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KATA PENGANTAR
Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang utama di Indonesia dan telah membawa
kemakmuran yang cukup besar bagi negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat
pedesaan. Namun industri kelapa sawit juga sering menjadi sorotan di tingkat nasional maupun
internasional.
Terbentuknya Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau FoKSBI menunjukkan bahwa
semua pihak; pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, dan
asosiasi pekebun memiliki tekad bersama yang kuat untuk mewujudkan industri kelapa sawit
Indonesia yang lebih berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No.19 tahun 2011 yang
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 mengenai penerapan sistem
sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan saat ini sedang dalam proses penguatan
menjadi Peraturan Presiden.
Harus diakui, diperlukan perbaikan secara berkesinambugan di semua lini yang terkait dengan
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dedikasi dan komitmen yang
kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan mendasar dalam praktekpraktek usaha mulai dari hulu sampai ke hilir. Rencana Aksi Nasional (RAN) ini disusun pada
waktu yang sangat tepat, mengingat pemerintah memiliki target bahwa pada 2020, setidaknya
70% hasil sawit Indonesia sudah tersertifikasi berkelanjutan.
Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung upaya-upaya perbaikan tersebut dan secara
aktif ikut menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dalam
pembanguan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang akan ikut berkontribusi dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di
Indonesia.

Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Indonesia

Bambang
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KATA SAMBUTAN
Seperti yang kita ketahui dan pahami, kelapa sawit merupakan komoditas global yang penting dan
memiliki berbagau kegunaan, baik di industri pangan maupun industri lain. Tanaman ini cukup
luar biasa, dan Indonesia memiliki daya saing yang sangat baik. Di Indonesia, industri ini
menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat di pedesaan dan menyumbang sekitar
US$20 miliar per tahun dalam pendapatan ekspor.
Sektor nasional ini harus kita kelola dan jaga dengan baik dan teliti demi generasi yang akan datang.
Sebagai produsen kelapa sawit terdepan di dunia, Indonesia memiliki peranan penting untuk
memastikan tersedianya produk yang berkelanjutan bagi konsumen di seluruh dunia. Beberapa
tahun belakangan, sektor kelapa sawit Indonesia terkadang menerima kritik dari pemangku
kepentingan internasional terkait praktek yang tidak berkelanjutan dan kurang teregulasi. Dari sisi
pemerintah, kami mendengarkan masukan-masukan tersebut, dan berusaha untuk memperbaiki
sektor ini.
Rencana Aksi Nasional (RAN) ini dimaksudkan sebagai salah satu inisiatif yang akan berperan serta
dalam mentransformasi sektor kelapa sawit, mendukung dalam mengoordinasikan banyak
program dan inisiatif berjalan untuk mencapai sektor kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Ini
merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Tidak hanya untuk menjawab permasalahan
lingkungan terkait pertumbuhan industri yang sangat pesat, tetapi juga untuk menjaga stabilisasi
harga serta menjamin daya saing di pasar global.
Kami mengharapkan masukan dan saran dari para pihak, agar RAN ini mampu menjawab berbagai
tantangan, dapat memenuhi kebutuhan maupun tuntutan pasar internasional untuk produk kelapa
sawit yang berkelanjutan. Kita harus menyamakan pandangan dan pemahaman mengenai
keberlanjutan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sektor kelapa sawit Indonesia bisa
mencapai tujuannya.

Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Pertanian
Kemenko Perekonomian

Musdhalifah Machmud
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KATA SAMBUTAN
Indonesia hingga saat ini merupakan produsen dan eksportir produk sawit terbesar di dunia. Pasar
dunia memberikan fokus perhatian yang besar bagi sawit Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan
lingkungan hidup dan keberlanjutan industrinya.
Para pemangku kepentingan mengakui dan sangat memahami pentingnya menjaga kelestarian
industri sawit nasional. Di samping perannya yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan,
lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan petani, juga mendukung komitmen pemerintah menghadapi
tantangan dan isu dikaitkannya industri ini dengan deforestasi dan emisi gas rumah kaca.
Untuk mencapai indusri kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan, telah dibentuk Forum
Kelapa Sawit Berkelanjutan (FoKSBI – sebelumnya InPOP), suatu forum multi-stakeholder yang
bertujuan untuk menemukan solusi nyata bagi berkembangnya industri kelapa sawit yang
berkelanjutan melalui kegiatan tematis.
Setelah negosiasi, diskusi, lokakarya, dan serangkaian analisis masalah, pada akhir 2016 FoKSBI
berhasil menyusun draf pertama Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk kelapa sawit berkelanjutan.
Forum ini kemudian memulai proses pertemuan dan pembahasan untuk mendapatkan masukan
dan penguatan wawasan dari seluruh pemangku kepentingan agar tercipta rasa kepemilikan
bersama terhadap RAN ini.
Penyusunan RAN merupakan proses penting yang panjang. Dengan begitu banyak hal yang harus
dikerjakan, dan begitu besar manfaat yang diberikan industri ini, maka mengambil jalan pintas
untuk mempercepat prosesnya tentulah tidak tepat dan bijaksana.
Untuk proses yang lebih sempurna, kami membuka diskusi RAN lebih lanjut, guna mendapatkan
masukan dan rekomendasi, serta terlibat aktif dalam menyusun langkah-langkah srategis sebagai
upaya merespon permasalahan terkait industri kelapa sawit berkelanjutan. Pada pelaksanannya
nanti, akan dilakukan review RAN secara periodik sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi
internal dan eksternal terkait dengan komoditas kelapa sawit Indonesia.
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pihak, dalam proses penyusunan dan
pelaksanaan RAN, sehingga mampu memberi dorongan semangat kepada kami untuk dapat
menyelesaikan penyusunan RAN pada akhir tahun 2017.

Penasihat FoKSBI

Rusman Heriawan
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Daftar Singkatan dan Akronim
APL

Areal Penggunaan Lain

BBPPTP

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

BIG

Badan Informasi Geospasial

BKPRD

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BKPRN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

BMP

Best Management Practice/Praktek Pengelolaan Terbaik

BPDP-KS

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

BPN

Badan Pertanahan Nasional

BPS

Biro Pusat Statistik

BSN

Badan Standardisasi Nasional

CPO

Crude Palm Oil/ Minyak Sawit Mentah/Kasar

CSR

Corporate Social Responsibility/Tanggung jawab sosial perusahaan

Dirjen

Direktur Jenderal

Ditjen

Direktorat Jenderal

FPIC

Free, Prior and Informed Consent/Padiatapa

G2G

Government to Government/Pemerintah dengan Pemerintah

GAP

Good Agricultural Practices/Praktek Pertanian yang Baik

GAPKI

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

GRK

Gas Rumah Kaca/Green House Gases

HCS

High Carbon Stock/Stok Karbon Tinggi

HCV

High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

HWL

High Water Level

HGU

Hak Guna Usaha

IP4T

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

ISPO

Indonesian Sustainable Palm Oil System

IUP

Izin Usaha Perkebunan

KBRI

Kedutaan Besar Republik Indonesia
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Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Kemenhub

Kementerian Perhubungan

Kemenko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KemenLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Kemenlu

