
@PASPI2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA PRODUSEN TERBESAR MINYAK SAWIT YANG 

BERSERTIFIKASI BERKELANJUTAN DI DUNIA 
 

 

Oleh 

PASPI-Monitor 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESUME 

 

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dan sebagian besar minyak sawit 
ditujukan untuk masyarakat global. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah menjadi 
tuntutan masyarakat global, perlu dipenuhi dalam proses produksi minyak sawit di Indonesia. 
Komitmen Indonesia tersebut tercermin dalam sistem sertifikasi kebelanjutan pada perkebunan sawit 
(ISPO dan RSPO). Luas areal perkebunan dan volume produksi minyak sawit Indonesia yang telah 
tersertifikasi ISPO dan RSPO juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.  

Pada level global, Indonesia menjadi produsen terbesar untuk minyak sawit yang bersertifikat 
RSPO dengan pangsa sekitar 56 persen. Tidak hanya Indonesia, volume produksi minyak sawit global 
dengan sertifikasi keberlanjutan juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini 
menggambatkan bahwa kuatnya komitmen dari pelaku usaha global untuk menghasilkan minyak 
sawit yang memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan.  

 Sejak sertifikasi RSPO dilakukan, setiap tahun konsisten terjadi oversupply dimana penjualan 
minyak sawit tersertifikasi berkelanjutan jauh dibawah produksinya. Diperkirakan sertifikasi 
keberlanjutan RSPO belum mampu menyampaikan pesan dan meyakinkan konsumen dunia tentang 
telah terpenuhinya aspek keberlanjutan pada proses produksi minyak sawit. Di sisi lain, kondisi ini 
berpotensi merugikan produsen minyak sawit dunia karena produsen harus menanggung biaya 
sertifikasi RSPO yang relatif mahal. 
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PENDAHULUAN 

Keberlanjutan (sustainability) 
merupakan norma dan nilai baru bagi 
kehidupan masyarakat dunia. Setiap 
kegiatan produksi, perdagangan dan 
konsumsi suatu barang/jasa dimanapun 
diseluruh dunia, hendaklah memenuhi 
kelayakan keberlanjutan baik secara 
ekonomi (profit), sosial (people) dan ekologi 
(planet).  

Industri minyak sawit yang terdiri 
kegiatan produksi, perdagangan dan 
konsumsi minyak sawit dan produk 
turunanya melibatkan hampir seluruh 
masyarakat dunia. Indonesia sebagai 
produsen minyak sawit terbesar dunia, telah 
menunjukkan komitmen dan tanggung 
jawabnya untuk selalu melakukan perbaikan 
tata kelola industri minyak sawit 
berkelanjutan. Indonesia menyadari bahwa 
sebagian besar minyak sawit ditujukan 
untuk masyarakat global (feeding the world), 
sehingga harus dipastikan bahwa minyak 
sawit yang dihasilkan dari Indonesia telah 
memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan.  

Komitmen Indonesia untuk menjadi 
bagian dari solusi keberlanjutan global 
termasuk di bidang perkebunan sawit telah 
dimuat pada UU tentang Lingkungan Hidup 
No. 23/1997. Kemudian amanat perkebunan 
berkelanjutan juga dimuat dalam UU 
Perkebunan No. 18/2004 yang kemudian 
diubah menjadi UU Perkebunan No. 
39/2014. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, 
melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 
19/2011 ditetapkan perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable 
Palm Oil, ISPO) adalah wajib/mandatori 
untuk setiap pelaku perkebunan sawit. 
Standar keberlanjutan pada perkebunan 
sawit ditetapkan melalui sistem sertifikasi 
ISPO yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pertanian No. 11/2015. Pemerintah 
Indonesia kembali melakukan penyesuaian 
ISPO yang kemudian regulasinya ditetapkan 
melalui Peraturan Presiden No. 44/2020 dan 
Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020.  

Selain sertifikasi ISPO yang bersifat 
mandatori, sertifikasi perkebunan kelapa 
sawit dari Eropa yakni sertifikasi RSPO 
(Roundtable Sustainable Palm Oil) juga 

diadopsi secara sukarela oleh pelaku 
perkebunan sawit Indonesia sejak tahun 
2008.  

Tulisan pada artikel ini akan 
mendiskusikan bagaimana perkembangan 
sertifikasi ISPO dan RSPO setelah 10 tahun 
diimplementasikan. Selain itu juga menarik 
untuk didiskusikan mengapa terjadi 
oversupply minyak sawit yang bersertifikasi 
sustainability, sementara isu sustainability 
sedang menjadi topik pembahasan secara 
global.  

