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DAFTAR ISI

Pendahuluan

K

eberlakuan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit
serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit) telah berakhir di tanggal 19 September 2021
yang lalu. Namun, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan dari
pemerintah mengenai kelanjutan Inpres ini, apakah memang resmi
dihentikan atau akan diperpanjang.
Beberapa media massa telah mewawancarai dan berusaha mencari
keterangan dari pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga yang di-
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mandatkan oleh Inpres. Namun, jawaban yang diterima beragam,
mulai dari pemberian izin di kawasan hutan bagi sawit akan tetap
ditunda sekalipun Inpres telah berakhir,1 maupun Inpres akan dilanjutkan dengan peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).2 Keterangan yang saling kontradiktif
satu sama lain ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan pertanyaan dari publik. Padahal hanya selang beberapa bulan sebelumnya KLHK sudah menyatakan adanya dampak baik dari Inpres
Moratorium Sawit dan kebijakan tersebut masih relevan untuk mendorong upaya target Indonesia menuju nol emisi di tahun 2030.3
Terlepas dari berbagai ketidakpastian nasib Inpres, tentunya perlu
ada penjelasan kepada publik. Apa sebenarnya dampak dari Inpres
Moratorium Sawit? Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil yang
terdiri dari berbagai lembaga yang mengawal isu keberlanjutan
sawit menyelenggarakan rangkaian Seri Webinar Wanasvara yang
hendak mengupas lebih dalam berbagai sisi pelaksanaan Inpres
Moratorium Sawit. Tulisan berikut merupakan rangkuman ringkas
dan bernas berbagai muatan webinar yang diselenggarakan.
Terdapat enam webinar yang diselenggarakan oleh koalisi
masyarakat sipil dari kurun waktu 20 Agustus 2021 hingga 5 Oktober
2021. Webinar pertama dihadirkan oleh Madani Berkelanjutan dengan
judul Moratorium Sawit Tak Diperpanjang, Komitmen Iklim Indonesia Terancam? Webinar ini mengulas pentingnya peran Inpres
Moratorium Sawit untuk membantu Indonesia memenuhi capaian
dan komitmen iklimnya, termasuk skenario-skenario yang terjadi
apabila moratorium tidak dilanjutkan dan hutan alam terus menerus dibuka untuk ekspansi sawit.

1

2

3
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Berdasarkan keterangan Ruandha Agung, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK
di berbagai media seperti https://epaper.mediaindonesia.com/detail/menteri-lhk-pertahankan-moratorium-sawit, dan https://www.antaranews.com/berita/2414349/menteri-lhk-tetap-akan-hentikanperizinan-baru-sawit, diakses 30 September 2021.
Berdasarkan keterangan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Kemenko Perekonomian di media, https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-useexisting-laws-palm-oil-moratorium-expires-2021-09-22/?rpc=401&, dan https://www.thejakartapost.
com/news/2021/09/19/jobs-law-to-replace-oil-palm-moratorium.html, diakses 30 September 2021.
Berdasarkan keterangan Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang
dimuat di Mongabay, https://www.mongabay.co.id/2021/07/23/inpres-moratorium-sawit-hampirusai-bagaimana-kelanjutannya/, diakses 30 September 2021.
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Webinar kedua diselenggarakan oleh Sawit Watch dengan mengangkat tema Peningkatan Produktivitas Petani Sawit Melalui Perpanjangan Moratorium Sawit, Dapatkah Terwujud? Inpres Moratorium Sawit memang mengamanatkan peningkatan produktivitas
sawit. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dan belum dapat dinikmati hasilnya oleh para petani sawit.
Hadir sebagai narasumber perwakilan asosiasi petani sawit dan
pemerintah daerah yang telah mencoba melaksanakan amanat Inpres.
Selain petani sawit, masyarakat adat juga menjadi elemen yang
menerima dampak dari Inpres Moratorium Sawit. Pada webinar
ketiga, Greenpeace Indonesia mengangkat tema masyarakat adat
melalui webinar berjudul Diantara Banyaknya Serangan, Mencintai Masyarakat Adat Berarti Keberanian untuk Melawan. Hadir
sebagai narasumber perwakilan masyarakat adat yang menceritakan hubungan erat antara masyarakat adat dengan hutan adatnya
yang semakin terancam karena ekspansi sawit. Dalam webinar ini
KPK juga mengungkapkan bahwa masih ada potensi pajak yang
tidak terpungut di sektor sawit yang nilainya mencapai Rp21 triliun.
Webinar keempat mengulas lebih dalam kemungkinan yang dapat terjadi pada hutan seandainya Inpres Moratorium Sawit tidak
diperpanjang. Kali ini Forest Watch Indonesia menyelenggarakan
webinar berjudul Proyeksi Nasib Hutan dan Lahan Indonesia jika
Inpres Moratorium Sawit Tidak Diperpanjang. Para narasumber
yang hadir mengungkap berbagai data tutupan sawit di dalam
kawasan hutan, perizinan yang belum lengkap, hingga potensi hilangnya 9,2 juta tutupan hutan apabila skenario terburuk pemberian izin secara masif tanpa moratorium terjadi.
Selanjutnya Sawit Watch bersama EcoNusa mengulas Refleksi
3 Tahun Moratorium Sawit. Salah satu refleksi terpenting adalah
keberhasilan Pemda Papua Barat dalam melakukan review perizinan sawit di Sorong. Namun, kerja baik ini justru mendapatkan
perlawanan dari perusahaan yang tidak terima izin-izinnya dicabut.
Komitmen baik Pemda tentunya perlu mendapat dukungan dari
berbagai pihak, utamanya karena mereka telah dengan sangat baik
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menjalankan amanat Inpres Moratorium Sawit di tengah berbagai
keterbatasan.
Webinar terakhir dalam serial Wanasvara diselenggarakan oleh Kaoem Telapak dengan judul Industri Sawit Berkelanjutan, Kebijakan Pasar, dan Nasib Petani Swadaya. Dari standar keberlanjutan
sawit hingga kebijakan pasar negara-negara konsumen seperti EU,
UK, dan USA dibahas secara mendalam. Realita pasar saat ini seperti
pedang bermata dua bagi Indonesia. Di satu sisi dapat menjadi polemik. Namun, di sisi lain juga dapat menjad peluang perbaikan.
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Keypoints:
1.
Skenario paling ambisius dalam NDC Indonesia masih menyisakan ruang untuk deforestasi. Turunnya tingkat deforestasi di tahun 2021
patut diapresiasi. Namun, dalam jangka panjang masih banyak ruang
untuk perbaikan.
2.

