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RESUME 
 

Sejarah mencatat tonggak awal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi pada saat 
dikembangkannya komersialisasi perkebunan sawit pertama di di  Pulo Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh) 
pada tanggal 18 November 1911. Oleh karena itu, setiap tanggal 18 November diperingati sebagai Hari Sawit 
Nasional. Menginjak usia ke-109 tahun, perkebunan dan industry sawit Indonesia semakin menunjukkan 
kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan eksistensi industri sawit nasional semakin nyata di 
tengah Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi dengan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Prestasi industri sawit lainnya dicapai melalui hilirisasi berbasis sawit yang semakin 
berkembang dengan menghasilkan berbagai inovasi produk dibidang pangan, kesehatan, oleokimia hingga 
energi. 

Dibalik prestasi yang telah dicapai oleh industri sawit nasional, masih terdapat masalah/hambatan yang 
dihadapi oleh pelaku industri. Dan jika masalah ini terus dibiarkan tanpa ada solusi penyelesaian, maka akan 
mengancam eksistensi industri sawit nasional baik di pasar domestik maupun pasar global kedepannya. 

Masalah utama yang dihadapi oleh pelaku industri sawit baik perusahaan maupun petani sawit adalah 
legalitas lahan. Bagi petani sawit rakyat, dimana sebagian besar perkebunannya dicap sebagai kebun ilegal 
karena masuk kawasan hutan, hal ini memiliki implikasi negatif yaitu menghambat petani sawit rakyat untuk 
mengikuti program yang berpeluang membuat petani “naik kelas” dan memiliki posisi yang setara dengan 
perusahaan perkebunan yaitu peningkatan produktivitas dengan PSR dan memiliki sertifikasi keberlanjutan 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Masalah lain yang dihadapi oleh industri sawit yaitu semakin 
maraknya black campaign dan kebijakan perdagangan mendiskriminasikan produk sawit yang banyak 
diimplementasikan negara importir. 
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PENDAHULUAN 

Dalam Publikasi De Oliepalm yang di-
tulis oleh Hunger pada tahun 1917 dan 
1924, dituliskan pada tanggal 18 November 
1911 terjadi komersialisasi perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia untuk pertama 
kalinya. Oleh karena itu, stakeholder sawit 
diantaranya Dewan Minyak Sawit Indonesia 
(DMSI) dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit 
(PPKS) menyepakati setiap tanggal 18 No-
vember diperingati sebagai Hari Sawit Na-
sional.  

Menginjak usia ke-109 tahun, 
perkebunan sawit Indonesia semakin 
menunjukkan kontribusinya terhadap 
perekonomian Indonesia diantaranya 
peningkatan pendapatan, pengurangan 
kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga 
kerja. Eksistensi industri sawit nasional 
semakin nyata di tengah Pandemi Covid-19 
dan resesi ekonomi yang dirasakan oleh 
Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari 
industri sawit yang berkontribusi besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
di era pandemi, pada tahun sebelumnya 
kontribusi industri sawit lebih rendah 
dibandingkan sektor pariwisata dan sektor 
jasa.  

Devisa yang dihasilkan dari ekspor 
produk sawit hingga kuartal tiga tahun 2020 
mencapai USD 15.5 miliar dan berhasil 
menciptakan surplus net trade sektor non 
migas sebesar USD 18.18 miliar (PASPI, 
2020f). Tidak hanya berkontribusi terhadap 
terciptanya surplus net trade sektor non 
migas, produk sawit lainnya yaitu biodiesel 
dengan kebijakan mandatori B30-nya juga 
turut berkontribusi terhadap penghematan 
devisa sektor migas sehingga mampu 
menekan defisit net trade sektor migas 
menjadi USD 4.66 miliar. Dengan demikian, 
kontribusi sawit tersebut mampu 
menciptakan surplus total neraca 
perdagangan sebesar USD 13.51 miliar yang 
setara dengan Rp 198  triliun atau lebih dari 
tiga kali lipat dana penangan Pandemi Covid 
dari APBN yang hanya sekitar Rp 75 triliun. 

Di tengah masa pandemi seperti saat ini, 
industri sawit baik pada sektor hulu 
(perkebunan dan PKS) hingga hilir (industri 
hilir) memiliki kemampuan reseliensi dan 
imunitas yang cukup tinggi dibandingkan 
industri/sektor lainnya (PASPI, 2020a).  Hal 

tersebut ditunjukkan misal pada 
perkebunan sawit dengan tidak adanya PHK 
tenaga kerja di perkebunan sawit, gaji/upah 
pekerja juga dibayarkan normal, dan 
operasional kebun sawit berjalan normal 
dengan tetap menetapkan protokoler 
kesehatan. Bahkan industri sawit juga tetap 
menjadi lokomotif ekonomi yang mampu 
menarik sektor/industri lainnya agar tetap 
berproduksi sehingga dapat menyelamatkan 
perekonomian masyarakat daerah di tengah 
ketidakpastiaan ekonomi akibat resesi dan 
pandemi. 

