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Mandatori ISPO: 
Petani mau di 
bawa kemana ?



Upaya Mengikutsertakan Pekebun Dalam
Implementasi Perpres ISPO

1. Perpres ISPO mesti di pandang secara utuh
dengan Inpres Moratorium (penundaan ijin
dan peningkatan produktivitas) dan Inpres
tentang RAN KSB. 

2. Tujuan system penyelenggaraan sertifikasi
ISPO

3. Inpres 6/2019 tentang RAN KSB secara
khusus menjadikan Peningkatan kapasitas
dan kapabilitas Pekebun sebagai salah satu
elemen Rencana Aksi Nasional KSB 
(Instruksi pada 14 K/L plus Gubernur, Bupati
sentra sawit)



Point Dukungan Pekebun dalam Perpres 44 Tahun 2020

• Pasal 5 ayat 5 ; sertifikasi pekebun dapat diajukan berbentuk
kelompok/gabungan, koperasi. Dengan berkelompok akan
lebih efisien dan meringankan beban tiap pekebunnya.

• Pasal 18 ayat 2 Sertifikasi Pekebun dapat bersumber dari
APBN/APBD (diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri). 
Peluang bagi pekebun untuk akses dana ini. 

• Pasal 20 ayat 1 (wakil Pekebun juga bisa duduk dalam
komite ISPO),  Secara politik pekebun diakui setara dengan
pelaku usaha lainnya.  

• Bab V Pembinaan & Pengawasan pasal 25 ayat 4 Pembinaan
bagi Pekebun meliputi penyiapan dan pemenuhan prinsip
dan kriteria ISPO, Peluang untuk ases pendampingan / 
fasilitasi menuju ISPO. 

• Pasal 27 ayat B : bagi pekebun ISPO berlaku 5 tahun setelah
diundangkan (Maret 2024). 



Kendala Pekebun dalam Pelaksanaan Perpres ISPO? 

Penting mengenali karakter dan typology Pekebun
Sawit Rakyat:

- Studi PSP3IPB bersama KEHATI, membagi menjadi
pekebun tingkat bawah, menengah dan atas
(sesuai tingkat penghasilan dan luasan kebun
sawit).

- Setara Jambi ; membagi menjadi pekebun mandiri
murni (tanpa kerjasama dan dukungan pihak lain),
pekebun mandiri (memiliki kerjasama & dukungan
pihak lain: akses saprodi, modal dan pasar).

- Dalam buku Sawit Rakyat KEHATI juga membagi
dalam tiga kategori Pekebun kecil ( luasan 0,5 – 2
ha), Pekebun menengah (luasan >5 – 10 ha), dan
Pekebun Usaha Tani (Luasan > 10 – 25 ha).



Lanjutan

• Selain itu kepatuhan terhadap aspek
kelola lingkungan juga menjadi kendala
bagi pekebun mandiri. Proses 
mendapatkan SPPL (surat pengelolaan –
pemantaun lingkungan)  bagi pekebun
sulit di peroleh karena perbedaan
kebijakan dari tiap daerah kabupaten.

• Dalam hasil studi PSP3IPB – KEHATI juga 
ditemukan penyebab ketidaksiapan atau
besarnya Gap, karena tingkat
pengetahuan/pemahaman dan cara
pandang pekebun terhadap nilai
manfaat/pentingnya aspek legal (bukti
kepemilikan dan STDB) serta SPPL dalam
pemenuhan standar sertifikasi. 



Tantangan Terbesar Organisasi Pekebun Sawit Rakyat 
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n • Menyakinkan para 
pekebun sawit rakyat
(berorganisasi – benefit 
standar keberlanjutan).

• Membangun dan 
memfungsikan tata 
kelola kelembagaan 
(Sistem Kontrol Internal).

• Pembiayaan Pemenuhan 
penerapan standar dan 
proses audit (sertifikasi).
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as • Legalitas lahan

• Legalitas usaha
(STDB)

• Legalitas Benih

• SPPL (Surat 
Penyataan 
Pengelolaan 
Lingkungan)
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n • Penyiapan manager 

sertifikasi.

• Penerapan SOP GAP

• Penerapan  SOP 
Pengelolaan Lingk dan 
perlindungan 
keanekaragaman hayati.

• Penyiapan manager 
produksi dan penjualan 
TBS.



Peta Jalan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun
Sebelum Diwajibkan dalam 5 Tahun

Mendatang

Inpres RAN KSB sebenarnya telah memberi
peta jalan yang cukup lengkap untuk menuju
sawit berkelanjutan.  Kelima elemen dalam:

1) Penguatan data, penguatan koordinasi dan
infrastruktur; 

2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
pekebun; 

3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; 

4) Penerapan tata kelola perkebunan dan
penanganan sengketa; dan

5) Dukungan percepatan pelaksanaan
sertifikasi pekebunan kelapa sawit
berkelanjutan dan peningkatan akses
pasar. 