Terdapat 3,58 juta ha hutan alam yang berisiko mengalami deforestasi
dan turut mengancam capaian NDC Indonesia. Ancaman juga turut
hadir melalui kebijakan-kebijakan seperti PEN, PSN, Food Estate,
dan Mandatori Biofuel apabila tidak dilaksanakan dengan berkelanjutan.

3.

Sawit adalah salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
Kontribusinya sebesar 3,5% GDP, menyerap 16,2 juta tenaga kerja, dan
Indonesia merupakan penghasil 58% sawit dunia dengan produktivitas 49 juta ton per tahun 2021. Oleh karena itu pengelolaannya harus
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tidak merambah lahan
baru dari kawasan hutan.

4.

Sektor kehutanan merupakan salah satu kontributor emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) terbesar (48.8%) diikuti dengan sektor energi (34,9%) berdasarkan perhitungan di tahun 2010. Perlu perhatian khusus terhadap
sektor ini untuk dapat mencapai target komitmen penurunan emisi.

5.

Inpres Moratorium Sawit menjadi payung hukum kuat untuk melaksanakan review izin, yang pada akhirnya turut mendukung perbaikan
tata kelola sawit, sehingga relevan dan penting untuk diperpanjang.

6.

Narasumber Kemenko Perekonomian sepakat dengan Madani dan
Greenpeace bahwa Inpres Moratorium Sawit sangat membantu dalam
meningkatkan produktivitas dan pencapaian target emisi.