Kementerian Luar Negeri

KemenPU

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementan

Kementerian Pertanian

KKN

Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Kopbun

Koperasi pekebun

KPDT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KUD

Koperasi Unit Desa

LK

Lembaga Keuangan

MHA

Masyarakat Hukum Adat

MOU

Memorandum of Understanding

P&C

Principle and Criteria/Prinsip dan Kriteria

Padiatapa

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/FPIC

PBN

Perkebunan Besar Negara

PBS

Perusahaan Besar Sawit

Pemda

Pemerintah Daerah

Permenhut

Peraturan Menteri Kehutanan

Permentan

Peraturan Menteri Pertanian

PKS

Pabrik Kelapa Sawit

PLTB

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

POME

Palm Oil Mill Effluent/Limbah Cair Kelapa Sawit

PP

Peraturan Pemerintah

PPKS

Pusat Penelitian Kelapa Sawit

PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PUP

Petak Ukur Permanen

R&D

Research and Development/Penelitian dan Pengembangan
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RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRWK

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

RTRWP

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

SDM

Sumber Daya Manusia

SHM

Sertifikat Hak Milik

SKT

Surat Keterangan Tanah

SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

STDB

Surat Tanda Daftar Budidaya

TAP MPR

Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat

TBS

Tandan Buah Segar

ToT

Training of Trainers/Pelatihan untuk Pelatih

UPTD

Unit Pelayanan Teknis Dinas

UUPA

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan perubahannya
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Daftar Istilah
APL

Status area di luar kawasan hutan yang sah digunakan sebagai pembangunan di
luar bidang kehutanan.

BMP

Sebuah skema dalam penyusunan dan perencanaan model pengelolaan dengan
menggunakan metode yang efisien dan ekonomis serta dapat
dipertanggungjawabkan.

BPDPKS

Badan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan
Presiden No 61 Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015, tentang penghimpunan dan
penggunaan dana perkebunan sawit. BPDKS bertugas untuk menghimpun dana
bersumber dari pelaku usaha perkebunan sawit, lembaga pembiayaan, dana
masyarakat dan dana-dana lain yang sah berupa pungutan ekspor sawit atau
turunan dan iuran.

CSR

Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan
memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku
kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang
saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Lihat UU No.40/2007
tentang Perseroan Terbatas).

FPIC

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior)
sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka,
dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free)
menyatakan setuju (Consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak
masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa
yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.

GAP

Praktik pertanian yang bertujuan memperbaiki kualitas hasil berdasar pada
standar spesifik, menjamin penghasilan yang tinggi, menjamin teknik produksi
yang sehat, maksimalisasi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam,
mendorong pertanian berkelanjutan, dan minimalisasi resiko pada lingkungan.

GAPKI

Organisasi perusahaan perkebunan kelapa sawit/produsen minyak kelapa sawit
di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1981.

GRK

Gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas
tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul
akibat aktivitas manusia.

HCS

Metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi tanah yang sesuai untuk
pengembangan perkebunan maupun tujuan perlindungan wilayah hutan tropis
yang layak di dalam lansekap dan telah mengalami konversi hutan untuk
perkebunan dan pertanian, termasuk memastikan hak guna lahan dan
penghidupan masyarakat tradisional tetap terjamin.

HCV

Nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan
maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau
situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai
nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global.
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HGU

Hak khusus untuk mengusahakan tanah > 25 hektar yang bukan miliknya sendiri
atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian,
perikanan atau peternakan.

IP4T

Kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis. sehingga menghasilkan
peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

ISPO

Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem sertifikasi wajib bagi kelapa sawit
berkelanjutan di Indonesia.

IUP

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.

MHA

Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas
dasar keturunan.

One Map

Kebijakan satu peta yang menyatukan data penggunaan lahan, kepemilikan lahan
dan tata ruang ke dalam database tunggal; acuan bagi seluruh kementerian dan
lembaga di Indonesia.

POME

Limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit yang berasal dari PKS; air buangan
yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit utamanya berasal kondensat rebusan, air
hidrosiklon, dan sludge separator.

SHM

Sertifikat kepemilikan dimana pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan
tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat
tersebut; tidak memiliki batas wakti kepemilikan dan dikeluarkan oleh
Kementerian ATR/BPN.

SKT

Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah
atau yang dipersamakan dengan itu, yang diperlukan sebagai kelengkapan
permohonan pendaftaran hak atas tanah.

SPPL

Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak
lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

STDB

Keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun kurang dari 25 hektar.
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Latar Belakang
Kelapa sawit memiliki peran penting secara global, sebagai bahan baku pangan, non-pangan dan energi.
Permintaan global terhadap minyak sawit telah meningkat tajam dikarenakan adanya peningkatan populasi
global, harga yang lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati yang lain dan kegunaan kelapa sawit yang
beragam.
Bagi Indonesia, kelapa sawit memiliki nilai strategis tersendiri dalam mendukung pembangunan nasional.
Pada tahun 2015 komoditas ini telah menyumbang 8% PDB berupa nilai ekspor ketiga terbesar (USD
18,1 milyar atau setara dengan 13.7% dari total ekspor Indonesia). Pada tahun yang sama komoditas ini
telah menyumbang IDR 22.27 trilyun dalam penerimaan negara berupa pajak; sementara pada tahun 2016
telah menyumbang sebesar IDR 11.7 trilyun penerimaan negara dari pungutan ekspor melalui BPDPKS.).
Di berbagai wilayah pedesaan dan pedalaman di Indonesia, kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit
(PKS) dan merupakan penggerak utama ekonomi yang merangsang pembangunan agribisnis dari hulu
sampai hilir. Sektor ini telah menciptakan peluang kerja (3.4 juta pekerja pada kebun dan PKS, Ditjenbun
2015), menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pekebun; serta menghasilkan nilai tambah yang
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nasional.
Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi Indonesia, maka perencanaan pembangunan kelapa sawit perlu
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Industri kelapa sawit nasional telah
menghasilkan banyak manfaat, namun pada saat yang bersamaan masih menghadapi berbagai tantangan
sehingga perlu peningkatan strategi dalam menjaga keberlanjutan perkelapasawitan nasional.

_______________________________________________________________________

“Sangat krusial bagi kepentingan nasional Indonesia untuk mengantisipasi tren
kelapa sawit global terbaru. Ini berarti menerapkan praktek yang sejalan dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.”

- Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Juni 2016
_______________________________________________________________________
___
Salah satu tantangan industri kelapa sawit pada saat ini adalah bagaimana meningkatkan komitmen dari
para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa pelaku usaha
perkebunan sudah melakukan kegiatan usaha yang berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip 3P (People,
Planet, Profit), namun sebagian besar belum menyadari dan menerapkannya. Pentingnya pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.
Untuk menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan dalam
pembangunan kelapa sawit, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO) yang diatur dalam
Permentan No. 11/2015.
Sejumlah program dan inisiatif untuk mendukung perkebunan yang berkelanjutan telah dilakukan
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemetaan lahan, pembinaan pekebun mengenai
praktek pengelolaan kebun yang baik, upaya perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan
dan lahan dan tata kelola area keanekaragaman hayati tinggi dan nilai konservasi tinggi dalam lanskap
perkebunan.
Untuk menjawab tantangan dalam hal meningkatkan komitmen dan koordinasi di antara pemerintah dan
pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,
maka diperlukan sebuah rencana terpadu dan terukur, yang dituangkan dalam sebuah rencana aksi

10

nasional (RAN). RAN ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
RAN disusun oleh para pemangku kepentingan, dipimpin oleh pemerintah, yang tergabung dalam Forum
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI). FoKSBI adalah forum koordinasi para pemangku
kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Guna memonitor
komitmen para pihak dalam mengimplementasikan RAN ini, FoKSBI akan membentuk komite
pemantau. FoKSBI saat ini bekerja secara nasional dan diharapkan forum-forum yang sama bisa
dikembangkan di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah
yang bersangkutan.
RAN ini didesain sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan. RAN bertujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan minyak sawit
berkelanjutan sebesar 70% pada Tahun 2020 (Permentan 11/2015). RAN dibagi ke dalam empat
komponen isu utama, yaitu: (1) Peningkatan kapasitas pekebun; (2) Pengelolaan dan pemantauan
lingkungan; (3) Tata kelola dan mediasi konflik, dan (4) Implementasi ISPO dan akses pasar.

“Sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi hijau dalam pembangunan
sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.”
- Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, November 2016

Penyusunan RAN oleh FoKSBI dimulai dengan proses desain pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun
2015, proses dialog antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam FoKSBI dilaksanakan dengan
identifikasi akar masalah, penyusunan rekomendasi dan konsultasi para pihak di tingkat nasional dan
provinsi yang dituangkan dalam RAN Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Penyusunan RAN ini
telah mengakomodasi masukan berbagai pihak, lebih dari 500 perwakilan dari 100 organisasi di Indonesia.
Diharapkan pada tahun 2018, RAN ini dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan.
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Setelah RAN ini disepakati oleh para pihak, diharapkan dokumen ini menjadi bahan rekomendasi bagi
pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAN akan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah, mitra
kunci dan pihak lain yang bersedia mendukung. RAN ini diharapkan nantinya dapat menjadi suatu
keputusan pemerintah yang bersifat mengikat dalam bentuk instruksi presiden (inpres).
Dalam setiap rencana aksi terdapat satu lembaga penanggungjawab dan beberapa lembaga pendukung.
Lembaga penanggungjawab diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan
fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan
pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksiaksi strategis yang diyakini oleh peserta forum dibutuhkan dalam lima tahun ke depan (2018-2023)
sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa
sawit secara cepat.
Rencana aksi ini akan diimplementasikan terutama di 18 provinsi sentra penghasil kelapa sawit di
Indonesia, meliputi: (1) Riau, (2) Sumatera Utara, (3) Kalimantan Tengah, (4) Kalimantan Barat, (5)
Sumatera Selatan, (6) Kalimantan Timur, (7) Jambi, (8) Kalimantan Selatan, (9) Aceh, (10) Sumatera Barat,
(11) Bengkulu, (12) Bangka Belitung, (13) Lampung, (14) Kalimantan Utara, (15) Sulawesi Tengah, (16)
Sulawesi Barat, (17) Papua dan (18) Papua Barat.
Prakondisi untuk Pelaksanaan RAN
Prakondisi yang memungkinkan RAN dilaksanakan dengan baik adalah sebagai berikut:
Akses Pendanaan
RAN kelapa sawit berkelanjutan ini dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari
pemerintah, BPDPKS, pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan
melalui proses Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah sebuah Badan Layanan Umum (BLU)
yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan
menyalurkan dana. Kegiatan yang dapat didanai oleh BPDPKS diantaranya meliputi: (1) pengembangan
SDM, (2) penelitian dan pengembangan, (3) peremajaan, (4) promosi dan advokasi, dan (5) sarana
prasarana.
Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahan
perkebunan melalui dana CSR dan dana lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari
lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.
Koordinasi antar kementerian / lembaga
Sektor perkebunan sawit melibatkan berbagai lembaga pemerintah teknis seperti Kementerian Pertanian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Masing-masing kementerian / lembaga memiliki peran
penting dalam menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan upaya
peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar kementerian / lembaga tersebut.
Upaya tersebut utamanya meliputi: (1) pemetaaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan
yang belum selaras dan (2) sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian / lembaga.
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Dengan demikian, pertemuan yang diagendakan secara berkala antar kementerian / lembaga pemerintah
pusat dan / atau daerah sangat penting untuk dilaksanakan.
Penegakan hukum
Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan RAN. Pemerintah,
dalam hal ini aparat penegak hukum, harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran hukum dalam
pengelolaan kebun sawit.
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A. RENCANA UMUM
Perumusan rencana umum ini didasarkan pada kesamaan isu-isu dalam masing-masing komponen, yaitu;
Peningkatan kapasitas pekebun (Komponen 1), pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Komponen 2),
tata kelola dan mediasi konflik (Komponen 3), dan implementasi ISPO dan akses Pasar (Komponen 4).
A1.1 Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola
perkebunan yang lebih baik
Konteks. Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh pekebun menyumbang 34% produksi CPO di
Indonesia (Ditjenbun 2015). Dengan kontribusi ini posisi pekebun menjadi sangat strategis dan berperan
penting dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat banyak
masalah dalam upaya pengembangan kapasitas bagi pekebun, di antaranya tidak adanya data dasar tentang
jumlah dan lokasi kebun. Data dasar pekebun diperlukan untuk berbagai tujuan, diantaranya: menyalurkan
subsidi pupuk dengan tepat, dana peremajaan, melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pelatihan
terkait perkebunan.
A1.1
Tujuan

Kegiatan
Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Jangka waktu
Ukuran Keberhasilan

Sumber Pendanaan

• Mendapatkan data dasar dan informasi yang akurat dan diperbarui secara teratur
tentang pekebun kelapa sawit.
Data dasar dan informasi yang dikumpulkan sekurang-sekurangnya mencakup: Nama
dan Lokasi (alamat dan koordinat), luas lahan dan umur tanaman, legalitas lahan,
produktifitas tanaman, kelembagaan, koperasi, PKS terdekat.
• Pendataan dan pemetaan lokasi pekebun.
• Akselerasi perolehan legalitas lahan pekebun (SHM, STDB dan lain sebagainya).
Kementerian Pertanian
Kementerian ATR/BPN, Pemda, BPS (Biro Pusat Statistik), BIG (Badan Informasi
Geospasial), KLHK, Swasta, Lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan lembaga
lain.
2018 -2023
• Adanya persetujuan di antara para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota dalam melakukan pengembangan data dasar pekebun dan
metodologi.
• Adanya persetujuan mengenai OPD mana di tingkat Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab untuk memulai pemetaan data dasar, baik yang sudah ada
maupun yang baru.
• Kompilasi dan konsolidasi data dan peta di setiap kabupaten di 18 provinsi sentra
kelapa sawit dengan data dasar yang dapat diperbarui setiap tahun.
• Lahan pekebun yang telah memiliki SHM sebanyak 1 juta bidang dan STDB
sejumlah 1.5 juta surat.
APBD, APBN, BPDPKS, Swasta, sumber lain yang sah

A1.2 Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku
kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten
Konteks. Salah satu hambatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia adalah kurangnya
pengetahuan dan pemahaman para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai
peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
Para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan suatu program berkesinambungan
mengenai peningkatan penyadartahuan tentang berbagai peraturan yang terkait sehingga para pihak dapat
mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.
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A1.2
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Jangka waktu
Ukuran Keberhasilan

