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RINGKASAN EKSEKUTIF 
  

Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian sebagai pemilik sistem sertifikasi 
ISPO yang diberlakukan secara mandatory, menyesuaikan konteks nasional dan global telah 
melakukan perubahan semenjak munculnya gagasan ISPO melalui penerbitan Peraturan 
Menteri Pertanian (Permentan) tentang ISPO pada 2011 hingga kemudian perbaikannya 
melalui Permentan pada 2015.  Saat ini, strategi continual improvement berlanjut secara 
lebih terbuka untuk menggerakkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait, 
serta keterlibatan para pemangku kepentingan.  Agenda ini diharapkan lebih mengangkat 
ISPO sehingga diterapkan secara meluas dan berfungsi sebagai informasi dalam diplomasi 
dan komunikasi untuk peningkatan keberterimaan pasar baik domestik maupun 
internasional. Proses penyusunan kebijakan pada tingkatan yang lebih strategis, yakni 
Peraturan Presiden diharapkan segera ditetapkan sehingga harapan-harapan tersebut dapat 
terlaksana, dengan tetap memposisikan Kementerian Pertanian sebagai pemilik sistem. 

Kredibilitas sistem sertifikasi ISPO akan ditingkatkan melalui perbaikan aturan tentang 
penilaian kesesuaian dan pengambilan keputusan oleh lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi, proses akreditasi oleh KAN, peran serta publik dalam tahapan audit atau 
penilaian kesesuaian, pemantauan oleh masyarakat sipil, dan keterbukaan ringkasan publik 
hasil penilaian.  Selanjutnya adalah tentang mekanisme penyelesaian perselisihan sertifikasi 
dan keberatan publik yang bersifat terbuka, dengan kriteria pengambilan keputusan yang 
tegas, serta dengan tahapan yang jelas atau pasti.  Temuan dan rekomendasi dari berbagai 
studi akan didiskusikan untuk diperhatikan dalam proses perbaikan sistem sertifikasi ISPO.  
Studi tersebut antara lain “A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards” 
(Forest People Programmes, 2017), “Enam Tahun ISPO” (Forest Watch Indonesia, 2017), dan 
”Studies on EU action to combat  deforestation and palm oil” (Komisi Eropa, 2017), serta 
“Integritas Sistem Sertifikasi ISPO” (LEI, 2018).  Peningkatan kredibilitas juga akan 
memperhatikan aspirasi publik, terutama yang mengemuka saat proses konsultasi publik 
rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO (tengah dalam proses 
persetujuan).  Dalam hal standard ISPO, perbaikan kelengkapan prinsip, kriteria, indikator 
serta verifier dan metode verifikasinya akan dilanjutkan untuk memastikan ketepatan dan 
konsistensi pengukuran. Selanjutnya, ruang lingkup dan kedalaman standard juga akan 
diperbaiki untuk menjawab isu deforestasi, kerusakan ekosistem gambut, emisi gas rumah 
kaca, kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial, keadilan bagi pekebun, serta isu 
ketenagakerjaan seperti kerja paksa dan buruh anak. 

Atas kerjasama dengan KEHATI, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) telah mendukung agenda 
pemerintah Indonesia tersebut melalui program “Pengembangan Kapasitas Pihak-Pihak 
Utama dalam Pengembangan dan Penerapan Sistem Sertifikasi ISPO yang Kredibel”. Secara 
umum program memberikan dukungan terhadap perbaikan tiga komponen sistem sertifikasi 
ISPO yang meliputi:  
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1) memperbaiki rancangan standar ISPO dengan format Prinsip – Kriteria – Indikator yang 
dilengkapi dengan Verifier dan Metode Verifikasi untuk meningkatkan obyektivitas dan 
konsistensi penilaian; standard diperbaiki dan lebih menjamin pemenuhan 
keberlanjutan pada pilar ketaatan hukum, ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. 

2) memperbaiki dan melengkapi pedoman-pedoman sertifikasi ISPO agar prosedur dan 
mekanisme dijalankan secara konsisten, terutama dengan diberlakukannya akreditasi 
lembaga sertifikasi oleh KAN, delegasi kewenangan pengambilan keputusan sertifikasi 
kepada lembaga sertifikasi,  

3) menyusun instrumen untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya 
manusia, yakni mendorong implementasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) untuk menjadi acuan 
bagi program pelatihan dan sertifikasi profesi terutama bagi auditor dan pengambil 
keputusan. 

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan melalui cara kerjasama (full engagement) dengan 
Kementerian Pertanian khususnya di lingkungan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian (PPHP) dan BPPSDM (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya) 
Pertanian yang memiliki kewenangan dan sumberdaya untuk menjamin keberlanjutan.  
Secara ringkas, program ini mendukung penyusunan rancangan Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi ISPO, penguatan sumberdaya manusia 
melalui pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan kurikulum pelatihan berbasis 
kompetensi, serta mendukung pembentukan kelembagaan ISPO.  Adapun kegiatan-
kegiatannya meliputi :  
1. Perbaikan sistem sertifikasi ISPO dirumuskan dalam rancangan Peraturan Menteri 

Pertanian, dilengkapi dengan sistem pendukung untuk peningkatan kredibilitas sistem 
2. Peningkatan kompetensi dan kredibilitas para pelaku sistem sertifikasi ISPO 
3. Rancangan kelembagaan Komite ISPO terbentuk, meliputi struktur organisasi, tata kerja 

penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO 

Pencapaian dari kegiatan ini diantaranya dokumen legal turunan dari Perpes yang terdiri 
dari: (a) Permenko 10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah ISPO; (b) 
Kepmenko 249/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretaris Dewan Pengarah ISPO; 
(c) Kepmenko 257/2020 tentang Komite ISPO; (d) Permentan 38/2020 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; (e) 
Kepmentang 258/2020 tentang Tata Kerja Komite ISPO.  Selain itu juga dokumen legal 
turunan dari Permentan yang terdiri dari: (a) Kepdirjenbun 348/2020 tentang Pedoman 
Pencantuman Logo Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO; (b) Kepdirjenbun 256/2020 tentang 
Sekretariat Komite ISPO.  Selain dokumen turunan, juga dihasilkan dokumen pendukung 
yang terdiri dari: (a) Logo dan Manual Logo; (b) Panduan/Interpretasi Standar ISPO; (c) 
Materi sosialisasi ISPO berupa videografis dan poster; (d) Surat Keputusan Kepala Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 29/Kpts/SM.120/I/01/2022 
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sumber Daya 
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Manusia Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan beserta lampirannya berupa kurikulum 
dan silabu untuk 7 (tujuh) jabatan prioritas; (e) Dokumen SS-BUN-2021 tentang 31 Skema 
Sertifikasi; (f) Perbandingan standar-standar sustainability; (g) Hasil desk study 
“Memperkuat peran dan posisi pemantau independen dalam penyelenggaraan sistem 
sertifikasi ISPO”.  Selain dalam bentuk dokumen, capaian proyek/program ini juga berupa : 
(a) sistem informasi ISPO versi 1.0; (b) 521 peserta mengikuti sosialisasi ISPO; (c) 18 
pemantau independen yang berasal dari 13 lembaga mengikuti diskusi pelibatan pemantau 
independen dalam sertifikasi ISPO; (d) 16 LSP mengikuti sosialisasi skema kompetensi; (e) 15 
LS ISPO mengikuti sosialisasi sertifikasi kompetensi auditor LS ISPO; (f) 3 orang lulus 
pelatihan Auditor ISPO. 

Pembelajaran yang dapat diangkat terdiri dari: (1) Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO; (2) 
Peningkatan Kompetensi SDM untuk ISPO dan Perkebunan Sawit Berkelanjutan; dan (3) 
Organisasi Komite ISPO.  Pembelajaran dari proses mendukung perbaikan meliputi : (a) 
Telah berproses continous improvement sebagai upaya untuk mengembangkan atau 
memperbaiki sistem sertifikasi menyesuaikan konteks terkini; (b) Peraturan Presiden 
mempunyai keunggulan, pertama merupakan peraturan pada hirarki yang lebih tinggi 
sehingga lebih kuat dari segi hukum dalam mendorong kepatuhan untuk penerapannya, 
serta pengaturannya menjangkau setiap kementerian dan lembaga negara yang terkait; (c) 
Penataan kelembagaan di dalam Perpres dan Permentan dimaksud telah menjamin Sistem 
Sertifikasi ISPO lebih kredibel; (d) Menunjukkan komitmen pemerintah untuk 
menginklusikan pekebun sebagai bagian penting dalam rantai pasokan perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan; serta (e) Standard ISPO telah dirumuskan menjadi lebih kuat dalam 
pengertian lebih mendekati pencapaian tujuan pengelolaan kebun dan pengolahan minyak 
sawit yang berkelanjutan.  

Terkait pembelajaran dalam peningkatan kompetensi SDM untuk ISPO dan Perkebunan 
Sawit Berkelanjutan meliputi : (a) Telah tersedia perangkat-perangkat pengembangan 
kompetensi SDM untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk 
untuk penerapan ISPO secara lebih berkualitas; (b) Penyusunan peraturan operasional untuk 
penerapan sertifikasi ISPO yang kinerja atau kualitas hasilnya bergantung pada kompetensi 
SDM, belum merujuk atau belum disinkronisasikan dengan KKNI dan perangkat-
perangkatnya tersebut; serta (c) Kegiatan pengembangan SDM khususnya pelatihan, belum 
berbasis kompetensi.  Sedangkan pembelajaran terkait organisasi Komite ISPO meliputi : (a) 
Konstruksi organisasi memiliki peluang untuk pembuktian tata kelola yang terbuka, 
partisipatif dan bertanggung gugat dalam menjalankan fungsi-fungsi karena terdiri dari 
beragam pihak; (b) Kinerja Komite ISPO dalam proses sertifikasi terus berproses, namun bila 
diukur dalam presentasi luas lahan sawit yang bersertifikasi ISPO maka belum mencapai 25 
persen; dan khususnya sertifikasi ISPO pekebun yang bahkan belum mencapai 1 persen; (c) 
Komite ISPO secara organisasi terindikasi stagnan diperhatikan dari tidak terjadinya rapat 
yang semestinya dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun; serta (d) Komite ISPO sebagai 
organisasi perlu membangun jejaring dengan sistem sertifikasi lainnya, selain untuk 
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meningkatkan keberterimaan dan pengakuan di negara-negara tujuan ekspor atas skema 
sertifikasi, juga untuk mengimbangi peraturan di negara-negara dimaksud yang menjadi 
barier perdagangan.  
Tantangan dan rekomendasi dari project/program ini diantaranya adalah : (1) Perbaikan 
secara kontinu harus tetap dijaga untuk lebih menguatkan posisi sistem sertifikasi ISPO; (2) 
Mendinamisasi Komite ISPO agar berfungsi sebagai pemilik dan pengampu sistem sertifikasi 
ISPO; (3) Mendorong Komite ISPO menemukenali dan menggalang mitra-mitra 
pembangunan di tingkat nasional dan internasional yang berpotensi mendukung sistem 
sertifikasi ISPO; (4) Indikator kunci keberhasilan “New ISPO” adalah jumlah sertifikat ISPO, 
luas kebun kelapa sawit yang bersertifikat ISPO dan volume minyak sawit yang bersertifikat 
ISPO sehingga perlu mendorong pelaku usaha swasta untuk menggerakkan kekuatan negara 
dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum, serta kekuatan pasar 
dalam mengendalikan insentif ekonomi, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah 
dan pemerintah daerah dalam penciptaan prakondisi dan dukungan pelayanan agar 
kelompok pekebun bersertifikat ISPO; serta (5) Membangun program komunikasi untuk 
meningkatkan keberterimaan dan pengakuan terhadap sistem sertifikasi ISPO dan produk 
minyak sawit Indonesia di pasar domestik dan global. 
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BAB I.  PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan data pada Komisi ISPO hingga September 2019 penerapan sistem sertifikasi 
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil atau Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia) telah menghasilkan 566 pemegang sertifikat ISPO terdiri dari 508 perusahaan 
swasta, 48 PTP Nusantara, dan 10 Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya. Luas total areal 
kebun yang telah bersertifikat ISPO mencapai 5.185.544 hektar atau kurang lebih 36,95 % 
dari total luas total kebun sawit di Indonesia. Dari luasan tersebut, areal sawit yang dikelola 
oleh kelompok pekebun baru mencapai sekitar 6.248 hektar, yakni 0,107 % saja dari total 
area kebun yang bersertifikat ISPO dan sekitar 0,1 % juga bila dibandingkan dengan total 
luas area sawit pekebun. 

Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian sebagai pemilik sistem sertifikasi 
ISPO yang diberlakukan secara mandatory, menyesuaikan konteks nasional dan global telah 
melakukan perubahan semenjak munculnya gagasan ISPO melalui penerbitan Peraturan 
Menteri Pertanian (Permentan) tentang ISPO pada 2011 hingga kemudian perbaikannya 
melalui Permentan pada 2015.  Saat ini, strategi continual improvement berlanjut secara 
lebih terbuka untuk menggerakkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait, 
serta keterlibatan para pemangku kepentingan. 

Agenda ini diharapkan lebih mengangkat ISPO sehingga diterapkan secara meluas dan 
berfungsi sebagai informasi dalam diplomasi dan komunikasi untuk peningkatan 
keberterimaan pasar baik domestik maupun internasional. Proses penyusunan kebijakan 
pada tingkatan yang lebih strategis, yakni Peraturan Presiden diharapkan segera ditetapkan 
sehingga harapan-harapan tersebut dapat terlaksana, dengan tetap memposisikan 
Kementerian Pertanian sebagai pemilik sistem. 

Kredibilitas sistem sertifikasi ISPO akan ditingkatkan melalui perbaikan aturan tentang 
penilaian kesesuaian dan pengambilan keputusan oleh lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi, proses akreditasi oleh KAN, peran serta publik dalam tahapan audit atau 
penilaian kesesuaian, pemantauan oleh masyarakat sipil, dan keterbukaan ringkasan publik 
hasil penilaian.  Selanjutnya adalah tentang mekanisme penyelesaian perselisihan sertifikasi 
dan keberatan publik yang bersifat terbuka, dengan kriteria pengambilan keputusan yang 
tegas, serta dengan tahapan yang jelas atau pasti.  Temuan dan rekomendasi dari berbagai 
studi akan didiskusikan untuk diperhatikan dalam proses perbaikan sistem sertifikasi ISPO.  
Studi tersebut antara lain “A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards” 
(Forest People Programmes, 2017), “Enam Tahun ISPO” (Forest Watch Indonesia, 2017), dan 
”Studies on EU action to combat  deforestation and palm oil” (Komisi Eropa, 2017), serta 
“Integritas Sistem Sertifikasi ISPO” (LEI, 2018).  

Peningkatan kredibilitas juga akan memperhatikan aspirasi publik, terutama yang 
mengemuka saat proses konsultasi publik rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem 
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Sertifikasi ISPO (tengah dalam proses persetujuan).  Dalam hal standard ISPO, perbaikan 
kelengkapan prinsip, kriteria, indikator serta verifier dan metode verifikasinya akan 
dilanjutkan untuk memastikan ketepatan dan konsistensi pengukuran. Selanjutnya, ruang 
lingkup dan kedalaman standard juga akan diperbaiki untuk menjawab isu deforestasi, 
kerusakan ekosistem gambut, emisi gas rumah kaca, kebakaran hutan dan lahan, konflik 
tenurial, keadilan bagi pekebun, serta isu ketenagakerjaan seperti kerja paksa dan buruh 
anak. 

Perkembangan terbaru adalah terbitnya Inpres No. 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 yang umum dikenal sebagai 
RAN KSB. Terdapat instruksi-instruksi kepada 11 Kementerian dan Lembaga Negara, serta 
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menjalankan 5 (lima) Rencana Aksi. Gagasan 
peningkatan kredibilitas sistem sertifikasi ISPO akan disinergikan dengan rencana-rencana 
tersebut, khususnya aksi ke-5 terkait percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan 
meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. Dalam hal ini, kerjasama dengan 
Kementerian Pertanian dan program UNDP-SPOI akan dijaga, terutama dengan memastikan 
keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan proyek yang berkorelasi dengan instruksi-instruksi 
kepada Kementerian Pertanian.       

Atas kerjasama dengan KEHATI, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) telah mendukung agenda 
pemerintah Indonesia tersebut melalui program “Pengembangan Kapasitas Pihak-Pihak 
Utama dalam Pengembangan dan Penerapan Sistem Sertifikasi ISPO yang Kredibel”. Secara 
umum program memberikan dukungan terhadap perbaikan tiga komponen sistem sertifikasi 
ISPO yang meliputi:  

4) memperbaiki rancangan standar ISPO dengan format Prinsip – Kriteria – Indikator 
yang dilengkapi dengan Verifier dan Metode Verifikasi untuk meningkatkan 
obyektivitas dan konsistensi penilaian; standard diperbaiki dan lebih menjamin 
pemenuhan keberlanjutan pada pilar ketaatan hukum, ekonomi, lingkungan hidup 
dan sosial. 

5) memperbaiki dan melengkapi pedoman-pedoman sertifikasi ISPO agar prosedur dan 
mekanisme dijalankan secara konsisten, terutama dengan diberlakukannya 
akreditasi lembaga sertifikasi oleh KAN, delegasi kewenangan pengambilan 
keputusan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi,  

6) menyusun instrumen untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
sumberdaya manusia, yakni mendorong implementasi SKKNI (Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) untuk 
menjadi acuan bagi program pelatihan dan sertifikasi profesi terutama bagi auditor 
dan pengambil keputusan. 

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan melalui cara kerjasama (full engagement) dengan 
Kementerian Pertanian khususnya di lingkungan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian (PPHP) dan BPPSDM (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya) 
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Pertanian yang memiliki kewenangan dan sumberdaya untuk menjamin keberlanjutan.  
Dukungan pihak akademisi terutama INSTIPER sebagai center of excellence pengembangan 
industri perkebunan dan LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan) Yogyakarta sebagai center 
of excellence pengembangan sumberdaya manusia bidang perkebunan, telah menambah 
kekuatan agar capaian hasil-hasil lebih berkualitas. 
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Dukungan Kehati – SPOS Indonesia melalui Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) fokus kepada 
peningkatan kredibilitas sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia 
(ISPO).  Secara ringkas, program ini mendukung penyusunan rancangan Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi ISPO, penguatan sumberdaya manusia 
melalui pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan kurikulum pelatihan berbasis 
kompetensi, serta mendukung pembentukan kelembagaan ISPO.  Adapun uraian 
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 

1. Perbaikan sistem sertifikasi ISPO dirumuskan dalam rancangan Peraturan Menteri 
Pertanian, dilengkapi dengan sistem pendukung untuk peningkatan kredibilitas sistem 

Output ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Menyusun rancangan Peraturan 
Menteri Pertanian mengenai Sistem Sertifikasi ISPO memuat standar sertifikasi ISPO 
serta aturan dan prosedur operasional sertifikasi ISPO; (2) Mengembangkan tata 
kelembagaan yang memencarkan secara setara kewenangan pengembangan skema 
sertifikasi, akreditasi lembaga sertifikasi dan pengambilan keputusan sertifikasi, serta 
membuka ruang bagi pemantauan independen; dan (3) Mendorong pengembangan 
saluran dan mekanisme yang jelas dan mudah bagi peran serta masyarakat atau para 
pihak dalam proses pengembangan skema sertifikasi, tahapan penilaian kesesuaian, 
penyelesaian sengketa sertifikasi dan penyelesaian keberatan publik. 

Setelah rancangan rancangan Peraturan Menteri Pertanian ditetapkan maka output 1 
telah terpenuhi.  Dengan demikian saat perpanjangan kontrak LEI terdapat penyesuaian 
untuk Output 1 yaitu menjadi “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia”.  Output ini terdiri dari kegiatan : (1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi 
sertifikasi ISPO bagi Pekebun; dan (2) Mendukung pelaksanaan pemantau independen 
untuk memperkuat tata kelembagaan ISPO. 

1.1. Menyusun rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Sistem Sertifikasi ISPO 
memuat standar sertifikasi ISPO serta aturan dan prosedur operasional sertifikasi 
ISPO. 

Kegiatan menyusun rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai 
sistem sertifikasi ISPO meliputi beberapa tahapan, yaitu : (1) Pembahasan 
rancangan Permentan ISPO oleh tim kecil dan tim besar; (2) Pembahasan dengan 
Sub Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perkebunan; (3) Pembahasan dengan Eselon 
II Lingkup Ditjenbun; (4) Pembahasan dengan Biro Hukum Kementerian Pertanian 
(Kementan); (5) Konsultasi publik (Public Hearing); dan (6) Harmonisasi Permentan 
dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).   
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Fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) berupa 
pembahasan rancangan oleh Tim Besar, Tim Kecil, dan Sub Bagian Hukum 
Direktorat Jenderal Perkebunan.  Tahapan pembahasan rancangan Permentan 
diawali dengan pertemuan Tim Besar yang terdiri dari Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Komite Akreditasi Nasional, 
Kehati_SPOS Indonesia, dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).  Saat pembahasan 
awal di Tim Besar, diputuskan menunjuk Tim Kecil untuk menindaklanjuti hasil 
pertemuan Tim Besar dan menyiapkan bahan-bahan untuk pertemuan Tim Besar.   

Di awal pembahasan rancangan Permentan ISPO, disepakati bersama di Tim Besar 
bahwa rancangan Permentan merupakan Permentan mandiri, bukan merupakan 
turunan dari Peraturan Presiden (Perpes).  Namun dalam perjalanannya, Presiden 
menetapkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada 13 Maret 2020 dan telah diundangkan 
pada 16 Maret 2020.  Sehubungan dengan terbitnya Perpres tersebut maka 
rancangan Permentan ISPO yang telah disusun bukan menjadi Permentan mandiri 
namun merupakan produk turunan dari Perpres.  

Pembahasan rancangan Permentan ISPO meliputi batang tubuh dan lampiran 
berupa standar ISPO.  Dalam pelaksanaannya pembahasan lebih banyak berfokus 
pada batang tubuh Permentan.  Selain di Tim Kecil dan Tim Besar, pembahasan 
rancangan Permentan ISPO juga dilakukan bersama dengan Sub Bagian Hukum 
Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan diskusi pelibatan para pihak yang lebih 
luas dilakukan saat konsultasi publik (public hearing).  Setelah konsultasi publik, Tim 
Besar dan Tim Kecil melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan masukkan 
para pihak saat konsultasi publik.  Selanjutnya dokumen rancangan Permentan 
diserahkan ke Sub Bagian Hukum Ditjenbun untuk selanjutnya dibahas dan 
diserahkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian untuk tahapan selanjutnya 
harmonisasi standar. 

Kegiatan harmonisasi rancangan Permentan ISPO diselenggarakan oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mengundang Biro 
Hukum Kementerian Pertanian, Sub Bagian Hukum Dirjenbun, Direktorat 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dirjenbun, serta Tenaga Ahli 
Legal Drafting. Tindak lanjut dari harmonisasi adalah kegiatan mengkonsistensikan 
substansi/materi muatan rancangan Permentan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita 
Acara dan surat selesai harmonisasi yang selanjutnya diserahkan KemenkumHAM 
kepada Kementan. Namun berdasarkan surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor 
B.286/Seskab/Ekon/IX/2020 tanggal 11 September 2020 bahwa rancangan 
Permentan tentang Sistem Sertifikasi ISPO merupakan Peraturan Menteri yang 
mengatur muatan lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Sehingga 
setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden melalui Sekretaris Kabinet maka 
rancangan Permentan mendapatkan tanda tangan dari Menteri Pertanian. 
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Rancangan Permentan ISPO ditetapkan pada tanggal 16 Nopember 2020 dan 
diundangkan pada 24 Nopember 2020, menjadi Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Sertifikasi ISPO). Permentan ini terdiri dari 64 pasal 
pada bagian batang tubuhnya dan 3 lampiran pada bagian lampirannya.  Batang 
tubuh Permentan terdiri dari 7 (tujuh) bab, meliputi : (1) Ketentuan Umum; (2) 
Prinsip dan Kriteria ISPO; (3) Syarat dan Tatacara Sertifikasi ISPO; (4) Pembinaan dan 
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sertifikasi ISPO; (5) Biaya Sertifikasi ISPO dan 
Fasilitasi Pendanaan; (6) Sanksi Administrasi; serta (7) Ketentuan Penutup. 
Sedangkan lampiran Permentan meliputi : (1) Prinsip dan Kriteria ISPO untuk 
Perusahaan (Budidaya Perkebunan/Industri Pengolahan Hasil Perkebunan/ 
Integrasi); (2) Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Pekebun; dan (3) Surat Penyampaian 
Laporan dan Form Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO. 