Peta Jalan Khusus Pekebun Sawit Rakyat Menuju
Sertifikasi ISPO 

Ada dua titik kritikal penting yang harus di intervensi: 

1) Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Sawit Rakyat baik
perseorangan maupun kelembagaan;

2) Akses dan dukungan pemerintah (K/L, Pemda) dalam
membantu proses penyelesaian aspek legalitas lahan dan 
usaha (Bukti kepemilikan, Pendaftara Usaha /STDB), serta
kemudahan proses mendapatkan SPPL.

Titik kritikal point Pertama membutuhkan basis data yang 
valid dan lengkap tentang Siapa, Dimana dan Bagaimana
Pekebun Sawit Rakyat. KEHATI melalui prog SPOS mejadikan
Pendataan dan Pemetaan Sawit Rakyat sebagai salah satu
target utama. bersama mitra SPOS saat ini bekerja di 7 Kab. 
(Sekadau, Kotawaringin Timur, Paser, Berau, Mamuju Tengah 
dan Pasangkayu).  Dengan basis data yg valid dan lengkap
(minimal mengikuti standar form STDB) akan sangat
membantu proses intervensi aspek legalitas lahan dan usaha
serta melihat kesesuaisannya dengan RTRW. 



Lanjutan

• Jumlah dan sebaran pekebun swadaya sangat banyak dan 
luas di berbagai kabupaten dan provinsi. Telah cukup
banyak inisiatif kegiatan pendataan dan pemetaan oleh 
Asosiasi/Serikat tani, CSO ataupun dengan kemitraan
perusahaan, tapi tetap masih jauh dari cukup. Karena itu
SPOS – KEHATI bersama beberapa CSO dan Bappenas
sedang menyusun NSPK Pendataan – Pemetaan Sawit
Rakyat. Dengan NSPK ini harapannya dukungan pendataan
dan pemetaan lebih massif secara nasional. 

• NSPK  Pendataan – Pemetaan Sawit rakyat menjadi bagian
taktis dan strategis dari elemen Peningkatan – Penguatan
Pendataan pada RAN KSB.  Ragam dan rona kondisi
(kapasita, kapabilitas) pekebun sawit rakyat akan lebih
“nyata” terbaca sehingga perencanaan intervensi dari
berbagai program akan lebih tepat mengatasi problem 
lapang.



Lanjutan

Titik kritikal point 2 : Akses dan dukungan pada penyelesaian
kebutuhan aspek lagal lahan (Bukti penguasaan/pemilihan lahan) dan 
bukti tanda daftar usaha budidaya.  Membutuhkan terobosan
kebijakan pada sejumlah K/L untuk layanan legalitas lahan ini, tentang
penyelesaian legalitas petani sawit rakyat, pada Inpres No. 8 tahun
2018 tentang moratorium sawit (penundaan ijin dan peningkatan
produktivitas) cukup jelas instruksi presiden pada Menteri ATR=BPN 
melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan lahan
perkebunan sawit rakyat, Demikian juga pada Inpres No.2 tahun 2018 
tentang Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ada
instruksi pada kemenkeu untuk dukungan kebijakan fiscal (keringan
biaya) bagi masyarakat. Setelah berjalan 2 tahun, sejauh mana 
progress Inpres tersebut ini yang perlu di pastikan.



Peta Jalan Menuju Kesiapan ISPO

• Peningkata kesadar tahuan pekebun 
terhadap skema sertifikasi .

• Motivasi dan menemukan pentingnya
berorganisasi (kelembagaan).

• Transformasi Teknik budidaya pekebun 
dalam penerapan GAP-BMP.

• Tranformasi kelembagaan pekebun 
dalam manajemen intenal control 
system.

• Transformasi kelembagaan pekebun 
sebagai penguat posisi tawar dalam 
rantai pasok CPO (Akses Pasar –
Harga).

Kapasitas
Kapabilitas

Petani .

• NSPK Pendataan dan 
Pemetaan Pekebun sawit 
rakyat, 

• Dukungan sertifikasi lahan 
melalui Skema PTSL (Inpres 2 
dan 8 tahun 2018).

• Dukungan layanan pendaftara 
STDB dan SPPL di tingkat Kab. 

• Dukungan penyelesaian sawit 
rakyat dalam Kawasan hutan 
(Inpres RAN KSB, Inpresn 8)

• Dukungan Penyiapan dan 
Fasilitasi Pendanaan sertifikasi 
ISPO pada pekebun.

Akses dan 
Dukungan 

layanan 
Legalitas 

Lahan dan 
Usaha



Bagaimana strategi meningkatkan
keberterimaan CPO di pasar global pasca
terbitnya Perpres? 

1. Satu data. Sampai saat ini “satu
data” masih cukup sulit.  Jadi
perlu Robust Effort untuk semua
pihak membangun bersama satu
data.

2. Pastikan bahwa perbaikan tata 
kelola sertifikasi dan P n C New 
ISPO dapat terlaksana, dan
terlaporkan dalam RAN KSB 
(dibawah Inpres no 6/2019)

3. Harus ada stategi komunikasi dan
diplomasi bersama K/L dibawah
Kemenlu.