Prestasi lainnya yang berhasil 
ditorehkan oleh industri sawit nasional 
menginjak usianya yang lebih dari satu abad 
adalah hilirisasi produk berbasis sawit yang 
semakin berkembang baik bidang oleofood 
(pangan), oleokimia maupun biofuel 
(energi). Bahkan Pandemi Covid-19 juga 
menjadi momentum bagi para peneliti sawit 
dan industri hilir untuk berinovasi 
menghasilkan produk berbasis sawit yang 
dapat menjadi solusi untuk mengatasi 
pandemi ini, seperti produk handsanitizer, 
biodisinfektan hingga produk 
kesehatan/farmasi dari ekstraksi 
phytonutrient minyak sawit (PASPI, 2020d).   

Di bidang energi/biofuel, kontribusi 
industri sawit dalam rangka mencapai 
ketahanan energi nasional sekaligus 
berkontribusi terhadap penurunan emisi 
karbon semakin terlihat, ditunjukkan 
dengan produk biodiesel dengan kebijakan 
mandatorinya dan pengembangan produk 
biohidrokarbon yaitu green diesel, green 
gasoline dan green avtur (PASPI, 2020c). 
Selain menjadi sebuah instrumen dalam 
rangka mencapai ketahanan energi nasional, 
pengembangan produk biohidrokarbon 
sawit ini juga menjadi bagian dari penguatan 
sawit rakyat untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan mencapai kesetaraan. Hal 
ini dikarenakan, minyak sawit rakyat 
(Industrial Vegetable Oils) yang dikelola oleh 
korporasi petani sawit untuk menjadi bahan 
baku untuk produksi biohidrokarbon 
(PASPI, 2020b).   

Meskipun kontribusi industri sawit 
nasional tidak diragukan lagi, namun masih 
terdapat beberapa hambatan/masalah yang 
dihadapi dalam pengembangan industri dan 
jika hal tersebut dibiarkan berpotensi akan 
mengancam eksistensi industri sawit 
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nasional baik di pasar domestik maupun 
pasar global. Jangan sampai nasib sawit 
Indonesia sama seperti komoditas lainnya 
seperti rempah-rempah, teh, gula, dimana 
Indonesia pernah menjadi produsen dan 
eksportir nomor satu untuk produk tersebut 
di dunia, tetapi kemudian “tenggalam” 
karena tidak mampu menjaga sustainability 
dan daya saingnya di pasar global. 

Tulisan ini bertujuan untuk meng-
highlight beberapa masalah/hambatan 
utama yang dihadapi oleh para pelaku 
industri sawit nasional, sehingga dapat 
dijadikan prioritas untuk segera diselesaikan 
dalam rangka mewujudkan industri sawit 
nasional yang unggul, berkelanjutan dan 
berdaya saing. Dengan demikian, industri 
sawit nasional tidak lagi menari mengikuti 
irama gendang yang ditabuh oleh negara 
lain, tapi dapat menciptakan irama gendang 
sendiri yang diikuti oleh negara-negara lain. 
 
 

MASALAH LEGALITAS LAHAN JADI 
HAMBATAN PENGEMBANGAN 

INDUSTRI SAWIT NASIONAL YANG 
BERKELANJUTAN DAN BERDAYA 

SAING 

Publikasi Hunger (1924) mencatat awal 
mula komersialisasi perkebunan kelapa 
sawit dilakukan oleh pengusaha Belgia 
mengembangkan perkebunan kelapa sawit 
di wilayah Sumatera bagian Timur yang 
mencakup Pulo Raja (Asahan) dan Sungai 
Liput (Aceh) serta investor Jerman yang 
membuka perkebunan sawit di Tanah Itam 
Ulu pada tahun 1911.  

Perkembangan perkebunan sawit juga 
cukup revolusioner yang ditunjukkan 
dengan peningkatan luas kebun sawit yang 
cukup signifikan dari sekitar 300 ribu hektar 
tahun 1980 menjadi seluas 16.3 juta hektar 
tahun 2019 (sesuai dengan hasil 
rekonsoliasi data tutupan lahan perkebunan 
sawit yang kemudian disahkan oleh 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
833/KPTS/SR. 020/M/12/2019). 