Narasumber
• Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan
• Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agrobisnis
Perkebunan Kemenko Perekonomian
• Iqbal Damanik, Senior Forest Campaigner Greenpeace
Indonesia
Pengantar
Webinar dibuka oleh Khairul Anam, Redaktur Ekonomi Bisnis Majalah Tempo, yang sekaligus berperan sebagai moderator. Khairul
memaparkan data bahwa selama 2001-2018, Indonesia telah kehilangan 25,6 juta ha tutupan hutan yang setara 16% tutupan hu-
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tan di seluruh Indonesia, dan menghasilkan 10,5 giga ton emisi CO2.
Mayoritas hutan yang hilang telah berganti menjadi perkebunan
sawit. Inilah yang menjadi salah satu sumber emisi terbesar Indonesia. Padahal dalam komitmennya yang tertuang dalam Nationaly
Determined Contribution (NDC), pemerintah telah menargetkan
penurunan emisi dari sektor hutan dan lahan sebesar 17,2-38% pada
2030. Salah satu cara yang ditempuh adalah menerbitkan moratorium permanen pemberian izin di hutan alam primer dan lahan
gambut di tahun 2018. Pemerintah juga menerbitkan Inpres 8/2018.
Namun, Inpres ini dianggap belum optimal pelaksanaannya.
Pembahasan
Narasumber pertama adalah Nadia Hadad, Direktur Eksekutif
Yayasan Madani Berkelanjutan. Nadia membuka diskusi dengan
menyoroti keterkaitan antara pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit
dengan komitmen iklim Indonesia. Komitmen ini memang merupakan hal yang bagus supaya kita bisa serius mengurangi emisi terutama di sektor hutan dan lahan. Harus ada perubahan dan transformasi dalam penggunaan lahan agar tidak terjadi lagi deforestasi.
Dalam NDC Indonesia, skenario paling ambisius masih menyisakan ruang untuk deforestasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan
untuk dapat mencapai kuota sehingga komitmen tercapai. Dalam
data yang dihimpun Madani, telah teridentifikasi 3,58 juta ha hutan alam yang berisiko mengalami deforestasi yang pada akhirnya
turut mengancam keberhasilan pemenuhan komitmen NDC Indonesia. Sementara terdapat kebijakan-kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Proyek Strategis Nasional (PSN),
penyelenggaraan food estate di kawasan hutan, dan mandatori
biofuel dengan target hingga 15,6 kiloliter sampai tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebu dapat menghambat pencapaian tujuan
komitmen iklim Indonesia.
Seharusnya berbagai kebijakan pembangunan sektoral dibuat selaras dengan NDC Indonesia. Perlu ada kepastian langkah mitigasi
agar berbagai kebijakan yang bertujuan baik tersebut tidak berujung destruktif. Singkat kata, perlu ada safeguard yang kuat.
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Nadia juga menyebutkan beberapa capaian Inpres Moratorium Sawit yang perlu diapresiasi, antara lain konsolidasi data yang berhasil
menyelesaikan penghitungan luasan perkebunan sawit, serta capaian Pemprov Papua Barat yang telah berhasil melakukan evaluasi perizinan sawit dan menindaklanjutinya dengan mencabut izin
perkebunan sawit seluas 267.856 ha.
Meskipun demikian, tentunya pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit tetap perlu dievaluasi. Minimnya sosialisasi di tingkat daerah
perlu menjadi catatan tersendiri. Hal ini juga selaras dengan belum
adanya anggaran khusus di tingkat daerah. Selain itu Inpres juga
belum memuat capaian yang spesifik. Misalnya, berapa target
peningkatan produktivitas petani yang harus dicapai? Terakhir ketiadaan peta jalan implementasi juga menjadi sorotan Nadia.
Evaluasi tersebut menjadi jembatan untuk peluang strategis perpanjangan dan penguatan moratorium sawit. Setidaknya terdapat
empat peluang yang dapat dimanfaatkan apabila Inpres Moratorium Sawit diperpanjang dan diperkuat. Pertama, menyerap lebih
banyak permintaan pasar sawit yang berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kredibilitas produk sawit Indonesia di mata global. Ketiga, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keempat, dapat mendongkrak
produkvitas lahan milik petani.
Terakhir Nadia menutup pemaparannya dengan konsekuensi apabila Inpres Moratorium Sawit tidak diperpanjang. Pertama, target
wajib sertifikasi ISPO pada 2025 sulit tercapai. Kedua, pendapatan
negara dari provinsi sentra sawit akan terus hilang. Ketiga, pihak
swasta turut mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keempat,
adanya UU Cipta Kerja yang mempersempit ruang perlindungan
terhadap kawasan hutan.
Berbagai peluang tersebut mematahkan asumsi bahwa moratorium akan berdampak buruk bagi perdagangan sawit. Sedangkan
konsekuensi menjelaskan hal-hal yang harus dibayar pemerintah
apabila moratorium sawit tidak dilanjutkan.
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Pemaparan dilanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Moch. Edy
Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agrobisnis Perkebunan
Kemenko Perekonomian. Edy membuka diskusi dengan menyampaikan data bahwa sawit adalah salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap GDP sebesar 3,5% dan