Sumber Pendanaan

• Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait
kelapa sawit berkelanjutan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
• Membangun sistem penyadartahuan yang efektif bagi pekebun dan para pemangku
kepentingan lainnya di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
➢ Melaksanakan dan mengembangkan sistem penyadartahuan berbagai
peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
Kementerian Pertanian
Kementerian ATR/BPN, KLHK, Pemerintah Daerah, kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Koperasi dan UKM
2018-2023
• Terbangunnya sistem penyadartahuan yang efektif bagi pekebun dan para pemangku
kepentingan lainnya di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
• Terlaksananya program penyadartahuan sekurang-kurangnya 5 peraturan dan
kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
minimal setahun sekali di 18 provinsi.
• Meningkatnya jumlah pekebun dan para pemangku kepentingan yang telah
mengikuti penyadartahuan peraturan dan kebijakan tentang pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 18 provinsi.
APBN, APBD, BPDPKS dan sumber lain yang sah

A 1.3 Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit
Konteks. Dalam rangka menciptakan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, diperlukan
peningkatan upaya penegakan hukum agar peraturan yang ada dipatuhi. Hal tersebut akan berdampak
positif dalam meningkatkan kredibilitas sektor kelapa sawit secara nasional. Dengan demikian, diharapkan
dapat meningkatkan keberterimaan produk dan daya saing perkebunan kelapa sawit di tingkat
internasional. Beberapa pelanggaran hukum yang teridentifikasi, antara lain: (1) penerbitan izin usaha dan
pemanfaatan hak atas lahan yang belum sesuai dengan peraturan, (2) okupasi lahan, (3) pencurian TBS,
CPO dan produk samping lainnya, (4) diskriminasi harga, (5) pemalsuan benih sawit unggul, pupuk, dan
pestisida dan (6) pembukaan lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu perlu komitmen kuat dari
pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum.
A 1.3
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Keuangan

•

Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam
pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
● Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam upaya penegakan hukum
(Polri, PPNS, kejaksaan, KPK).
● Meningkatkan kewenangan, peranan dan dana operasional PPNS.
● Pelaksanaan audit kepemilikan lahan dan/atau izin pemanfaatan lahan kebun kelapa
sawit pekebun dengan luas di atas 25 hektar.
Kementan
Polri, Kejaksaan, KPK, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Pengadilan setempat,
Pemerintah Daerah terkait dan Kemenkumham
• Meningkatnya jumlah penyelesaian penegakan hukum terhadap pelanggaran di
dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bekelanjutan sejumlah 25% kasus
di 18 provinsi.
• Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi sejumlah 20% di 18 provinsi
• Terlaksananya audit kepemilikan lahan dan/atau izin pemanfaatan lahan kebun
kelapa sawit pekebun dengan luas di atas 25 hektar.
2018-2023
APBN, APBD, sumber lain yang sah.
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B. RENCANA STRATEGIS
KOMPONEN 1: Pengembangan Kapasitas Pekebun
1.1 Meningkatkan kapabilitas, membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih
bersertifikat
Konteks. Pekebun kelapa sawit Indonesia pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan untuk penerapan perkebunan berkelanjutan. Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit
Indonesia menghadapi tantangan mengenai penggunaan benih kelapa sawit yang tidak bersertifikat. Hal
ini menyebabkan kurangnya produktivitas kebun kelapa sawit milik pekebun swadaya. Dengan adanya
permasalahan tersebut perlu upaya penyediaan benih bersertifikat yang tepat waktu, harga terjangkau, dan
tepat jumlah. Jika hal ini dapat terlaksana, maka aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan dapat dikelola
dengan lebih baik.
1.1
Tujuan

Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber keuangan

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam penggunaan benih
bersertifikat
• Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat dengan harga dan lokasi yang
terjangkau bagi pekebun yang akan menanam di lahan yang legal.
● Melaksanakan pelatihan bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat.
● Memperbaiki dan meningkatkan kondisi infrastruktur untuk memperlancar
penyebaran benih bersertifikat.
● Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit.
● Mendorong perusahaan untuk menjual benihnya kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundangan.
● Mendukung penyusunan peraturan Menteri Pertanian terkait penjualan benih
bersertifikat ke masyarakat, di mana pembeli wajib menunjukkan informasi tentang
peta dan status lahan yang akan ditanam (peremajaan, APL, dll.).
• Meningkatkan pengawasan dan peredaran benih bersertifikat.
Kementerian Pertanian
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), Perusahaan
produsen benih, UPTD Benih, Pemda terkait
• Meningkatnya aksesibilitas bagi pekebun di 18 provinsi terhadap penyalur benih
bersertifikat dengan lokasi dan harga terjangkau.
• Meningkatnya jumlah hasil pemeriksaan ke sumber benih sawit yang menunjukkan
penjualan bibit bersertifikat sebesar 10% per tahun.
• Berkurangnya penjualan benih tidak bersertifikat secara nasional
2018 – 2023
BPDPKS, APBN, APBD, swasta dan sumber dana lain yang sah

1.2 Peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktek pertanian yang baik
Konteks. Sebagian pekebun di Indonesia belum memahami pelaksanaan budidaya yang baik dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi kelapa sawit. Oleh karena itu pekebun perlu
mendapatkan pelatihan teknis budidaya yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan produksi melalui
intensifikasi lahan, untuk menghindari terjadinya ekspansi lahan secara ilegal.
1.2
Tujuan
Kegiatan

Mendorong pekebun untuk menerapkan prinsip budidaya yang baik/Good Agriculture
Practices (GAP).
● Meningkatkan partisipasi dan sumber daya dari sektor swasta/perusahaan
perkebunan skala besar dalam penyelenggaraan kegiatan GAP.
● Meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan penyuluhan tentang prinsip budidaya
yang baik.
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●

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Perusahaan kelapa sawit melakukan pelatihan GAP setiap tahun kepada kelompok
pekebun yang memasok TBS ke PKS perusahaan tersebut.
● Mendirikan pusat pelatihan (center of excellence) kelapa sawit berkelanjutan di sebagian
kabupaten sentra perkebunan kelapa sawit.
● Melaksanakan model pelatihan GAP melalui kerjasama antara swasta dan
pemerintah di tingkat kabupaten.
Kementerian Pertanian
PBS/PBN, Lembaga Penelitian, Lembaga Pelatihan, Pemda terkait
• Meningkatnya penerapan prinsip budidaya yang baik (GAP) oleh 25000 pekebun
secara nasional per tahun.
• Semua perusahaan bersertifikat ISPO yang menerima TBS dari pekebun telah
melatih pekebun swadaya mengenai GAP.
• Tersedianya pusat pelatihan (center of excellence) kelapa sawit berkelanjutan di 25
kabupaten sentra kelapa sawit
• Pelaksanaan pelatihan pekebun oleh kemitraan swasta dan pemerintah untuk
pekebun dalam lima tahun dan menjangkau 500.0001 pekebun.
• Meningkatnya produktivitas buah sawit (TBS) sebesar 10% per hektar dari produksi
awal rata-rata 12-16 ton per hektar per tahun.
2018 – 2023
BPDPKS, APBN, APBD, swasta, dan donor yang sah