 
 

PRODUSEN TERBESAR CSPO 

Indonesia merupakan produsen minyak 
sawit terbesar di besar dunia sejak tahun 
2006 (Sipayung, 2012). Dengan posisi 
sebagai produsen minyak sawit terbesar 
dunia, Indonesia juga menjadi bagian 
penting dari feeding the world (PASPI 
Monitor, 2021a) dan biofueling the world 
(PASPI Monitor, 2021b). Oleh karena itu, 
prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah 
menjadi tuntutan masyarakat global, perlu 
dipenuhi dalam proses produksi minyak 
sawit di Indonesia.  

Dua sertifikasi berkelanjutan yang 
diadopsi pada perkebunan sawit Indonesia 
adalah Indonesian Sustainable Palm Oil 
(ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil 
(RSPO). Sertifikasi ISPO merupakan 
sertifikasi berkelanjutan dari supply-side 
yang bersifat wajib atau mandatori dan 
hanya berlaku bagi pelaku perkebunan sawit 
Indonesia. Sementara itu, sertifikasi RSPO 
merupakan sertifikasi berkelanjutan dari 
segi demand-side yang sifatnya sukarela dan 
berlaku secara internasional. Meskipun 
keduanya merupakan sertifikasi 
kerbelanjutan, namun terdapat beberapa 
perbedaan baik dari segi legalitas maupun 
perbedaan fokus dan kriteria (Harsono et al., 
2012, Daemeter, 2014).  

Sejak diberlakukan sertifikasi ISPO pada 
tahun 2011, volume produksi minyak sawit 
yang telah tersertifikasi ISPO meningkat dari 
4.7 juta ton tahun 2015 meningkat menjadi 
sekitar 13 juta ton pada tahun 2020 
(Gambar 1). 
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Gambar 1. Perkembangan Luas Kebun Sawit dan Volume Minyak Sawit yang Tersertifikasi ISPO 

Tahun 2015-2020 (Sumber: ISPO) 
 
Dalam kurun waktu 5 tahun, volume 

produksi minyak sawit yang telah 
tersertifikasi ISPO meningkat sekitar 2.7 kali 
lipat. Sementara itu, kebun sawit yang telah 
tersertifikasi ISPO juga mengalami 
peningkatan yakni dari 1.16 juta hektar 
menjadi 5.45 juta hektar pada periode yang 
sama. Artinya dari sekitar 16.4 juta hektar 
perkebunan sawit nasional, sekitar 33 
persen kebun sawit telah tersertifikasi ISPO. 
Sedangkan dari sekitar 45 juta ton produksi 

minyak sawit Indonesia tahun 2020, baru 28 
persen minyak sawit yang diproduksi telah 
tersertifikasi ISPO. 

Luas kebun sawit Indonesia yang telah 
tersertifikasi RSPO juga mengalami 
peningkatan menjadi sekitar 1.6 juta hektar 
tahun 2019 (Gambar 2). Sedangkan volume 
produksi minyak sawit (CPO + PKO) yang 
telah tersertifikasi RSPO (CSPO + CSPK) 
telah mencapai 10.3 juta ton.  

 
Gambar 2. Perkembangan Sertifikasi RSPO di Indonesia baik pada Luas Perkebunan Kelapa 

Sawit maupun Produksi Minyak Sawit (Sumber: RSPO)  
Ket: *sd Juni 2018 

 
Luas kebun dan produksi minyak sawit 

Indonesia yang telah tersertifikasi ISPO dan 
RSPO tersebut bukanlah sesuatu yang 
terpisah. Sebagian besar perkebunan sawit 
yang telah memperoleh sertifikat ISPO juga 
memperoleh sertifikasi RSPO. Tampaknya 
pelaku perkebunan mengambil jalan “aman” 
dengan melakukan sertifikasi ISPO karena 
sifatnya mandatori dan juga melakukan 
sertifikasi RSPO untuk antisipasi dalam 
memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar 
ekspor.  

Selain perkebunan dan produksi minyak 
sawit di Indonesia, sertifikasi RSPO juga 
dilakukan di perkebunan negara-negara 
produsen sawit dunia lainnya seperti 
Malaysia, Papua Nugini dan negara-negara 
produsen minyak sawit di Afrika dan 
Amerika Selatan. Perkembangan luas kebun 
sawit dan minyak sawit yang telah 
tersertifikasi RSPO (CSPO dan CPK) juga 
mengalami pertumbuhan setiap tahunnya 
(Gambar 3).  
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Gambar 3. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Distribusi Negara CSPO/CSPK pada 

Sertifikasi RSPO (Sumber : RSPO) 
 

 
Secara total, luas areal perkebunan 

sawit dunia yang telah tersertifikasi RSPO 
mengalami peningkatan dari kurang 0.5 juta 
hektar pada tahun 2008 menjadi sekitar 3.2 
juta hektar pada tahun 2021. Sementara itu, 
volume minyak sawit dunia yang 
tersertifikasi RSPO juga meningkat relatif 
cepat yakni dari 0.7 juta ton menjadi sekitar 
22.3 juta ton pada periode yang sama. 

