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Kepada YTH, 

Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Di  

Jl. Harsono RM, No.3, Gedung C Pasar Minggu, Jakarta 

 

Dengan hormat, 

Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang 
memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan yang 
terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Salah satu  
lingkup kerja FWI adalah melakukan penelitian dan pemantauan terkait kondisi hutan di 
Indonesia. Kerja-kerja yang dilakukan FWI tidak lain demi pengelolaan sumber daya hutan yang 
adil dan berkelanjutan.  

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang 

Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Dan kemudian disusul 

dengan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi 

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia beserta lampirannya, melalui surat ini FWI 

bermaksud memberikan beberapa masukan untuk rancangan Peraturan Menteri Pertanian 

tersebut. 

Berikut Kami lampirkan Masukan untuk Peraturan Menteri Pertanian Tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia.  

 

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima 
kasih. 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

 

 

Soelthon Gussetya Nanggara 

Direktur Eksekutif FWI 
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Nama Lembaga: Forest Watch Indonesia (FWI)  
 

MASUKAN UNTUK DRAFT PERMENTAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 
BERKELANJUTAN DI INDONESIA/ISPO 

NO Draft Revisi Permentan Saran/masukan Keterangan 

1 Pasal 18 
Ayat (4) Keputusan pemberian 
sertifikat ISPO sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dipublikasikan di website LS ISPO 
paling lama 30 hari setelah 
keputusan sertifikasi ditetapkan.  

Usulan: 
Ayat (4) Keputusan pemberian 
sertifikat ISPO sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a 
sekurang-kurangnya dilengkapi 
dengan informasi hasil penilaian 
sesuai dengan prinsip, kriteria dan 
indikator ISPO, dipublikasikan di 
website LS ISPO paling lama 30 hari 
setelah keputusan sertifikasi 
ditetapkan. 

Menjadi informasi awal yang 
sangat penting dan dibutuhkan 
dalam rangka mendukung peran 
pemantau independent dalam 
system serifikasi ISPO. 

2 BAB V PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
 
Pasal 40 
 
(1) Menteri, gubernur, dan 
bupati/walikota melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
sertifikasi ISPO.  
(2) Pelaksanaan pengawasan kepada 
pemegang sertifikat ISPO 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, 
kepala dinas provinsi, dan kepala 
dinas kabupaten/kota yang 
membidangi perkebunan. 

Usulan perubahan untuk ayat 2: 
(2) Pelaksanaan pengawasan kepada 
usaha perkebunan kelapa sawit 
dalam menjalankan kewajibannya 
terhadap sertifikasi ISPO 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, 
kepala dinas provinsi, dan kepala 
dinas kabupaten/kota yang 
membidangi perkebunan. 
 
Tambahan ayat: 
(3) Informasi berkaitan dengan 
hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan 
informasi yang terbuka bagi publik. 
 
 
 

Merubah:  
pemegang sertifikat ISPO menjadi 
usaha perkebunan kelapa sawit. 
 
Karena pengawasan tidak hanya 
kepada pemegang sertifikast ISPO 
tetapi kepada seluruh usaha 
perkebunan yang diwajibkan 
untuk melakukan sertifikasi ISPO 
(Pasal 6 draft permentan ISPO). 
 
Keterangan tambahan ayat. 
Informasi hasil pengawasan yang 
bisa diakses oleh publik dapat 
menjadi pintu masuk bagi publik 
untuk dapat terlibat aktif dalam 
mendorong pelaksanaan atau 
percepatan sertifikasi ISPO. Selain 
itu juga merupakan wujud 
akuntabilitas dari pelaksanaan 
sertifikasi ISPO dan penerapan 
asas keterbukaan sesuai dengan 
UU no 39 tahun 2014 tentang 
perkebunan.  



 

 
JL. Sempur Kaler, No. 62 Bogor-16129 

T: 0251-8333308, E-mail: fwibogor@fwi.or.id, Website : www.fwi.or.id 

  Tambahan Pasal sebagai bagian dari 
BAB V PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
 
(1) Informasi terkait pelaksanaan 

sertifikasi ISPO yang terdiri dari: 
a. Informasi pelaku usaha 

perkebunan kelapa sawit 
yang belum dan sudah 
memiliki sertifikat ISPO; 

b. Informasi pengajuan 
sertifikasi ISPO; 

c. Informasi tentang 
pelaksanaan ISPO berikut 
dengan lembaga 
sertifikasinya; 

d. Informasi tentang hasil 
sertifikasi ISPO beserta 
dengan hasil penilaiannya; 

e. Informasi mengenai 
pelaksanaan pengawasan 
sertifikasi ISPO; 

f. Dan informasi lainnya yang 
berkaitan dengan 
pelaksanaan sertifikasi ISPO 

 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari system 
informasi sertifikasi ISPO 
 

(3) Sistem informasi sertifikasi ISPO 
diterapkan secara valid, akurat 
dan terbuka 

 

(4) Akses infomasi oleh publik 
terhadap system informasi ISPO 
dilaksanakan sesuai dengan 
perarturan perundang-undangan 

Dalam perpres 44 tahun 2020 
tentang ISPO ada mandat untuk 
membangun sistem informasi 
ISPO.  
 