Dibalik prestasi pengembangan perke-
bunan sawit di Indonesia yang berhasil 
hingga mengukuhkan dirinya sebagai pro-
dusen minyak sawit dan minyak nabati 
terbesar di dunia, pelaku perkebunan 
menghadapi masalah legalitas lahan. Data 

rekonsiliasi tutupan lahan menunjukkan 
bahwa seluas 3.4 juta hektar kebun sawit 
masuk kedalam hutan (Machmud, 2020). 

Masalah legalitas lahan tidak hanya 
dihadapi oleh perusahaan perkebunan, se-
bagian besar petani sawit rakyat yang meru-
pakan petani swadaya juga banyak 
menghadapi masalah tersebut. Banyak kasus 
kebun sawit rakyat merupakan kebun 
generasi kedua atau telah berumur lebih 
dari 25 tahun, namun karena ada perubahan 
peraturan RT/RW terkait kawasan hutan 
maka kebun sawit yang sebelumnya tidak 
termasuk kawasan hutan namun kemudian 
masuk kedalam kawasan hutan. Hal yang 
serupa dijelaskan oleh Gunarso (2020) 
dengan menggunakan studi kasus 
Kalimantan Tengah, dimana terjadi 
perubahan kebijakan tata ruang di Kalteng 
yang menyebabkan proporsi kawasan hutan 
dan Area Penggunaan Lainnya (APL) terus 
mengalami perubahan misal berdasarkan 
Peraturan Daerah No 8/2003 dengan 
proporsi hutan (62.9 persen) dan APL (37.09 
persen) dan kemudian mengalami 
perubahan berdasarkan Evaluasi Peraturan 
Daerah No 5/2015 dengan proporsi hutan 
(82.82 persen) dan APL (17.18 persen). 

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah 
memiliki berbagai pola alternatif 
penyelesaian yang tertuang dalam Peraturan 
Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang 
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Ka-
wasan Hutan, yakni dengan mengeluarkan 
bidang tanah dalam kawasan hutan melalui 
tukar menukar kawasan hutan, memberikan 
akses pengelolaan melalui perhutanan sosial 
atau melakukan resettelement. Namun pola 
penyelesaian pelepasan kawasan hutan 
dengan tukar menukar hanya dapat dil-
akukan oleh perusahaan yang memiliki 
sumberdaya modal yang besar dan tidak 
dapat diakses oleh petani karena besarnya 
biaya finansial dan biaya politik. Sementara 
itu, kelapa sawit bukan termasuk tanaman 
perhutanan sosial sehingga pola 
penyelesaian masalah legalitas kebun sawit 
yang masuk kawasan hutan tidak dapat 
diselesaikan dengan program pemerintah 
tersebut. Tanpa penyelesaian masalah kebun 
sawit masuk kawasan hutan ini maka kebun 
sawit rakyat selalu dianggap sebagai kebun 
ilegal. 
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Implikasinya adalah petani sawit rakyat 
tidak bisa mengikuti program pemerintah 
dalam pengembangan industri sawit nasion-
al yang berdaya saing dan berkelanjutan me-
lalui program Peremajaan Sawit Rakyat 
(PSR) dan sertifikasi keberlanjutan Indone-
sian Sustainable Palm Oil (ISPO), dimana le-
galitas lahan dan usaha perkebunan harus 
merupakan syarat dari kedua program ter-
sebut. Padahal kedua program tersebut 
merupakan revolusi bagi perkebunan sawit 
rakyat dan petani sawit untuk “naik kelas” 
dan memiliki posisi yang setara dengan pe-
rusahaan perkebunan. 

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 kerja Rencana Aksi Nasional 
Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang 
dinisiasi oleh koordinasi Kementerian 
Koordinator Perekonomian yang 
beranggotakan kementerian teknis dian-
taranya Kementerian ATR/BPN, 
Kementerian Pertanian (Kementan), 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK). Tim kerja tersebut ber-
tugas untuk menyelesaikan permasalahan 
legalitas lahan dan sengketa pada 
perkebunan sawit.  

Diharapkan kebijakan pemerintah hasil 
koordinasi dari tim tersebut dapat segera 
menjadi titik terang  dan solusi atas 
permasalahan legalitas yang dihadapi oleh 
pelaku usaha perkebunan, khususnya petani 
sawit rakyat. Pemerintah melalui tim kerja 
tersebut juga dituntut untuk menyusun ke-
bijakan tata kelola administrasi “satu pintu” 
untuk perizinan legalitas perkebunan sawit 
agar bisa diimplementasikan untuk 
pengembangan industri sawit nasional 
kedepan. Dengan terselesaikannya masalah 
legalitas perkebunan sawit yang masuk ka-
wasan hutan, petani dapat mengakses dan 

menyukseskan target realisasi PSR dan ISPO 
sehingga akan terwujud visi industri sawit 
nasional yang berdaya saing dan berkelanju-
tan. 
 