Dari jumlah minyak sawit dunia yang 
telah tersertifikasi RSPO tersebut, sekitar 56 
persen merupakan minyak sawit yang 
diproduksi dan berasal dari Indonesia. 
Kemudian disusul Malaysia (30 persen), 
Papua Nugini (3 persen) dan sisanya dari 
negara-negara Afrika dan Amerika Selatan.  

Data distribusi sertifikasi RSPO tersebut 
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 
produsen minyak sawit terbesar dunia yang 
juga sekaligus menjadi produsen terbesar 
untuk minyak sawit tersertifikasi 
berkelanjutan. Dengan sertifikasi RSPO 
(belum termasuk dengan sertifikasi ISPO) 
telah menunjukkan bahwa kuatnya 

komitmen Indonesia untuk menghasilkan 
minyak sawit yang memenuhi prinsip-
prinsip berkelanjutan, bukan hanya jargon 
saja.  
 
 

OVERSUPPLY CSPO 

Kemajuan Indonesia dan negara-negara 
produsen minyak sawit dunia dalam 
menghasilkan minyak sawit berkelanjutan 
yang tersertifikasi RSPO (CSPO dan CSPK), 
tampaknya tidak sebanding dengan daya 
serap pasar. Sertifikasi RSPO yang ditujukan 
untuk memastikan penyerapan minyak 
sawit pada konsumen global perlu 
dipertanyakan.  

Berdasarkan data RSPO, dari volume 
CSPO dan CSPK yang di pasok dari negara-
negara produsen minyak sawit dunia, hanya 
sekitar 45-50 persen yang terserap pasar 
sehingga terjadi oversupply CSPO dan CSPK 
(Gambar 4).  
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Gambar 4. Perbandingan Produksi dan Penjualan Minyak Sawit Tersertifikasi RSPO 

(CSPO+CPKO).  
 
Oversupply tersebut sangat merugikan 

produsen minyak sawit dunia. Hal ini 
dikarenakan produsen menanggung biaya 
sertifikasi RSPO yang relatif mahal sehingga 
produsen minyak sawit bisa saja merasa 
dieksploitasi secara ekonomi dengan 
sertifikasi RSPO tersebut.  

 Terjadinya oversupply pada CSPO dan 
CSPK mungkin terkait dengan respon 
konsumen atas certified palm oil. Masyarakat 
Uni Eropa yang merupakan target konsumen 
dari Certified Palm Oil ternyata lebih memilih 
label “Palm Oil Free” dibandingkan label 
certified sustainable (Annunzita et al., 2019; 
Hinkes dan Christoph-Schulz, 2019).  

 Perilaku konsumen tersebut terjadi 
karena konsumen ternyata belum meyakini 
certified palm oil. Studi Noor et al., (2017) 
juga mengungkapkan bahwa sertifikasi 
RSPO belum mampu men-deliver expected 
benefit lingkungan dan sosial dari produsen 
sawit ke konsumen. Bahkan Morgan et al. 
(2018) mengungkapkan bahwa tidak ada 
perbedaan sosial, ekonomi dan ekologis 
antara sertifikasi keberlanjutan minyak 
dibandingkan dengan tanpa sertifikasi 
keberlanjutan.  

 Dengan penjelasan studi tersebut 
menunjukkan bahwa sertifikasi 
keberlanjutan minyak sawit seperti RSPO 
dan ISPO, perlu melakukan evaluasi dan 
melalukan perbaikan. Sertifikasi minyak 
sawit (RSPO dan ISPO) juga dinilai belum 
mampu meyakinkan konsumen tentang 
telah terpenuhinya aspek sustainability dari 
produksi minyak sawit.  

 
 

KESIMPULAN 

 Indonesia sebagai produsen minyak 
sawit terbesar dunia sekaligus juga menjadi 
produsen minyak sawit tersertifikasi 
berkelanjutan terbesar duniam dimana 
sekitar 56 persen minyak sawit Indonesia 
telah tersertifikasi RSPO. Volume produksi 
minyak sawit dengan sertifikasi 
keberlanjutan (RSPO dan ISPO) juga 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya 
komitmen yang tinggi dari pelaku usaha 
untuk menghasilkan minyak sawit yang 
memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan.  

 Sejak sertifikasi RSPO dilakukan, setiap 
tahun konsisten terjadi oversupply dimana 
penjualan minyak sawit tersertifikasi 
berkelanjutan jauh dibawah produksinya. 
Diperkirakan sertifikasi keberlanjutan RSPO 
belum mampu menyampaikan pesan dan 
meyakinkan konsumen dunia tentang telah 
terpenuhinya aspek keberlanjutan pada 
proses produksi minyak sawit.  
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