Didalam draft permentan ISPO, 
meski disebutkan mengenai peran 
serta masyarakat dalam proses 
sertifikasi ISPO (contohnya dalam 
pasal 25), hal ini tidak akan 
mungkin terjadi tanpa adanya 
informasi awal sebagai pintu 
masuknya. Sehingga informasi 
yang dibutuhkan oleh masyarakat 
agar dapat menjalankan peran 
sertanya tersebut harus 
disediakan melalui system 
informasi sertifikasi ISPO, meski 
demikian dalam tata cara 
aksesnya tetap disesuaikan 
dengan peraturan-perundang-
undangan. 

 LAMPIRAN II 
Prinsip, Kriteria dan Indikator pada 
Perusahaan Perkebunan 

  

NO Draft Prinsip, Kriteria dan Indikator 
pada Perusahaan Perkebunan 

Saran/masukan Keterangan 

1 Kriteria 1.1.2 Perolehan Lahan Lahan 
perkebunan yang berasal dari 
kawasan hutan produksi konversi 

Penjelasan Kriteria 1.1.2 dirubah 
menjadi:  
Kriteria 1.1.2 Perolehan Lahan 

Kriteria 1.1.2 sama dengan 
Indikator 1 pada kriteria 1.1.2. 
sehingga perlu diperjelas ruang 
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wajib mempunyai Izin Pelepasan 
Kawasan Hutan dari KLHK atau 
BKPM serta dilengkapi dengan 
rekaman tahapan pelepasan 
kawasan hutan untuk perkebunan. 

perkebunan dapat berasal dari 
kawasan hutan atau areal 
penggunaan lain (APL) dengan 
memenuhi persyaratan sesuai 
peraturan perundang-undangan 
dan bebas dari sengketa lahan 
 

lingkup dan juga untuk 
mengakomodir keberadaan 
indicator 2 dan 3. 

2 Kriteria 1.1.2 Perolehan Lahan Lahan 
perkebunan untuk  
indikator 2. Lahan perkebunan yang 
berasal dari kawasan hutan Produksi 
dan Hutan Produksi Terbatas wajib 
mempunyai Surat Persetujuan 
Prinsip Tukar Menukar kawasan 
hutan. 

Perlu ada penambahan verifier 
untuk indikator 2 yaitu: 
 
“Lahan pengganti kawasan hutan 
yang ditetapkan menjadi bagian 
dari tukar menukar kawasan hutan, 
harus bebas dari sengketa lahan” 

 
Pengalaman kasus menunjukkan 
bahwa tukar menukar kawasan 
menjadi salah satu penyebab 
terjadinya sengketa lahan, akibat 
tertutupnya hak dan akses 
masyarakat di lahan yang 
ditukarkan. Sehingga hal ini justru 
menimbulkan permasalahan baru. 

3 Kriteria 1.1.2 Perolehan Lahan Lahan 
perkebunan untuk  
indikator 3. Lahan perkebunan yang 
berasal dari tanah hak ulayat, tidak 
dapat dijadikan lahan perkebunan.   

indikator 3. Lahan perkebunan yang 
berasal dari tanah adat/ulayat wajib 
terlebih dahulu mendapatkan 
kesepakatan dengan masyarakat 
hukum adat pemegang hak adat 
dengan informasi yang lengkap dan 
tanpa paksaan. 
 
Perubahan verifier: 

1. Adanya hasil kesepakatan 
melalui proses FPIC 

2. Hasil kesepakatan berikut 
tindaklanjutnya, diketahui 
dan diawasi pelaksanaannya 
oleh gubernur/bupati/wali 
kota sesuai kewenangan. 

Pengakuan tanah hak ulayat yang 
dilakukan oleh Pemerintah baru 
bisa men-cover sebagian kecil dari 
keberadaan masyarakat adat. 
Sampai dengan tahun 2019 
tercatat baru 35.202,34 ha yang 
diakui statusnya sebagai Hutan 
Adat.  
Sementara itu dari data pemetaan 
partisipatif yang dilakukan secara 
sukarela oleh organisasi-
organisasi masyarakat sipil, yang 
kemudian didaftarkan kepada 
BRWA (Badan Registrasi Wilayah 
Adat1) sebagai organisasi 
masyarakat sipil yang meng-
konsolidasikan peta-peta wialayah 
adat, teridentifikasi sekitar 
11.046.496,17 ha areal 
masyarakat adat. Belum lagi 
potensi wilayah adat lainnya yang 
belum terpetakan. 
 
