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Beberapa skema sustainability RSPO, MSPO dan ISPO

• Standar RSPO 2013 

• Standar RSPO 2018 

• MSPO

• ISPO 2015

• ISPO 2020 (draft) 

• Reference lainnya a.l Rain Forest Alliance Certification, 
Pepsico requirements Standard RSPO 2013 



Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil 2013 RSPO 

for growers

1. Commitment to transparency

2. Compliance with applicable laws and regulations

3. Commitment to long term economic and financial viability

4. Use of appropriate best practices by growers and millers

5. Environment responsibility and conservation of natural resources and 

biodiversity

6. Responsible consideration of employees, and of individual  snd

community affected by growers and mills 

7. Responsible development of new plantings 

8. Commitment to continue improvement of key areas of activity 



3 Pillar of Sustainability 

• Perusahaan yang menerapkan sustainability mempunyai tujuan meliputi 3 bottom line 

(TBL) atau dikenal sebagai 3 P’s  yaitu Profit, People and Planet.

The three bottom lines digunakan perusahaan  untuk mengukur financial, social and     

environment  performance dari satu perusahaan setiap waktu.

• Teory menyebutkan apabila perusahaan hanya memperhatikan keuntungan saja, 

mengabaikan manusia dan planet maka perusahaan itu tidak menggunakan biaya 

secara  penuh dalam melakukan bisnis. 

Profit : keuntungan yang dihitung dengan balance antara  untung dan rugi

People kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar 

Planet : sumbangan perusahaan terhadap pengurangan carbon foot print

dan terpeliharanya ekosistem. 

Semua ini merupakan untuk pencapai SDG bidang Pertanian



RSPO Principles and Criteria and 3P’s or 3 bottom lines 

• RSPO Supply chain Certification menghubungkan kriteria dengan 3 P’s. 

Kriteria RSPO 2018  tersebut ialah:

Impact :  Prosperity

1.Meningkatkan etika bisnis dan transparency  

2.Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

3.Meningkatkan proteksi ekosistem bertujuan untuk generasi berikutnya

Hal ini berbeda dengan teori Elkington dimana suatu perusahaan setelah

menerapkan 3 elemen sustainability dinilai apakah tujuan yang menyangkup

TBL itu tercapai. 



Impact Goal 

People : Sustainable live hood  and property reduction 

Princip 4 . Respect community and human rights and deliver, and deliver benefits.

Princip 5. Support smallholders inclusion. 

Princip 6. Respect workers’ and condition.

Dalam hal ini semua para pihak diikutkan untuk tujuan pencapaian kesejahteraan 



Impact Goal

• Planet : Conserve, protected and enhanced ecosystems that provides for the next 
generations  

Principle 7. Protect conserve and enhance ecosystem and the environment. 

Perusahaan harus memanfaat dana dari perolehan keuntungan untuk

mencapai 3 P 

Secara terpisah disediakan juga system Sertifikasi dan Petunjuk untuk kebun besar
dan group certification (group kebun besar dan group petani kecil).



7 Prinsip di dalam MSPO

Principle 1: Management commitment and responsibility 

Principle 2: Transparency 

Principle 3: Compliance to legal requirements 

Principle 4: Social responsibility, health, safety and employment condition 

Principle 5: Environment, natural resources, biodiversity and ecosystem services 

Principle 6: Best practices 

Principle 7: Development of new planting 



7 Prinsip dari ISPO Permentan 11/2015)

1. Legalitas usaha perkebunan

2. Manajemen perkebunan

3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut

4.    Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

5.    Tanggung jawab terhadap pekerja

6.   Tanggung jawab sosial dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat

7.    Peningkatan usaha secara berkelanjutan



Rancangan Permentan ISPO

1. Kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku

2. Penerapan Praktek Perkebunan yang baik

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan 

Keanekaragaman Hayati

4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

6. Penerapan Transparansi

7. Peningkatan Usaha Berkelanjutan



Persamaan tujuan dan Perbedaan dari Prinsip 4 standar tersebut

1. Standar RSPO 2013 memiliki pertimbangan yang sama yaitu 3 elemen besar 

dari prinsip  sustainability yaitu environment, social dan ekonomi yang 

kemudian juga dijadikan prinsip bagi standar MSPO dan ISPO 2015 dan 

Rancangan ISPO 2020, tekanan pada  masalah ekonomi kurang terlihat.

2. Setelah standar RSPO 2013 berlaku selama 5 tahun, RSPO meningkatkan 

prinsip dan kriteria menuju 3 base line atau 3 P’s yaitu People /Properity, 

Planet dan Profit karena dianggap anggota sudah dapat  mencapai tujuan ke 3 

P tersebut.

3. Standar RSPO 2018  keterlibatan smallholder ditingkatkan untuk mencapai 

prosperity. 