1.3 Meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun
Konteks. Peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun merupakan kegiatan mendesak guna menjaga
produksi kelapa sawit berkelanjutan. Diperkirakan terdapat 2,4 juta ha tanaman kelapa sawit pekebun yang
harus dilakukan peremajaan. Oleh karena itu, dana untuk peremajaan merupakan faktor penting. Dengan
adanya dukungan dana peremajaan, pekebun dapat melaksanakan proses peremajaan sesuai dengan
praktek budidaya yang baik.
1.3
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Tersedianya dana peremajaan tanaman bagi pekebun
● Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan
lainnya, bekerjasama dengan dinas terkait.
● Mempercepat realisasi penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS dan sumber lain
untuk pekebun.
● Memfasilitasi pekebun agar mampu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
dalam mendapatkan dana peremajaan
● Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pekebun dalam hal
perencanaan teknis dan keuangan.
● Menyiapkan kebijakan pemerintah berupa kredit program dari perbankan dalam
rangka pendanaan peremajaan.
● Meningkatkan alokasi dana peremajaan yang bersumber dari BPDPKS
● Memanfaatkan potensi pendanaan untuk peremajaan dari sumber lainnya
Kementerian Keuangan
Kemenko Perekonomian, BPDPKS, Kementerian Pertanian, perbankan, perusahaan,
koperasi, Lembaga Keuangan (LK) lainnya, pemda terkait
• Satu juta hektar kebun diremajakan melalui dana peremajaan.
• Tersedia dan tersalurkannya kredit program untuk pendanaan peremajaan dari
pemerintah di 18 provinsi
• Meningkatnya alokasi dana peremajaan dari BPDPKS sebesar 30%
2018 – 2023
BPDPKS, APBN, APBD, Perbankan, koperasi, swadaya, sumber lain yang sah

1

Angka ini berdasarkan peningkatan jumlah pekebun tiap tahunnya sejalan dengan peningkatan kinerja pusat
penyuluhan dan jumlah penyuluh dan kerjasama dengan pihak swasta semakin intensif.
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1.4 Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun
Konteks. Pekebun merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Salah
satu persyaratan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah terorganisirnya pekebun dalam
suatu wadah kelembagaan, yaitu: kelompok tani, gapoktan, koperasi, asosiasi pekebun, dan kelembagaan
pekebun lainnya. Selain itu, kelembagaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar, akses
perbankan, input produksi dan pemasaran. Namun saat ini jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun
masih belum memadai.
1.4
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan
Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Meningkatnya jumlah dan kinerja kelembagaan pekebun.
● Penyadartahuan dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan
dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun.
● Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun
● Meningkatkan partisipasi PBS/PBN dalam pembentukan dan penguatan
kelembagaan pekebun.
● Memfasilitasi pedagang perantara menjadi bagian dari kelembagaan pekebun.
● Meningkatkan peran dinas yang membidangi perkebunan dan dinas yang
membidangi koperasi dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun.
● Pemantauan dan evaluasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama kemitraan usaha
antara perusahaan dan pekebun oleh dinas terkait.
Kementerian Pertanian
Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Perdagangan, PBS/PBN, Pemda terkait,
Terwujudnya 500 kelembagaan pekebun yang baik dan efektif di 18 provinsi.
2018 – 2023
BPDPKS, APBN, APBD, swasta, LSM, sumber lain yang sah

1.5 Revitalisasi Penyuluhan Perkebunan
Konteks. Penyuluh merupakan garda terdepan dalam transfer pengetahuan dan keahlian tentang
pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Namun, kebijakan penyuluhan pertanian secara nasional masih
diprioritaskan bagi pengembangan tanaman pangan. Selain itu sistem penyuluhan saat ini bersifat
polivalen (multi disiplin), sehingga penyuluhan untuk subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit
belum tertangani secara maksimal. Permasalahan dalam penyuluhan diantaranya jumlah terbatas, kapasitas
dan kompetensi belum memadai, remunerasi dan fasilitas belum mencukupi. Salah satu upaya
kementerian pertanian dalam memenuhi kebutuhan penyuluh adalah dengan merekrut Tenaga Kontrak
Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP). Namun
demikian kebutuhan tenaga penyuluh masih belum terpenuhi.
1.5
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh
● Melaksanakan pengadaan tenaga penyuluh sesuai kebutuhan
● Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh
● Mengembangkan sistem penyuluhan nasional berbasis kinerja.
● Meningkatkan peran penyuluh yang berasal dari masyarakat (kontak tani/pekebun
maju).
● Meningkatkan peran pihak swasta dalam program pendampingan penyuluh bagi
pekebun.
Kementerian Pertanian
PBS/PBN, Pemda terkait
• Tersedianya 5000 penyuluh yang kompeten di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
• Tersedianya minimal 10 pelatih dan/atau penyuluh dari perusahaan
perkebunan dan/atau PKS untuk melakukan pelatihan dan/atau penyuluhan
kepada pekebun mitra.
2018 – 2023
APBN, APBD, BPDPKS, swasta, donor, sumber lain yang sah
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KOMPONEN 2: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
2.1 Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam lansekap perkebunan
Konteks Manfaat ekonomi yang disumbangkan oleh sektor kelapa sawit kepada ekonomi Indonesia telah
memicu berbagai daerah untuk meningkatkan target luas lahan guna perkebunan kelapa sawit di
daerahnya. Target-target tersebut terkadang disusun tanpa mempertimbangkan kapasitas dan daya
dukung lingkungan. Hal ini mengakibatkan rusaknya ekosistem sehingga mengakibatkan berbagai
bencana. Komponen ini membahas bagaimana pembangunan dan pengelolaan perkebunan sawit agar
dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan keanekaragaman hayati.
2.1
Tujuan
Kegiatan:

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Menerapkan pendekatan KEE, NKT dan kawasan lindung lokal lainnya di dalam
penyusunan tata ruang kabupaten terkait pengembangan perkebunan.
● Menyusun landasan hukum untuk perlindungan dan pedoman teknis untuk
pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan nilai konservasi tinggi terkait
keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa sawit termasuk di dalamnya
perbaikan peraturan yang kontraproduktif.
● Memfasilitasi dan mendukung upaya penyusunan Profil Keanekaragaman
Hayati Daerah dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di
Daerah, termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan,
implementasi, pemantauan dan evaluasinya.
● Penyadartahuan kepada para pihak terkait KEE dan pengelolaan
keanekaragaman hayati di tingkat Provinsi dan Kabupaten sehingga
memperjelas lembaga yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.
● Mendukung implementasi peraturan terkait KEE dan NKT di daerah.
● Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi KEE dan
NKT dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa
sawit.
KLHK
Kementan, Kementerian ATR/BPN, Pemda terkait, LSM, Swasta
● Terbitnya landasan hukum untuk perlindungan KEE dan NKT serta dan
pedoman teknis untuk pengelolaan kawasan tersebut.
● Terbitnya peraturan terkait AMDAL yang telah mengakomodasi KEE dan
NKT di dalam prinsip dan kriteria penilaiannya.
● Terbitnya profil keanekaragaman hayati daerah dan RIP Kehati termasuk
dokumen pengelolaan kahati daerah dan hasil monitoringnya di 18 provinsi
sentra kelapa sawit.
● Terbitnya aturan tentang penetapan kawasan ekosistem esensial di 18 provinsi
sentra kelapa sawit.
● Terbentuknya lembaga pengelola KEE dan NKT di 18 provinsi sentra kelapa
sawit.
● Seluruh perusahaan telah mengelola areal bernilai konservasi tinggi yang
berada di dalam konsesinya.
2018-2023
APBN, APBD, swasta, donor, sumber lain yang sah