Setelah Permentan 38/2020 diundangkan, pada perpanjangan kontrak LEI, kegiatan 
utama ini disesuaikan menjadi “Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi ISPO 
bagi Pekebun”, dimana terdiri dari kegiatan penyusunan materi sosialisasi, 
pelaksanaan sosialisasi, dan studi korelasi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, LEI melibatkan tenaga ahli yang mempunyai 
keahlian dan pengalaman dalam sertifikasi ISPO dan perancangan naskah peraturan 
perundang-undangan, yaitu (1) Bapak Rismansyah Danasaputra, (2) Bapak Ermanto 
Fahamsyah, dan (3) Ibu Dian S. Soeminta.  Adapun tantangan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan kegiatan ini adalah kondisi pandemi yang membatasi pertemuan-
pertemuan sehingga fasilitasi banyak dilakukan secara online.  Selain itu, dinamika 
internal Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang 
membutuhkan strategi pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan. 

1.1.1. Memfasilitasi penyusunan draft Standar ISPO oleh tim dan diskusi dengan 
para pihak dalam merumuskan substansi standar ISPO. 

Dalam kurun waktu proyek, fasilitasi penyusunan draft standar ISPO 
menghasilkan 4 (tiga) output, yaitu : (1) rancangan standar ISPO yang masuk 
di dalam Permentan ISPO; dan (2) perbandingan standar kelestarian (ISPO, 
RSPO, MSPO, dan ISCC).   

Fasilitasi penyusunan draft standar ISPO dilaksanaan bersamaan dengan 
penyusunan rancangan Permentan ISPO.  Pada rancangan Permentan ISPO, 
substansi standar ISPO terdapat di bagian batang tubuh maupun lampiran.  
Substansi standar ISPO yang ada di batang tubuh mengatur tentang : garis 
besar Prinsip dan Kriteria ISPO, syarat sertifikasi ISPO, tata cara pengajuan 
permohonan sertifikasi ISPO, penilaian Prinsip dan Kriteria ISPO, pengambilan 
keputusan dan penerbitan sertifikat, penilaian rantai pasok, penilikan oleh 
Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO, Tim penyelesaian sengketa, audit khusus dan 
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transfer sertifikat ISPO, serta Auditor LS ISPO.  Sedangkan substansi standar 
ISPO yang terdapat di lampiran mengatur tentang Prinsip dan Kriteria ISPO 
untuk Perusahaan dan Pekebun. Tabel standar ISPO pada lampiran 
Permentan terdiri dari prinsip, kriteria, indikator, verifier, bobot verifier, 
metode verifikasi, dan norma penilaian. 

Pembahasan rancangan standar ISPO melibatkan Tim Besar, Tim Kecil, dan 
Sub Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perkebunan.  Tahapan pembahasan 
bersamaan dengan tahapan pembahasan rancangan Permentan.  Para pihak 
yang terlibat di dalam pembahasan meliputi Kementerian Koordinator bidang 
Perekonomian, Kementerian Pertanian, Komite Akreditasi Nasional 
(KAN)/Badan Standarisasi Nasional (BSN), Asosiasi Pengusaha, Asosiasi 
Lembaga Sertifikasi, Kehati SPOS Indonesia, dan Lembaga Ekolabel Indonesia 
(LEI).   

Selain pembahasan substansi standar ISPO, LEI juga menyusun perbandingan 
standar kelestarian. Tujuan penyusunan perbandingan standar-standar 
ketelusuran ini adalah untuk membekali pengetahuan para diplomat dengan 
standar New ISPO ini.  Oleh karena memperbandingkan standar maka 
perbandingan dilakukan pada tingkat indikator.  New ISPO memperlihatkan 
Prinsip, Kriteria dan Indikatornya yang telah memenuhi standar keberlanjutan 
bila membandingkannya dengan standar keberlanjutan yang lain.  

Kegiatan ini awalnya mengakomodir permintaan dari Kementerian Koordinasi 
bidang Perekonomian (Kemenko), berupa benchmarking ISPO dengan RSPO. 
Isu yang digunakan untuk menyusun tabel perbandingan terdiri dari : (1) 
lingkungan hidup, (2) sosial dan ketenagakerjaan, (3) governance, (4) rantai 
pasok, dan (5) isu mengenai verifikasi pihak ketiga. Standar ISPO yang 
digunakan mengancu kepada Permentan 38/2020, sedangkan standar RSPO 
mengacu kepada RSPO P&C November 2018.  Selain tabel perbandingan, juga 
disusun narasi yang merupakan pengantar dari tabel benchmarking dengan 
judul “Sustainable Palm Oil menuju SDGs : Study benchmarking ISPO”.   

Selanjutnya selain dengan RSPO, perbandingan standar kelestarian ini juga 
membandingkan standar ISPO dengan standar kelestarian lainnya yaitu 
MSPO dan ISCC.  Penyusunan perbandingan standar ini merupakan proses 
perbaikan standar ISPO yang berkelanjutan dengan membandingkan 
pemenuhan keberlanjutannya dengan standar keberlanjutan lainnya.  
Masing-masing standar sertifikasi memiliki penguatan/fokus masing-masing 
misalnya: ISPO lebih kepada legal compliance, RSPO lebih kepada deforestasi 
dan gambut, serta ISCC lebih kepada ketelusuran dan greenhouse calculation.  

Perbandingan standar ISPO dengan standar keberlanjutan lainnya dibuat 
berdasarkan isu-isu yang sedang hangat di pasar dunia, antara lain: 
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a. Restricting land conversion 
Terkait moratorium pembukaan lahan, penanggulangan di kawasan 
bergambut, dan perluasan lahan.  Untuk ISPO sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

b. Social and Labor issues : no child labor or forced labor is demonstrated  
Hampir semua skema sudah memasukkan isu terkait pekerja anak.  Untuk 
ISPO mengacu ke UU Ketenagakerjaan di Indonesia. 

c. Social and Labor issues: Workers’ rights of association and collective 
bargaining are respected and/or ensured  
ISPO mengacu kepada UU ketenagakerjaan terkait serikat pekerja. 

d. Social and Labor issues: National laws and regulation in the country of 
origin are complied with 
ISPO mengacu kepada peraturan-peraturan di tingkat nasional. 

e. Ensuring Supply Chain  
Di ISPO ada 2 (dua) model, yaitu Segregasi (SG) dan Mass Balance (MB). 
Pengaturan di ISPO masih di PKS dan bulking, belum sampai ke hilir. Jadi 
untuk produk turunan sawit belum diatur. 

f. Third Party Verification  
Pada New ISPO, keputusan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi 
yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional/KAN 
(National Accreditation Body). 

Narasi perbandingan yang dibuat mengacu pada poin-poin yang ada pada 
tabel perbandingan, hanya menambahkan beberapa skema yang lain yaitu 
MSPO dan ISCC. Masing-masing skema memiliki penekanan yang berbeda-
beda. Ringkasan (naratif diplomatif) dibutuhkan Diplomat untuk menunjukan 
effort Pemerintah terhadap Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan. Ringkasan yang disusun selanjutnya akan disempurnakan lagi 
oleh Kementerian Luar Negeri.  

1.1.2. Memfasilitasi penyusunan draft aturan dan prosedur Sertifikasi ISPO oleh tim 
dan diskusi dengan para pihak dalam merumuskan aturan-aturan dan 
prosedur-prosedur operasional sertifikasi ISPO. 

Fasilitasi perumusan aturan dan prosedur operasional sertifikasi ISPO 
meliputi : (1) fasilitasi pengembangan logo ISPO dan pedoman 
penggunaannya; serta (2) fasilitasi perumusan rancangan Keputusan 
Direktorat Jenderal Perkebunan (Kepdirjenbun) tentang Sekretariat Komite 
ISPO, yang merupakan turunan dari Permentan ISPO. 

Kegiatan pengembangan logo ISPO diawali diskusi dengan Tim dari Dirat 
PPHP.  Hasil diskusi berupa usulan deskripsi logo ISPO sebagai berikut : 
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a. Representasi dari pertumbuhan tanaman sawit (pohon, daun), hasil primer 
(buah) dan produk (minyak)  

b. Huruf “C” berarti Certified, menunjukkan produk yang memakai logo 
sudah disertifikasi ISPO. Huruf “C” dilambangkan dengan irisan melintang 
buah sawit 

c. Tulisan “INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL” di sisi kanan gambar 

d. Komposisi warna melambangkan dinamis/adaptif terhadap perbaikan 
pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan 

e. Jumlah helai daun sawit merepresentasikan 7 prinsip ISPO 

Untuk pengembangan logo ISPO, LEI menggandeng perguruan tinggi, dalam 
hal ini Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanegara (FSRD Untar), 
Jakarta.  Menindaklanjuti diskusi dengan Tim PPHP, usulan deskripsi logo 
ISPO hasil diskusi disampaikan kepada desainer logo FSRD Untar.  Adapun tim 
desain terdiri dari Ibu Augustina Ika Widyani, Bapak Agus Danarto dan Bapak 
Arief Adityawan.   

Adapun prinsip perancangan sebuah logo adalah : (1) sederhana secara 
bentuk dan warna (simplicity), (2) unik dan menarik (uniqueness and 
attractive) sehingga, (3) mudah dikenali (identifiable), (4) mudah diingat 
(memorable), (5) mudah untuk diproduksi (productionable), dan (6) memiliki 
ketetapan dalam produksi (standardization).  Hal ini menjadi penting untuk 
logo yang digunakan dalam sebuah sertifikasi, yang mengidentifikasi bahwa 
sebuah produk memiliki standar tertentu yang dijamin oleh undang-undang.  
Pada tahap ideasi, telah disusun 3 (tiga) gagasan desain logo, yaitu :  

 Gagasan 1 : Tunas Representasi Sustainable 

 

 Gagasan 2 : Inisial ISPO dan Tetesan 
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 Gagasan 3 : Inisial ISPO dan Tunas 

 

 
Dari 3 (tiga) gagasan desain logo ISPO yang disampaikan, terpilih 2 (dua) 
gagasan desain yang masih memerlukan perbaikan sesuai dengan masukan 
dari peserta diskusi diantaranya penambahan detail keterangan logo, antara 
lain keterangan jenis warna, ukuran, dan jenis huruf. Hasil perbaikan dari 
gagasan desain logo terpilih telah dipresentasikan Kembali untuk selanjutnya 
disampaikan ke Dirjen Perkebunan.  Perbaikan selanjutnya diantaranya 
menambahkan tulisan “Mass Balance/Segregation” dan nomor akreditasi LS 
(LS ISPO-XXX-IDN). Selanjutnya, Dirjenbun menentukan satu logo ISPO dari 
beberapa alternatif logo yang disampaikan dan logo ISPO yang sudah 
ditentukan di launching pada tanggal 10 Desember 2020 yang bertepatan 
dengan Hari Perkebunan. Adapun logo ISPO yang telah dilaunching adalah 
sebagai berikut : 

 
Sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dirjenbun Nomor 
348/Kpts/OT.050/12/2020 tentang Pedoman Pencantuman Logo 
Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, filosofi 
logo ISPO di atas adalah sebagai berikut : 
 Logo didasarkan pada singkatan nama Indonesian Sustainable Palm Oil 

yang diinterpretasikan dengan kata "ISPO", sebagai standar 
pengolahan minyak sawit yang berkelanjutan.  
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 Warna merah yang digunakan untuk kata "ISPO" mengadaptasi warna 
buah sawit yang kemerahan, memiliki intensitas cukup kontras bila 
diletakkan pada warna latar putih/terang.  

 Tulisan "Indonesian Sustainable Palm Oil" berwarna hijau tua dengan 
tujuan lebih informatif dan mudah dibaca.  

 Huruf "O” sebagai salah satu fokus, dibuat dengan tambahan abstraksi 
bentuk tunas dari pohon kelapa sawit.  

 Tunas daun merupakan simbol dari proses keberlanjutan, proses 
bertumbuh secara alami dan ramah lingkungan.  

 Warna daun kelapa sawit dipilih warna hijau tua yang mendekati 
warna daun kelapa sawit, kontras dengan latar belakang logo yang 
terang.  

 Di tengah huruf "O” diberi warna jingga (orange) sebagai representasi 
warna minyak sawit. 

 
Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan manual logo.  Rancangan manual 
logo atau “Panduan dan Tata Cara Aplikasi Merek Dagang ISPO” telah 
disampaikan ke Kementerian Pertanian pada 21 Januari 2021.  Panduan logo 
diperlukan untuk mendukung perbaikan Keputusan Dirjenbun Nomor 
348/2020. Perbaikan Panduan Manual Logo dilakukan menyesuaikan dengan 
Kepdirjenbun 348/2020, mengingat panduan manual logo disusun sebelum 
Kepdirjenbun disahkan, sehingga ada beberapa yang harus disesuaikan 
dengan Kepdirjenbun. Adapun beberapa penyesuaian diantaranya adalah : 
 Pada Kepdirjenbun tidak mencakup warna hitam putih, sedangkan di 

panduan diatur. Pengaturan ini bertujuan untuk mengantisipasi jika 
diperlukan saat implementasi di lapangan,  Namun bila tidak diperlukan 
dapat dihilangkan; 

 Judul pada panduan disesuaikan dengan judul pada Kepdirjenbun; 
 Perlu pengaturan untuk penggunaan pada tangki angkut dan tangki 

simpan; 
 Selain pengangkutan, juga untuk kebutuhan website, surat menyurat, 

promosi, surat penawaran, transaksi, dan order; 
 Penggunaan logo dapat juga digunakan di skema rantai pasok (hulu – 

hilir), dengan pilihan Segregasi atau Mass Balance tergantung pada 
kebutuhan pasar; 

 Terkait pencantuman logo pada dokumen pengiriman, gunakan logo 
saja. Namun bila memerlukan informasi mengenai ranta pasok 
(Segregasi atau Mass Balance) gunakan cap/stempel atau checklist pada 
dokumen; 
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 Sesuai dengan Kepdirjenbun untuk pencantuman logo harus ada 
perjanjian lisensi baik antara pemilik logo dengan pengguna, nanti 
diatur MoUnya mulai dari terbit sertifikat ISPO; 

 Perusahaan perkebunan menetapkan rantai pasok bisa berdasarkan 
karakteristik status bahan baku yang diterimanya, atau sesuai dengan 
permintaan buyernya. Bila rantai pasok ini diatur selama satu siklus 
artinya menjadi tidak terlalu sulit, kalau memang dari awal sudah 
menetapkan segregasi tentunya hal lain yang terkait dengan logo akan 
menggunakan segregasi dalam kurun waktu 5 tahun, namun bila 
berubah dalam kurun waktu 1 tahun itu perlu pengaturan juga; serta 

 Pada ruang lingkup Kepdirjenbun selain tatacara penempatan ada juga 
terkait MoU dan penyusunan MoU terkait dengan penggunaan logo 
sedang disusun bersama dengan KAN. 

LEI terlibat dalam penyusunan ISPO Hilir (Sertifikasi rantai pasok ISPO) di 
bawah pengelolaan DMSI dan FP2SB. Kontribusi yang diberikan diantaranya 
adalah pembuatan logo ISPO hilir yang disesuaikan dengan usulan yang 
diberikan oleh tim dari Kementerian Perindustrian.  

Berikut dua usulan logo ISPO Hilir, yang membedakan adalah warna garis luar 
yaitu merah dan hijau. 

 

Selain fasilitasi pengembangan logo ISPO, kegiatan ini juga memfasilitasi 
perumusan rancangan Kepdirjenbun tentang Sekretariat Komite ISPO.  
Fasilitasi ini juga bersamaan dengan fasilitasi perumusan tata kelembagaan 
ISPO, khususnya pembentukan Sekretariat Komite ISPO.  Sekretariat komite 
ISPO bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk Komite ISPO.  Unsur di dalam 
sekretariat ISPO terdiri dari unsur pemerintah selaku pengambil kebijakan 
dan memantau perkembangan/perubahan peraturan dan aturan serta unsur 
profesional yang fokus pada operasional sekretariat Komite ISPO. Kombinasi 
kedua unsur ini disebutkan di dalam pasal/batang tubuh rancangan 
Kepdirjenbun. 

Tim LEI yang juga sebagai anggota Tim Penguatan ISPO, telah menyiapkan 
rancangan pembentukan sekretariat komite ISPO. Dilain pihak Tim PPHP juga 
menyiapan rancangan Kepdirjenbun tentang sekretariat komite ISPO.  Untuk 
mensinkronkan kedua rancangan tersebut, LEI memfasilitasi pertemuan Tim 
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Penguatan ISPO dan Tim PPHP Ditjenbun untuk bersama-sama menyusun 
rancangan Kepdirjenbun tentang sekretariat komite ISPO dengan 
menyandingkan kedua rancangan tersebut.  Hasil diskusi ini merupakan 
rancangan Keputusan Dirjenbun tentang Sekretariat Komite ISPO, yang 
selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementan hingga menjadi Keputusan 
Dirjenbun.   

Tantangan yang dihadapi dalam memfasilitasi penyusunan keputusan 
Dirjenbun tentang Sekretariat Komite ISPO adalah adanya tarik menarik 
kepentingan di dalam menentukan keanggotaan Sekretariat Komite ISPO, 
walaupun telah disepakati di dalam pertemuan para pihak dan pertemuan 
Tim Penguatan ISPO bahwa susunan di dalam Sekretariat ISPO akan 
melibatkan profesional dan K/L terkait, diantaranya Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perindustrian, dan KAN/BSN.  Selain itu, pertimbangan lain 
yang menyebabkan penundaan penetapan Kepdirjen ini adalah belum 
adanya pejabat pengganti Direktur Jenderal Perkebunan serta belum 
tersedianya sumber pembiayaan operasional sekretariat komite ISPO, 
termasuk untuk biaya honor para profesional yang duduk di Sekretariat 
Komite ISPO.  Sebagai alternatif sumber pembiayaan, Asdep Kemenko 
merekomendasikan BPDPKS. Sumber lain adalah SPOS-Kehati, namun SPOS-
Kehati hanya bisa menganggarkan pembiayaan Sekretariat Komite ISPO yang 
sifatnya kegiatan. Hal ini, terkait pendanaan, harus dibahas dan diputuskan 
di Sidang Komite. 

Dalam diskusi ini selain membahas tentang rancangan Kepdirjenbun tentang 
Sekretariat Komite ISPO, Dirat PPHP mengharapkan untuk difasilitasi 
pengembangan sistem informasi yang mendukung pelacakan rantai pasok. 
Hal ini pernah dipresentasikan saat Sidang Komite ISPO namun masih dalam 
tahap basic.  IT merupakan perangkat pendukung, namun bila menjadi suatu 
kebutuhan dan membuat ISPO ini menjadi credible dan diakui oleh pasar, hal 
ini harus dipersiapkan. IT platform akan berjalan jika sistemnya sudah ada, 
sistem rantai pasoknya sudah ada, informasinya sudah ada.  

Selain itu, dalam proses koordinasi dengan Dirat PPHP, juga mendiskusikan 
mengenai pelibatan pemantau independen dalam proses sertifikasi ISPO.  
Pelibatan pemantau independen diperlukan sehingga penting untuk 
menyiapkan pedoman/panduan tentang pemantauan dan pemantau 
independen, dimana pedoman/panduan tersebut nantinya diwadahi dalam 
Surat Keputusan atau Peraturan Dirjenbun. 

1.1.2.A. Menyusun materi sosialisasi Permentan 38/2020 tentang ISPO 

Kegiatan ini merupakan usulan kegiatan saat periode perpanjangan. Dengan 
pertimbangan telah diundangkannya Permentan 38, maka judul kegiatan 
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utama menjadi “Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi ISPO bagi 
Pekebun” yang terdiri dari kegiatan penyusunan materi sosialisasi, 
pelaksanaan sosialisasi, dan studi korelasi.  Adapun kegiatan penyusunan 
materi sosialisasi Permentan 38/2020 meliputi penyusunan panduan/ 
pedoman interpretasi standar ISPO serta pembuatan materi sosialisasi ISPO 
berupa videografis “Mengenal ISPO”. 

Kegiatan penyusunan panduan/pedoman interpretasi standar ISPO 
merupakan tindaklanjut hasil diskusi koordinasi dengan Direktorat 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (DIrat PPHP), dimana 
panduan/pedoman interpretasi standar ISPO diperlukan untuk memberikan 
persamaan pemahaman standar ISPO.  Penyusunan panduan ini melibatkan 
tenaga ahli yang memiliki pengalaman di dalam kegiatan penilaian sertifikasi 
ISPO, baik sebagai Auditor ISPO, Lead Auditor ISPO, maupun Pimpinan dari LS 
ISPO. Pertemuan diawali dengan berbagi pengalaman dalam mengikuti 
kegiatan pelatihan (refreshment) Auditor, dimana pada kegiatan tersebut 
hanya membahas tentang aturan main (batang tubuh Permentan), belum 
membahas lampiran Permentan (Standar ISPO/PnC ISPO).  Bahkan 
pembahasan dari instansi teknis (KLHK, Kemenaker, ATR/BPN, dan lainnya) 
lebih menarik karena mereka menyampaian tentang peraturan perundangan 
yang baru.  Seharusnya kegiatan refreshment Auditor ISPO menyampaikan 
tentang indikator yang baru pada standar ISPO dan menjelaskannya sebagai 
pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh Auditor.  Penyampaian 
informasi mengenai perubahan Permentan 11 ke Permentan 38 belum tepat 
sasaran, kurang terstruktur dalam penyampaiannya. Peserta/Auditor tidak 
puas karena ketika bertanya tidak mendapatkan penjelasan, namun hanya 
dianggap sebagai masukan bagi narasumber.  

Berdasarkan pengalaman di atas, penting untuk menyusun panduan atau 
interpretasi PnC yang baru dan bagaimana implementasinya di lapangan.  
Penyusunan interpretasi PnC mengikuti format PnC pada lampiran 
Permentan 38/2020, dengan menambahkan kolom penjelasan/interpretasi.  
Penyusunan tabel interpretasi PnC awalnya dilakukan pada level verifier, 
namun dalam perjalanannya diubah menjadi level indikator.  Ujicoba 
panduan/interpretasi PnC dilakukan saat Pelatihan Virtual yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Sumberdaya Indonesia Berjaya (LP 
SIB). Untuk kebutuhan ujicoba, selain tabel penjelasan/interpretasi PnC, juga 
disiapkan bahan presentasi berupa powerpoint.  Pada bahan presentasi 
diambil salah satu contoh interpretasi di tingkat indikator untuk masing-
masing prinsip, dengan pertimbangan indikator yang baru (perubahan) dan 
merupakan topik yang sering ditanyakan oleh Auditor/Auditee.  Ujicoba 
panduan/interpretasi PnC ISPO pada virtual training dilakukan lebih luas, 
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dimana Lembaga Pelatihan Sumberdaya Indonesia Berjaya (SIB) bekerjasama 
dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).   

Berdasarkan hasil ujicoba panduan/interpretasi PnC ISPO, perlu pelibatan 
Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO di dalam penyusunan panduan/interpretasi PnC 
ISPO ini, tentunya di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, dalam hal ini 
Dirat PPHP.  Masing-masing Lembaga Sertifikasi menunjuk perwakilannya 
untuk terlibat di dalam penyusunan panduan ini.  Harapannya Auditor, 
Auditee, maupun Asesor memiliki persamaan persepsi dalam 
menerjemahkan PnC ISPO Permentan 38/2020. 