Perbedaan

1. Perbedaan makin menonjol dalam konsep ISPO,yaitu smallholder 

dimasukkan dalam satu katagori. Semua pekebun wajib disertifikasi

dalam waktu 5 tahun, membedakan antara smallholder yang mendapat

bantuan (plasma ) dan smallholder yang berusaha sendiri (swadaya), 

seperti yang dilakukan pada EURED. Yang paling dirugikan dalam hal ini

adalah pekebun swadaya dimana masalah legalitas lahan entah kapan

dapat diselesaikan. Masalah ini akan menghambat penncapaian the 3 

base line terutama prosperity.

2. Rancangan yang baru memasukkan tentang Penilaian kesesuaian

tetapi tidak mempertimbangkan UU 20/2014 seharusnya PP 34/2018.   

Perlu dipelajari KepRes fungsi dan tugas BSN dan KAN



Sistem Sertifikasi

Sistem Sertifikasi yang diterapkan oleh RSPO dan MSPO serta ISPO 11/2015 
adalah sistem sertifikasi P&C dan sistem sertifikasi rantai pasok (supply chain 
certification) untuk transparency menganut supply chain traceability.

Selain itu penjualan termasuk ekspor umumnya dilakukan secara fisik sesuai
model penjualan rantai pasok yang diinginkan pembeli. 

Negosiasi antar anggota RSPO yaitu pembeli manufacturer dan trader dengan
produsen disetujui bahwa pembeli akan memberi produsen sejumlah premium 
diatas harga sebenarnya, tergantung tingkat sustainability harga dari produk
yang diperdagangkan. 



Model sertifikasi Supply Chain

Pada sistem sertifikasi supply chain terdapat 3 model  cara memperdagangkan minyak sawit

yang bersertifikasi supply chains :

1. Indentity Preserve (CPO berasal dari satu kebun dan satu mill 100% sustainable)

2. Segregassi (CPO) bersertifikat berasal dari beberapa mill 100% Sustainable

3. Mass Balance 

Merupakan campuran antara minyak sawit bersertifikat dan tidak bersertifikat.

Disini jelas terlihat bahwa produk yang sustainable bisa dicampur dengan yang 

unsustainable. Dapat disimpulkan keikutsertaan petani masih memiliki peluang besar.

Minyak sawit yang konvensional adalah minyak sawit yang tidak bersertifikat .



Model Rantai Pasok Segregasi
Segregated

Sustainable palm oil from different certified sources is kept separate from ordinary palm oil throughout 

supply chain.  





Standard dan Perdagangan Global 

• Pengamatan kami sepanjang tahun 2018 s/d 2019 pembelian minyak sawit

melalui pelabuhan Rotterdam( melalui beberapa pemasok) nampaknya banyak

minyak sawit yang ttdak sustainable tetapi minyak sawit yang konvensional, atau

minyak sawit yang tidak menerapkan sustainability dan tidak bersertifikat. 

Pengguna langsung seperti paberik biofuel belum terhitung.

• Pembeli nampaknya tidak selalu membeli minyak sawit yang sustainable tetapi

penjual wajib menerapkan standar, agar mereka dapat membeli yang lebih baik, 

tetapi pembeli membeli sesuai dengan kebutuhan industrinya. 

• Sawit yang sustainable yang dibeli oleh pembeli yang bersertifikat RSPO 

kebanyakan dalam bentuk mass balance dan sedikit dalam bentuk segregasi. 



Rekomendasi

• Sampai sekarang penerapan standar produk di Indonesia melalui SNI masih
dalam rangka pembinaan. Standard SNI yang diterapkan berstatus suka rela.

• Sementara itu kementerian terkait dapat memberlakukan standar menjadi
mandatory. EU menerapkan standar EU RED secara voluntary tetapi
pelaksananya melaklsanakannya secara wajib .

• Kita tidak dapat mengatur agar pembeli minyak sawit standar sesuai yang kita
buat, pembeli membeli sesuai dengan kebutuhannya. Standar fungsinya
memfasilitasi kegiatan perdagangan, jangan sampai memberatkan diri sendiri

• Penyusunan standar hendaknya mengacu kepada ketentuan internasional seperti
ISO, WTO, GATT dlan lain-lain agar dapat digunakan dalam menghadapi issue 
yang menyudutkan produk Indonesia. 

• Suatu standard tidak boleh menjadi unnecessary obstacle to trade



• Standar pada umumnya mengacu kepada kemampuan dan kepentingan
masyarakat Indonesia. Perbaikan atau revisi harus mengacu kepada ukuran yang 
lebih baik/lebih tinggi.

• Untuk mencapai tujuan prosperity agar  dipertimbangkan keikutsertaan semua
pihak terkait, jangan ditinggalkan mereka yang ada dirantai pasok ini akan
menghilangkan sumber pendapatan mereka atau non prosperity. 

• Dalam menyusun standar kepentingan pasar wajib dipertimbangkan karena
pembeli selalu adalah raja, pada umumnya sebelum menyusun standar wajib
dilakukan survey pasar.

• Penerapan standar ISPO yang baru harus menganut sistem grandfather clause , 
yaitu yang sdh disertifikasi tdk harus diulangi lagi karena prinsip dasar yang 
digunakan sama yaitu adalah environment, social and economy 



Terima kasih