menyerap 16,2 juta tenaga kerja. Indonesia juga memproduksi 58%
sawit secara global dengan produktivitas 49 juta ton per tahun 2021.
Sawit juga tanaman yang paling efisien dalam memanfaatkan lahan dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya. Oleh karena itu
kita harus benar-benar mendorong bagaimana sawit ini dijaga agar
tetap berkelanjutan.
Sampai saat ini (20 Agustus 2021 saat webinar dilaksanakan) Kemenko Perekonomian masih melakukan penelaahan tentang apakah Inpres Moratorium Sawit akan diperpanjang atau tidak. Namun,
yang jelas, luas tutupan sawit (16,8 juta ha) merupakan luas tutupan
yang selalu dijaga. Sejak moratorium dilaksanakan tidak ada lagi
izin yang keluar. Di beberapa daerah juga sudah ada pencabutan
di wilayah papua untuk 12 perusahaan. Pemerintah berkomitmen
agar semua pihak yang terlibat melaksanakan sebaik mungkin.
Edy menutup paparannya dengan menyampaikan kondisi sawit
saat ini. Masih terdapat 3,3 juta ha sawit di dalam kawasan hutan,
dengan rincian 529.700 ha dalam proses tukar menukar kawasan
hutan, sementara 183.600 ha dalam proses pelepasan kawasan
hutan. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan, seperti
di dalam UU Cipta Kerja dengan concern khususnya untuk sawit
masyarakat. Proses masih terus berjalan.
Pembicara terakhir adalah Iqbal Damanik, Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Iqbal sangat sepakat dengan paparan Kemenko Perekonomian untuk melihat tidak ada lagi perambahan hutan baru bagi sawit. Selain itu paparannya juga melengkapi yang telah disampaikan oleh Nadia yang menunjukkan adanya
kebolehan melakukan deforestasi 6 juta ha hingga 2030. Data tersebut didapatkan dari analisis Long Term Strategy (LTS) dalam NDC
Indonesia.
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Inpres Moratorioum Sawit menjadi payung hukum yang penting
untuk melakukan perbaikan tersebut, sehingga penting untuk
diperpanjang. Hari ini Bupati Sorong digugat ketika mencabut izin
perkebunan sawit. Padahal tindakan tersebut dilakukan sebagai
tindak lanjut review izin yang telah dilakukan berdasarkan Inpres
Moratorium Sawit. Kita pernah berhasil di sektor minerba, di mana
ribuan izin pertambangan dicabut karena tidak clean and clear
(CnC) dalam persyaratan administratifnya.
Sektor kehutanan merupakan salah satu kontributor emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) terbesar (48.8%), diikuti dengan sketor energi (34,9%) berdasarkan perhitungan di tahun 2010. Karhutla juga
masih terjadi seluas 300.000 ha, sekitar 4x luas DKI Jakarta. Kejadian
seperti ini turut berpotensi meningkatkan emisi GRK ke depannya.
Inpres Moratorium Sawit dapat menjadi jalan unutk mengurangi
kebakaran hutan melalui review izin perkebunan di lahan gambut,
sehingg hutan dapat diselamatkan. Perbaikan konkret seperti inilah
yang dimaksud.
Benar bahwa sawit menjadi tulang punggung perekonoimian. Benar bahwa terjadi penurunan deforestasi secara signifikan yang
patut diapresiasi. Namun, masih banyak ruang-ruang perbaikan
yang bisa dilakukan. Perbaikan bisa dimulai setidaknya dengan menyelamatkan hutan-hutan yang tersisa. Harus ada komitmen untuk
tidak melakukan deforestasi.
Diskusi dan Tanya Jawab
Mayoritas pertanyaan ditujukan kepada Edy selaku perwakilan Kemenko Perekonomian. Edy menyampaikan data-data pendukung
paparannya antara lain peningkatan produktivitas sawit yang
meningkat setidaknya 2 juta ton per tahun sejak 2019-2021. Peremajaan sawit rakyat juga terus didukung melalui insentif bagi petani
sebesar 30 juta.
Iqbal menambahkan bahwa sawit Indonesia memang luar biasa,
kita bisa sepakat untuk hal tersebut. Namun, perlu diperhatikan
adanya “kutukan sumber daya alam” yang terjadi. Apakah ke-
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berkahan ini sudah kita optimalisasi untuk kesejahteraan bersama?
Tidak perlu takut unutk melakukan perbaikan tata kelola karena
pada akhirnya dapat menargetkan pasar yang lebih luas dengan
dampak kesejahteraan yang meningkat. Kritik yang disampaikan
selama ini bertujuan agar keberkahan tidak menjadi kutukan. Atas
dasar inilah Inpres Moratorium Sawit relevan untuk diperpanjang
dan diperkuat karena turut berdampak positif dalam mewujudkan
tujuan besar tersebut.
Pada akhir sesi diskusi, Edy sepakat dengan Nadia dan Iqbal bahwa moratorium sangat membantu dalam persoalan produkvitas
dan pencapaian target emisi. Pendapat ini juga mendapatkan
dukungan dari banyak pihak. Kemenko Perekonomian dalam kapasitasnya masih akan mempertimbangkan keberlanjutan Inpres
Moratorium Sawit. Namun, keputusan akhir belum dibuat sehingga
kita masih perlu menunggu kelanjutannya.
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Keypoints:
1.
Empat rekomendasi organisasi petani kelapa sawit kepada Presiden
Joko Widodo. Pertama, berhenti melakukan deforestasi. Kedua,
penanganan terhadap rendahnya harga jual. Ketiga, membantu
petani swadaya dalam pemetaan, revitalisasi, kelembagaan, serta legalisasi lahan. Keempat, memastikan kejelasan dan kepastian data.
2.