Ketika registrasi tanah adat belum 
tuntas/selesai dilaksanakan oleh 
pemerintah, membatasi lahan 
perkebunan agar tidak berasal 
dari tanah ulayat tidak akan 
mungkin terjadi. 

                                                             
1 https://brwa.or.id/pages/about 
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4 Kriteria 3.9 Perusahaan perkebunan 
melakukan perlindungan hutan alam 
primer dan gambut. 

Usulan perubahan: 
Kriteria 3.9 Perusahaan perkebunan 
melakukan perlindungan hutan 
alam dan gambut. 

Kondisi hutan alam di Indonesia 
yang tersisa hingga tahun 2017, 
seluas 89,2 juta hektare, yang 
terdiri dari 46,1 juta hektare 
hutan primer dan 43,1 juta 
hektare hutan sekunder 
(KLHK,2018)2. Dengan kondisi 
tersebut, apabila ISPO hanya 
bertujuan melindung hutan alam 
primer, maka usaha perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia memiliki 
hak untuk menghilangkan 43,1 
juta hektare hutan alam sekunder 
di Indonesia. Karena, 
bagaimanapun juga, usaha 
perkebunan kelapa sawit 
khususnya dalam skala besar 
memiliki andil terhadap 
deforestasi di Indonesia. Dari hasil 
kajian Forest Watch Indonesia, 
didalam konsesi IUP kelapa sawit 
pada periode 2009-2013 terjadi 
deforestasi sebesar 519 ribu 
hektare dan pada periode 2013-
2017 meningkat menjadi 586 ribu 
hektare.  
 
Pada tahun 2017, luas hutan alam 
yang berada didalam konsesi izin 
usaha perkebunan kelapa sawit 
sekitar 2,3 juta hektare. 

5 Verifier 1, 2 dan 3 pada indikator 1, 
kriteria 3.9: 

1. Peta padu serasi areal 
operasional kebun dengan 
hutan alam primer. 

2. Peta padu serasi areal 
perkebunan/pabrik dengan 
peta Peta Indikatif 
Penundaan Pemberian Izin 
Baru (PIPPIB) revisi terbaru. 

3. Tersedia rekaman bahwa 
perusahaan tidak membuka 
areal hutan primer dan 
gambut. 

Usulan perubahan, Verifier 1, 2 dan 
3 digantikan dengan verifier berikut: 
 

1. “Peta paduserasi antara 
areal Izin Usaha Perkebunan 
dan HGU perkebunan 
dengan data hutan alam dan 
gambut, dengan periode 
waktu awal tahun dari 
pemberian izin usaha 
sampai dengan waktu 
pengajuan ISPO pertama” 

2. Tidak ada pembukaan hutan 
alam dan gambut yang 
dilakukan oleh perusahaan 

Tahap operasional usaha 
perkebunan adalah periode sejak 
tanaman perkebunan yang 
diusahakan oleh perusahaan 
perkebunan mencapai kondisi 
menghasilkan (Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 07/ Permentan 
/OT.140/2/2009). Dengan definisi 
tersebut, bisa jadi tidak akan ada 
hutan sekunder sekalipun didalam 
areal yang operasional.  
 
Peta PIPPIB adalah referensi peta 
yang dimaksudkan untuk 
menunjukkan keberadaan hutan 

                                                             
2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. Status Hutan dan Kehutanan Tahun 2018.  
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dalam areal izin areal Izin 
Usaha Perkebunan dan HGU 

alam dan gambut dan kaitannya 
dengan konsesi dengan 
permohonan izin baru, selain itu 
juga memungkinkan untuk direvisi 
setiap 6 bulan sekali. 
 
Dengan 3 catatan diatas, verifier 
1, 2 dan 3 besar kemungkinan 
untuk terpenuhi. dibuat karena 
hanya seakan-akan ingin 
menunjukkan bahwa perkebunan 
kelapa sawit itu bebas deforestasi 
dan gambut, dan tidak punya niat 
benar-benar untuk melindungi 
hutan alam sisa di Indonesia.  
 
Berdasarkan analisis FWI pada 
tahun 2017, luas hutan alam yang 
berada didalam konsesi izin usaha 
perkebunan kelapa sawit sekitar 
2,3 juta hektare. 
 

6 Kriteria 3.9 Norma penilaian 
 
Memenuhi Jika memiliki dokumen.  
  
Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen. 

Usulan: 
 
Memenuhi Jika tidak ada dokumen 
yang menunjukkan terjadinya 
pembukaan hutan alam di wilayah 
Izin Usaha Perkebunan dan HGU 
sejak waktu yang ditetapkan. 
  
Tidak Memenuhi Jika ada dokumen 
yang menunjukkan terjadinya 
pembukaan hutan alam dan gambut 
di wilayah Izin Usaha Perkebunan 
dan HGU sejak sejak waktu yang 
ditetapkan. 

 

    

 