Pembahasan panduan/interpretasi PnC ISPO dilakukan bersama dengan ALSI 
dan LS ISPO.  Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan interpretasi masing-
masing prinsip oleh tim penyusun. Peserta diskusi diberikan kesempatan 
untuk memberikan masukkan tidak hanya pada interpretasi saja tetapi 
terbuka masukkan untuk kriteria dan indikator serta bobot verifiernya. 
Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 7 (tujuh) grup sesuai dengan jumlah 
prinsip. Masing-masing grup maksimum terdiri dari 5 (lima) orang, dimana 
masing-masing grup membahas 1 prinsip.  Pelibatan ALSI dan LS ISPO dalam 
penyusunan panduan/interpretasi PnC ISPO dengan tujuan agar output yang 
dihasilkan merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman Auditor/LS 
ISPO di dalam proses sertifikasi ISPO. Selain itu, harapannya panduan/ 
interpretasi PnC dapat menjadi rujukan bagi Auditor, Auditee, dan Asesor. 

Selain panduan/pedoman interpretasi standar ISPO, output lainnya dalah 
materi sosialisasi ISPO berupa videografis “Mengenal ISPO”.  Kegiatan diawali 
dengan diskusi yang bertujuan menentukan bentuk materi sosialisasi yang 
akan dibuat.  Materi sosialisasi dapat dibuat dalam bentuk Video Speed 
Drawing/Video Graphic Recording (VGR Scribe), dengan beberapa pilihan : 
Video GR animasi (Scribe), Video GR (Instant), Video GR (Lite), dan Video 
Motion (Infographic).  Pilihan bentuk Video Graphic Recording (VGR) adalah 
bertujuan mempermudah audiensi menangkap materi sosialisasi. Adapun 
tema materi videographic memuat 3 (tiga) hal yang ingin disampaikan, yaitu : 
(1) sustainability – responsible; (2) terpercaya – kredibel; dan (3) 
menyetarakan petani. 

Diskusi selanjutnya membahas konten videografis tentang ISPO, sebagai 
bahan sosialisasi. Produk yang dihasilkan berupa video singkat penjelasan 
tentang sertifikasi ISPO, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang sertifikasi ISPO.  Adapun temanya adalah “Produk Sawit 
yang Bersertifikat ISPO dari Indonesia, baik”.  Videographic ini memberikan 
gambaran besar (big picture) mengenai : (a) Posisi komoditi sawit Indonesia 
sebagai komoditi global, dimana Indonesia sebagai produsen utama sawit; (b) 
Secara ekonomi, komoditi sawit penting bagi Indonesia karena posisinya 
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Selain itu, videografis ini juga diputar saat kegiatan webinar sosialisasi 
sertifikasi ISPO Pekebun. 

1.1.3. Memfasilitasi konsultasi publik dengan melibatkan para pihak 

Fasilitasi konsultasi publik dengan melibatkan para pihak dilakukan saat 
proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Penyelenggara-an Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.  Oleh 
karena masih dalam suasana pandemi, maka fasilitasi kegiatan ini dilakukan 
secara online. Penyelenggaraan konsultasi publik (public hearing) dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada 18 Mei 
2020. Para pihak yang mengikuti proses konsultasi publik terdiri dari Pelaku 
Usaha, baik Perusahaan maupun Pekebun, Lembaga Sertifikasi, Pemantau 
Independen, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah. 

Beberapa tanggapan dan masukan dari peserta public hearing diantaranya 
mengenai : 1) kesiapan pekebun untuk dilakukan sertifikasi ISPO; 2) 
kewajiban sertifikasi ISPO bagi pekebun; 3) prinsip dan kriteria dalam 
rancangan Permentan ISPO; serta 4) keikutsertaan Pemantau Independen 
dalam Komite ISPO. Beberapa masukan dari peserta yang belum 
tersampaikan diberikan kesempatan mengajukan secara tertulis kepada 
Ditjenbun melalui email maupun whatsapp.   

Setelah konsultasi publik, tim besar dan tim kecil melakukan pembahasan 
dengan mempertimbangkan masukkan para pihak saat konsultasi publik.  
Selanjutnya dokumen rancangan Permentan diserahkan ke Sub Bagian 
Hukum Ditjenbun untuk selanjutnya dibahas dan diserahkan ke Biro Hukum 
Kementerian Pertanian untuk tahapan selanjutnya harmonisasi standar. 

1.1.3.A. Sosialisasi bagi Pendamping Pekebun 

Kegiatan sosialisasi bagi Pendamping Pekebun dilaksanakan secara online, 
bekerjasama dengan Tabloid Sinar Tani.  Penunjukkan Tabloid SInar Tani 
sebagai penyelenggara webinar sosialisasi sertifikasi ISPO Pekebun 
berdasarkan rekam jejak professional, dimana Tabloid Sinar Tani merupakan 
pelopor dan media yang pertama kali sebagai jurnalistik dengan segmen 
khusus pertanian dan petani.  Sinar Tani berperan aktif menyediakan 
informasi kebijakan dan teknologi terkini kepada penyuluh (PNS, petani, dan 
swasta) untuk diolah menjadi bahan penyuluhan kepada para petani secara 
cepat, tepat, cermat di seluruh penjuru tanah air dari Sabang hingga 
Merauke. Adapun media publikasi Sinar Tani meliputi: tabloidsinartani.com, 
Sinar Tani cetak, Youtube channel (Sinta TV), dan media sosial. 

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, diawali dengan pertemuan dalam rangka 
persiapan. Hasil diskusi menyepakati bahwa sasaran sosialisasi adalah 
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Pekebun, Pendamping Pekebun, dan Pemerintah Daerah/Dinas.  Adapun 
tema webinar adalah “Penerapan Sertifikasi ISPO di Kebun Sawit Rakyat” dan 
tujuan webinar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
tentang pentingnya sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit rakyat.   

Kegiatan webinar dilaksanakan pada Kamis, 23 Juni 2022 di link zoom : 
webinar.tabloidsinartani.com dengan meeting ID : 848 4653 9293 dan 
passcode : ISPO.  Selain zoom, webinar juga disiarkan di youtube channel 
Shinta TV (https://youtube.be/PvJjIfbPCwc).  Peserta yang mengikuti webinar 
melalui zoom berjumlah 521 partisipan.  Adapun sebagai narasumber dalam 
webinar ini adalah : (1) Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T selaku Deputi 
Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi 
Perekonomian sebagai Keynote Speech; (2) Ir. Dedi Junaedi, M.Sc selaku 
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang memaparkan 
tentang “Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO, Standar ISPO Pekebun, dan Peran 
Para Pihak”; (3) Dr. Herdrajat Natawidjaya selaku Koordinator Tim Sekretariat 
Komite ISPO yang memaparkan tentang “Peran Sekretariat Komite ISPO 
dalam Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO”; (4) Ir. Herryadi selaku Direktur 
Lembaga Ekolabel Indonesia yang memaparkan tentang Penyiapan Sertifikasi 
bagi Pekebun : Pengalaman Pendampingan”; (5) Rukaiyah Rafik selaku Kepala 
Sekolah Petani FORTASBI yang memaparkan tentang Menyiapkan Sertifikasi 
ISPO; serta (6) Dr. Ir. Zahron Helmi, MP selaku Kepala Balai Pelatihan 
Pertanian Provinsi Jambi yang memaparkan tentang Peran Penyuluh dalam 
Pendampingan Penyiapan Sertifikasi ISPO Pekebun”. 

Pembukaan diawali dengan pemutaran videografis “Mengenal ISPO”. 
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pemimpin 
Umum Tabloid sinar Tani, Dr. Ir. Memed Gunawan, yang kemudian disusul 
dengan penyampaian Keynote Speech oleh Dr. Ir Musdhalifah Machmud, M.T 
selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko 
Perekonomian serta Narasumber lainnya. Webinar diakhiri dengan closing 
statement dari Pemimpin Umum Tabloid SInar Tani.  Adapun rekomendasi 
dari kegiatan webinar ini diantaranya adalah (a) Sosialisasi mengenai 
sertifikasi ISPO sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 
pekebun harus terus dilakukan agar mereka dapat secara aktif untuk 
memutuskan ikut serta dalam proses tersebut; (b) Upaya pendampingan baik 
oleh penyuluh maupun fasilitator dalam proses sertifikasi ISPO sangat 
membantu pekebun dalam pelaksanaannya, agar dapat ditingkatkan; serta 
(c) Perlu tindak lanjut kegiatan setelah diadakan sosialisasi penerapan 
sertifikasi ISPO di kebun rakyat, agar target tahun pemenuhan di tahun 2025 
bisa tercapai. Publikasi sosialisasi bagi pendamping pekebun disajikan pada 
lampiran 2. 
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aktivitas manusia tetap berada dalam daya dukung planet, dengan 
menghormati hak-hak generasi mendatang. Penggunaan barang dan jasa 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang lebih baik, harus 
dibarengi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, 
mengendalikan bahan beracun, emisi limbah dan polutan selama siklus hidup 
barang dan jasa tersebut.  Penerapan pendekatan siklus hidup mendorong 
aksi bagi penawaran dan permintaan produk secara berkelanjutan dengan 
menghindari pemindahan beban di antara berbagai tahap siklus hidup 
produk. 

Target-target dalam tujuan ini secara ringkas meliputi: 12.1 10-Year 
Framework untuk mendorong semua negara mengambil tindakan; 12.2 
pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam secara efisien; 12.3 
mengurangi limbah pangan tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi 
kehilangan makanan; 12.4 pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah 
untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan 
lingkungan; 12.5 mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, 
pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; 12.6 mendorong 
perusahaan mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan informasi 
keberlanjutan; 12.7 pengadaan publik yang berkelanjutan; 12.8 masyarakat 
memiliki informasi, kesadarandan gaya hidup selaras dengan alam. 

Memahami target-target tersebut, Tujuan 12 ini berkorelasi dengan target-
target pada tujuan-tujuan lainnya dalam SDGs 2030.  Pada Tujuan 1 yang 
berkorelasi adalah target akses terhadap sumberdaya alam unutk energi, 
pangan dan air; yang juga berkaitan dengan Tujuan 2 pada target sistem 
pangan yang berkelanjutan.  Pada Tujuan 3, target yang berhubungan adalah 
penurunan bahan kimia dalam polusi udara dan air; yang juga berkorelasi 
dengan Tujuan 6 pada target pengurangan polusi air dan efisiensi 
penggunaan air. Selanjutnya adalah dengan Tujuan 7 dan 8 pada target 
peningkatan efisiensi energi terbarukan dan efisiensi susmberdaya pada 
priwisata berkelanjutan.  Korelasi dengan Tujuan 13, 14 dan 15 adalah pada 
target mitigasi perubahan iklim, perikanan dan pariwisata berkelanjutan serta 
perlindunan keanekaragaman hayati.  Mempertimbangkan besaran ambisi 
dan luasnya saling keterkaitan tersebut, Tujuan 12 ini juga mensyaratkan 
berjalannya Tujuan 17 yakni penguatan kemitraan antar negara.       

SDG 12 SCP Indonesia: Indikator dan Agenda 

Indonesia mengadopsi SCP 12 dengan mempertimbangkan konteks nasional.  
Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Seknas TPB) di 
Bappenas (https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-12/) mengadopsi dan 
mengadaptasi indikator-indikator produksi dan konsumsi berkelanjutan 
sebagaimana diuraikan di bawah ini. Konteks yang dipertimbangkan secara 
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umum adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
berkelanjutan harus mengurangi jejak ekologi melalui cara baru dalam 
memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. 
Sebagai contoh saat ini pertanian adalah pengguna air terbesar dan irigasi 
menggunakan sekitar 70 persen air bersih yang layak digunakan manusia. 
Cara pengelolaan sumber daya alam efisien, cara membuang sampah 
beracun dan cara mengendalikan polutan adalah target penting untuk meraih 
Tujuan 12 ini. Selain itu mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk 
mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya.   

Hal terpenting dalam upaya mencapai Tujuan 12 ini adalah dukungan bagi 
negara-negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih 
berkelanjutan pada 2030.  Dengan memperhatikan, sebagai contoh situasi 
masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya 
pun belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan perkapita global 
dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk 
menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa 
membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi 
dengan sumber daya efisien.  

Pelaksanaan SDGs 12 SCP mengikuti Kerangka Kerja Strategi Pencapaian 
Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia, Tahun 2020 – 2030 yang 
disusun bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan diterbitkan oleh Pustanlinghut - 
KLHK pada tahun 2020. Dokumen ini menindaklanjuti Konferensi Rio +20 
Tahun 2012 dan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 
66/288 tanggal 27 Juli 2012.  Lingkup muatannya adalah peta jalan dalam 
periode waktu 2013 – 2023 untuk pengarusutamaan penerapan SCP dalam 
agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan beberapa kebijakan/ 
program nasional prioritas secara bertahap. 

Selanjutnya perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan telah 
secara resmi masuk sebagai strategi nasional dalam dokumen pembangunan 
jangka menengah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 
2019.  Strateginya adalah menjadikan pola SCP sebagai upaya efisiensi 
penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemar terhadap 
lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.  Pada 
tahun 2017 Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Perpres ini menetapkan “sasaran nasional” periode tahun 2017 sampai tahun 
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2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 
yang selaras dengan TPB. 

Capaian lain adalah tumbuhnya praktik SCP pada sektor Perindustrian, 
Kehutanan, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Keuangan, Pertanian, Kelautan dan 
Perikanan. Khususnya pada sektor pertanian, ISPO disebutkan secara khusus 
dan dijelaskan sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) 
merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk meningkatkan daya 
saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam 
rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi 
gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. 

ISPO dan SDGs 12 SCP 

Instrumen sistem sertifikasi ISPO, sebagaimana disebutkan di atas merupakan 
capaian Indonesia dalam pelaksanaan agenda SCP yang dilaporakan kepada 
PBB.  Dengan posisi sebagai negara produsen minyak sawit terbesar untuk 
kebutuhan dunia, maka inisiatif Indonesia dalam agenda sustainable 
production memiliki posisi strategis, termasuk dalam mendorong dan 
mendukung negara-negara maju merealisasikan pola konsumsi 
berkelanjutan.  Tabel di bawah menjelaskan daftar kesesuaian secara 
hipotetik target dan indikator SCP yang dapat dicapai melalui penerapan 
sistem sertifikasi ISPO. 

 
Tabel 1.  Daftar Kesesuaian (hipotetik) Target dan Indikator SCP dengan Sistem 

Sertifikasi ISPO 

Target dan Indikator SCP Sistem Sertifikasi ISPO 
12.1.1*  
Rencana dan Implementasi 
Strategi Pola Konsumsi dan 
Produksi Berkelanjutan 

- Agenda terkait prakondisi untuk penerapan ISPO 
yakni RAN KSB, Stranas Pencegahan Korupsi, 
Moratorium Ijin dan pembiayaan oleh BPDPKS. 

- Penempatan skema sertifikasi ISPO sebagai 
bagian dalam Label Ramah Lingkungan/ Ekolabel 

- Agenda dukungan keberterimaan ISPO melalui 
kerjasama Indonesia dengan Negara-negara 
Pengimpor dan Perdagangan Luar Negeri 

12.4.2  
(a) Limbah B3 yang 

dihasilkan per kapita; 
dan 

(b) Proporsi limbah B3 
yang ditangani/diolah  

- Pelaksanaan RAN KSB, Komponen C. Pengelolaan 
LH sebagai prakondisi penerapan sertifikasi ISPO. 

- Penerapan Standard ISPO oleh pelaku usaha 
swasta dan pekebun. 

- Sinergi dengan penerapan standard ramah 
lingkungan dan standard skema voluntary. 

12.6.1* 
Jumlah perusahaan yang 
mempublikasikan laporan 
keberlanjutannya 

- Pelaku usaha swasta dan pekebun dengan 
Sertifikat ISPO sinergi dengan skema-skema 
voluntary dan label ramah lingkungan lainnya. 

- Sinkronisasi dengan perusahaan yang 
berkontribusi dalam pelaksanaan RAN KSB  
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Target dan Indikator SCP Sistem Sertifikasi ISPO 
12.6.1.(a) 
Jumlah perusahaan yang 
menerapkan sertifikasi SNI 
ISO 14001. 

- Pelaku usaha swasta dan pekebun yang 
menerapkan sertifikat ISPO, skema sertifikasi 
voluntary, dan skema label ramah lingkungan 

12.7.1 
Tingkatan kebijakan 
pengadaan publik dan 
implementasi rencana aksi. 

- Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan 
dan Sibarjasramling (Sistem Informasi Barang 
dan Jasa Ramah Lingkungan) didukung untuk 
menyertakan ISPO sebagai label ramah 
lingkungan.  

12.7.1.(a) 
Jumlah produk ramah 
lingkungan yang teregister 
dan masuk dalam 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. 

- Terdapat peluang penerapan Logo ISPO pada 
produk minyak sawit ramah lingkungan 

- Peluang selanjutnya untuk meregister dan 
memasukkan produk minyak sawit ramah 
lingkunan dalam Sibarjasramling  

12.7.1.(b) 
Jumlah Dokumen 
Penerapan Label Ramah 
Lingkungan untuk 
pengadaan Barang dan Jasa 

- Dokumen penerapan sertifikasi dan logo ISPO 
berpeluang diakui sebagai label ramah 
lingkungan  

- Selanjutnya dokumen sertifikasi dan penerapan 
logo ISPO dimasukkan ke dalam Sibarjasramling   

12.c.1* 
(a) Jumlah subsidi bahan 

bakar fosil sebagai 
persentase dari PDB; 
dan 

(b) Jumlah subsidi bahan 
bakar fosil sebagai 
proporsi dari total 
pengeluaran nasional 
untuk bahan bakar 
fosil. 

- Penerapan Sertifikat ISPO untuk mendukung 
program Biodiesel dari minyak sawit mentah 
(CPO) sebagai bahan bakar ramah lingkungan. 

- Selanjutnya dapat dianalisis kontribusinya 
terhadap pengurangan subsidi bahan bakar fosil. 

Memperhatikan korelasi penerapan sistem sertifikasi ISPO terhadap 
pencapaian SDGs 12 SCP pada aspek pola produksi berkelanjutan.  Dalam 
perspektif relasi produksi - konsumsi antar negara, dengan demikian ISPO 
merupakan komitmen Indonesia dalam memproduksi komoditi minyak sawit 
secara berkelanjutan, sekaligus komitmen Indonesia dalam mendukung 
negara-negara pengguna minyak sawit mencapai tujuan SDGs 12 SCP pada 
aspek pola konsumsi berkelanjutan.   

Dalam relasi tersebut diharapkan berlaku prinsip dalam SDGs 12 SCP untuk 
memastikan distribusi yang adil dan merata dari manfaat penggunaan 
sumber daya, dengan memperhatikan fakta ketidaksetaraan moderat di 
dalam dan di antara negara-negara.  Prinsip ini dapat digunakan untuk 
merespon penilaian tidak berimbang yang berlanjut dengan kebijakan 
negara-negara maju pengkonsumsi minyak sawit yang menjadi pembatas 
bagi perdagangan minyak sawit Indonesia.  Penilaian tersebut biasanya 
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dikemas dalam isu-isu deforestasi, keanekaragaman hayati, ekosistem 
gambut, spesies dan eksploitasi. 

1.2. Mengembangkan tata kelembagaan yang memencarkan secara setara kewenangan 
pengembangan skema sertifikasi, akreditasi lembaga sertifikasi dan pengambilan 
keputusan sertifikasi, serta membuka ruang bagi pemantauan independen. 

Kegiatan ini terdiri dari : (1) Memfasilitasi penyusunan dokumen pendukung 
lembaga sertifikasi untuk proses akreditasi lembaga sertifikasi; dan (2) Memfasilitasi 
diskusi pelibatan pemantau independen dalam proses sertifikasi ISPO.  Adapun 
mitra dalam kegiatan ini adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Pemantau 
Independen (PI).   

1.2.1. Memfasilitasi penyusunan dokumen pendukung lembaga sertifikasi untuk 
proses akreditasi lembaga sertifikasi. 

Kegiatan penyusunan dokumen pendukung lembaga sertifikasi berjalan 
paralel dengan penyiapan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
sertifikasi ISPO.  Kegiatan penyusunan dokumen pendukung ini dilakukan 
oleh KAN secara online, sehingga tidak diperlukan dukungan untuk fasilitasi 
ini.  Adapun fasiitasi yang diperlukan adalah fasilitasi pelatihan calon asesor 
akreditasi LS ISPO secara luring/offline, dimana pelaksanaannya dilakukan 
setelah Permentan ISPO disahkan. Namun karena kondisi pandemi, kegiatan 
pelatihan berlangsung secara daring/online sehingga KAN tidak memerlukan 
dukungan pendanaan.  Adapun sebagai peserta dari pelatihan calon asesor 
KAN ini terdiri dari internal KAN dan Ditjenbun Kementan. 

Untuk proses akreditasi KAN terhadap LS ISPO paska Permentan 38/2020 
diundangkan adalah: (a) Akreditasi LS ISPO akan diberikan kepada 15 (lima 
belas) LS yang terdaftar sebagai LS sertifikasi ISPO melalui proses pendaftaran 
dan pemutihan; (b) Masa transisi ini dilakukan selama 2 tahun.  Setelah 2 
tahun, LS akan diakreditasi penuh oleh KAN; (c) Adapun untuk LS yang baru, 
maka proses akreditasi dilakukan secara penuh; dan (d) Untuk persyaratan 
wajib memiliki sertifikat kompetensi bagi Auditor ISPO akan diberlakukan 
setelah 1 tahun, mengikuti yang tertera di dalam Permentan 38/2020. 
Sedangkan dokumen pendukung lembaga sertifikasi berupa  dokumen KAN K 
– 08.08 tentang “Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO”. 

1.2.2. Memfasilitasi diskusi pelibatan pemantau independen dalam proses 
sertifikasi ISPO. 

Fasilitasi diskusi pelibatan pemantau independen dalam sertifikasi ISPO 
dilakukan pada 7 Juni 2021 di Hotel Santika Bogor. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk memperkuat tata kelembagaan sertifikasi ISPO sesuai dengan 
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Perpres 44 tahun 2020 pasal 20 dimana salah satu unsur didalam Komite 
ISPO adalah Pemantau Independen (PI). Kegiatan diskusi diawali pemaparan 
oleh Pak Herryadi selaku Anggota Komite ISPO dari unsur Pemantau 
Independen. Di dalam paparannya disampaikan bahwa ruang pemantau 
meliputi : keluhan/banding, anggota Komite ISPO, pembinaan oleh 
Pemerintah, dan sistem informasi. Dilanjutkan dengan brainstorming dari 
masing-masing peserta yang berasal dari : Kaoem Telapak, Forest Watch 
Indonesia (FWI), IFM Fund, WWF, Auriga, Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK), EoF, ICEL, dan KEHATI.  Adapun sebagai rencana tindak 
lanjut diskusi adalah menyusun panduan Pemantau Independen (pelibatan 
PI) atau membedah standar, fokus pada revisi tentang penerapan 
transparansi.  Adapun beberapa hal penting yang dapat menjadi agenda 
pertemuan selanjutnya adalah: (1) Guideline : apa peran Pemantau 
Independen; (2) Challenge : standar/PnC ISPO; (3) Konsolidasi : temuan; serta 
(4) LEI didorong mengembangkan standar untuk smallholder. 

Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada 1 November 2021 secara hybrid.  
Pertemuan offline dilaksanakan di Hotel Santika Bogor dan yang mengikuti 
online difasilitasi melalui zoomeeting.  Pertemuan ini merupakan lanjutan 
dari diskusi sebelumnya dan memberikan ruang untuk memperkaya rencana 
desk study tentang pemantauan dan peran pemantau independen dalam 
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).  Hal-hal 
yang digali lebih dalam diantaranya pengertian, posisi, peran, kewenangan 
dan kewajiban Pemantau Independen. Pelibatan pemantau independen 
dalam sertifikasi ISPO didalami pada desk study untuk melihat kemungkinan-
kemungkinannya karena pemantau independen merupakan bagian dari 
sistem ISPO.  