2.2 Pengurangan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan
Konteks. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dapat mengganggu target nasional dalam
upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai
kerugian antara lain di bidang kesehatan, gangguan transportasi, kerusakan lingkungan, dan potensi
kerugian negara mencapai IDR 200 trilyun (CIFOR 2015). Salah satu solusi untuk mencegah kebakaran
hutan dan lahan adalah Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Namun demikian biaya pelaksanaan
sistem tersebut masih berat dari sisi biaya bagi pekebun. Selain itu, produk samping PLTB belum memiliki
nilai ekonomis tinggi.
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2.2
Tujuan

Menurunkan tingkat kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh pembukaan
lahan untuk perkebunan.
• Inventarisasi emisi GRK pada perkebunan secara periodik.
• Mengembangkan mekanisme pemberian insentif dalam penerapan PLTB
(Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).
• Memfasilitasi dan mendukung kegiatan penangulangan kebakaran (contoh:
pendirian posko, deteksi dini – pantauan hotspot dan groundcheck- pemadaman
dini dan pemadaman lanjutan, pemadaman mandiri dan gabungan).
• Memfasilitasi dan mendukung program pelatihan di tingkat Desa terkait SOP
penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
• Memfasilitasi dan mendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
dengan pendekatan di tingkat desa dan di dalam perkebunan kelapa sawit
(contoh: penyusunan peta kerawanan karhutla, patroli api, pembuatan sekat
bakar, embung, sekat kanal, pengelolaan bahan bakaran, dan pemantauan tinggi
muka air tanah).
KLHK
Kementan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Pemda, Polri, Kemenpolhukam,,
BNPB
● Menurunnya hotspot 20% per tahun di 18 provinsi sentra perkebunan kelapa
sawit.
● Menurunnya emisi GRK hasil sumbangan dari sub sektor kelapa sawit sebesar
10% dari data dasar tahun 2018.
● Seluruh areal yang dibuka untuk perkebunan dilakukan dengan cara tanpa bakar.
● Seluruh perusahaan telah membentuk brigade pengendalian kebakaran hutan dan
lahan (dalkarhutla) di 18 provinsi sentra pengembangan kelapa sawit.
● Minimal terdapat 1 KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) di setiap desa di 18
provinsi sentra kelapa sawit.
● Terbentuknya Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme – FFVP) di
18 provinsi sentra pengembangan kelapa sawit.
● Seluruh perusahaan menunjukkan komitmen di dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di sekitar areal konsesinya.
● Terciptanya model insentif untuk masyarakat yang menerapkan PLTB di tiap 18
provinsi, contoh: produk hasil olahan inovasi dari PLTB (mis,:pupuk organik,
kompos, cuka, dll) dipasarkan dan digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa
sawit.
2018 – 2023
APBN, APBD, swasta, donor, sumber lain yang sah

Kegiatan:

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

2.3 Penyempurnaan peraturan dalam pengurangan emisi GRK terkait sektor perkebunan
Konteks. Pemerintah Indonesia memiliki target nasional yang jelas dalam mengurangi emisi gas rumah
kaca. Pada akhir tahun 2016, pemerintah juga memutuskan bahwa sektor pertanian harus memiliki peran
lebih penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu, pembangunan perkebunan
khususnya industri kelapa sawit tidak hanya ditujukan untuk mencapai target pemerintah, namun juga
menanggulangi dan mengurangi efek perubahan iklim terhadap komunitas yang paling rentan terhadap
efek perubahan iklim.
2.3
Tujuan
Kegiatan:

•
•
•

Mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor
pertanian (perkebunan).
Mendorong pemerintah untuk memberikan aturan teknis terkait kearifan lokal
dalam pembakaran lahan sesuai UU 32/2009.
Menyiapkan draft peraturan terkait kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk
membentuk brigade dalkarhutla (pengendalian kebakaran hutan dan lahan) sesuai
dengan luas lahan di masing-masing perusahaan.
Menyusun acuan hukum tentang dukungan pembiayaan di dalam Program Desa
Bebas-Api oleh pemerintah daerah.
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•

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Penyusunan pedoman standar penghitungan simpanan karbon dan emisi gas rumah
kaca di sektor perkebunan kelapa sawit.
• Penyusunan pedoman teknis pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor
perkebunan kelapa sawit.
• Penyadartahuan kepada masyarakat tentang peraturan dan teknis PLTB serta tata
cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi emisi GRK.
• Penyusunan database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi gas rumah
kaca yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Kementan
KLHK, BRG, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Pemda terkait Provinsi,
Pemda terkait Kabupaten/Kota
● Terbitnya aturan teknis yang diperbarui terkait kearifan lokal dalam pembakaran
lahan sesuai UU 32/2009.
● Tersusunnya pedoman standar penghitungan simpanan karbon dan emisi gas rumah
kaca di sektor perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui
secara internasional.
● Terdapat database nilai simpanan karbon dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan
oleh sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional di Indonesia.
● Tersusunnya pedoman teknis pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor
perkebunan kelapa sawit.
● Terselenggaranya penyadartahuan kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa
sawit di 18 provinsi sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta
teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi emisi GRK
minimum satu tahun sekali di setiap kabupaten.
2018– 2023
APBN, APBD, donor, sumber lain yang sah

2.4 Pemanfaatan lahan kritis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca
Konteks. Bagian penting dari pengurangan emisi gas rumah kaca adalah mengarahkan pemanfaatan lahan
kritis yang memiliki tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati rendah dalam rencana pengembangan
pembangunan kelapa sawit. Permasalahan ini tentu kompleks karena melibatkan banyak pihak. Oleh
karena itu, kerja sama antar pihak menjadi sangat penting dalam menciptakan tata guna lahan yang lebih
efisien untuk menjawab tantangan lingkungan untuk perkebunan saat ini.
2.4
Tujuan
Kegiatan:

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Optimalisasi pemanfaatan lahan kritis dalam rangka mengurangi emisi GRK.
• Identifikasi lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan termasuk status
kepemilikannya.
• Penyusunan data dasar penguasaan lahan.
• Kajian sosial, ekonomi dan ekologi dan kesesuaian lahan untuk rencana
pemanfaatannya.
• Penyusunan SIAP (Strategic Investment Action Plan) dan peta kesesuaian lahan yang
dapat digunakan dalam perencanaan kawasan oleh para pihak.
• Optimasi pemanfaatan lahan kritis untuk kegiatan budidaya.
KLHK
Kementerian ATR/BPN, Kementan, BLH, Dinas Pekebunan, Dinas Pertanian, Dinas
Kehutanan Pemda terkait Provinsi, Pemda terkait Kabupaten/Kota, dan perkebunan
yang akan menghasilkan kelapa sawit di lahan kritis
• Tersusunnya regulasi dan aturan teknis terkait pemanfaatan lahan kritis untuk
kegiatan budidaya.
• Menurunnya 20% emisi GRK di 18 provinsi sejalan dengan meningkatnya stock
karbon dari pemanfaatan lahan kritis.
• Seluruh areal lahan kritis yang telah teridentifikasi secara nasional telah
termanfaatkan secara nasional sesuai dengan keseusiannya
2018 – 2023
BPDPKS, APBD
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2.5 Penyediaan energi alternatif dari produk ikutan (limbah cair) kelapa sawit
Konteks. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyediaan listrik di tanah air adalah
mengoptimalkan penggunaan sumber energi alternatif yang terbarukan. Di samping itu, pemerintah juga
berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020. Pemanfaatan limbah cair
(POME) yang merupakan produk ikutan menjadi salah satu upaya untuk mencapai dua tujuan tersebut.
Bahan baku produk ikutan tersebut diperkiran mencapai 43,9 juta ton/tahun yang dapat menghasilkan 90
juta m3 POME. Produk tersebut berpotensi menghasilkan listrik sebesar 3 juta MW.
Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya terkait harga jual listrik yang belum
ekonomis dan infrastruktur untuk pendistribusian yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan
dukungan kebijakan dan skema insentif untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi
terbarukan yang bersumber dari limbah sawit.
2.5
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