Beberapa daerah telah melaksanakan Inpres Moratorium Sawit dengan
baik, salah satunya Kabupaten Sintang. Pembelajaran dari Kabupaten
Sintang, mereka telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit
Berkelanjutan (RAD-KSB). Sebagai bentuk pelaksanaan Inpres, Kab.
Sintang juga telah melaksanakan percepatan penerbitan STDB hingga
2023, pendataan petani swadaya, kebijakan satu peta, percepatan program peremajaan sawit rakyat, serta peningkatan kualitas kemitraan
koperasi dengan petani kelapa sawit.

3.

Lima progress capaian Inpres Moratorium Sawit dari Kementerian Pertanian. Pertama, verifikasi data melalui SIPERIBUN sebanyak 2.494
IUP dengan luas 20 juta ha di 23 provinsi serta 5.692 STDB seluas
23.111,61 ha. Kedua, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesa
28,98% dari target seluas 2.149.782,18 ha. Ketiga, menyusun NSPK IUP
dan STDB antara lain melalui Permentan 18/2021 dan revisi Permentan 7/2009. Keempat, realisasi peremajaan sawit rakyat seluas 238.048
ha per tahun 2021 serta percepatan peremajaan sawit rakyat melalui simplifikasi persyaratan dan prosedur. Kelima, jumlah sertifikasi
ISPO yang terbit sebanyak 679 dengan rincian 659 perusahaan dan 20
koperasi swadaya, dengan luasan tertanam 3.242.703 ha, produksi TSB
52.142.553 ton per tahun dan CPO 75.244.290 ton per tahun

4.

KPK memberikan catatan bahwa Inpres tidak hanya harus diperpanjang dalam hal kebijakan. Namun, political will dan enforcement juga
harus berjalan dengan baik. Hasil evaluasi dan laporan pertanggungjawaban Inpres juga harus dibuka ke publik.