Desk study diawali dengan penyusunan kerangka kajian penyelenggaraan 
ISPO yang bertanggung gugat: Memperkuat posisi dan Peran Pemantau 
Independen masukan bagi Komite ISPO. Isi dari kerangka kajian ini 
diantaranya tentang pemantau independen yang terdiri dari : (a) ruang 
lingkup kajian di dalam proses sertifikasi, (b) posisi normatif dan sisi 
perspektif pemantau independen, dan (c) target wawancara dari pemantau 
independen. Tindaklanjut kegiatan ini di dalam kontrak perpanjangan 
dilaksanakan melalui kegiatan desk study tentang pemantauan dan peran 
pemantau independen dalam sertifikasi ISPO. 

1.2.3. Desk study tentang pemantauan dan peran pemantau independen dalam 
sertifikasi ISPO 
Tujuan desk study adalah mendalami perihal pemantauan dan keberadaan 
pemantau indepeden dalam penyelenggaraan ISPO berdasarkan norma dan 
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pengaturan yang tertuang dalam kebijakan ISPO dan pandangan masyarakat 
sipil.  Hasil kajian ini menjadi masukan bagi Komite ISPO untuk memperkuat 
peran dan posisi pemantau independen dalam penyelenggaraan ISPO. Kajian 
ini mengambil beberapa pertanyaan kunci sebagai fokus dalam menggali 
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dari kajian ini, diantaranya 
mengenai: (1) Definisi Pemantau Independen; (2) Posisi Pemantau 
Independen; (3) Peran Pemantau Independen; (4) Dukungan untuk Pemantau 
Independen; (5) Ruang lingkup pemantauan ; dan (6) Prosedur pemantauan.  
Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan kegiatan, seperti : (1) 
Analisis Kebijakan (Content Analysis); (2) Wawancara Narasumber; dan (3) 
Analisis Kesenjangan (Gap Analysis). 

Analisis substansi (contens analysis) dilakukan untuk mempelajari dan 
mengetahui peran dan posisi Pemantau Independen dalam penyelenggaraan 
ISPO secara normatif berdasarkan regulasi yang ada.  Substansi peraturan 
perundang-undangan yang dianalisis antara lain: (1) Peraturan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (ditetapkan 13 Maret 2020; diundangkan 16 Maret 
2020); (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia (ditetapkan 16 Nopember 2020; ditetapkan 24 Nopember 2020); 
dan (3) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 
Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Nomor 
257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia (ditetapkan 10 Agustus 2020).  Sedangkan wawancara narasumber 
dilakukan untuk menggali pandangan dan harapan dari organisasi masyarakat 
sipil terkait peran dan posisi Pemantau Independen di dalam 
penyelenggaraan ISPO, melalui wawancara semi-terstruktur. Adapun 
organisasi masyarakat sipil yang dipilih sebagai narasumber dalam kajian ini 
antara lain: 

Tabel 2. List Narasumber dari Organisasi Masyarakat Sipil  

No Nama Lembaga Keterangan 
1 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Anggota Komisi ISPO perwakilan 

pemantau independen  
2 Forum Pengembangan Perkebunan 

Strategis Berkelanjutan 
Anggota Komisi ISPO perwakilan 
pemantau independen 

3 Kaoem Telapak Organisasi masyarakat sipil 
4 Greenpeace Organisasi masyarakat sipil 
5 Auriga Organisasi masyarakat sipil 
6 Eyes on the Forest Organisasi masyarakat sipil 
7 Forest Watch Indonesia Organisasi masyarakat sipil 
8 Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan 
Organisasi masyarakat sipil 
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9 WWF Indonesia Organisasi masyarakat sipil 
10 Indonesian Center for Environmental 

Law 
Organisasi masyarakat sipil 

11 Ecosoc Right Organisasi masyarakat sipil 
12 Madani Berkelanjutan Organisasi masyarakat sipil 
13 Sawit Watch Organisasi masyarakat sipil 

Tahapan analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan dengan menelaah hasil 
analisis substansi regulasi terkait peran dan posisi Pemantau Independen 
secara landasan normatif yang disandingkan dengan ekspektasi (harapan) 
organisasi masyarakat sipil yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber. 
Kedua materi yang dikumpulkan dan diolah menjadi materi penyusunan 
matriks kesenjangan untuk melihat kesenjangan antara norma pengaturan 
dalam kebijakan ISPO serta pandangan dan ekspektasi (harapan) dari 
responden agar terbangunnya mekanisme pemantauan yang kredibel. 

Matriks berikut ini menunjukkan gap antara pengaturan normatif dan juga 
ekspetasi ekspektasi (harapan) organisasi masyarakat sipil berdasarkan 
komponen (a) aktornya {definisi, posisi, peran, dan dukungan (hak-kewajiban) 
pemantau independen}; (b) objek pemantauan {ruang lingkup pemantauan 
(proses sampai ke penetapaan sertifikasi)}, maupun (c) mekanismenya 
(prosedur pelaporan, penanganan keluhan ataupun banding). 
 
Komponen Normatif Pandangan CSO Analisis 

Definisi Pemantau Independen 
adalah salah satu unsur 
keanggotaan dalam Komite 
ISPO yang didefinisikan 
sebagai “lembaga swadaya 
masyarakat yang berbadan 
hukum Indonesia atau 
Warga Negara Indonesia 
pemerhati perkebunan yang 
memiliki kepedulian di 
bidang sosial, ekonomi, dan 
lingkungan.” 

Meski beberapa narasumber 
menyatakan bahwa definisi yang 
ada sudah cukup dan jelas, tetapi 
banyak juga pendapat yang 
menyatakan bahwa pendefinisian 
PI melekat pada unsur 
keanggotaan komite ISPO sehingga 
pendefinisian PI harusnya 
diperluas dan mengakomodir PI 
yang berada diluar kelembagaan 
ISPO dan ada juga yang 
mengharapkan perluasan definisi 
tanpa ada batasan 
kewarganegaraan atau berbadan 
hukum indonesia. 

Teks pengaturan mengenai 
definisi PI menimbulkan 
multiinterpretasi. Perlu 
pengaturan yang lebih lanjut 
untuk memperjelas apakah 
definsi PI hanya melekat pada 
unsur keanggotaan Komite 
ISPO atau tidak. 
Perlu ada pengaturan yang jelas 
bagi PI yang berada di luar 
unsur keanggotaan komite ISPO 
sebagai dasar untuk 
keterlibatan dalam 
penyelenggaraan ISPO.  

Posisi Pemantau Independen 
sebagai bagian dari unsur 
keanggotaan Komite ISPO 
 
Pemantau independen 
memiliki posisi yang sama 
dengan pelaku usaha, dan 
masyarakat terdampak 
pada konteks pengajuan 
keluhan atau banding atas 
proses maupun penetapan 
sertifikasi ISPO 

Posisi PI didalam Komite ISPO 
adalah bentuk kongkret 
pengakuan terhadap keberadaan 
pemantau independen. 
Posisi PI seharusnya tidak dibatasi 
pada unsur keanggotaan komite 
ISPO saja, tetapi juga menjadi 
bagian dari masyarakat yang 
berada diluar kelembagaan ISPO. 
Untuk itu perlu pengaturan yang 
jelas mengenai posisi pemantau 
independen. 

Posisi PI didalam Komite ISPO 
adalah bentuk kongkret 
pengakuan terhadap 
keberadaan pemantau 
independen. Meski demikian, 
posisi PI dalam 
penyelenggaraan ISPO harus 
diperjelas agar tidak ada 
penafsiran bahwa PI hanya 
dibatasi pada entitas yang 
menjadi bagian dari unsur 
keanggotaan Komite ISPO, serta 
memperjelas bahwa ada posisi 
PI juga yang berada diluar 
sistem. 

Peran Peran Pemantau 
Independen sebagai bagian 
dari Komite ISPO dan tidak 

Pengaturan peran PI yang ada 
dalam Perpres terikat pada posisi 
PI sebagai bagian dari unsur 

Pendefinisian dan juga 
peletakan posisi PI dalam 
kelembagaan penyelenggaraan 
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Komponen Normatif Pandangan CSO Analisis 
bisa dilepaskan dari peran 
Komite ISPO dalam 
penyelenggaraan ISPO 
 
Peran Pemantau 
Independen sebagai pelapor 
untuk mengajukan keluhan 
dan banding pada proses 
maupun penetapan 
Sertifikasi ISPO 

keanggotaan Komite ISPO 
 
Posisi PI yang di dalam Komite 
ISPO harus menjadi agent bagi 
pemantau lain yang berada diluar 
dan menjadi 
penyambung/jembatan dengan 
Komite atau pihak lainnya 
 
Ada pembatasan peran PI, hanya 
pada perihal pengajuan keluhan 
atau banding terkait 
ketidaksesuaian proses dan 
penetapan sertifikasi ISPO.  
 
Diperlukan adanya pengaturan 
yang jelas terkait peran Pemantau 
Independen yang berada di dalam 
Komite ISPO dan Pemantau 
Independen yang berada di luar 
Komite ISPO, dan pengaturan yang 
jelas mengenai hak dan kewajiban 
PI. 

ISPO menimbulkan adanya 
penafsiran mengenai peran PI 
yang hanya terbatas sebagai 
unsur keanggotaan ISPO. 
Sehingga memerlukan 
penjelasan lebih lanjut 
mengenai peran dan juga hak 
dan kewajiban PI. 

Dukungan fasilitasi kepada PI dalam 
bentuk sosialisasi dan 
lokakarya yang dilakukan 
oleh Pemerintah. 

Akses data dan informasi untuk 
keperluan pemantauan, termasuk 
informasi terkait penanganan 
laporan/pengaduan, sebagai 
jaminan transparansi dan 
akuntabilitas sistem;  
 
Pendanaan untuk kegiatan 
pemantauan, termasuk pendanaan 
yang apabila diperlukannya 
keterlibatan pemantau atau pihak-
pihak tertentu dalam rangka 
penanganan laporan/pengaduan;  
 
Perlindungan hukum (keamanan 
dan keselamatan pemantau), 
termasuk jaminan kerahasiaan 
pelapor, yang mana saat ini 
terdapat unsur dari 
asosiasi/perusahaan di dalam 
Komite ISPO;  
 
Fasilitasi peningkatan kapasitas 
Pemantau Independen;  
 
Pengaturan mengenai 
pemantauan, prosedur 
pemantauan, saluran pelaporan 
atau mekanisme keluhan dan 
banding;  
 
Adanya saluran/protokol 
komunikasi dan koordinasi yang 
baik, saluran komunikasi dan 
dukungan dalam mendinamisasi 
Komite ISPO yang dimungkinkan 
dapat dilakukan oleh Pemantau 
Independen yang ada di dalam 
Komite ISPO dan perwakilan dari 
perguruan tinggi. 
 
Mekanisme pengaduan dan/atau 
pelaporan juga dibutuhkan untuk 
kasus-kasus tertentu, diluar skema 
sertifikasi, seperti pelanggaran 
yang berkaitan dengan tindak 
pelanggaran tertentu yang 

Dukungan yang diberikan 
kepada PI melalui pengaturan 
dalam peraturan 
penyelenggaraan ISPO masih 
sangat minim. 
 
Memerlukan pengaturan yang 
lebih jelas terkait dukungan 
yang diberikan berkaitan 
dengan aktifitas pemantauan 
mulai dari aspek kebijakan yang 
mengatur tentang mekanisme 
akses informasi, prosedur 
pemantauan, mekanisme 
pelaporan/pengaduan, 
mekanisme tindak lanjut dan 
peluang tindak lanjut untuk 
kanal pelaporan selain dari 
kanal yang diakomodasi dalam 
ISPO, pendanaan, perlindungan 
hukum. Selain aspek kebijakan, 
PI juga membutuhkan fasilitasi 
untuk peningkatan kapasitas PI 
dalam menjalankan peran 
pemantauan. 
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Komponen Normatif Pandangan CSO Analisis 
dimungkinkan dapat dilaporkan 
kepada penegak hukum dan/atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 
 
Sebagai jaminan berjalannya 
dukungan dan jaminan kualitas, 
serta kredibilitas pemantauan 
independen, diperlukan political 
will, sehingga pemerintah/negara 
harus hadir dalam menyediakan 
sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh Pemantau 
Independen. Selain itu, sarana dan 
prasarana yang 
dibutuhkan/digunakan oleh 
Pemantau Independen harus 
terbebas dari berbagai konflik 
kepentingan (conflict of interest). 
 
Untuk dapat menjalankan 
pemantauan, diperlukan adanya 
pengaturan terkait prosedur 
pemantauan yang detil dan jelas, 
termasuk mekanisme pelaporan, 
keluhan dan banding, serta tata 
cara penanganannya. Mekanisme 
pelaporan yang dimaksud harus 
mudah diakses dan digunakan oleh 
publik/Pemantau Independen, 
agar kualitas pelaporannya 
terjamin.  
 
Diperlukan adanya pengaturan 
tentang mekanisme permohonan 
informasi, serta kepastian jenis 
data/informasi yang terbuka dan 
dapat diakses oleh publik dan jenis 
informasi yang 
tertutup/dikecualikan. Selain itu, 
perlu adanya pengaturan terkait 
data/informasi tertentu yang 
dimungkinkan dapat diakses oleh 
Pemantau Independen dalam hal 
diperlukannya pembuktian atas 
kasus/pelanggaran yang 
berdampak besar.    

Ruang 
lingkup 
pemantauan 

Peranan masyarakat 
terhadap pengelelolaan dan 
penyelenggaraan ISPO, 
maka ruang lingkup 
pemantauan adalah 
menyeluruh pada semua 
lingkup dalam 
pengelelolaan dan 
penyelenggaraan ISPO. 
meliputi:  
1. Sertifikasi ISPO;  
2. Kelembagaan;  
3. Keberterimaan, daya 

saing pasar, dan peran;  
4. Pembinaan dan 

pengawasan; serta 
5. Sanksi. 

Ruang lingkup dalam peraturan 
ISPO dan turunannya telah 
mengakomodir kepentingan 
parapihak; 
 
Perlu diperluas, agar pemantauan 
independen dapat dilakukan pada 
seluruh tahapan dan proses 
pengelolaan sawit (dari hulu 
sampai hilir) untuk memastikan 
bahwa sawit yang diproduksi dan 
diperdagangkan berasal dari 
sumber yang berkelanjutan 
(sustainable), tidak terbatas hanya 
pada skema sertifikasi; 

Meski disebutkan peran serta 
masyarakat, tapi belum ada 
pengaturan yang secara 
tekstual menyatakan ruang 
lingkup pemantauan bagi PI 
agar secara tegas tidak 
membatasi ruang lingkup 
pemantauan pada aspek 
ketidaksesuaian proses dan 
penetapan sertifikasi. 
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Komponen Normatif Pandangan CSO Analisis 
Mekanisme Peraturan yang ada baru 

mengatur soal mekanisme 
pengajuan keluhan/banding 
atas temuan 
ketidaksesuaian pada 
proses maupun penetapan 
Sertifikasi ISPO 
 
 

PI membutuhkan mekanisme yang 
jelas mengenai mekanisme atas 
akses informasi, prosedur 
pemantauan, mekanisme 
pelaporan/pengaduan, mekanisme 
tindak lanjut dan peluang tindak 
lanjut untuk kanal pelaporan selain 
dari kanal yang diakomodasi dalam 
ISPO, pendanaan, perlindungan 
hukum. 

Dukungan mekanisme yang ada 
dalam peraturan ISPO saat ini 
belum cukup memadai bagi PI 
dalam menjalankan peran 
pemantauan. 

Berdasarkan matriks di atas, pengaturan mengenai Pemantau Independen 
(PI) baik dalam aspek definisi, posisi, peran, dukungan, ruang lingkup 
pemantauan dan juga mekanisme sebagai panduan bagi PI agar dapat 
berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ISPO masih minim apabila 
dibandingkan dengan harapan sebagian besar organisasi masyarakat sipil 
yang diwawancarai. Minimnya pengaturan tersebut juga menimbulkan 
penafsiran yang beragam atas satu hal yang sama. Dan untuk itu, penting 
untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai PI dengan 
pelibatan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap 
upaya perbaikan tata kelola sawit. 

Keberadaan Pemantau Independen akan membantu dalam mengedukasi 
terhadap pentingnya tata kelola perkebunan kalapa sawit yang 
berkelanjutan. Salah satu peran penting tersebut adalah melakukan advokasi 
penguatan penyelenggaraan ISPO berdasarkan hasil temuan kegiataan 
pemantauan independen sehingga pada akhirnya mamapu menjaga 
kredibilitas penyelenggaraan ISPO dan berkontribusi terhadap pembenahan 
tata kelola menuju pengelolaan perkebunan kalapa sawit yang berkelanjutan. 

Upaya penguatan posisi dan peran pemantau independen dalam 
penyelenggaraan ISPO sehingga mampu menjalankan peranannya secara 
efektif dalam memberikan masukan konstruktif berdasarkan temuan-temuan 
lapangan, tentunya membutuhkan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan yang ada.  Walaupun demikian, kajian ini menawarkan beberapa 
langkah tindak yang bisa segera ditindaklanjuti oleh Komite ISPO dalam 
menjalankan tugasnya untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem Sertifikasi 
ISPO dalam menjaga tata kelola perkebunan yang baik (Perpres 44/2020, 
pasal 19) melalui kebijakan-kebijakan Komite ISPO yang lebih operasional, 
diantaranya: 

 Pengaturan terkait peran Pemantau Independen yang berada di luar 
Anggota Komite ISPO, termasuk hak dan kewajibannya. 

 Pengaturan terkait dukungan (hak) bagi Pemantau Independen dalam 
menjalankan peran pemantauan independen berupa: (a) akses 
terhadap informasi (termasuk Sistem Informasi Sertifikasi ISPO akan 
dikembangkan Komite ISPO), (b) perlindungan dari ancaman fisik dan 
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verbal dalam melakukan pemantauan; (c) akses memasuki lokasi 
pemantauan; (d) dukungan pendanaan untuk pemantauan; serta (e) 
peningkatan kapasitas bagi pemantau independen 

 Pengaturan terkait prosedur dan ruang lingkup pemantauan 
independen (pada setiap tahapan penilaian sertifikasi dari hulu sampai 
hilir), serta mekanisme penanganan pelaporan/pengaduan (complain 
handling) dan mekanisme banding dari/oleh pemantau independen 

Di samping itu, secara paralel pemantau independen diharapkan terus 
menjalan perannya melakukan pemantuan independen sebagai bagian dari 
proses check and balance di dalam penyelenggaraan ISPO. Dengan adanya 
temuan-temuan empiris dari lapangan terkait indikasi ketidakpatuhan 
maupun pelanggaran, yang kemudian akan dilaporkan kepada Lembaga 
Sertifikasi dan/atau Komite ISPO, akan menjadi indikator penting untuk 
menilai kinerja penyelenggaraan ISPO.  Dan pada akhirnya akan bermanfaat 
bagi Pemantau Independen untuk menyampaikan konsernnya terhadap isu-
isu krusial yang harus dibenahi sebagai upaya penguatan sistem. 

1.3. Mendorong pengembangan saluran dan mekanisme yang jelas dan mudah bagi 
peran serta masyarakat atau para pihak dalam proses pengembangan skema 
sertifikasi, tahapan penilaian kesesuaian, penyelesaian sengketa sertifikasi dan 
penyelesaian keberatan publik. 

Kegiatan ini terdiri dari : (1) Fasilitasi penyusunan prosedur penanganan keluhan 
dan banding dalam proses sertifikasi ISPO; dan (2) Memfasilitasi diskusi praktik-
praktik penaganan keluhan dan banding dalam proses sertifikasi ISPO.  Adapun 
mitra dalam kegiatan ini adalah Lembaga Sertifikasi ISPO dan Sekretariat Komite 
ISPO.   

1.3.1. Memfasilitasi penyusunan prosedur penanganan keluhan dan banding dalam 
proses sertifikasi ISPO. 

Prosedur penanganan keluhan dan banding dalam proses sertifikasi belum 
tertuang secara khusus di dalam peraturan yang lebih operasional sebagai 
turunan dari Permentan 38/2020.  Di dalam Perpres 44/2020, perihal keluhan 
dan banding terdapat di dalam Bagian Kedua Pasal 7 Ayat (3) huruf d dimana 
salah satu tugas Lembaga Sertifikasi ISPO adalah menindaklanjuti keluhan 
dan banding terkait pelaksanaan sertifikasi ISPO. Adapun di dalam Permentan 
38/2020 perihal keluhan dan banding diatur di dalam Bagian Kedelapan 
mengenai Tim Penyelesaian Sengketa dan Bagian Kesembilan mengenai Audit 
Khusus.  Di dalam Permentan 38/2020 disebutkan bahwa apabila dalam 
proses maupun penetapan Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, maka 
Pemohon dapat menyampaikan keluhan kepada LS ISPO dan banding kepada 
Komite ISPO.  Keluhan dapat dimohonkan oleh : (a) Pemantau Independen; 
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(b) Pelaku Usaha; atau (c) Masyarakat terdampak.  Bila Pemohon tidak puas 
terhadap putusan tim penyelesaian keluhan maka dapat mengajukan banding 
kepada Komite ISPO. Tim penyelesaian keluhan maupun banding 
beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas : (a) 2 orang dari LS ISPO untuk 
keluhan atau dari Komite ISPO untuk banding; dan (b) 1 orang Ahli.  Anggota 
tim tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak Pemohon dan tidak 
mempunyai kepentingan dalam penyelesaian keluhan atau banding. Tim 
penyelesaian keluhan atau banding harus memutuskan keluhan atau banding 
paling lama 20 (duapuluh) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian 
keluhan atau banding.  Mekanisme penanganan baik keluhan maupun 
banding dapat diakses publik. Adapun dalam implementasi project ini, LEI 
telah menyusun bagan alur penanganan pengaduan dan keluhan terkait 
Lembaga Sertifikasi serta bagan alur penanganan pengaduan dan keluhan 
terkait Pelaku Usaha Bersertifikat ISPO. Keduanya disajikan di dalam 
Lampiran 3 Selain itu, project juga memfasilitasi pembahasan rancangan 
“Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Banding Sertifikasi ISPO”, sebagai 
tindaklanjut kegiatan proses banding PT Perkebunan Minanga Ogan terhadap 
Lembaga Sertifikasi ISPO SAI Global, project memfasilitasi.  Prosedur ini 
bertujuan untuk memastikan proses penanganan dan penyelesaian banding 
sertifikasi ISPO dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar 
dan acuan skema sertifikasi ISPO.  Rancangan “Prosedur Penanganan dan 
Penyelesaian Banding Sertifikasi ISPO” disajikan pada Lampiran 4. 

1.3.2. Memfasilitasi diskusi praktik-praktik penangan keluhan dan banding dalam 
proses sertifikasi ISPO. 

Terbitnya Perpres 44/2020 merupakan upaya Pemerintah dalam penguatan 
ISPO untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas sertifikasi ISPO. Selain 
itu, terbitnya Perpres 44/2020 juga menjawab beberapa isu penting, 
diantaranya memperbaiki tata Kelola sertifikasi ISPO dengan membuka ruang 
partisipasi dan transparansi.  Pada peraturan sebelumnya, Komisi ISPO 
melalui Sekretariat Komisi ISPO yang berada di bawah Kementerian 
Pertanian, memiliki peran dan kewenangan yang besar diantaranya dalam 
menyetujui kelulusan Lembaga Sertifikasi serta memberikan pengakuan/ 
persetujuan atas pemberian sertifikat ISPO.  Hal ini menjadi hambatan bagi 
Lembaga Sertifikasi yang seharusnya independen sehingga mekanisme 
penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO dinilai tidak transparan.  Kinerja dan 
independensi Lembaga Sertifikasi ISPO dibenahi melalui Perpres 44/2020 
dengan menata ulang kelembagaan ISPO dimana melibatkan Komite 
Akreditasi Nasional (KAN) dalam hal akreditasi dan penilaian kesesuaian 
Sistem Sertifikasi ISPO.  
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Sebagai turunan dari Perpres 44/2020, selain Permentan 38/2020 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO, Menteri Pertanian selaku Ketua Komite 
ISPO menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 
258/KPTS/OT.210/M/3/2022 tentang Tata Kerja Komite ISPO. Di dalam 
Kepmentan tersebut diantaranya mengatur perihal banding, dimana 
pemeriksaan proses banding dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk melalui 
penugasan Direktur Jenderal Perkebunan. 