 

KAMPANYE HITAM DAN KEBIJAKAN 
YANG DISKRIMINASI MENGHAMBAT 

LAJU SAWIT DI PASAR GLOBAL 

Sebagai minyak nabati yang paling 
efisien karena produktivitas yang tinggi se-
hingga harganya relatif kompetitif membuat 
minyak sawit kelapa sawit menjadi pemain 
utama yang mampu mendominasi pasar 
minyak nabati global. Hal ini memicu per-
saingan.,bahkan persaingan antar minyak 
nabati pun sudah mengarah pada non 
competitive price dengan berkembangnya 
kampanye negatif yang bertujuan untuk 
menghambat laju perdagangan minyak sawit 
dan produk turunannya di pasar global. 

Kampanye negatif memang bukan hal 
yang baru bagi industri kelapa sawit. Kam-
panye negatif anti sawit yang disuarakan 
oleh LSM transnasional maupun nasional 
sudah ada sejak awal tahun 1980-an dan 
semakin intensif dalam satu dekade terakhir. 
Tema kampanye negatif yang juga ber-
macam-macam, mulai dari isu lingkungan, 
sosial dan kesehatan. Black campaign yang 
menyerang industri sawit nasional pada 
tahun ini juga semakin marak. Pada isu 
kesehatan, WHO mengeluarkan flyer dan 
artikel yang berisi saran untuk tidak 
mengkonsumsi minyak sawit selama 
pandemi Covid-19 karena minyak sawit 
mengandung unsaturated fats, kemudian 
WHO kembali merevisi flyer tersebut setelah 
mendapatkan surat protes dari stakeholder 
sawit. LSM anti sawit juga menyerang 
perkebunan sawit dengan menggunaan isu 
sosial yaitu land grabbing dan konflik 
dengan masyarakat adat, eksploitasi buruh 
anak. Dan baru-baru ini media massa 
kembali menyebarkan isu yang merusak 
citra sawit seperti pembakaran lahan dan 
hutan di Papua dan pelecehan seksual di 
perkebunan sawit. Padahal isu-isu kampa-
nye hitam tersebut tidak sesuai dengan fakta 
dan belum terbukti kebenarannya, namun 
karena sudah dipublikasikan dengan luas 
maka isu tersebut dianggap benar sehingga 
hal ini sangat merusak citra industri sawit 
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dan menimbulkan persepsi yang keliru ter-
hadap minyak sawit di mata konsumen 
global. 

Selain kampanye negatif, berbagai ke-
bijakan perdagangan yang dinilai cenderung 
mendiskriminasi sawit juga banyak diterap-
kan oleh negara importir. Salah satunya ada-
lah adalah kebijakan Uni Eropa yaitu RED II 
ILUC dan Delegated Regulated of ILUC-RED II 
(PASPI, 2019). Dalam kebijakan tersebut, EU 
menetapkan penggunaan first biofuel 
generation (bahan baku biodiesel yang juga 
dapat digunakan sebagai bahan 
pangan/pakan) tergolong high indirect land 
use change risk akan dikurangi secara drastis 
sejak tahun 2020 dan harus ditiadakan (nol 
persen) pada tahun 2030. Kebijakan 
tersebut menggolongkan minyak sawit 
sebagai feedstock (bahan baku biofuel) yang 
high risk Indirect Land Use Change (ILUC) 
sehingga minyak sawit harus di phase out 
dalam pengunaan biodiesel Eropa. Artinya 
Komisi Eropa menganggap bahwa dampak 
negatif yang ditimbulkan konversi tidak 
langsung lahan hutan menjadi lahan bahan 
baku biodiesel ini dianggap sebagai “dosa” 
tanaman kelapa sawit dan produsen minyak 
sawit harus bertanggung jawab terhadap hal 
tersebut.  