Narasumber
• Mansuestus Darto, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa
Sawit
• Ir. Elisa Gultom, M.Si., Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang
• Mula Putra, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian
• Sulistyanto, Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan
Korupsi (Penanggap)
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Pengantar
Seri kedua webinar wanasvara mengambil sudut pandang petani
sawit dan pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan
produktivitas sawit.. Angka produkvitias petani sawit Indonesi masih
rendah, ada pada kisaran 12-14 ton TBS per ha per tahun. Banyak
faktor yang melatarbelakangi rendahnya produktivitas seperti rantai pasok yang terlalu panjang, kualitas bibit yang kurang baik, ketiadaan akses pupuk, minimnya modal dan pengetahuan budidaya,
hingga realisasi replanting sawit rakyat dengan target 180.000 ha
per tahun yang belum tercapai. Inpres Moratorium Sawit menjadi
sangat relevan karena memandatkan peningkatan produktivitas.
Webinar kedua dipandu oleh Ines Nirmala selaku moderator dari
KBR dan dibuka dengan sambutan oleh Achmad Surambo dari Sawit Watch.
Pembahasan
Pembicara pertama adalah Mansuestus Darto, Sekretaris Jenderal
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Darto menyampaikan bahwa
asosiasi petani sawit yang terdiri dari POPSI, SPKS, ASPEKPIR, APKASINDO Perjuangan, dan JaPSBI telah menyurati Presiden Joko
Widodo. Surat tersebut berisikan pandangan asosiasi petani sawit
terhadap manfaat Inpres Moratorium Sawit bagi petani sawit beserta alasan-alasan mengapa Inpres relevan untuk diperpanjang. Terdapat delapan pertimbangan yang disampaikan oleh asosiasi, yaitu:
1. Rantai pasok petani sawit yang masih panjang.
2.

Belum ada penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.

3.

Produktivitas yang masih rendah.

4.

Mempercepat implementasi ISPO.

5.

Belum ada penyelesaian legalitas petani.

6.

Tidak adanya pemetaan petani swadaya.

7.

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam alokasi plasma 20% untuk masyarakat belum direalisasikan.

8.

Program peremajaan sawit rakyat.
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Berdasarkan delapan pertimbangan tersebut, organisasi petani
kelapa sawit di Indonesia meminta agar Inpres Moratorium Sawit
diperpanjang dan diperkuat dengan catatan perbaikan sebagai
berikut.
1. Tidak ada perluasan izin baru sawit bagi usaha perkebunan
besar.
2.

Fokus untuk memperbaiki produktivitas kebun dan kemitraan
dengan petani swadaya.

3.

BPDPKS harus lebih fleksibel dalam memperkuat petani swadaya.

4.

Pendataan petani sawit secara masif di tingkat nasional.

5.

Persiapan ISPO secara bertahap bagi petani sebelum diberlakukan secara tetap.

6.

Mempercepat alokasi plasma 20% bagi calon petani yang belum memperoleh lahan.

7.

Perbaikan tata kelola pendanaan BPDPKS.

8.

Dibentuk satgas pengawasan harga, distribusi, dan penyaluran
dana dari BPDPKS.

9.

Menjadikan moratorium sebagai momentum untuk perbaikan
tata kelola sawit, terutama dalam konteks diplomasi luar negeri.

10. Menyiapkan masterplan untuk mengkorporatisasikan petani
sawit agar lebih mandiri, sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
11.

Memasukkan BPDPKS dalam Inpres Moratorium Sawit sehingga memiliki peran untuk memperluas skala pembangunan
berkelanjutan di tingkat petani.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan catatan di atas, organisasi
petani kelapa sawit menyampaikan rekomendasi untuk memperpanjang dan memperkuat Inpres Moratorium Sawit, dengan empat
fokus utama, yaitu:
1. Berhenti melakukan deforestasi dan mengoptimalkan kerjasama dengan petani swadaya.
2.
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Menangani rendahnya harga jual dan biaya ekonomi tinggi
di lapangan serta menjadikan petani swadaya sebagai sumber
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pasokan pemerintah seperti mandatori B30 secara transparan
dan akuntabel.
3.

Membantu petani swadaya untuk pemetaan, revitalisasi,
kelembagaan, dan legalisasi lahan.

4.

Memastikan kejelasan dan kepastian data, karena kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani swadaya
mengakses pendanaan.