Di dalam kurun waktu implementasi proyek, praktik-praktik penanganan 
keluhan dan banding dalam proses sertifikasi ISPO belum tercatat dengan 
baik.  Sejak terbitnya Permentan 38/2020, hanya 1 (satu) proses banding 
yang ditangani oleh Komite ISPO, yaitu proses banding PT Perkebunan 
Minanga Ogan terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO SAI Global.  Merujuk 
Kepmentan 258/2022, Dirjen Perkebunan menerbitkan Surat Tugas Nomor 
163/OT.050/E/04/2022 tertanggal 25 April 2022 dimana memberikan tugas 
kepada 3 (tiga) orang sebagai Tim Pemeriksaan Proses Banding untuk 
melaksanakan proses banding terhadap permohonan banding yang diajukan 
PT Perkebunan Minanga Ogan.  Adapun kegiatan utama pemeriksaan proses 
banding terdiri dari : (1) Pertemuan koordinasi Tim Pemeriksaan Proses 
Banding; (2) Menyusun kronologis permohonan banding PT Perkebunan 
Minanga Ogan terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO SAI Global; (3) 
Mengundang dan mengadakan pertemuan untuk mendapatkan informasi 
dan penjelasan terkait banding terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO SAI Global, 
KAN, dan PT Perkebunan Minanga Ogan; (4) Melakukan analisis dan 
Menyusun rekomendasi atas banding; serta (5) Menyusun laporan dan 
menyampaikan kepada Dirjenbun selaku Ketua Komite Banding.  Selanjutnya 
setelah pemeriksaan proses banding oleh Tim Pemeriksaan Proses Banding, 
Komite Banding melakukan penyelesaian dan penetapan keputusan banding. 
 

2. Peningkatan kompetensi dan kredibilitas para pelaku sistem sertifikasi ISPO 

Kegiatan peningkatan kompetensi dan kredibilitas para pelaku sistem sertifikasi ISPO 
terdiri dari kegiatan penyusunan rancangan kurikulum dan silabus pelatihan serta 
penyusunan rancangan skema sertifikasi profesi untuk jabatan prioritas bidang 
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.  Kegiatan penyusunan skema sertifikasi serta 
kurikulum pendidikan dan pelatihan mengacu pada SKKNI dan KKNI bidang Kelapa Sawit 
Berkelanjutan, dimana SKKNI dan KKNI tersebut merupakan output kegiatan LEI pada 
program Kehati sebelumnya.  Dokumen SKKNI bidang Kelapa Sawit Berkelanjutan telah 
ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai SKKNI dengan nomor penetapan 
Kepmenaker No. 237 Tahun 2019 tertanggal 13 September 2019, sedangkan KKNI telah 
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan nomor penetapan Kepmentan No. 
410/KPTS/SM.250/M/6/2020 tertanggal 26 Juni 2020.  
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2.1. Merumuskan rancangan kurikulum dan silabus pelatihan untuk diterbitkan oleh 
Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) – BPPSDMP. 

Kegiatan penyusunan kurikulum pelatihan dilaksanakan setelah kegiatan 
penyusunan skema sertifikasi.  Dalam penyusunannya dilakukan bersama dengan 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, melalui 
Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), serta melibatkan widyaiswara. Adapun 
tahapan penyusunannya terdiri dari penyusunan rancangan, penyempurnaan/ 
finalisasi, validasi, dan penetapan. Dasar penyusunan kurikulum dan silabus 
pelatihan adalah SK Dirjen Bina Lantas peningkatan berbasis kompetensi, SKKNI, 
dan KKNI. 

Kegiatan diawali dengan pertemuan koordinasi dan diskusi-diskusi, dimana 
ditentukan 6 (enam) jabatan prioritas yang akan disusun kurikulum dan silabusnya 
adalah: (1) Auditor, (2) Instruktur/Pelatih Auditor, (3) Penyuluh/Pendamping/ 
Fasilitator, (4) Pendamping Sertifikasi Usaha Perkebunan, (5) Pekebun 
(Pembudidaya Kelapa Sawit), dan (6) Manajer Kebun. Pilihan jabatan prioritas ini 
disesuaikan dengan kebutuhan dan diutamakan yang berhubungan dengan 
peningkatan produktivitas dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 
(ISPO).  Dalam perjalanannya, dengan pertimbangan bahwa Manajer Kebun tidak 
terkait langsung dengan peningkatan produktivitas, maka ditambahkan kurikulum 
dan silabus pelatihan untuk jabatan Asisten Kebun/Kepala Divisi/Kepala Afdeling 
kebun kelapa sawit. 

2.1.1. Memfasilitasi penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan untuk profesi 
prioritas. 

Fasilitasi penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan untuk 6 (enam) jabatan 
prioritasi dimulai sejak pertengahan Desember 2020.  Kegiatan pertemuan 
dilakukan secara offline maupun online.  Sejalan dengan kegiatan ini, 
BPPSDMP (Puslatan) juga terlibat di Bappenas dalam penyusunan modul 
pelatihan perkebunan. Dengan demikian, BPPSDMP berharap kegiatan 
penyusunan kurikulum dan silabus didorong untuk sampai ke penyusunan 
modul pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya, penyusunan kurikulum 
berbasis kompetensi yang mengacu pada Kemenaker 237 tahun 2019 tentang 
penetapan SKKNI dan Kepdirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
Kemenaker No.2/554/LP.00.01/VII/2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Program dan Materi Pelatihan berbasis Kompetensi (PBK), memakan waktu 
cukup lama, sehingga tidak cukup waktu bila dilanjutkan hingga penyusunan 
modul pelatihan.  

Sebagaimana telah disampaikan di atas, jabatan prioritas terdiri dari : (1) 
Auditor, (2) Instruktur/Pelatih Auditor, (3) Penyuluh/Pendamping/Fasilitator, 
(4) Pendamping Sertifikasi Usaha Perkebunan, (5) Pekebun (Pembudidaya 
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Kelapa Sawit), dan (6) Manajer Kebun. Karena pertimbangan pilihan jabatan 
prioritas adalah peningkatan produktivitas dan sertifikasi perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan (ISPO) maka ditambahkan jabatan Asisten Kebun/Kepala 
Divisi/Kepala Afdeling kebun kelapa sawit. Dengan demikian, terdapat 7 
(tujuh) rancangan Kursil yang telah disusun.   

Tantangan di dalam penyusunan kurikulum dan silabus ini adalah belum 
adanya  sinergitas antara BPPSDM dengan direktorat teknis, dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Perkebunan.  Kondisi yang selama ini berjalan, BPPSDMP 
dalam hal ini Puslatan, dalam penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan 
bidang perkebunan hanya melibatkan widyaiswara dari Balai Besar Pelatihan 
Pertanian.  Untuk mendorong percepatan penyusunan kurikulum dan silabus 
pelatihan ini, LEI mendorong pelibatan tenaga ahli yang memiliki latar 
belakang perkebunan dan pengalaman di dalam penyusunan kurikulum dan 
silabus pelatihan berbasis kompetensi. Adapun Tim Penyusun Kurikulum 
Silabus terdiri dari Tenaga Ahli (TA), Widyaiswara (WI), dan Tim dari Puslatan 
BPPSDM Pertanian.  Tenaga Ahli penyusun kurikulum dan silabus terdiri dari 
Bapak Arief Wicaksono, Bapak Sukarji dan Bapak Oni Apriyanto. Untuk 
mempermudah komunikasi dibuatkan WAG penyusunan kurikulum dan 
silabus. 

2.1.2. Memfasilitasi konsultasi publik dalam proses merumuskan rancangan 
kurikulum dan silabus pelatihan. 

Kegiatan diawali dengan audiensi ke Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, karena 
adanya pergantian pimpinan. Kegiatan bertujuan untuk berdiskusi dan 
memperkenalkan LEI kepada Kapuslatan yang baru yaitu Ibu Dr. Leli Nuryati, 
M.Sc. Pada prinsipnya Ibu Leli selaku pimpinan baru menyambut baik 
kerjasama LEI dengan Puslatan. Untuk kegiatan selanjutnya dibuat kongkrit, 
tetapkan target, bila diperlukan akselerasi. Sebagai langkah kongkrit paska 
audiensi dengan Kapuslatan, dilaksanakan kegiatan finalisasi rancangan 
kurikulum silabus pelatihan berbasis kompetensi pada 17 – 19 Juni 2021 di 
Hotel Sahira Bogor.  Hasil dari kegiatan ini adalah kurikulum dan silabus 
pelatihan yang telah diperbaiki menjadi versi final, yang selanjutnya 
diserahkan kepada Puslatan untuk divalidasi.  Proses validasi berjalan cukup 
lama, hingga selanjutnya diawal tahun 2022, LEI kembali melakukan audiensi 
ke Kapuslatan.  Hasil audiensi, Ibu Kapus mendorong untuk segera difinalisasi 
kurikulum dan silabus hingga pengesahannya menjadi Petunjuk Teknis 
(Juknis) oleh Kepala Badan SDM Pertanian.  Untuk kegiatan ini, Ibu Kapus 
memberikan arahan untuk pelibatan Widyaiswara dari Balai yang terkait 
dengan isu sawit serta bagian hukum BPPSDMP untuk mengawal penyusunan 
Juknis Pelatihan. 
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Menindaklanjuti arahan Ibu Kapus saat audiensi, dilaksanakan kegiatan 
konsultasi publik/pembahasan kurikulum dan silabus serta penyusunan 
petunjuk teknis pada 5 – 6 Januari 2022 di Hotel Grand Savero, Bogor.  
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (offline dan online), mengundang 
Lembaga-lembaga pelatihan, Widyaiswara, Ditjenbun (Direktorat PPHP), 
Tenaga Ahli, dan Kehati. Beberapa catatan dan masukkan dari peserta pada 
saat diskusi diantaranya : (a) memasukkan materi ISO 19011:2018; (b) 
ditambahkan persyaratan/kriteria pengajar/instruktur pelatihan; (c) 
menambahkan materi pengambilan sampel kebun pada kegiatan praktik 
lapang; dan (d) dibedakan kurikulum antara auditor internal dan eksternal.  
Hasil dari kegiatan ini adalah rancangan Juknis serta silabus dan kurikulum 
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi SDM perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan sebagai lampiran. Legalisasi juknis terus dikawal hingga 
pengesahannya.  Selanjutnya pada 10 Januari 2022 terbit Keputusan Kepala 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 
Nomor: 29/Kpts/SM.120/I/01/2022 tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sumberdaya Manusia 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.  

 

2.2. Merumuskan rancangan skema sertifikasi profesi untuk ditetapkan oleh 
Kementerian Pertanian 

Untuk kegiatan penyusunan skema sertifikasi kompetensi, tahapan kegiatannya 
adalah: (1) menyusun skema sertifikasi; (2) menyusun perangkat sertifikasi; (3) 
ujicoba perangkat; (4) pengajuan ke Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP); (5) 
verifikasi oleh BNSP; dan (6) pengesahan oleh BNSP.  Kegiatan ini diawali dengan 
pertemuan koordinasi persiapan penyusunan skema sertifikasi kompetensi bidang 
perkebunan kelapa sawit dan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi bersama 
dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 
melalui Pusat Pelatihan Pertanian. Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi, dengan 
mempertimbangkan adanya pandemi covid 19 dimana kegiatan di Kementerian 
Pertanian mengalami penyesuaian (Refocusing) maka disepakati dari 40 jabatan 
(jenis skema sertifikasi) akan dipilih 16 jabatan berdasarkan skala prioritas.  Prioritas 
tersebut mengutamakan jabatan yang terkait dengan sertifikasi ISPO.  Sebagai 
pertimbangan, 5 (lima) jabatan dari ISPO, 6 (enam) jabatan level manajerial, dan 5 
(lima) jabatan level pelaksana.  Adapun hasil dari kegiatan ini adalah rancangan 
skema sertifikasi (okupasi) Asisten Kepala Kebun, skema sertifikasi (okupasi) Auditor 
ISPO, skema sertifikasi (okupasi) Pengambil Keputusan ISPO, dan skema sertifikasi 
(okupasi) Asisten Pengolahan Kelapa Sawit.  Dalam perjalanannya, usulan skema 
berkembang menjadi 34 skema sertifikasi, yang terdiri dari 5 skema SKKNI dan 29 
skema Okupasi.  Skema SKKNI terdiri dari skema sertifikasi jenjang 4, 5, dan 6 
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Pengelolaan Kebun, skema sertifikasi jenjang 4 Pengolahan Hasil, dan skema 
sertifikasi jejang 7 ISPO. Sedangkan skema Okupasi terdiri dari 9 skema bidang 
Kebun, 12 skema bidang Pabrik, serta 8 skema bidang ISPO. 

Pertemuan tim kecil selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 di ruang 
pertemuan Kementan dengan agenda diskusi Skema Sertifikasi perkebunan bidang 
kelapa sawit berkelanjutan atas masukan dari BNSP, diskusi dilakukan dengan 
mendiskusikan hasil verifikasi BNSP terhadap skema sertifikasi bidang kelapa sawit 
berkelanjutan. hasil dari kegiatan ini yaitu 34 skema sertifikasi yang sudah 
diperbaiki sesuai dengan masukan dari BNSP, tetapi untuk masukan BNSP pada 
bagian persyaratan akan disampaikan berikutnya oleh BNSP. Pertemuan selanjutan 
pada tanggal 20 Oktober 2020 membahas masukan BNSP pada bagian persyaratan, 
perbaikan skema sertifikasi bidang kelapa sawit berkelanjutan pada bagian 
persyaratan dengan membagi persyaratan menjadi 3 (tiga) yaitu LSP P1, LSP P3 dan 
LSP P3.  Selain itu, untuk skema sertifikasi Auditor dan Pengambil Keputusan 
masing-masing hanya 1 (satu), tidak dibedakan per bidang/kluster, sesuai dengan 
KKNI. Dengan demikian skema sertifikasi seluruhnya menjadi 26 Skema Sertifikasi 
dari 34 Skema Sertifikasi yang sudah disusun dengan menghilangkan kluster untuk 
Skema Sertifikasi ISPO. 

Kegiatan perumusan rancangan skema sertifikasi profesi bidang perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan ini sudah sampai tahap penyiapan untuk penetapan oleh BNSP.  
Pada tanggal 23 Februari 2021 dilakukan diskusi virtual membahas perbaikan skema 
sertifikasi atas masukan dari BNSP.  Perbaikan telah dilakukan oleh Bapak 
Darmansyah selaku Tenaga Ahli untuk beberapa skema sertifikasi pada Pabrik, 
Pekebun dan ISPO.   Diskusi ini membahas perbaikan satu skema sebagai contoh, 
selanjutnya perbaikan diserahkan kepada masing-masing Tim Pabrik, Pekebun dan 
ISPO.  Hasil perbaikan seluruh skema dikirimkan kembali untuk diperiksa dan 
diserahkan kepada BNSP.  

Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 12 Maret 2021 melalui daring untuk membahas 
perbaikan skema sertifikasi bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan hasil 
diskusi sebelumnya. Pada pertemuan ini dihasilkan 27 skema sertifikasi yang terdiri 
dari : 11 Skema Bidang Kebun (1 KKNI dan 10 Okupasi), 12 Skema Bidang Pabrik (1 
KKNI dan 11 Okupasi), serta 4 Skema Bidang ISPO (1 KKNI dan 3 Okupasi). Pada 
pertemuan kali ini disampaikan juga hasil koordinasi Puslatan dengan BNSP bahwa 
skema tersebut harus diverifikasi dan Puslatan sedang menyiapkan dokumen yang 
diperlukan yang terdiri dari: (a) Surat permohonan verifikasi skema; (b) SK 
pengangkatan Komite Skema; (c) Dokumen Skema (hardcopy dan softcopy); (d) 
Daftar sektor terkait skema; (e) Draft SKKNI dan KKNI; dan (f) Daftar personil 
pembahas skema.  Setelah finalisasi seluruh dokumen dicetak dan disampaikan 
kepada BNSP beserta softcopynya. 
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2.2.1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi profesi untuk profesi prioritas. 

Kegiatan perumusan rancangan skema sertifikasi profesi bidang perkebunan 
kelapa sawit berkelanjutan ini sudah sampai tahap penetapan oleh BNSP. 
Pada tanggal 3 Mei 2021 dilakukan audiensi dengan BNSP.  Adapun hasil 
audiensi diantaranya adalah skema sertifikasi kompetensi bidang Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan akan dibuat kekhususan, dimana skema tersebut 
akan ditandatangani kedua belah pihak antara BPPSDM Pertanian dan BNSP. 
Rencana penandatanganan pada bulan Juni 2021 setelah perbaikan/revisi 
dari BNSP. 

Pada tanggal 4 Juni 2021 dilakukan dilakukan diskusi secara daring 
membahas perbaikan Skema Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
atas masukan dari BNSP. Kegiatan diskusi perbaikan ini diikuti oleh 10 peserta 
yang berasal dari BNSP, tim penyusun, Puslatan dan LEI. Terdapat 
penambahan skema sertifikasi, sesuai dengan permintaan dari Dirjen 
Perkebunan.  Skema sertifikasi disahkan oleh Ketua Komite Skema BPPDM 
Pertanian, dalam hal ini Ibu Dr. Leli Nuryati, M.Sc. selaku Kepala Puslatan, 
pada 14 Juni 2021.  Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021 dilakukan audiensi 
kepada Kepala Puslatan yang baru. Setelah perkenalan dan diskusi dengan 
Ibu Dr. Leli Nuryati, M.Sc. selaku Kepala Puslatan yang baru, beserta jajaran 
stafnya.  Pertemuan diawali dengan penjelasan kegiatan-kegiatan yang telah 
dilaksanakan LEI bersama Puslatan, mulai dari pengembangan SKKNI dan 
KKNI hingga pengembangan skema dan kurikulum silabus. Langkah-langkah 
kongkrit sebagai tindaklanjut audiensi adalah pengesahan skema, sosialisasi 
skema kepada LSP sektor Pertanian, sosialisasi uji kompetensi kepada LS dan 
Auditor, serta pelatihan asesor kompetensi. 

Tahapan selanjutnya Tim BNSP melakukan verifikasi pengajuan 31 skema 
sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema BPPSDMP Kementerian 
Pertanian yang mengacu pada SKKNI dan KKNI yang telah disahkan 
sebelumnya.  Verifikasi oleh Tim Verifikator BNSP dilakukan pada 9 Agustus 
2021 oleh Bapak Miftakul Azis, MH selaku Ketua Tim Verifikator.   

Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan skema sertifikasi adalah 
banyaknya usulan skema sertifikasi yang dikembangkan, sebagai kelanjutan 
dari penyusunan dan perbaikan SKKNI dan KKNI bidang perkebunan.  Skema 
sertifikasi yang diajukan ke BNSP berjumlah 31, terdiri dari 11 skema bidang 
budidaya, 12 skema bidang pengolahan, 4 skema bidang ISPO, serta 
penambahan 4 skema terkait perbenihan kelapa sawit. Adapun dokumen 
skema sertifikasi Nomor: SS-BUN-2021 disajikan pada Lampiran 5. 
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2.2.2. Memfasilitasi konsultasi publik dalam proses merumuskan rancangan skema 
sertifikasi profesi. 

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa tahapan kegiatan penyusunan 
skema sertifikasi kompetensi meliputi penyusun skema sertifikasi, pengajuan 
ke BNSP, verifikasi dan pengesahan oleh BNSP. Setelah pengesahan, maka 
dilakukan sosialisasi kepada para pihak pengguna skema, yaitu Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) sektor Pertanian. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan 
saat perpanjangan kontrak pada kegiatan 2.2.3.A Sosialisasi Sertifikasi 
Kompetensi kepada LSP dan LS ISPO. 

2.2.2.A. Memfasilitasi Pelatihan Asesor Kompetensi 

Fasilitasi pelatihan asesor kompetensi bertujuan untuk menyiapkan 
sumberdaya manusia LSP sektor Pertanian siap melaksanakan uji kompetensi 
bagi Auditor ISPO.  Fasilitasi ini dapat berupa mengikutsertakan asesor LSP 
mengikuti pelatihan Auditor ISPO atau mengikutsertakan Auditor ISPO yang 
ada di LSP sektor Pertanian untuk mengikuti bimtek asesor kompetensi.  
Adapun pilihan yang diambil adalah mengikutsertakan asesor LSP mengikuti 
pelatihan Auditor ISPO di Lembaga Pelatihan ISPO. 

Berdasarkan hasil sosialisasi skema sertifikasi yang dikembangkan oleh 
Komite Skema BPPSDMP Kementerian Pertanian, terdapat 3 (tiga) Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) yang mengajukan penambahan ruang lingkup 
sertifikasi untuk Auditor ISPO, yaitu : (1) LSP Perkebunan Hortikultura 
Indonesia (LSP-PHI); (2) LSP Pertanian Nasional; dan (3) LSP Agribisnis 
AMBISSI. Adapun perwakilan LSP yang diusulkan sebagai peserta pelatihan 
adalah : (1) Bapak Sukarji dari LSP-PHI; (2) Bapak Arief Wicaksono dari LSP 
Pertanian Nasional; dan (3) Bapak Robby Kusharnowo dari LSP Agribisnis 
AMBISSI.  Lembaga Pelatihan ISPO yang memberikan penawaran Pelatihan 
Auditor ISPO adalah Mutu Institute dan LPP Agro Nusantara. 

Bapak Sukarji dan Bapak Robby Kusharnowo mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Mutu Institute, sedangkan Bapak Arief Wicaksono 
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. 
Pelatihan Auditor ISPO yang diselenggarakan oleh Mutu Institute 
dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Juni 2022 secara online dan tanggal 27 – 
30 secara offline di Belitung dan praktik lapangan dilaksanakan di Perkebunan 
Kelapa Sawit PT. Sahabat Mewah dan Makmur. Sedangkan pelatihan yang 
diselesanggarakan oleh LPP Agro Nusantara dilaksanakan pada tanggal 13 – 
15 Juni 2022 secara online dan tanggal 20-23 Juni 2022 secara offline di 
Medan dan praktik lapangan dilaksanakan di Kebun PTPN IV Medan.  Sebagai 
hasil pelatihan, ketiga peserta telah mengikuti dan lulus Pelatihan Auditor 
ISPO.  Sertifikat pelatihan Auditor ISPO disajikan pada Lampiran 6. 
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Beberapa catatan dari keikutsertaan pelatihan adalah : (1) Peserta yang lulus 
pelatihan Auditor ISPO hendaknya diberikan kesempatan untuk mengikuti 
pelaksanaan Audit (sebagai pengamat) minimal 2 (dua) kali pada kegiatan 
audit pada suatu LS ISPO dengan tujuan agar mampu mengimplementasikan 
hasil pelatihan dan menjadi kompeten; (2) Membadingkan antara Pelatihan 
Auditor ISPO dan PBK Auditor ISPO, maka kedua pelatihan tersebut bisa 
disinergikan dalam bentuk pelatihan yang lebih komprehensif.  Seseorang 
yang secara legal berperan sebagai Auditor ISPO belum tentu bisa dinyatakan 
Kompeten sesuai standar BNSP jika belum dilakukan uji kompetensi oleh LSP; 
serta (3) Memperhatikan ruang lingkup kedua pelatihan, maka dengan 
mengikuti pelatihan Auditor ISPO masih belum cukup bekal untuk bisa 
menempuh ujian kompetensi Auditor ISPO sesuai dengan standar BNSP.  
Oleh karena itu bagi Auditor ISPO perlu tambahan pembekalan terkait 
dengan bagaimana membangun profesionalisme sebagai auditor. 

2.2.3.A. Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi kepada LSP dan LS ISPO 

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari Sosialisasi Skema Sertifikasi yang 
dikembangkan oleh Komite Skema BPPSDMP Kementerian Pertanian kepada 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor Pertanian dan Sosialisasi Sertifikasi 
Kompetensi Auditor ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO), Auditor 
ISPO, Pelaku Usaha, dan Asosiasi. 

