
dilabeli dengan ISPO Certified Product; (3) 
penyelesaian masalah legalitas lahan dan 
penguatan kelembagaan sawit rakyat; dan 
(4) reformulasi kemitraan perusahaan 
perkebunan dan masyarkat lokal. 
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