Pembicara selanjutnya adalah Elisa Gultom, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Elisa memulai sesinya
dengan penjelasan mengenai peta penggunaan areal Sintang, di
mana luas izin lokasi perkebunan sawit sebesar 526.920 ha, namun
luas realisasi tanaman masih sebatas 187.926 ha, atau sekitar sepertiganya. Selanjutnya Elisa menjelaskan amanat Inpres Moratorium
Sawit bagi daerah serta implementasinya di Sintang.
Kab. Sintang memiliki komitmen melaksanakan komitmen sawit
berkelanjutan, bahkan sudah memiliki RAD-KSB (Rencana Aksi
Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan). RAD-KSB sendiri memuat
rencana strategis lintas bidang seperti pengembangan peta dasar
pekebun dan perusahaan sawit, peningkatan penyadartahuan dan
sosialisasi, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah terhadap sawit, serta dukungan penegakan hukum. Selain itu
juga terdapat rencana strategis per bidang beserta tindak lanjutnya.
Elisa menekankan pada pentingnya implementasi dan tindak lanjut Inpres Moratorium Sawit di daerah, di mana Kab. Sintang telah
mulai melakukannya dalam berbagai bentuk. Misalnya percepatan
penerbitan STDB hingga 2023, pendataan petani swadaya, kebijakan satu peta, percepatan program peremajaan sawit rakyat,
serta peningkatan kualitas kemitraan koperasi dengan petani kelapa sawit. Selain itu juga terdapat peta jalan sertifikasi kelapa sawit
pekebun beserta contoh keberhasilan koperasi dalam proses memperoleh sertifikasi RSPO.
Dalam menjalankan mandatnya, Kab. Sintang juga memiliki beberapa kebijakan yang turut mendukung pelaksanaan Inpres
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Moratorium Sawit. Salah satunya adalah pembangunan kebun kelapa sawit berbasiskan cluster komoditas berdasrkan Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kab. Sintang. Melalui kebijakan ini,
pembangunan kebun sawit tidak boleh dilakukan di luar rencana
perkebunan daerah yang telah ditentukan, sehingga pendataan
dan tata kelolanya dapat dipantau dan dilaksanakan dengan baik.
Berbagai capaian tersebut tentunya tidak terhindarkan dari kendala
yang dihadapi. Tercatat kendala utama adalah persoalan legalitas,
terutama terhadap sawit dalam kawasan hutan, STDB, PTSL, dan
TORA.
Pembicara terakhir adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal
Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, yang banyak
mengulas upaya dan capaian peningkatan produktivitas melalui Inpres Moratorium Sawit. Berdasarkan data tahun 2015-2021, perkembangan produksi dan produktivitas sawit memang belum bisa
mencapai potensi yang diharapkan. Sehingga diperlukan langkahlangkah teknis untuk meningkatkannya.
Putra juga memaparkan lima progress capaian Inpres Moratorium
Sawit dari Kementerian Pertanian. Pertama, verifikasi data melalui
SIPERIBUN sebanyak 2.494 IUP dengan luas 20 juta ha di 23 provinsi
serta 5.692 STDB seluas 23.111,61 ha. Kedua, fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sebesa 28,98% dari target seluas 2.149.782,18 ha.
Ketiga, menyusun NSPK IUP dan STDB antara lain melalui Permentan 18/2021 dan revisi Permentan 7/2009. Keempat, realisasi peremajaan sawit rakyat seluas 238.048 ha per tahun 2021 serta percepatan peremajaan sawit rakyat melalui simplifikasi persyaratan dan
prosedur. Kelima, jumlah sertifikasi ISPO yang terbit sebanyak 679
dengan rincian 659 perusahaan dan 20 koperasi swadaya, dengan
luasan tertanam 3.242.703 ha, produksi TSB 52.142.553 ton per tahun
dan CPO 75.244.290 ton per tahun.
Adapun untuk strategi peningkatan produktivitas dilaksanakan
baik untuk perkebunan sawit rakyat maupun perkebunan skala besar. Bagi perkebunan rakyat, pelaksanaannya melalui peremajaan
sawit rakyat, penyediaan pembiayaan KUR, mendorong diversifi-
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kasi, mendorong produsen benih menyediakan benih siap tanam,
perbaikan sarana prasarana perkebunan, dan pengembangan SDM
pekebun.
Sedangkan bagi perkebunan besar, pelaksanaannya melalui dukungan regulasi seperti Permentan ISPO, penyelesaian sawit di dalam
kawasan hutan, pengembangan biofuel, hilirisasi industri sawit
dalam bentuk insentif tax holiday dan tax allowance, serta mendorong industri sawit memanfaatkan limbah padat/cair dan produk
samping.
Sebagai penutup, Putra menekankan bahwa tantangan utama
dalam pelaksanaan program dan strategi yang telah disebutkan
ada pada legalisasi lahan, terutama bagi pekebun skala kecil. Dengan demikian diperlukan adanya dukungan regulasi dan data yang
memadai untuk memastikan legalitas.
Diskusi dan Tanya Jawab
Sesi diskusi dibuka dengan pertanyaan dari Achmad Surambo
mengenai keterbukaan data-data di SIPERIBUN. Putra sebagai
perwakilan Kementan menyampaikan bahwa bimbingan teknis ke
pelaksana sedang dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa
pihak, sehingga ke depannya diharapkan SIPERIBUN lebih mudah
diakses. Ada juga saran untuk memasukan kemudahan ini ke regulasi, namun belum ada perkembangan untuk hal tersebut.
Sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, moderator memberikan kesempatan kepada Sulistyanto dari Direktorat Monitoring
KPK untuk memberikan tanggapan. Pak Sulis, demikian beliau akrab disapa, menyoroti persoalan korupsi terutama penyaluran dana
yang marak terjadi. Data produktivitas secara aktual juga masih
menemui gap besar, terutama ketika berbicara tutupan sawit seluas 16 juta ha. Jika dikalkulasikan, produktivitas sawit kita bisa jadi
lebih kecil dari data yang ada.
Mengenai berjalannya Inpres Moratorium Sawit, Sulis mempertanyakan apa yang telah dilakukan dan implementasinya. Misalnya
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dengan penghentian pemberian izin baru di kawasan hutan. Pengalaman dari kasus sebelumnya di Sulteng masih ada izin yang
diterbitkan padahal dalam prosesnya ditemukan adanya tindak pidana korupsi.
Mekanisme dan hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit
juga belum terdengar. Adanya evaluasi sawit di Papua Barat merupakan inisiatif Pemda. Pertanyaan Sulis, lantas bagaimana dengan
kinerja satgas moratorium, termasuk pertanggungjawaban dan
laporan yang disampaikan?
Sulis turut memberikan catatan pelaksanaan SIPERIBUN yang belum berjalan dengan baik, padahal sudah dilaunching sejak lama.
Alokasi dana pungutan sawit juga turut menjadi sorotan. Semestinya dana digunakan untuk replanting sawit rakyat, riset,
pengembangan pasar dan lainnya. Namun, di PP malah disebutkan
untuk biodiesel, dengan persentase besar dan subsidi yang besar.
Sementara alokasi untuk replanting sawit rakyat relatif kecil. Dari
permasalahan lokasi dana dapat berujung pad apersoalan korupsi. Permasalahan ini bergantung pada political will negara. Belajar
dari pengalaman, pada akhirnya perusahaan yang akan menikmati
hasilnya.
Inpres Moratorium Sawit tidak hanya kebijakannya saja yang perlu
diperpanjang. Namun, political will dan enforcement juga harus
berjalan dengan baik. Jika tidak, maka masyarakat yang akan dirugikan. Demikian Sulis menutup tanggapannya.
Moderator kemudian mengajukan pertanyaan kepada Elisa
mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan dari
Inpres Moratorium Sawit. Menuru Elisa, kembali pada semangat Inpres untuk mencegah deforestasi dan meningkatkan produkvitias.
Penting bagi petani kita agar bisa melakukan produksi dengan murah. Jika tingkat pendapatan di APL signifikan, maka petani tidak
akan merambah kawasan hutan. Dengan demikian kepentingan
ekonomi dan lingkungan dapat diperhatikan secara seimbang. Jaminan harga baik untuk biaya produksi hingga harga jual CPO juga
perlu mendapatkan perhatian.
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Pertanyaan selanjutnya dari Katherine Palar kepada Mansuestus
Darto, mengenai kurangnya dukungan dalam pengembangan
sawit, padahal keuntungannya sudah jelas. Menurut Darto, hal ini
terkait dengan struktur perkebunan antara petani, perusahaan
swasta, dan negara. Pendanaan masih kurang sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk subsidi pertanian, terutama bagi
petani skala kecil. Datanya perlu spesifik.
Darto juga turut mengomentari stigma negatif sawit yang seringkali dikaitkan dengan tingkat deforestasi dan emisi GRK. Hal-hal
seperti ini memang sulit untuk dibantah jika pemerintah sendiri mengakui. Tidak ada solusi selain dijawab dengan aksi konkret,
dan Inpres merupakan langkah paling konkret saat ini. Tunjukkan
ke luar negeri bahwa Indonesia memiliki itikad baik dan komitmen
melalui Inpres. Tidak hanya sekadar kertas kebijakan tapi juga aksi
nyata di lapangan.
Pada akhir sesi diskusi, moderator memberikan kesempatan kepada narasumber dan penanggap untuk memberikan closing statement. Bagi Darto, pelaksanaan Inpres perlu gotong royong dari seluruh pihak. Bagi Elisa, moratorium untuk penurunan deforestasi dan
peningkatan produktivitas yang harus berjalan beriringan. Perlu
melindungi petani dari ketidakadilan dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian Inpres Moratorium Sawit baik
untuk semua pihak. Terakhir dari Sulistyanto, kebijakan sudah memadai namun perlu enforcement hingga tingkat tapak. Political will
harus diperkuat, data dan kelembagaan harus diperbaiki, petani
sawit juga harus didorong. Kampanye negatif anggapalah sebagai
panggilan untuk memperbaiki penerapan dan tata kelola, sehingga
kita bisa menanggapinya dengan baik.
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Keypoints:
1.
Potensi penyelamatan karbon dan penurunan emisi Indonesia sangat
besar apabila hutan dijaga, dan Inpres Moratorium Sawit memegang
peranan penting di sini.
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2.