Kegiatan Sosialisasi Skema Sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema 
BPPSDMP Kementerian Pertanian kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
sektor Pertanian dilaksanakan sekaligus konsolidasi dan koordinasi terkait 
progres pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh masing-masing LSP sektor 
Pertanian.  Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Desember 2021 secara 
daring dan luring.  Peserta yang hadir berasal dari Pusat Pelatihan Pertanian 
BPPSDMP, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, 
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hsil Pertanian Ditjen Perkebunan, 
Komite Akreditas Nasional, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor 
Pertanian.  Adapun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor Pertanian yang 
hadir yaitu : (1) LSP IPB; (2) LSP Vokasi IPB; (3) LSP STIPAP Medan; (4) LSP LPP 
Yogyakarta; (5) LSP Polteknik Yogyakarta; (6) LSP Pertani; (7) LSP Halal 
Indonesia; (8) LSP Perkebunan Hortikultura Indonesia; (9) LSP Peternakan 
Indonesia; (10) LSP Kopi Indonesia; (11) LSP Jaminan Mutu Keamanan 
Pangan; (12) LSP Agribisnis AMBISSI; (13) LSP Pertanian Organik; (14) LSP 
Kesehatan Hewan; (15) LSP Peternakan; dan (16) LSP Pertanian Nasional.  
Saat ini telah tersedia 31 Skema Sertifikasi untuk Budidaya, Pengolahan, dan  
ISPO yang sudah diverifikasi oleh BNSP. Dan yang sangat mendesak ini adalah 
untuk Auditor LS ISPO. 
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Disampaikan di dalam sosialisasi bahwa di dalam penyelenggaraan sertifikasi 
ISPO perlu persyaratan-persyaratan kompetensi Auditor ISPO yang diatur di 
Permentan 38/2020 Pasal 17 dan 49. Selain itu, di dalam kelembagaan ISPO, 
selain Lembaga Sertifikasi ISPO juga ada Auditee (Pelaku Usaha), baik 
Perusahaan maupun Pekebun. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi 
oleh Auditor LS ISPO adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Profesi, 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Permentan 
38/2020.  Adapun ruang lingkup dalam sertifikasi ISPO terdiri dari: (1) 
Budidaya, (2) Pengolahan, dan (3) Integrasi.  Penyusunan skema sertifikasi 
mengacu kepada SKKNI dan KKNI yang telah ditetapkan sebelumnya.  Skema 
sertifikasi yang telah diverifikasi BNSP, dapat digunakan oleh semua LSP 
sektor Pertanian. Selanjutnya LSP sektor Pertanian yang berminat, 
diharapkan dapat mengajukan penambahan ruang lingkup kepada BNSP serta 
menyiapkan materi uji kompetensi (MUK) nya. 

Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Auditor ISPO dilaksanakan pada tanggal 30 
Juni 2022 bertempat di Hotel Margo, Depok. Narasumber pada kegiatan ini 
adalah: (1) Dr. Ir. Leli Nuryati, M. Sc. selaku Kapus Pelatihan Pertanian; (2) 
Bonardo Aldo Tobing dari BNSP; (3) Prasetyo Djati dari Direktorat PPHP 
Ditjenbun; dan (4) Darmansyah Basyaruddin selaku Ketua Forum Komunikasi 
LSP sektor Pertanian. Narasumber dari BNSP menyampaikan bahwa 
perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut 
persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada 
bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut 
tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain 
itu, salah satu Visi Indonesia tahun 2019-2024 adalah “Pembangunan Sumber 
Daya Manusia”. Untuk itu perlu adanya pengembangan SDM yang kompeten 
melalui sertifikasi kompetensi. Adapun tujuan sertifikasi kompetensi adalah 
memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses 
pembelajaran baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman 
kerja. Sertifikasi kompetensi merupakan suatu pengakuan/legitimasi bagi 
para tenaga kerja.  Untuk Auditor ISPO yang sudah berpengalaman dan 
memiliki sertifikat auditor ISPO dapat dilakukan sertifikasi kompetensi 
melalui metode portofolio. 

Narasumber dari Ditjenbun menyampaikan penjelasan tentang Auditor ISPO, 
dimana di dalam Permentan 38/2020 pasal 47 disebutkan bahwa salah satu 
pemenuhan persayaratan umum Auditor LS ISPO diantaranya adalah wajib 
memiliki sertifikat kompetensi sebagai Auditor LS ISPO yang diterbitkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain persyaratan umum, Auditor LS ISPO 
wajib memenuhi persyaratan khusus diantaranya memiliki pengalaman audit 
sebanyak 4 (empat) kali atau 20 (dua puluh) hari kerja audit lengkap yang 
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meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terakhir, paling kurang 1 (satu) kali audit diantaranya adalah magang 
audit ISPO.  Sedangkan Narasumber dari Forum Komunikasi LSP sektor 
Pertanian, Bapak Darmansyah Basyaruddin, menyampaikan bahwa LSP yang 
akan melaksanakan sertifikasi Auditor LS ISPO adalah LSP Perkebunan 
Hortikultura Indonesia, LSP Pertanian Nasional dan LSP Agribisnis AMBISSI.  
Adapun sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah Skema 
Auditor yang telah ditetapkan oleh BNSP.  Ketiga LSP di atas, saat sedang 
melakukan pengajuan penambahan ruang lingkup ke BNSP dalam rangka 
pelaksanaan sertifikasi kompetensi Auditor ISPO.  Oleh karena sertifikasi 
kompetensi belum dapat dijalankan mengingat Permentan 38/2020 
memberlakukan sertifikasi kompetensi Auditor LS ISPO 1 (satu) tahun setelah 
ditetapkannya Permentan, maka KAN mengeluarkan persyaratan tambahan 
terhadap sertifikasi ISPO terkait SDM. 

Narasumber terakhir dari BPPSDMP adalah Ibu Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc 
(Ketua Pusat Pelatihan Pertanian) sebagai Ketua Komite Standardisasi 
Kompetensi yang bertanggung jawab dalam pengembangan SKKNI dan KKNI 
Sektor Pertanian.  Disampaikan bahwa SKKNI Bidang Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan memiliki 92 Unit Kompetensi serta telah dilakukan 
pemaketan KKNI dan menghasilkan 41 jabatan dalam 7 jenjang kualifikasi.  
SKKNI dan KKNI tersebut telah diturunkan dalam bentuk 31 Skema Sertifikasi 
dan telah ditetapkan oleh BNSP. Sampai dengan Juni 2022, BPPSDMP telah 
melakukan sertifikasi kompetensi di bidang kelapa sawit sebanyak 1.028 
orang, dalam profesi: Asisten Kebun Kelapa Sawit, Asisten Kepala Kebun 
Kelapa Sawit, Mandor Kebun Kelapa Sawit, Mandor Pemeliharaan Kebun 
Kelapa Sawit, Mandor Penanaman Kelapa Sawit dan Mandor Panen Kebun 
Kelapa Sawit. 

3. Rancangan kelembagaan Komite ISPO terbentuk, meliputi struktur organisasi, tata 
kerja penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO. 

3.1. Menyusun rancangan struktur organisasi, cara seleksi anggota komite, uraian 
kewenangan, tanggung jawab, uraian tugas, dan identifikasi pembiayaan Komite 
ISPO 

Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, Presiden RI telah menetapkan 
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, selanjutnya disebut Perpres ISPO, pada 
tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.  
Berdasarkan amanat Pasal 19, 20, 21, dan 22 Perpres Sistem Sertifikasi ISPO, telah 
terbit : (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Permenko) 
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah ISPO; (2) 



 

47 

 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kepmenko) selaku Ketua 
Dewan Pengarah ISPO Nomor 249 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan dan 
Sekretaris Dewan Pengarah ISPO;  serta (3) Keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah ISPO Nomor 257 Tahun 2020 tentang 
Komite ISPO. Dokumen ketiganya disajikan pada Lampiran 7. 

Diskusi kelembagaan ISPO diawali dengan pertemuan pada 16 November 2020. 
Agenda pertemuan ini membahas tata kelembagaan ISPO dan merumuskan 
rekomendasi langkah-langkah persiapan pelaksanaan tugas komite ISPO.  Adapun 
bahan-bahan yang perlu disusun adalah : (a) tata kerja komite ISPO; (b) mekanisme 
tata kerja; dan (e) planning tahun pertama (setelah Permentan disahkan). Tindak 
lanjut diskusi ini adalah pembentukan Tim Kecil dengan melibatkan tenaga ahli. 
Adapun anggota Tim Kecil yang diusulkan antara lain Bapak Asdep, Bapak Herryadi, 
Bapak Arya, Ibu Diah Suradiredja, Bapak Rismansyah dan ditambah dengan 2 (dua) 
orang profesional. Jadual pertemuan Tim Kecil dijadualkan 2 (dua) kali dalam 
setahun, alternatifnya pada awal dan akhir bulan Desember 2020.  Pembahasan 
tata kelembagaan ISPO dilanjutkan pada 19 November 2020, dengan agenda 
membahas rumusan rekomendasi langkah-langkah persiapan pelaksanaan tugas 
Komite ISPO serta menyusun TOR rapat Tim Kecil kelembagaan ISPO. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah menyiapkan rancangan Perdirjen ISPO tentang struktur 
organisasi dan tata kerja sekretariat ISPO. Selanjutnya diskusi dilakukan pada 
tanggal 3 Desember 2020 dengan agenda persiapan diskusi tentang kelembagaan 
ISPO. Tujuan disukusi adalah: (1) Menyiapkan bahan untuk pembentukan 
Sekretariat Komite ISPO yang meliputi masukan untuk rancangan Kepdirjen tentang 
Sekretariat Komite ISPO dan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas 
Sekretariat; (2) Menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan mekanisme dan 
tata kerja Komite ISPO sebagai tindak lanjut Pasal 3, Ayat 2 Kepmenko 257/2020 
untuk ditetapkan Menteri Pertanian/Ketua Komite ISPO; (3) Merumuskan kegiatan 
prioritas Komite ISPO sesuai dengan daftar tugas Komite ISPO sebagaman 
disebutkan dalam Kepmenko 257/2020; serta (4) Menyusun Program 2020 - 2025 
dan Rencana Kerja Tahun 2021. 

Untuk menyiapkan bahan tersebut di atas Tim menyusun rancangan pembentukan 
Sekretariat Komite ISPO, tata kerja Komite ISPO, kegiatan prioritas Komite ISPO, dan 
kegiatan dan anggaran Komite ISPO 5 (lima) tahun.  Diskusi finalisasi dilakukan pada 
9 dan 10 Desember 2020 dengan agenda memfinalisasi bahan-bahan tata 
kelembagaan ISPO sebelum disampaikan kepada Ibu Musdalifah pada 11 Desember 
2020. Hasil dari diskusi ini adalah tersusunnya : (1) Draft SK Tim Penguatan ISPO, (2) 
Draft Keputusan Dirjen Perkebunan tentang Sekretariat Komite ISPO, (3) 
Mekanisme Kerja Komite ISPO, (4) Matrik kegiatan prioritas Komite ISPO, serta (5) 
Program dan rencana kerja Komite ISPO. Penyampaian hasil diskusi Tim Kecil/Tim 
Konseptor mengenai bahan-bahan tata kelembagaan ISPO kepada Ibu Musdalifah 
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dilakuan pada 11 Desember 2020. Tim memaparkan bahan-bahan tata 
kelembagaan ISPO yang telah disusun, terkait mekanisme kerja Komite ISPO, draft 
SK tim penguatan ISPO, program kerja dan rencana kerja Komite iSPO, serta 
kegiatan prioritas. Rancangan SK tim penguatan ISPO akan ditindaklanjuti oleh tim 
di Kemenko untuk legalisasinya. Bahan-bahan yang telah disusun akan 
ditindaklanjuti di dalam wadah Tim Penguatan ISPO.  Setelah audiensi dengan 
Deputi Kemenko, Tim Kecil/Tim Konseptor melakukan pertemuan pada 23 
Desember 2020 dengan agenda menyusun rancangan pembentukan Sekretariat 
Komite ISPO dan merumuskan rekomendasi langkah-langkah persiapan 
pembentukan Sekretariat Komite ISPO. Adapun landasan hukum pembentukan 
sekretariat ISPO adalah Kepmenko 257/2020 pasal 1 dan pasal 3. Di dalam 
rancangan, struktur Sekretariat Komite ISPO terdiri dari : (1) Ketua Sekretariat 
Komite ISPO, (2) Koordinator tim Sekretariat Komite ISPO, (3) Asisten koordinator 
Bidang pengembangan sistem sertifikasi ISPO, (4) Asisten koordinator bidang 
koordinasi dan keberterimaan pasar sistem sertifikasi ISPO, dan (5) Asisten 
koordinator bidang administrasi.  Tugas Sekretariat Komite ISPO mengacu pada 
rancangan Kepdirjenbun. Adapun mekanisme perekrutan Sekretariat Komite ISPO 
meliputi : (1) Kriteria Koordinator tim Sekretariat Komite ISPO; (2) Kriteria Asisten 
Koordinator bidang; (3) Panitia Seleksi; dan (4) Waktu pelaksanaan dan penetapan 
hasil seleksi. Mekanisme perekrutan koordinator sekretariat ISPO dilakukan oleh 
Dirjenbun selaku sekretaris Komite  ISPO (Kepmenko 257 tahun 2020 pasa 6 ayat 
(3)).   

Kegiatan pertemuan selanjutnya dilakukan pada 7 dan 8 Januari 2021 di Hotel Aston 
Simatupang Jakarta, dengan agenda menyusun rekomendasi langkah-langkah di 
masa transisi serta merancang kegiatan sosialisasi ISPO. Komite ISPO memerlukan 
dokumen tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Tim telah menyiapkan 
ringkasan dokumen, yang memuat poin-pon penting, rencana kerja 1 tahun, serta 
peran masing-masing bagian sehingga masa transisi berjalan baik. Target di akhir 
bulan Januari 2021 sudah tersedia bahan-bahan prioritas dan rencana 
pembentukan Sekretariat ISPO.  Adapun hasil dari diskusi ini yaitu : (1) perumusan 
langkah-langkah masa transisi; (2) rancangan sosisalisasi; (3) ringkasan eksekutif; 
dan (4) rencana tindak lanjut.  

Pada periode perpanjangan waktu kontrak, Keanggotaan Komite ISPO telah 
terbentuk, LEI melakukan penyesuaian output 3 menjadi “Rancangan sistem 
pendukung Komite ISPO dalam menjalankan tugas pelaksanaan sistem sertifikasi 
ISPO”. Penyusunan sistem pendukungan Komite ISPO terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 
yaitu : (1) Kegiatan menyusun tata kerja dan program Komite ISPO; dan (2) Kegiatan 
menyusun rancangan organisasi Sekretariat Komite ISPO. 
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Menyusun Tata Kerja dan Program Komite ISPO 

Penyusunan tata kerja dan program Komite ISPO digodog di Tim Penguatan 
Penerapan Sistem Sertifikasi ISPO (Tim Penguatan ISPO). Tim ini diangkat melalui 
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Sekretaris Dewan 
Pengarah ISPO Nomor 733 Tahun 2021.  Tugas Tim Penguatan ISPO adalah : (1) 
Menyiapkan bahan pembentukan Sekretariat Komite ISPO yang meliputi masukan 
untuk rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Sekretariat Komite ISPO dan 
rencana pelaksanaan kegiatan prioritas Sekretariat Komite ISPO; (2) Menyiapkan 
bahan penyusunan rancangan mekanisme dan tata kerja Komite ISPO untuk 
selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketuan Komite ISPO;(3) 
Merumuskan kegiatan prioritas Komite ISPO sesuai dengan daftar tugas Komite 
ISPO; dan (4) Menyusun program tahun 2020 – 2025 dan rencana kerja tahun 2021 
Komite ISPO.  Adapun susunan keanggotaan Tim Penguatan ISPO terdiri atas : (1) 
Pengarah : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko 
Perekonomian; (2) Ketua : Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan 
Kemenko Perekonomian; (3) Wakil Ketua : Direktur Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perkebunan Kementan dan Diah Suradiredja (Tim Asistensi Deputi Bidang 
Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian); (4) Anggota : Direktur 
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional, Ermantor Fahamsyah 
(Universitas Jember), Irfan Bakhtiar (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia), 
Rismansyah Danasaputra (Forum Pengembangan Perkebunan Strategis 
Berkelanjutan), dan Herryadi (Lembaga Ekolabel Indonesia). 

Rapat koordinasi Teknik Tim Penguatan ISPO dilakukan pada tanggal 15 Februari 
2021 dipimpin oleh Ketua Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis 
Perkebunan Kemenko selaku Ketua Tim.  Pada kesempatan ini dipresentasikan 
rancangan proses peralihan sistem sertifikasi ISPO dan rancangan pengembangan 
sistem informasi ISPO oleh Tim Konseptor, yang terdiri dari anggota tim penguatan 
ISPO dan LEI.  Menindaklanjuti rapat koordinasi teknis ini, Tim Konseptor melakukan 
diskusi pada tanggal 16 Februari 2021 membahas rancangan yang telah disusun 
dinaratifkan untuk dilaporkan ke Komite ISPO serta menyiapkan materi-materi 
untuk Sidang Komite ISPO.   

Tanggal 24 Februari 2021 dilaksanakan Sidang Komite ISPO. Kegiatan dibuka oleh 
Ibu Musdalifah selaku Sekretaris Komite ISO. Pada pidato pembukaannya, Ibu 
Musdalifah menyampaikan mengenai : Landasan Hukum Komite ISPO, Anggota 
Komite ISPO, Tugas Komite ISPO, Pembentukan Tim Penguatan Penerapan Sistem 
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Tim Penguatan ISPO), 
dan Hasil-hasil dari Tim Konseptor.  Adapun hasil-hasil tersebut, diantaranya : 
ringkasan eksekutif yang didalamnya telah disampaikan mengenai rancangan 
pembentukan Sekretariat Komite ISPO, Peralihan sistem sertifikasi ISPO, Sosialisasi 
ISPO, Rancangan kerja dan Angggaran Komite ISPO, serta Pengembangan sistem 
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informasi sertifikasi ISPO.  Acapun beberapa masukan dari Peserta pada sidang 
Komite ISPO, diantaranya: (a) Didalam struktur Sekretariat Komite ISPO, perlu 
dibedakan berdasarkan pelaku usaha, yaitu: Perusahaan dan Pekebun; (b) 
Berdasarkan hasil penelitian PSP3 IPB kesiapan Pekebun di dalam menyiapkan 
sertifikasi ISPO masih rendah. Jadi diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada 
Pekebun; (c) Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada Pekebun, mengingat di 
daerah berbeda-beda dalam menerjemahkan peraturan di Pusat, misalnya tentang 
STDB; (d) Kemenperin telah menyelenggarakan pertemuan membahas ISPO dengan 
melibatkan GAPKI, dan asosiasi lainnya.  Substansi utama di dalam ISPO di hilir 
adalah sertifikasi untuk rantai pasok, praktik bisnis hilir bidang lingkungan, 
kesehatan, dan perizinan.  Counterpart penyusunan sertifikasi ISPO di hilir adalah 
DMSI; serta (e) Personel yang ada di Sekretariat Komite ISPO sebaiknya kombinasi 
antara struktural dan professional. 

Setelah terbentuk Sekretariat Komite ISPO, Tim Konseptor bersama Koordinator 
Tim Sekretariat Komite ISPO berdiskusi membahas penyusunan program kerja 
Komite ISPO.  Pertemuan dilaksanakan pada 4 – 5 Februari 2022 di Yogyakarta.  
Program kerja Komite ISPO yang telah disusun adalah program kerja Komite ISPO 5 
tahunan periode 2021 -2025, dan program kerja tahunan yaitu tahun 2021, namun 
dokumen tersebut masih belum berjalan walaupun dokumen tersebut sudah 
pernah ditayangkan oleh Bapak Asdep pada saat pertemuan konsoslidasi Kemenko 
dan juga pertemuan pertama sekretariat Komite ISPO untuk dibahas namun 
ternyata tidak ada pembahasan lebih lanjut.  Telah terbentuknya Sekretariat Komite 
ISPO harapannya bisa menjadi mesin penggerak Komite ISPO untuk menjalan 
beberapa agenda yang sudah disusun program kerjanya. Rancangan program kerja 
yang dibuat dibagi 6 (enam) yaitu : (1) Program prioritas (5 kegiatan); (2) Program 
Komite ISPO (6 kegiatan); (3) Pengelolaan sistem sertifikasi (7 kegiatan); (4) 
Pengembangan sistem sertifikasi (4 kegiatan); (5) Pengembangan sistem informasi 
ISPO; serta (6) Koordinasi dengan Kementrian/Lembaga dan parapihak (4 kegiatan).  
Sedangkan untuk program kerja tahunan diantaranya: (1) Sidang Komite ISPO; (2) 
Pembahasan tentang standar; dan (3) Prosedur keluhan dan banding. 

3.2. Menyusun rancangan organisasi Sekretariat Komite ISPO 

Menindaklanjuti sidang Komiite ISPO dan dalam rangka menyusun rancangan 
organisasi Sekretariat Komite ISPO, Tim Konseptor melakukan pertemuan pada 
tanggal 24 Februari 2021 secara virtual dengan agenda persiapan pertemuan 
pembentukan Sekretariat Komite ISPO.  Poin-poin diskusi diantaranya, diperlukan 
pertemuan pembentukan Sekretariat Komite ISPO serta disiapkan bahan dan materi 
rancangan organisasi Sekretariat Komite ISPO. Selanjutnya pertemuan dilaksanakan 
secara daring pada 1 Maret 2021 dengan agenda pertemuan penyamaan persepsi 
tentang pembentukan Sekretariat Komite ISPO.  Pada pertemuan ini disampaikan 
beberapa hal yang merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, 
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diantaranya komposisi Sekretariat Komite ISPO adalah kombinasi antara profesional 
dan ASN (Pemerintah) serta perlu ada perwakilan dari Kementerian Perindustrian 
yang menangani sistem rantai pasok. Bahan-bahan diskusi meliputi: (1) konsep tim 
penguatan ISPO tentang pembentukan Sekretariat Komite ISPO, (2) rancangan SK 
Dirjenbun tentang Sekretariat Komite ISPO; dan (3) informasi lainnya tentang 
Sekretariat Komite ISPO yang ada di Perpres dan Permentan. 

Pertemuan pembahasan Pembentukan Sekretariat Komite ISPO berikutnya 
dilaksanakan secara offline pada tanggal 2 Maret 2021 di Hotel Aston Simatupang.  
Pertemuan dibuka oleh Bapak Dedi mewakili Dirjenbun yang berhalangan hadir 
karena terkendala kesibukan yang cukup padat serta penganggaran. Adapun poin-
poin hasil diskusi diantaranya adalah : 
 Tim Penguatan ISPO menyampaikan bahwa fungsi tim penguatan diantaranya 

adalah menyiapkan bahan untuk Sekretariat Komite ISPO yang dibawa ke 
Dirjenbun.  Selain itu juga membantu pemikiran dan memobilisasi sumberdaya, 
Sekretariat Komite ISPO bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk Komite ISPO.  
Unsur di dalam Sekretariat ISPO terdiri dari unsur pemerintah selaku pengambil 
kebijakan dan memantau perkembangan/perubahan peraturan dan aturan serta 
unsur profesional yang fokus pada operasional Sekretariat Komite ISPO. 
Kombinasi kedua unsur ini disebutkan di dalam pasal/batang tubuh SK 
Dirjenbun.  

 Cakupan ISPO semula hanya CPO tapi ada kebutuhan rantai pasok dan produk 
hilir.  ISPO yang sekarang mulai dari kebun hingga pasar.  Saat ini Kementerian 
Perindustrian tengah menyiapkan standar sertifikasi produk hilir dengan 
menggandeng DMSI, Dengan demikian, Kementerian Perindustrian harus ada 
perwakilannya di Sekretariat Komite ISPO, sehingga terintegrasi dari hulu hingga 
hilir. Ada baiknya Sekretariat Komite ISPO menjadi badan tersediri atau BLU. 
Selain itu, di dalam struktur Sekretariat Komite ISPO perlu ada khusus bagian 
pengembangan standar.   

 Arahan dari Pak Asdep, Kemenko akan mengawal dengan tujuan mempercepat 
prosesnya.  Komposisinya setuju bila kombinasi struktural dan fungsional.  