•
•
•

Meningkatkan kontribusi kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.
Mengurangi emisi GRK.
Pengembangan skema insentif bagi pengelola POME dan limbah lainnya sebagai
energi alternatif.
• Melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka pendistribusian listrik
yang berasal dari POME oleh pemerintah dan/ atau kerjasama sektor swasta.
Kementerian ESDM
Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementan, KLHK, PLN, PGN
• Sebesar 90% PKS memanfaatkan POME sebagai sumber energi alternatif.
• Penggunaan energi listrik yang bersumber dari POME di 18 provinsi sentra
perkebunan kelapa sawit.
2018 – 2023
APBN, APBD, Swasta, sumber lain yang sah

2.6 Perbaikan perlindungan jasa lingkungan
Konteks. Pentingnya jasa lingkungan semakin dipahami di seluruh dunia. Di Indonesia, konsep ini terkait
dengan pembangunan berkelanjutan, daerah ekosistem penting dan konsep daya dukung dari sebuah
ekosistem. Namun, perlindungan terhadap areal penting tersebut belum dipahami secara utuh. Untuk
melindungi kepentingan nasional saat ini dan bagi generasi mendatang, maka penting untuk mendukung
upaya pemerintah dalam meningkatkan dan melindungi daerah-daerah tersebut di dalam areal budidaya.
2.6
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Perlindungan tata air dan ekosistem.
• Koordinasi antar instansi pemerintah dalam sinkronisasi peraturan tentang
perlindungan tata air dan ekosistem termasuk penetapan penanggung jawab.
• Menyusun pedoman restorasi untuk sempadan sungai dan perlindungan mata air
• Normalisasi dan pemeliharaan kawasan dengan fungsi lindung.
• Restorasi gambut dalam rangka upaya perbaikan jasa lingkungan.
• Memberikan contoh praktis bagaimana proses IP4T dapat melindungi sebuah
taman nasional.
• Rehabilitasi di daerah sekitar mata air dan kanan kiri sungai (kakisu).
• Meningkatkan penerapan pola agroforestry dalam perkebunan kelapa sawit di area
sekitar sungai dan mata air.
• Pembuatan bangunan sipil teknis/bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA).
Kementerian LHK
Kemenko Ekonomi, Kementerian PU, kementerian ATR/BPN, Kementerian
Pertanian, BRG, Pemda terkait
● Terselenggaranya pertemuan koordinasi antar instansi yang menunjukkan
peningkatan penyelasaran dan tata kelola peraturan terkait air dan ekosistem dan
departemen yang bertanggung jawab terkait minimal sekali setahun.

22

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

● Tersusunnya pedoman restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air.
● Terpeliharanya wilayah-wilayah yang memiliki fungsi lindung di 18 provinsi.
● Terlaksananya restorasi gambut sesuai peta indikatif prioritas restorasi gambut di 8
provinsi.
● Terwujudnya contoh proses IP4T yang berhasil untuk alokasi lahan (i) kawasan
hutan yang telah berubah menjadi kebun dan (ii) kebun yang kembali menjadi
hutan.
● Terehabilitasinya daerah sekitar mata air dan kanan kiri sungai dalam perkebunan
kelapa sawit di 18 provinsi.
● Pola agroforestry lebih banyak dipakai dalam pembangunan perkebunan kelapa
sawit dalam penngelolaan mata air dan sempadan sungai.
● Bangunan teknis sipil semakin sering digunakan dalam pengelolaan tanah dan air.
2018 – 2023
APBN, swasta, sumber lain yang sah

KOMPONEN 3: Tata Kelola dan Penanganan Konflik
3.1 Implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk penyelesaian konflik lahan
Konteks Penggunaan peta dasar yang tidak sama oleh kementerian/lembaga selama ini sering
mengakibatkan konflik lahan karena tata batas yang tumpang tindih. Salah satu kendala dalam mengurangi
konflik lahan adalah belum diimplementasikannya kebijakan satu peta secara nasional. Terwujudnya
kebijakan satu peta yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kepastian
hukum untuk pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan.
3.1
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Penggunaan satu peta dasar untuk menyelesaikan konflik lahan terkait perkebunan
kelapa sawit
● Mengkompilasi dan merekonsialiasi peta-peta yang digunakan dalam perkebunan.
● Memperbaharui padu serasi peta minimal 5 tahun sekali.
● Kementerian ATR/BPN memfasilitasi pelatihan pemetaan partisipatif bagi dinas
terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan.
● Mendukung pelaksanaan peraturan yang terkait dengan Inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kemendagri, Kementan, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Pemda terkait
• Tersedianya satu peta (one map) di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
• Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
• Berkurangnya konflik lahan 10% di wilayah perkebunan kelapa sawit per tahun.
2018-2023
APBN, APBD, BPDPKS, sumber lain yang sah

3.2 Realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat
Konteks. Pengembangan kelapa sawit telah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan
daerah. Peraturan perundangan saat ini mengamanatkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari areal yang diusahakan. Untuk mewujudkan
pembanguan kebun masyarakat secara konsisten, diperlukan pengawasan yang intensif dari pemberi izin
dan komitmen dari sektor swasta.
3.2
Tujuan
Kegiatan:

Mempercepat realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.
● Menyusun pedoman pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat
● Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.
● Membangun sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun
kelapa sawit masyarakat yang efektif.
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●
Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Menyusun skema insentif dan sanksi dalam pembangunan areal kebun kelapa sawit
masyarakat.
Kementan
Kementerian ATR/BPN, Pemda, KLHK, swasta, LSM
● Tersusunnya pedoman pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.
● Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa
sawit masyarakat di 18 provinsi.
● Meningkatnya realisasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 50% dari data
dasar 2017.
● Menurunnya jumlah konflik pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari
data dasar 2017.
2018-2023
APBN, APBD, swasta, dan sumber dana lain yang sah