Black campaign dan kebijakan 
perdagangan yang mendiskriminasi industri 
sawit nasional dapat diibaratkan seperti 
never ending war, karena pihak anti sawit 
akan menggunakan berbagai isu untuk 
merusak citra dan menghambat sawit di 
pasar global. Oleh karena itu dalam 
penyelesaian masalah ini, dibutuhkan 
strategi diplomasi dan negosisasi baik di 
level bilateral, multilateral maupun regional. 
Selain melakukan diplomasi, hal yang 
penting lainnya untuk dilakukan untuk 
meningkatkan citra industri sawit adalah 
melakukan kampanye positif sawit. 
Kampanye tersebut harus diikuti oleh 
seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya 
Pemerintah dan pelaku industri sawit tetapi 
LSM, peneliti, pelaku media massa, 
mahasiswa, dosen/guru, dan masyarakat 
umum lainnya berjuang untuk berjuang 
bersama-sama dan kompak dalam “satu 
bahasa” dalam melakukan kampanye positif 
sawit dan membela kepentingan sawit dari 
gangguan pihak anti sawit, mengingat 
besarnya kontribusi industri sawit terhadap 

perekonomian dan kesejahteraan bangsa 
Indonesia.  

Salah satu bahasa atau narasi yang 
dibawa dalam kampanye positif sawit adalah 
kontribusi industri sawit sebagai bagian 
dalam pencapaian Sustainable Development 
Goals/SDGs (PASPI, 2020e). Dengan 
mengkaitkan industri sawit dengan 17 
tujuan SDGs sebagai platform pembangunan 
yang diakui secara global, diharapkan 
mampu membuka mata dunia terhadap 
manfaat positif dari keberadaan industri 
sawit baik pada level lokal, nasional maupun 
global sehingga dapat meningkatkan 
keberterimaan industri sawit di pasar global. 

Namun untuk meng-counter kampanye 
dan kebijakan yang mendiskriminasikan 
sawit tidak cukup jika hanya mengandalkan 
diplomasi dan promosi, upaya bebenah diri 
juga harus dilakukan oleh stakeholder sawit 
nasional baik pelaku industri atau 
pemerintah Indonesia. Upaya berbenah diri 
tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki 
kondisi dan tata kelola industri sawit 
nasional dengan meng-address isu yang 
digunakan pihak anti sawit. Seperti 
implementasi moratorium perkebunan sawit 
(Inpres No. 8/2018), program PSR dan 
sertifikasi keberlanjutan ISPO menjadi 
jawaban terhadap kampanye negatif sawit 
yang menggunakan isu lingkungan dan 
sosial atau kajian dan studi ilmiah sebagai 
basis empirical evidence atas isu yang 
menyebutkan minyak sawit membahayakan 
kesehatan. 
 
 

KESIMPULAN 

Dibalik prestasi yang telah dicapai oleh 
industri sawit nasional, masih terdapat ma-
salah/hambatan yang dihadapi oleh pelaku 
industri. Dan jika masalah ini terus dibiarkan 
tanpa ada solusi penyelesaian, maka akan 
mengancam eksistensi industri sawit na-
sional baik di pasar domestik maupun pasar 
global kedepannya. 

 Masalah utama yang dihadapi oleh 
pelaku industri sawit baik perusahaan mau-
pun petani sawit adalah legalitas lahan. Bagi 
petani sawit rakyat, dimana sebagian besar 
perkebunannya dicap sebagai kebun ilegal 
karena masuk kawasan hutan, hal ini mem-
iliki implikasi negatif yaitu menghambat 
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petani sawit rakyat untuk mengikuti pro-
gram yang berpeluang membuat petani 
“naik kelas” dan memiliki posisi yang setara 
dengan perusahaan perkebunan yaitu pen-
ingkatan produktivitas dengan PSR dan 
memiliki sertifikasi keberlanjutan Indone-
sian Sustainable Palm Oil (ISPO). Oleh karena 
itu, kita perlu mendorong pemerintah 
dengan Tim Koordinasi lintas kementerian 
yang telah dibentuk untuk menyelesaikan 
masalah legalitas lahan yang tumpang tindih 
dan segera menyusun kebijakan tata kelola 
administrasi “satu pintu” untuk perizinan 
legalitas perkebunan sawit. 

Masalah lain yang dihadapi oleh industri 
sawit yaitu semakin maraknya black 
campaign dan kebijakan perdagangan 
mendiskriminasikan produk sawit yang 
banyak diimplementasikan negara importir. 
Oleh karena, dibutuhkan strategi diplomasi 
dan negosisasi, maupun melakukan 
kampanye positif sawit yang melibatkan 
seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, 
stakeholder sawit nasional baik pelaku 
industri atau pemerintah Indonesia juga 
melakukan upaya berbenah diri dengan 
menerapkan instrumen kebijakan tata kelola 
industri sawit nasional dengan meng-
address isu yang digunakan pihak anti sawit. 
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