 Belajar dari pengalaman Tim PSR, SK Tim dibuat per tahun karena 
penganggarannya per tahun.  

 Sinkronisasi 2 (dua) rancangan pembentukan Sekretariat Komite ISPO yang telah 
disiapkan oleh Tim Penguatan ISPO dengan yang disusun oleh Direktorat PPHP.  

Hasil dari diskusi adalah rancangan Keputusan Dirjenbun tentang Sekretariat Komite 
ISPO, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementan hingga menjadi Keputusan 
Dirjenbun. Kegiatan diskusi rancangan SK Dirjenbun dilanjutkan pada 25 Maret 2021 
dengan perbaikan pada rancangan SK Dirjenbun sesuai dengan masukan pada 
pertemuan sebelumnya, setelah perbaikan rancangan SK Dirjenbun diserahkan 
kepada Dirjenbun. Namun perkembangan legalisasi SK Dirjenbun mengalami 



 

52 

 

tantangan, Tim Konseptor kembali bertemu berdiskusi membahas rancangan SK 
Dirjenbun tentang Sekretariat Komite ISPO pada 25 Mei 2021 secara hybrid. Poin-
poin diskusi diantaranya : (a) Perlunya audiensi ke Ibu Deputi membahas rancangan 
SK Dirjen dan skema pembiayaan operasional sekretariat Komite ISPO; (b) 
Menjadualkan sidang Komite ISPO untuk membahas pendanaan sekretariat Komite 
ISPO; (c) Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelacakan 
rantai pasok; dan (d) Usulan Tim Sekretariat Komite ISPO, mengingat Kepdirjen 
tidak bisa PM (tidak menyebutkan nama), diperlukan nama-nama dari profesional 
yang akan menduduki jabatan di Sekretariat Komite ISPO.   

Pada tanggal 13 Agustus 2021 dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan ISPO 
dengan agenda “pembahasan pembentukan sekretariat Komite ISPO. Kegiatan ini 
merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan pada tgl 25 
Maret 2021 via zoom meeting. Selama 5 bulan terakhir tidak nampak tindak lanjut 
dari pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan ini diharapkan dapat 
mengetahui sejauh mana progress pembentukan SK dan sudah sampai dimana 
prosesnya. Informasi yang disampaikan bagian Hukmas Ditjenbun, Bapak Togu, SK 
sudah diajukan dari bulan Maret 2021 dan akan ditandatangani oleh Ditjenbun 
selaku ketua Sekretariat Komite ISPO.  Namun dalam perkembangannya tertahan 
dan tidak jadi di tanda tangan karena dinamika perubahan jabatan, dimana terdapat 
kekosongan jabatan Dirjenbun.  Pejabat sementara tidak memungkinkan untuk 
menandatangani SK Dirjenbun selaku ketua Sekretariat Komite ISPO dikarenakan 
berhubungan dengan UU Administrasi Negara bahwa pejabat sementara (plt) tidak 
bisa menandatangani SK.  Sedangkan untuk anggaran sudah disepakati bahwa 
BPDPKS yang akan membantu pembiayaan.  

Setelah mengikuti diskusi koordinasi pembahahasan ISPO, Tim Konseptor berdiskusi 
mengenai penyusunan kriteria dan kompetensi koordinator dan asisten koordinator 
sekretariat Komite ISPO. Usulan ini akan disampaikan kepada bapak Asdep. 
Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 kembali diadakan rapat koordinasi 
ISPO dengan agenda “tindak lanjut sekretariat Komite ISPO. Kegiatan dilaksanakan 
dengan metode hybrid. Agenda pertemuan diantaranya membahas tentang 
susunan keanggotaan Komite ISPO.  Sesuai Kepmenko 257/2020, Komite ISPO 
diketuai oleh Menteri Pertanian.  Hal ini perlu dievaluasi dengan pertimbangan 
untuk memasukkan Menteri Perindustrian, mengingat saat ini sedang 
dikembangkan ISPO Hilir (Sertifikasi Rantai Pasok ISPO). Skema sertifikasi rantai 
pasok ISPO akan diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian, berupa pedoman 
dan tata cara.  Sertifikasi ini sifatnya mandatory. Dalam pengembangan ISPO Hilir, 
perlu melibatkan ISPO hulu, perlu dikoordinasikan bagaimana skema teknis 
menyambungkan data dari hulu dan hilir. Selain itu, perlu ditentukan pemenuhan 
kompetensinya, apakah sebagai tambahan atau tertentu.  
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Selain itu juga dibahas usulan struktur Sekretariat Komite ISPO yang terdiri dari : 
Ketua Sekretariat; Wakil Ketua Sekretariat; Koordinator Tim Sekretariat; Bidang 
Kebijakan Operasional, Program, Koordinasi dan Keberterimaan Pasar Sertifikasi 
ISPO; Bidang Data, Sistem Informasi, dan Pengembangan Sistem Sertifikasi ISPO; 
serta Bidang Administrasi dan Umum. Langkah selanjutnya setelah terbentuk 
Sekretariat Komite ISPO (SK Sekretariat Komite ISPO ditandatangani oleh Sekjen 
Kementan, dan seluruh personil telah terisi) yaitu : (1) Rapat Perdana Sekretariat 
ISPO; (2) Sosialisasi Sertifikasi ISPO; (3) Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi ISPO 
terkait dengan masa peralihan; (4) Koordinasi Pelaksanaan sertifikasi ISPO Hilir; (5) 
Memastikan penyelesaian (time table)  ISPO Hilir; (6) Mendorong Pelaku Usaha 
dalam rangka memperoleh sertifikasi ISPO. 

Tantangan yang dihadapi dalam memfasilitasi penyusunan keputusan Dirjenbun 
tentang Sekretariat Komite ISPO adalah adanya tarik menarik kepentingan di dalam 
menentukan keanggotaan Sekretariat Komite ISPO.  Namun telah disepakati di 
dalam pertemuan para pihak dan pertemuan Tim Penguatan ISPO bahwa susunan di 
dalam Sekretariat ISPO akan melibatkan profesional dan K/L terkait, diantaranya 
Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan KAN/BSN. 

Pada 1 Oktober 2021, ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan selaku 
Sekretaris Komite ISPO Nomor 256/KPTS/OT.050/10/2021 ISPO tentang Sekretariat 
Komite ISPO.  Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, paska penetapan 
Kepdirjenbun Sekretariat Komite ISPO dilaksanakan rapat perdana Sekretariat 
Komite ISPO pada pada tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di Hotel Ayana 
Midplaza Jakarta. Susunan keanggotaan Sekretariat Komite ISPO telah mencakup 
ISPO hulu hilir dimana terdiri dari perwakilan dari Kemenko, Kementan, 
Kemenperin, KAN/BSN, BPDPKS, dan profesional. Tim bertugas selama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang (diktum 6). Saat ini telah memasuki masa 
implementasi penuh Permentan 38, ada beberapa hal yang urgent perlu segera 
ditindaklanjuti diantaranya adalah penyelesaian keluhan dan banding, tindaklanjut 
PP23/2021 terkait tumpang tindih perizinan, serta diseminasi, diplomasi, dan 
advokasi. Terkait ruang sekretariat ada 2 (dua) pilihan, yaitu di Kementan (lantai 5) 
atau di BPDPKS. Sebagai usulan tempatnya di BPDPKS agar lebih terbuka dan yang 
berkantor adalah dari unsur profesional terlebih dahulu.  

Untuk berjalannya sekretariat Komite ISPO, masing-masing bidang sebaiknya 
menyusun skala prioritas kegiatannya serta membuat rapat kerja masing-masing. 
Untuk kompetensi auditor, oleh karena LSP belum ada maka perlu disusun kriteria 
spesifik pemenuhan dari yang lama ditransisikan ke aturan yang baru secara terukur 
agar dalam penilian KAN ke LS dapat dipahami. Saat ini telah berjalan pelaporan 
hasil sertifikasi terkait hasil pengambilan keputusan oleh LS kepada KAN. Harapan 
kepada pemantau independen untuk menegaskan kembali keberadaan pemantau 
independen di dalam ISPO kepada dunia luar. Terkait pembentukan tim banding di 



 

54 

 

Komite akan disesuaikan dengan isu dan akan dipayungi oleh surat dari Pemerintah. 
Perlu penetapan terkait minimal jumlahnya dan komposisi tim banding. Harapannya 
kita bisa menjaga kredibilitas ISPO dan membantu pelaku usaha. 

Rapat Sekretariat Komite ISPO kedua diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 
2022 secara virtual melalui aplikasi zoom. Poin-poin hasil diskusi diantaranya : (a) 
Telah disiapkan ruang sekretariat Komite ISPO di Gedung C lantai 5; (b) Sekretariat 
komite ISPO sudah berjalan tapi belum optimal. Awal Januari 2022 telah 
berlangsung rapat bidang data, sistem informasi, dan pengembangan sistem 
sertifikasi ISPO di Kemenko; (c) Penting untuk disegerakan pengembangan sistem 
informasi; (d) Ibu Deputi telah bersurat kepada Direktur BPDPKS untuk dukungan 
pembiayaan sekretariat komite ISPO; (e) Diperlukan identifikasi smallholder menuju 
ISPO dan pemantauan independent; (f) Perlu segera diselesaikan proses keluhan 
dan banding; serta (g) Kop surat Sekretariat Komite ISPO menggunakan kop surat 
Ditjenbun, dengan pertimbangan Kepmenko 249 dimana fungsi Sekretariat Komite 
ISPO adalah membantu Komite ISPO dan selaku Ketua Harian Komite ISPO adalah 
Menteri Pertaian. Selain itu, selaku Ketua Sekretariat Komite ISPO adalah Dirjenbun. 
Sehingga kop surat dan stempel menggunakan Ditjenbun. 

Pertemuan dengan Koordinator Tim Sekretariat pada Kamis, 24 Maret 2022 di 
Ruang Sekretariat Komite ISPO, Gedung C, Lantai 5, Ruang 504, Kementerian 
Pertanian. Adapun poin-poin diskusi sebagai berikut : 
 Dalam rangka percepatan sertifikasi, masih terdapat 2000 perusahaan yang 

belum ISPO. Sebaiknya disikapi dengan teguran atau diberhentikan sementara 
atau dicabut atau diberikan pembinaan. Sebaiknya perusahaan yang belum 
ISPO diberikan pembinaan bagaimana menyiapkan menuju ISPO. 

 Untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi Pekebun, sebaiknya diawali dengan 
memetakan 1500 pekebun (menggunakan data Pekebun yang telah 
mengajukan PSR). Data tersebut bisa digunakan untuk memetakan sejauh 
mana kesiapan Pekebun menuju ISPO.  Selanjutnya bagi yang sudah siap, 
didampingi oleh penyuluh atau fasilitator daerah (Fasda) atau Lembaga 
pendamping untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan pemenuhan standar 
ISPO. Biaya pendampingan dan sertifikasi pekebun diajukan ke BPDPKS, 
demikian juga pelatihan (ToT) bagi pendamping pekebun menuju sertifikasi 
ISPO. 

 Dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO bagi Pekebun, Sekretariat Komite 
ISPO mempunyai rencana untuk mengundang mitra pembangunan guna 
memetakan wilayah kerja mantra pembangunan dan kesiapan pekebun 
dampingan menuju ISPO. Sedangkan untuk percepatan sertifikasi ISPO di 
perusahaan, perusahaan membentuk internal auditor yang telah mengikuti 
pelatihan ISPO dan melibatkan konsultan untuk menyiapkan persyaratan-
persyaratan pemenuhan standar ISPO. 
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Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, dilaksanakan pertemuan tim Sekretariat 
Komite ISPO bidang kebijakan operasional, program, koordinasi dan keberterimaan 
pasar sertifikasi ISPO serta bidang monitoring dan evaluasi pada Rabu, 30 Maret 
2022 di Hotel Grand Savero, Jalan Pajajaran No. 27, Bogor.  Agenda pertemuan 
membahas rencana kerja dan persiapan Sidang Komite ISPO.  Pertemuan dibuka 
dengan pengantar dari Bapak Herdradjat selaku Koordinator Tim Sekretariat Komite 
ISPO. Beliau menyampaikan tugas anggota Sekretariat bidang Kebijakan 
Operasional, Program, Koordinasi dan Keberterimaan Pasar Sertifikasi ISPO yang 
meliputi : 
 Menyiapkan materi dan bahan rancangan kebijakan umum dalam pengelolaan 

dan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) 
yang telah ditetapkan oleh Komite ISPO. 

 Menyiapkan bahan mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 
ISPO.  

 Menginventarisir dan menelaah peraturan perundangan terbaru yang terkait 
untuk merumuskan pengembangan prinsip dan kriteria ISPO.  

 Menyiapkan bahan, materi sosialisasi dan koordinasi kepada pemangku 
kepentingan terkait keberterimaan pasar sertifikasi ISPO. 

 Memberikan saran dan masukan terkait kritik dan isu negatif terhadap kelapa 
sawit Indonesia.  

 Menyiapkan bahan untuk diplomasi pelaksanaan "New ISPO" ke negara 
pengimpor produk kelapa sawit Indonesia. 

Adapun poin-poin hasil pertemuan yang akan disampaikan saat sidang Komite ISPO 
adalah sebagai berikut : (1) Menyiapkan materi dan bahan rancangan kebijakan 
umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang telah ditetapkan oleh Komite ISPO; (2) 
Menyiapkan bahan mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ISPO; (3) 
Menginventarisir dan menelaah peraturan perundangan terbaru yang terkait untuk 
merumuskan pengembangan prinsip dan kriteria ISPO; (4) Menyiapkan bahan, 
materi sosialisasi dan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait 
keberterimaan pasar sertifikasi ISPO; (5) Memberikan saran dan masukan terkait 
kritik dan isu negatif terhadap kelapa sawit Indonesia; serta (6) Menyiapkan bahan 
untuk diplomasi pelaksanaan "New ISPO" ke negara pengimpor produk kelapa sawit 
Indonesia. Hasil pertemuan ditindaklanjuti pembahasannya pada Selasa 5 April 
2022 secara onlone dan 11 April 2002 secara offline di Hotel Grand Savero Bogor.  
Adapun agenda pertemuan adalah tidaklanjut pertemuan sebelumnya membahas 
usulan kegiatan Sekretariat Komite ISPO untuk masing-masing bidang sebagai 
bahan sidang Komite ISPO serta serta persiapan Sidang Komite ISPO.  

Fasilitasi rapat koordinasi Sekretariat Komite ISPO berikutnya dilaksanakan pada 27 
Mei 2002 di Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta dengan agenda pembahasan 
Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Banding Sertifikasi ISPO. Prosedur ini 
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bertujuan untuk memastikan proses penanganan dan penyelesaian banding 
sertifikasi ISPO dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar dan 
acuan skema sertifikasi ISPO. 

Rapat koordinasi Sekretariat Komite ISPO terakhir yang difasilitasi program 
dilaksanakan pada 27 Juni 2022 di Aston Priority Simatupang and Conference 
Center dengan agenda pembahasan sistem informasi ISPO. Pengembangan sistem 
informasi ISPO ini merupakan salah satu tugas Sekretariat Komite ISPO bidang Data, 
Sistem Informasi, dan Pengembangan Sistem Sertifikasi ISPO dengan tujuan 
penyelenggaraan sertifikasi ISPO berjalan dengan lancar serta dapat menyajikan 
informasi secara cepat, tepat, akurat,dan up to date.  Lebih lanjut mengenai system 
informasi sertifikasi ISPO disajikan pada pembahasan sub bab 3.3. 

3.3. Menyusun rancangan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi sistem 
sertifikasi ISPO. 

Kegiatan ini diusulkan saat perpanjangan kontrak dengan pertimbangan adanya 
kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi ISPO.  Pengembangan awal ini 
masih berupa prototype sistem informasi ISPO atau versi 1.0.  Tahapan pekerjaan 
pengembangan system informasi ISPO meliputi : (1)  Diskusi bisnis proses aplikasi; 
(2) Pembuatan workflow; (3) Pembuatan mockup aplikasi; (4) Pembuatan aplikasi; 
dan (5) Percobaan dan penerapan.  Adapun diskusi pengembangan sistem informasi 

ISPO diawali pada 7 Februari 2022 secara 
virtual dan 15 Februari 2022 dan 18 Maret 
2022 tatap muka di Kantor LEI.  

Hasil diskusi terkait bisnis proses aplikasi 
dituangkan di dalam workflow.  Adapun 
ilustrasi pengembangan sistem informasi 
ISPO disajikan pada gambar di samping.  
Kegiatan pengembangan dilanjutkan 
dengan pembuatan mockup aplikasi.    

Setelah pembuatan mockup aplikasi, tim ahli berdiskusi kembali dengan LEI untuk 
mendapatkan masukkan.  Diskusi pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8 April 
2022.  Poin-poin masukkan dalam diskusi diantaranya mengenai : (a) tampilan 
dashboard; (b) daftar informasi yang disajikan pada kolom akreditasi;  (c) ruang 
lingkup dan masa berlaku akreditasi mengacu 
(http://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/ doc17021/sni-iso-iec-
17065/lembaga-sertifikasi-ispo); (d) daftar informasi yang disajikan pada kolom 
sertifikasi; (e) kategori pelaku usaha : perusahaan dan pekebun; (f) kategori jenis 
usaha : budidaya, pengolahan dan integrasi; (g) kategori model rantai pasok : 
massbalance dan segregasi; serta (h) kategori status akreditasi dan sertifikasi.   
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Revisi mockup aplikasi disampaikan pada pertemuan tanggal 22 April 2022 tim 
tenaga ahli Sistem Informasi ISPO sebagaimaan masukan-masukan pada pertemuan 
sebelumnya. Selanjutnya mockup tersebut dibuat tampilan power point untuk 
dipresentasikan pada sidang Komite ISPO. Pada sidang Komite ISPO yang akan 
mempresentasikan yaitu Bapak Dani dari Kementerian Perta yang merupakan 
anggota dari sekretariat Komite ISPO bidang Data dan Informasi. Proses pembuatan 
aplikasi rutin dikonsultasikan kepada Pak Dani sebelum disampaikan saat sidang 
Komite ISPO.  Selain dengan Kementerian Pertanian, pembuatan aplikasi sistem 
informasi ISPO ini juga mengambil pembelajaran dari pengembangan sistem 
informasi legalitas kayu (SILK) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK).  Kegiatan diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di 
Hotel Aston Simatupang Jakarta.  Narasumber dari KLHK adalah Ibu Ir. Mariana 
Lubis, MM, dimana beliau aktif terlibat didalam pengembangan sistem informasi 
SVLK sejak awal.  Latar belakang adanya sistem informasi SILK didasari oleh 
kebijakan SVLK yang perlu mandatory sehingga diperlukan pusat informasi SVLK. 
Sistem informasi harus dikelola dengan baik, transparan dan profesional, sehingga 
dibentuk khusus setingkat eselon 3 yang bertugas untuk mengelola yaitu Subdit 
IVLK (Informasi Verifikasi Legalitas KAYU) yang ditetapkan melalui P33/MEN-HUT-
II/2012 tentang ORTA KLHK. SILK sendiri dilaunching pada tgl 1 Agustus 2012 dan 
pada 1 Januari 2013 SILK menerbitan V-Legal pertamanya dengan negara tujuan 
ekspor Uni Eropa. Pada SILK Lembaga Sertifikasi punya akses untuk masuk ke dalam 
sistem untuk menerbitkan dokumen V-Legal dan langsung diterima melalui sistem 
oleh negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor dapat masuk ke dalam sistem 
untuk mengecek validitas dokumen v-legal dan dapat melakukan tanya jawab untuk 
hal-hal yang ingin diketahui melalui sistem. Jadi Subdit hanya bertugas sebagai 
fasilitator bagaimana sistem ini berjalan dengan baik. Portal SILK terdapat beberapa 
tahapan pelayanan yang memberikan akses ke stakeholder terkait.  SILK ini diatur 
sedemikian rupa sehingga LVLK yang terdata dalam sistem sesuai jangka waktu 
masa berlaku akreditasi lembaganya, ketika masa berlaku akreditasinya berakhir 
dan tidak ada pemberitahuan dari KAN, maka data LVLK akan hilang dari sistem 
secara otomatis. 

Beberapa perhatian yang harus diperhatikan dalam membangun sistem informasi 
antara lain: (a) Nama domainnya harus mudah diingat; (b) Responsif/mudah 
digunakan; (c) Content yang bermanfaat dan relevan dengan tujuan; (d) Waktu 
loading/speed/cepat/bandwith (akan mempengaruhi pendanaan); serta (e) Bahasa 
sederhana. Sedangkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 
pengelola antara lain: (a) SDM yang mumpuni; (b) Mampu bekerja teamwork; (c) 
Disiplin; (d) Resposif; dan (e) Komitmen untuk melaksanakan tugas. 

Adapun latar belakang pengembangan system informasi ISPO, bisa mengambil 
sudut adanya berita-berita yang beredar terkait rendahnya keberterimaan ISPO.  
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Dengan demikian diperlukan rekognisi bagaimana membangun kepercayaan publik 
terhadap ISPO. Orang harus merasa mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan. 
SVLK diawal mencoba membangun kepercayaan terhadap SVLK ini kemudian 
rekognisi ini ditingkatkan melalui adanya sistem. Selain itu KLHK juga selalu 
melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi pentingnya 
SVLK dan manfaat adanya SILK. Sejalan degan ISPO, SVLK pada awalnya dibuat 
bukan untuk memenuhi permintaan buyer, namun untuk sustainability 
mempertahankan kelestarian hutan. Namun sejalan dengan itu ternyata beberapa 
negara mendukung. KLHK memberlakukan perlunya dokumen V-legal tidak hanya 
untuk negara yang menerima, tetapi seluruh negera manapun yang menjadi tujuan 
ekspor. Setiap ekspor kayu wajib memiliki dokumen V-legal meskipun negara 
eksportir tidak mensyaratkannya. Dalam kegiatan membangun sistem informasi ini 
ada dua unit yang dilibatkan yaitu unit teknis yang menangani sistem dan unit 
teknis yang manangani ISPO itu sendiri. Sebaiknya dua unit tersebut terlibat dalam 
setiap prosesnya termasuk pada saat sosialisasi.  

Rencana membangun sistem informasi ISPO terdiri dari : (1) Website yang dapat 
diakses publik tanpa harus login. Login dapat dilakukan oleh stakeholder tertentu 
yang diperlukan untuk membuka akses sesuai otoritas masing-masing, serta (2) 
Website yang menginformasikan apa itu ISPO, regulasi ISPO, mekanisme ISPO.  
Adapun ruang lingkup sistem informasi ISPO, yaitu : (a) Memberikan informasi 
status sertifikasi ISPO; (b) Pengajuan untuk pembuatan sertifikasi ISPO; dan (c) 
Pengajuan melakukan penambahan masa berlaku sertifikasi ISPO audit akreditasi. 
Namun pengembangan sistem informasi ISPO versi 1.0 masih tertutup, bisa diakses 
oleh public dengan melalukan login.  Data yang tersedia adalah data akreditasi dan 
sertifikasi. Pada tampilan dashboard menyajikan rekap sertifikasi berdasarkan 
provinsi dan pelaku usaha. Tampilan akreditasi menyajikan informasi Lembaga 
Sertifikasi ISPO yang mendapatkan akreditasi dari KAN. Sedangkan tampilan 
sertifikasi menyajikan informasi pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi ISPO. 
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BAB III. PEMBELAJARAN 

 
1. Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO 

ISPO merupakan sistem sertifikasi dalam kategori mandatory berbasis peraturan yang telah 
berlaku dan berjalan sejak 2011.  Perbaikan yang didukung oleh proyek ini dengan 
menyesuaikan hirarki peraturan, menghasilkan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 
tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang 
diundangkan pada 16 Maret 2020 kemudian peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri 
Pertanian nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan 
Berkelanjutan Indonesia.  Pembelajaran yang dapat diangkat dari proses mendukung 
perbaikan dimaksud diusaikan di bawah ini. 