3.3 Percepatan penyelesaian konflik lahan
Konteks Konflik lahan merupakan realitas yang sering terjadi di sektor perkebunan. Hal ini terjadi karena
adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan. Sebagai gambaran, pada tahun 2016, terdapat 439 kasus
konflik penggunaan lahan kelapa sawit2. Konflik-konflik tersebut perlu diselesaikan secara cepat,
profesional, adil, dan tanpa kekerasan. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Peraturan Kepala
BPN No.3/2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Peraturan tersebut
dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian konflik lahan secara efektif dan efisien.
3.3
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Menyelesaikan konflik lahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana dan
prasarana yang ada.
● Identifikasi ketersediaan tim penyelesaian konflik sosial di tingkat kabupaten/kota.
● Mengevaluasi kinerja tim atas pelaksanaan penyelesaian kasus lahan sekurangkurangnya setahun sekali.
● Penguatan kewenangan tim penyelesaian konflik sosial di tingkat provinsi dan
kabupaten.
● Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kemendagri bekerjasama dengan organisasi
profesional untuk meningkatkan kapasitas tim penyelesaian sengketa lahan di
provinsi dan kabupaten.
● Melakukan pelatihan mediasi bagi tim penyelesaian konflik sosial tingkat
kabupaten di 18 provinsi.
Kementerian ATR/BPN
Kementan, KLHK, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Kepolisian RI, Kejaksaan
• Teridentifikasinya tim penyelesaian konflik lahan di tingkat kabupaten di 18
provinsi, dari aspek jumlah maupun kinerjanya.
• Terlaksananya pelatihan tentang mediasi konflik bagi tim penyelesaian konflik
lahan di 18 provinsi.
• Terlaksananya mediasi konflik lahan di 18 provinsi.
• Terselesaikannya konflik lahan non-litigasi sebesar 10% per tahun dari data dasar
2017.
2018-2023
APBN, APBD, sumber lain yang sah

KOMPONEN 4: Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan akses pasar produk-produk sawit
4.1 Percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk pekebun dan perusahaan
Konteks. Sampai kuartal kedua 2017, perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO
sejumlah 266 dari 867 total perusahaan yang layak mengajukan sertifikasi ISPO. Dalam rangka
2

(Ditjenbun 2017)
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meningkatkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan
sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan pekebun. Model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private
partnership) merupakan salah satu strategi percepatan sertifikasi ISPO untuk pekebun.
4.1
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO
● Mempercepat proses penetapan RTRWP/K dalam mendukung sertifikasi ISPO.
● Memfasilitasi pekebun untuk memperoleh STDB, SHM dan SPPL.
● Menyelesaikan prosedur pengurusan perijinan bagi perusahaan dengan tepat waktu
dalam rangka sertifikasi ISPO.
● Membentuk forum kelapa sawit berkelanjutan di provinsi dan kabupaten untuk
meningkatkan komitmen, koordinasi dan advokasi seluruh pemangku kepentingan
dalam mendukung percepatan sertifikasi ISPO.
● Meningkatkan komitmen perusahaan dalam membina pekebun pemasok untuk
memperoleh sertifikat ISPO.
● Membentuk klinik ISPO di tingkat kabupaten sentra kelapa sawit.
Kementerian Pertanian
Kementerian ATR/BPN, KLHK, BSN/KAN, swasta, LSM, Pemda terkait
• Diterbitkannya 100 sertifikat ISPO untuk kelembagaan pekebun dan 600 untuk
perusahaan.
• Terbentuknya forum kelapa sawit berkelanjutan di 18 provinsi dan kabupaten
sentra kelapa sawit.
• Terbentuknya klinik ISPO di tingkat kabupaten di 18 provinsi sentra kelapa sawit.
2018 – 2023
APBN, APBD, BPDPKS, swasta, donor, sumber lain yang sah

4.2 Keberterimaan ISPO oleh pemangku kepentingan nasional dan pasar internasional
Konteks. Pelaksanaan ISPO telah dimulai sejak tahun 2011 dan hingga saat ini pelaksanaannya masih
belum optimal di semua perkebunan di Indonesia. Selain itu, produk sawit dari kebun-kebun yang telah
bersertifikat ISPO belum diterima sepenuhnya di pasar internasional. Kondisi ini mensyaratkan perlunya
strategi komunikasi dan promosi yang terencana dengan baik untuk menjamin keberterimaan pasar
domestik dan internasional. Sertifikasi ISPO yang transparan dan kredibel, sangat penting untuk
meningkatkan reputasi kelapa sawit nasional.
4.2
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Pengakuan ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan nasional dan pasar
internasional.
● Menyusun road map strategi komunikasi dan promosi keberterimaan ISPO di
tingkat nasional dan internasional.
● Mendokumentasikan seluruh upaya perbaikan yang telah dilakukan para pemangku
kepentingan.
● Membangun strategi kerjasama dengan negara-negara konsumen (responsible buyer
countries) melalui inisiatif seperti Chatham House, Amsterdam Declaration group,
CEPA.
● Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO dengan sasaran yang tepat (misal:
kementerian, dinas terkait di daerah, sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat,
komunitas sosial, dan pemangku kepentingan lainnya) beserta evaluasinya.
● Memberikan advokasi untuk perusahaan dan pekebun yang telah mendapatkan
sertifikat ISPO.
Kementan
Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemendag, KLHK, BSN/ KAN, GAPKI, Pemda
terkait, swasta, LSM, asosiasi pekebun
● Tersusunnya road map strategi komunikasi dan promosi keberterimaan ISPO
● Terselenggaranya sosialisasi ISPO secara periodik di 18 provinsi sentra kelapa
sawit

25

●
Jangka waktu
Sumber Pendanaan

Terwujudnya 50 kesepakatan Indonesia dengan negara importir dan perusahaan
pembeli minyak sawit mengenai keberterimaan ISPO.
2018 – 2023
APBN, APBD, BPDPKS, swasta, sumber lain yang sah

4.3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola ISPO
Konteks. Kredibilitas sebuah sistem sertifikasi menentukan keberterimaan sistem sertifikasi tersebut oleh
para pemangku kepentingan. Permasalahan keberterimaan sertifikasi ISPO memiliki kaitan erat dengan
kondisi kelembagaan dan tata kelola ISPO. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan tata kelola
ISPO melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
4.3
Tujuan
Kegiatan

Penanggungjawab
Lembaga Pendukung
Ukuran Keberhasilan

Jangka waktu
Sumber Pendanaan

●
●
●

Meningkatkan kredibilitas sistem ISPO
Memperbaiki tata kelola ISPO
Pengayaan dan penyempurnaan prinsip dan kriteria ISPO yang distandarkan secara
nasional.
● Membangun sistem check dan balances ISPO yang transparan, akuntabel dan dapat
ditelusuri; antara lain dengan melibatkan lembaga independen sebagai pihak
pemantau pada saat proses penilaian.
● Menyempurnakan sistem informasi sertifikasi ISPO yang langsung terhubung dan
mudah diakses oleh seluruh pihak.
● Membangun sistem monitoring dan evaluasi secara partisipatif terhadap
implementasi dan dampak sertifikasi ISPO.
Kementerian Pertanian
Kemenko Perekonomian, BSN/KAN, LSM, Lembaga Sertifikasi, Pemda terkait
● Terstandardisasinya prinsip dan kriteria ISPO yang telah diperkaya.
● Tersusunnya sistem check dan balances ISPO.
● Tersedianya sistem informasi yang mutakhir dan mudah diakses oleh seluruh
pihak.
● Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan dampak
ISPO.
2018 – 2023
APBN, APBD, BPDPKS, dan sumber lain yang sah
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Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, konsultasi dengan para pihak menjadi kunci dalam pengembangan
Rencana Aksi Nasional. Proses konsultasi yang telah dilakukan dijelaskan dalam tabel berikut:
Fase

Kegiatan

Tanggal

Perancangan

Peluncuran platform

3 Oktober 2014
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13 Mei 2015
29 Mei 2015
13 Juni 2015
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Dialog

RCA untuk semua WG
Proses revisi
WG 1 dan WG 4
WG 2 dan WG 3
Joint Working Group
Implementasi
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