1) Telah berproses continous improvement sebagai upaya untuk mengembangkan atau 
memperbaiki sistem sertifikasi menyesuaikan konteks terkini dari segi peraturan 
perundangan, kemajuan penerapan ISPO, respon pelaku pasar domestik dan 
internasional, serta dorongan dan dukungan para pihak.  

2) Peraturan Presiden mempunyai keunggulan dari dua sisi, pertama karena merupakan 
peraturan pada hirarki yang lebih tinggi sehingga lebih kuat dari segi hukum dalam 
mendorong kepatuhan untuk penerapanya. Keunggulan selanjutnya pengaturannya 
menjangkau setiap kementerian dan lembaga negara yang terkait termasuk sektor hilir 
perindustrian dan pedagangan produk sawit.      

3) Penataan kelembagaan di dalam Perpres dan Permentan dimaksud telah menjamin 
Sistem Sertifikasi ISPO lebih kredibel. Pengambilan keputusan sertifikasi telah 
sepenuhnya didelegasikan menjadi kewenangan pihak ketiga yakni Lembaga Sertifikasi, 
yang dijaga akuntabilitas dan kompetensinya melalui akreditasi oleh BSN/KAN.  Lebih 
lanjut pelaku-pelaku penting yakni asosiasi pelaku usaha swasta, asosiasi pekebun, 
perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menjadi bagian dalam 
penataan kelembagaan tersebut.     

4) Skema sertifikasi ISPO yang telah diberlakukan wajib juga bagi kebun sawit masyarakat 
menunjukkan komitmen pemerintah untuk menginklusikan pekebun sebagai bagian 
penting dalam rantai pasokan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.  Peraturan 
mewajibkan pekebun menerapkan ISPO diiringi dengan mewajibkan lembaga-lembaga 
pemerintah untuk mempersiapkan dan membiayainya, sehingga tidak menjadi beban 
bagi masyarakat.   

5) Standard ISPO telah dirumuskan menjadi lebih kuat dalam pengertian lebih mendekati 
pencapaian tujuan pengelolaan kebun dan pengolahan minyak sawit yang 
berkelanjutan.  Sebagai bagian dari sistem sertifikasi mandatory, rujukan utama prinsip, 
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kriteria dan indikator ISPO adalah peraruran-perundangan. Rujukan yang bersifat 
universal adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development 
Goals 2030 yang telah menjadi agenda pembangunan di Indonesia. Pertimbangan 
berikutnya adalah usulan atau mosi dari para pihak meliputi pelaku usaha, lembaga 
swadaya masyarakat dan perguruan tingggi.  Perumusan prinsip, kriteria dan indikator 
yang dilengkapi dengan verifier (bukti) dan verifikasi (cara pembuktian) dimaksudkan 
agar standard mudah dipahami dan menimbulkan interpretasi berbeda, terutama di 
antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi. 

2. Peningkatan Kompetensi SDM untuk ISPO dan Perkebunan Sawit Berkelanjutan 

Seiring waktu perbaikan sistem sertifikasi ISPO, dan merespon ajakan Presiden RI untuk 
mewujudkan visi “SDM Unggul Indonesi Maju” dilakukan penyusunan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang 
dengan penetapan melalui Kepmenaker No. 237 Tahun 2019 (lebih awal dari pengesahan 
Perpres 44/2020).  Berdasar SKKNI dimaksud disusun Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) dan perangkat-perangkat turunan untuk pelatihan berbasis kompetensi 
dan sertifikasi profesi. Jabatan yang wajib memiliki kompetensi sesuai standard dimaksuk 
adalah auditor ISPO, sementara jabatan yang prioritas untuk ditingkatkan kompetensinya 
adalah instruktur/pelatih auditor, penyuluh/pendamping/fasilitator ISPO, pendamping 
sertifikasi usaha perkebunan, pekebun kelapa sawit, dan manajer kebun.  

1) Perangkat-perangkat pengembangan kompetensi SDM untuk pembangunan 
perkebunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk untuk penerapan ISPO secara lebih 
berkualitas telah tersedia. Dalam penerapannya terdapat peran penting Lembaga 
Pendidikan dan Lembaga Pelatihan, juga Lembaga Sertifikasi Profesi dengan kapasitas 
dan ruang lingkup yang relevan.  Di sisi lain, Lembaga Sertifikasi ISPO dapat mulai 
menata dan meningkatkan kapasitas auditor agar dapat memiliki sertifikat profesi 
sebagai auditor sebagaiman diwajibkan oleh peraturan.  Sementara pelaku usaha 
swasta, pekebun, kelompok pekebun, profesi pekebun dan lembaga-lembaga yang 
melakukan pendampingan dapat meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki secara 
lebih sistematis dan teruji.        

2) Penyusunan peraturan operasional untuk penerapan sertifikasi ISPO yang kinerja atau 
kualitas hasilnya bergantung pada kompetensi SDM, belum merujuk atau belum 
disinkronisasikan dengan KKNI dan perangkat-perangkatnya tersebut.  Hambatan 
komunikasi untuk koordinasi di antara unit kerja di bawah Menteri Pertanian sudah 
mulai berkurang melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal, namun belum 
konkrit menghasilkan konsensus untuk adopsi pelatihan berbasis kompetensi.     

3) Kegiatan pengembangan SDM khususnya dalam bentuk pelatihan telah diatur dan 
dilaksanakan di lingkungan perkebunan termasuk penetapan lembaga pelatihan, paket-
paket pelatihan dan susunan materi pelatihannya.  Namun pelatihan-pelatihan tersebut 
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belum dapat disebutkan sebagai pelatihan berbasis kompetensi, karena belum sesuai 
dengan lingkup jabatan dan standard kompetensi yang harus dimiliki.  Dengan 
demikian, dapat diperkirakan bahwa peserta pelatihan tidak dapat mengikuti uji 
kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.  

3. Organisasi Komite ISPO 

Dalam tata kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas, Komite ISPO adalah pengampu 
sistem sertifikasi ISPO dengan fungsi utama pengembangan skema sertifikasi dan standard 
ISPO hingga bagian hilir, mendelegasikan pelaksanaan proses inti yakni akreditasi dan 
sertifikasi, mendorong para pelaku usaha memenuhi standard dan bersertifikasi ISPO, serta 
menggalang dukungan berbagai pihak untuk penerapan secara meluas dan peningkatan 
keberterimaan pasar terutama pasar global.   

1) Perkembangan signifikan pada pengampu sistem sertifikasi ISPO adalah Komite ISPO 
dengan organisasi yang terdiri dari beragam pihak meliputi unsur pemerintah, asosiasi 
pelaku usaha swasta dan pekebun, akademisi dan unsur lembaga swadaya masyarakat 
yang disebut pemantau independen.  Konstruksi organisasi ini memiliki peluang untuk 
pembuktian tata kelola yang terbuka, partisipatif dan bertanggung gugat dalam 
menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan di atas.   

2) Komite ISPO sebagai perkembangan lainnya telah mendelegasikan kepada lembaga-
lembaga yang bertanggungjawab dalam akreditasi dan sertifikasi telah menjaga proses 
inti sertifikasi, penilikan dan terus bekerja.  Namun kinerjanya hingga saat ini masih jauh 
dari memuaskan bila ukurannya adalah presentasi luas lahan sawit yang bersertifikasi 
ISPO belum mencapai 25 persen; dan khususnya sertifikasi ISPO pekebun yang bahkan 
belum mencapai 1 persen.  Berbagai faktor penghambat yang dapat disebutkan adalah 
kinerja layanan pemerintah terkait legalitas dan pendataan lahan, pengetahuan para 
pihak mengenai sertifikasi ISPO, perluasan lahan sawit di dalam kawasn hutan, 
keberterimaan pasar sebagai insentif untuk bersertifikasi ISPO, dan pembiayaan untuk 
persiapan dan sertifikasi. 

3) Komite ISPO secara organisasi terindikasi stagnan diperhatikan dari tidak terjadinya 
rapat yang semestinya dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun.  Sekretariat yang 
kemudian dibentuk sebagai organisasi di bawah Sekretaris Komite ISPO, sudah mulai 
bekerja menyediakan berbagai materi untuk dibahas dan diputuskan oleh Komite ISPO 
untuk dijalankan.  Namun sejauh ini kehadiran Sekretariat belum mendinamisasi Komite 
ISPO untuk bergerak.  Hal-hal penting dan urgent semakin menumpuk dan waktu 
semakin dekat untuk pekerjaan yang sangat penting yakni perbaikan berikutnnya pada 
skema sertifikasi termasuk ISPO hilir dan standard ISPO untuk ditetapkan pada 2025. 

4) Dengan keunggulan komparatif Indonesia berdasar luas lahan sawitnya, Komite ISPO 
menjadi sorotan termasuk oleh sistem sertifikasi lainnya baik yang mandatory maupun 
voluntary. Disamping perkembangan dan isu-isu diatas, Komite ISPO sebagai organisasi 
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perlu membangun jejaring dengan sistem sertifikasi lainnya.  Meskipun terdapat 
persaingan yang nyata antar sistem sertifikasi, berjejaring diperlukan untuk 
memperkuat kepentingan bersama antar negara produsen.  Selain untuk meningkatkan 
keberterimaan dan pengakuan di negara-negara tujuan ekspor atas skema sertifikasi, 
juga untuk mengimbangi peraturan di negara-negara dimaksud yang menjadi barier 
perdagangan.  
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BAB IV. MANAJEMEN 

 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan program dilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari 
Penanggung Jawab (Direktur Eksekutif LEI), Project Coordinator dan Project Assistance 
(Peraturan dan Pedoman; Skema dan Kurikulum Pelatihan; serta Organisasi Komite ISPO), 
Finance & Admin Manager dan Finance Admin Staff. Peran dan tanggung jawab tim 
pelaksana adalah:  

1. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap keseluruhan manajemen proyek serta 
memastikan tercapainya hasil-hasil yang diharapkan dan memastikan pengelolaan 
keuangan sesuai pedoman;  

2. Project Coordinator mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 
pelaksanaan proyek; memastikan setiap kegiatan berjalan serta menghasilkan output 
sesuai yang ditargetkan;  

3. Project Assistance bertanggungjawab terhadap fasilitasi penyusunan peraturan dan 
pedoman; penyusunan skema kompetensi serta kurikulum dan silabus pelatihan; serta  
pembahasan struktur organisasi komite ISPO; 

4. Finance & Admin Manager bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pelaporan keuangan proyek; serta  memastikan administrasi proyek 
berjalan dengan baik;  

5. Finance & Admin Staff bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan dan 
administrasi proyek. 
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Struktur pelaksana proyek SPOS Indonesia di LEI digambarkan pada bagan berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim tenaga ahli yang dilibatkan di dalam implementasi kegiatan terdiri dari: 
(1) Rismansyah Danasaputra selaku ahli sistem sertifikasi ISPO 
(2) Ermanto Fahamsyah selaku ahli perancangan naskah peraturan perundang-undangan 
(3) Dian Susanti Soeminta selaku ahli sistem sertifikasi ISPO 
(4) Hendra Fachrurozy selaku ahli sistem sertifikasi ISPO 
(5) Dani Satria Dwi Putra selaku ahli sistem sertifikasi ISPO 
(6) Wawan Kurniawan selaku ahli sistem sertifikasi ISPO 
(7) Darmansyah Basyaruddin selaku ahli pengembangan sertifikasi kompetensi 
(8) Arief Wicaksono selaku ahli pengembangan kurikulum dan silabus berbasis 

kompetensi 
(9) Sukarji selaku ahli pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi 

(10) Oni Apriyanto selaku ahli pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi 
(11) Agustina Ika Widiyani selaku ahli desain logo 

Lembaga Pelatihan 

Finance & Admin. Staff 

Dian 

Penanggung Jawab 

Heryadi (Direktur) 
Finance & Admin. Manager 

Ferry 

Project Assistant – Peraturan 
dan Pedoman 

Herryadi 

Project Assistant – Skema dan 
Kurikulum Pelatihan 
Dwiyana Hendrawati 

Project Assistant – Organisasi 

Komite ISPO 
Sondang Sinaga 

Expert Expert Expert 

Project Coordinator 

Dwiyana Hendrawati 

Lembaga Sertifikasi Profesi 
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(12) Endang Sunandar selaku selaku ahli sistem videografis 
(13) Resti Kharisma asisten tenaga ahli sistem sertifikasi ISPO 
(14) Augustina Hayatunuhus asisten tenaga ahli sistem sertifikasi ISPO 
(15) Malika Asisten tenaga ahli sistem sertifikasi ISPO 
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A. Monitoring dan Evaluasi   

Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh KEHATI dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021, 
21 Juli 2021, dan 17 Januari 2022. Paparan yang disampaikan oleh Lembaga Ekolabel 
Indonesia dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh KEHATI tersaji dalam lampiran 8 
dan M & E tabel indikator kinerja pada lampiran 9. 

 

B. Keuangan dan Audit  

Sumber pendanaan diusahakan oleh KEHATI sebesar Rp 2.430.068.376 dan data 
keuangan sampai dengan 30 Juni 2022 yang telah diaudit diperoleh data keuangan 
sebagai berikut: 

1. Kegiatan 1.1.1. Memfasilitasi penyusunan draft standar ISPO oleh tim dan diskusi 
dengan para pihak dalam merumuskan substansi standar ISPO.  Persentase 
penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya sebesar Rp. 119.409.106 dan 
realisasi biaya Rp. 118.851.106 

2. Kegiatan 1.1.1.A. Menyusun rancangan aturan/pedoman pelaksanaan 
Permentan 38/2020 ISPO. Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana 
biaya sebesar Rp. 44.772.725 dan realisasi biaya Rp. 44.772.725 

3. Kegiatan 1.1.2.A. Menyusun materi sosialisasi Permentan 38/2020 tentang ISPO. 
Persentasi penyerapan 100% dari rencana biaya sebesar Rp. 48.385.600 dan 
realisasi biaya Rp 48.385.600 

4. Kegiatan 1.1.3. Memfasilitasi konsultasi publik dengan melibatkan para pihak.  
Persentase penyerapan sebesar 89% dari rencana biaya Rp 1.961.200 dan 
realisasi biaya Rp. 1.750.000 

5. Kegiatan 1.1.3.A. Sosialisasi bagi pendamping pekebundan bagi pemerintah 
daerah. Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp 
110.910.000 dan realisasi biaya Rp. 110.910.000 

6. Kegiatan 1.2.1. Memfasilitasi penyusunan dokumen pendukung lembaga 
sertifikasi untuk proses akreditasi lembaga sertifikasi.  Persentase penyerapan 
sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 214.053.800 dan realisasi biaya Rp. 
214.053.800 

7. Kegiatan 1.2.2. Memfasilitasi diskusi pelibatan pemantau independen dalam 
proses sertifikasi ISPO.  Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya 
Rp. 400.000 dan realisasi biaya Rp. 400.000 

8. Kegiatan 1.2.2.A. Memfasilitasi diskusi pelibatan pemantau independen dalam 
proses sertifikasi ISPO. Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya 
Rp 16.052.900 dan realisasi biaya Rp. 16.052.900 
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9. Kegiatan 1.2.3. Desk study tentang ppemantau independen dan peran 
ppemantau independen dalam sertifikasi ISPO. Presentase penyerapan 76% dari 
rencana biaya Rp. 40.600.000 dan realisasi biaya Rp. 30.800.000 

10. Kegiatan 1.3.1.1 Rapat koordinasi dengan tim skema.  Persentase penyerapan 
sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 2.389.000 dan realisasi biaya Rp. 2.389.000 

11. Kegiatan 2.1.1.A. Memfasilitasi penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan 
untuk profesi prioritas. Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya 
Rp 77.242.745 dan realisasi biaya Rp. 77.242.745 

12. Kegiatan 2.1.2.A. Memfasilitasi penyusunan buku modul pelatihan. Persentase 
penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp 51.038.682 dan realisasi biaya 
Rp. 51.038.682 

13. Kegiatan 2.2.1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi profesi untuk profesi 
prioritas. Persentase penyerapan sebesar 92% dari rencana biaya Rp. 
127.100.722 dan realisasi biaya Rp. 117.016.127 

14. Kegiatan 2.2.1.A. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi profesi untuk 
profesi prioritas. Persentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 
6.039.500 dan realisasi biaya Rp. 6.039.500 

15. Kegiatan 2.2.2.A. Memfasilitasi pelatihan assessor kompetensi. Persentase 
penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 53.816.503 dan realisasi biaya 
Rp 53.716.503 

16. Kegiatan 2.2.3.A. Sosialisasi sertifikasi kompetensi kepada LSP dan LS ISPO. 
Persentase penyerapan sebesar 101% dari rencana biaya Rp. 105.790.201 dan 
realisasi biaya Rp. 107.092.407. 

17. Kegiatan 3.1.1. Memfasilitasi penyusunan rancangan organisasi Komite ISPO. 
Presentase penyerapan sebesar 99% dari rencana biaya Rp. 27.342.742 dan 
realisasi biaya Rp. 27.192.742 

18. Kegiatan 3.1.1.A. Menyusun mekanisme dan tata kerja Komite ISPO. Presentase 
penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 41.440.000 dan realisasi biaya 
Rp. 41.440.000. 

19. Kegiatan 3.1.2. Memfasilitasi diskusi-diskusi dalam rangka menyusun rancangan 
organisasi Komite ISPO.  Presentase penyerapan sebesar 100% dari rencana 
biaya Rp. 15.000.000 dan realisasi biaya Rp. 15.503.000 

20. Kegiatan 3.1.2.A. Menyusun program kerja Komite ISPO. Presentase penyerapan 
sebesar 81% dari rencana biaya Rp. 139.183.395 dan realisasi biaya Rp. 
113.101.520 

21. Kegiatan 3.2.1.A. Menyusun rancangan pembentukan Sekretariat komite ISPO. 
Presentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 15.250.000 dan 
realisasi biaya Rp. 15.250.000 

22. Kegiatan 3.2.2.A. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran sekretariat 
Komite ISPO. Presentase penyerapan sebesar 100% dari rencana biaya Rp. 
18.866.500 dan realisasi biaya Rp. 18.866.500 
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23. Kegiatan 3.3.1. Menyusun analisis kebutuhan dan isu terkait penyediaan 
informasi ISPO. Presentase penyerapan sebesar 98% dari rencana biaya Rp. 
5.600.000 dan realisasi biaya Rp. 5.489.000 

24. Kegiatan 3.3.2. Menyusun kerangka desain sistem informasi ISPO. Presentase 
penyerapan sebesar 95% dari rencana biaya Rp. 64.000.000 dan realisasi biaya 
Rp. 61.049.707. 

25. Kegiatan 4. Management Cost.  Persentase penyerapan sebesar 100,33% dari 
rencana biaya Rp. 1.083.441.055 dan realisasi biaya Rp. 1.078.227.286. 

Rincian laporan audit keuangan selengkapnya disampaikan dalam lampiran 10 dan 
Tracking Work Plan (rencana vs pelaksanaan) tersaji pada lampiran 11. 
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BAB V. TANTANGAN DAN REKOMENDASI 
 

Dalam Bab ini, tantangan diidentifikasi berdasarkan pembelajaran sebagaimana dituliskan di 
atas.  Pada setiap tantangan akan disertai rekomendasi usulan kegiatan yang dimaksudkan 
untuk menjawabnya agar sistem sertifikasi ISPO berjalan semakin baik dan terjamin 
keberlanjutannya.  

1. Proses perumusan Perpres dan Permentan untuk periode selanjutnya yang harus 
ditetapkan pada 2025 membutuhkan upaya kuat dan waktu panjang, sehingga harus 
segera dimulai.  Perbaikan secara kontinyu harus tetap dijaga untuk lebih menguatkan 
posisi sistem sertifikasi ISPO.  Lingkup isi peraturan yang harus diperbaiki antara lain: 
skema sertifikasi ketertelusuran produk minyak sawit, pembiayaan BPDPKS untuk 
memastikan berjalannya Komite ISPO dan penerapan sertifikasi ISPO, standard ISPO 
menyesuaikan dengan perkembangan peraturan terbaru dan mosi para pihak, sistem 
informasi sertifikasi ISPO yang terbuka dan mampu memfasilitasi perluasan akses pasar 
dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merujuk pada kerangka kualifikasi 
nasional Indonesia (KKNI). 

2. Mendinamisasi Komite ISPO agar berfungsi sebagai pemilik dan pengampu sistem 
sertifikasi ISPO juga membutuhkan upaya kuat dengan semakin menumpuknya tugas-
tugas yang belum diselesaikan dan semakin mendesaknya waktu untuk memulai proses 
perumusan Perpres dan Permentan selanjutnya.  Ketua Komite ISPO, Wakil Ketua 
Komite ISPO dan Sekretaris Komite ISPO yang melekat pada jabatan Menteri Pertanian, 
Deputi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Direktur Jenderal Perkebunan 
Kementerian Pertanian harus segera menunjukkan kepemimpinan untuk menggerakkan 
Komite ISPO, paling minimum untuk rapat-rapat yang dimandatkan 4 (empat) kali dalam 
satu tahun.   

3. Mitra-mitra pembangunan di tingkat nasional dan internasional yang berpotensi 
mendukung sistem sertifikasi ISPO agar berjalan dan lebih baik, seharusnya bisa 
ditemukenali dan digalang oleh Komite ISPO.  Selain harus segera berfungsi ke dalam 
organisasinya sendiri, Komite ISPO juga harus memperluas jejaring kolaborasi dengan 
badan-badan yang bekerja di bidang perkebunan dan industri sawit, lembaga-lembaga 
kerjasama pembangunan internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan tak 
terkecuali dengan pengampu sistem sertifikasi lainnya.    

4. Agenda percepatan sertifikasi ISPO semenjak diterbitkannya Perpres pada awal tahun 
2020 belum signifikan menambah jumlah pelaku usaha swasta dan pekebun yang 
bersertifikat ISPO.  Jumlah sertifikat ISPO, luas kebun kelapa sawit yang bersertifikat 
ISPO dan volume minyak sawit yang bersertifikat ISPO adalah ukuran utama kinerja 
sistem sertifikasi ISPO.  Peningkatan ukuran tersebut pada periode 2020 - 2022 hingga 
2025 nanti menjadi indikator kunci keberhasilan “New ISPO”.  Pada pelaku usaha 
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swasta perlu dorongan lebih keras dengan menggerakkan kekuatan negara dalam 
melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum, serta kekuatan pasar 
dalam mengendalikan insentif ekonomi.  Pada pelaku usaha pekebun perlu peningkatan 
kinerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam penciptaan prakondisi dan dukungan 
pelayanan agar kelompok pekebun bersertifikat ISPO. 

5. Program komunikasi untuk meningkatkan keberterimaan dan pengakutan terhadap 
sistem sertifikasi ISPO dan produk minyak sawit Indonesia di pasar domestik dan global, 
sudah dilakukan tetapi belum bersifat pro-aktif, belum tersinkronisasi dan tidak cukup 
kuat menjawab penilaian sepihak yang merugikan.  Narasi yang seirama berbasis 
informasi yang menunjukkan kondisi, progres dan komitmet perbaikan perlu dibangun 
di antara lembaga-lembaga pemerintah dengan menyertakan para pihak utama.  Kanal, 
media dan cara komunikasi juga perlu dirancang dengan sinkronisasi di antara lembaga-
lembaga pemerintah, termasuk melalui perwakilan, diplomat dan atase yang 
berkedudukan terutama di negara tujuan ekspor produk minyak sawit Indonesia. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
  
Lampiran – lampiran antara lain:  

1. Foto kegiatan  
2. Publikasi Sosialisasi Pendamping Pekebun 
3. Bagan alur penanganan pengaduan dan keluhan 
4. Rancangan prosedur penanganan dan penyelesaian banding Sertifikasi ISPO 
5. Skema Sertifikasi ISPO 
6. Sertifikat Pelatihan Auditor ISPO 
7. Permenko 10 Tahun 2020, Kepmenko 249 Tahun 2020 dan Kepmenko 257 Tahun 

2020 
8. Paparan Monitoring dan Evaluasi 
9. M & E Table Indikator Kinerja (Target vs Realisasi)  

10. Laporan Audit Keuangan 
11. Tracking Work Plan (Rencana vs Pelaksanaan)  

  
  
  
    