Temuan Greenpeace menunjukkan bahwa pelaksanaan sawit di Indonesia masih sarat akan (1) state capture corruption, (2) manipulasi
representasi masyarakat adat, (3) tekanan yang berujung kekerasan,
dan (4) obral janji palsu untuk memudahkan pelepasan paksa tanah
adat.

3.

Tiga temuan kelemahan dalam tata kelola komoditas kelapa sawit
menurut KPK. Pertama, sistem pengendalian usaha perkebunan
tidak memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku
usaha. Kedua, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Ketiga, tidak optimalnya pungutan pajak sektor
kelapa sawit oleh Dirjen Pajak.

4.

Kajian KPK tahun 2016-2018 menemukan potensi pajak Rp18,13 triliun
yang tidak terpungut dari sektor sawit dengan tingkat kepatuhan
wajib pajak orang pribadi hanya 6,3% dan wajib pajak badan di tingkat 46,3%

5.

Dana BPDPKS untuk subsidi biodiesel berdasarkan pagu 2021 sebesar
Rp46 triliun. Sangat besar dan tidak berimbang dibandingkan alokasi
replanting yang hanya sebesar Rp25 juta per ha.

6.

Sekalipun Inpres Moratorium Sawit tidak diperpanjang, jalan untuk
mendorong perbaikan tata kelola tidak sepenuhnya tertutup. Masih
ada mekanisme evaluasi seperti PUP dan audit plasma. Namun, pelaksanaannya membutuhkan political will yang kuat dari pemerintah.

7.

Wilayah adat memiliki potensi besar apabila dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat itu sendiri. Salah satunya melalui ekowisata yang dapat mendorong masyarakat adat menjaga hutan, tidak menebang kayu, dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

8.

Terdapat keterikatan kuat antara masyarakat adat dengan hutan dan
tanahnya, tidak hanya sebagai alat produksi, tapi juga penyambung
kehidupan, warisan turun temurun dari leluhur hingga ke anak cucu
generasi mendatang.

9.

Salah satu solusi ekonomi lestari bagi masyarakat adat adalah community-based forest management. Investasi langsung mengalir ke
masyarakat tanpa perantara broker. Sudah ada pilot project yang berhasil dan sedang berusaha direplikasi ke wilayah lain sesuai dengan
kearifan lokalnya.
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Narasumber
• Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara
• Sulistyanto, Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan
Korupsi
• Kostan Magablo, Ketua AMAN Sorong Raya 2012-2017
• Naomi Marasian, Direktris PtPPMA Papua
Pengantar
Webinar Wanasvara kali ini dipandu oleh Ichwan Susanto dari Kompas selaku moderator. Tema masyarakat adat sengaja dipilih karena
hendak mengangkat konteks Papua, terutama pasca adanya gugatan perusahaan sawit terhadap Bupati Sorong. Gugatan diajukan
karena perusahaan sawit tidak terima izinnya dicabut setelah proses review perizinan berdasarkan amanat Inpres Moratorium Sawit.
Padahal, Bupati Sorong telah berkomitmen memberikan areal bekas perusahaan untuk masyarakat adat di Papua Barat.
Pembahasan
Diskusi dibuka dengan pemaparan dari Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Kiki menyoroti potensi penyelamatan karbon di Indonesia sangat besar apabila hutan dijaga,
dan Inpres Moratorium Sawit memegang peranan penting di sini.
Pendapat ini senada dengan Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa moratorium sangat relevan untuk mencapai target NDC.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan perkebunan sawit masih ditemukan banyak pelanggaran. Dalam konteks ekspansi sawit di kawasan
hutan, riset menunjukkan beberapa hal yang selalu ditemui, yaitu (1)
state capture corruption, (2) praktik manipulasi dan penipuan atas
nama representasi atau kesepakatan suara masyarakat adat atau
lokal, (3) tekanan yang berujung pada tindak kekerasan, dan (4)
obral janji palsu sebagai jalan memudahkan pelepasan paksa tanah
adat. Terlebih dalam konteks Papua, terdapat persilangan tingkat
tinggi antara berbagai kepentingan yang hendak mendapatkan bagian kekayaan sumber daya alam Papua.
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Pembicara selanjutnya adalah Sulistyanto dari Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, yang banyak mengulas
temuan dan aspek korupsi sektor perkebunan sawit. Berdasarkan
kajian KPK tahun 2016, terdapat tiga temuan kelemahan dalam
tata kelola komoditas kelapa sawit. Pertama, sistem pengendalian
usaha perkebunan tidak memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kedua, tidak efektifnya pengendalian
pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Ketiga, tidak optimalnya
pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Dirjen Pajak.
Beberapa catatan penting diberikan terhadap pungutan pajak dan
subsidi dana sawit. Data KPK di tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa di sektor perkebunan sawit, ditemukan sekitar Rp18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah. Padahal potensi
pajak di sektor ini sebesar Rp40 triliun. Namun, pemerintah hanya
mampu memungut sebesar Rp21,87 triliun. Hal ini disebabkan
oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 6,3 % dan wajib pajak
badan di tingkat 46,3%. Sedangkan dalam penggunaan data perkebunan kelapa sawit (oleh BPDPKS), berdasarkan tahun 2021 pagu
yang diberikan untuk subsidi biodiesel sebesar Rp46 triliun. Jumlah
ini sangat besar dibandingkan alokasi untuk replanting yang hanya
sebesar Rp25 juta per ha.
KPK sudah mendorong perbaikan tata kelola mulai dari membuat
Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN), menjadi wadah data perizinan, menjadi kanal pelaporan serta instrumen
pengendalian, dan semuanya terintegrasi dengan sistem-sistem
lain. Piloting project sedang dilakukan di 5 provinsi yang akan dibuat
perizinan satu petanya. KPK juga mendorong Kementerian Pertanian untuk penggunaan CPO Fund secara optimal bagi perbaikan
tata kelola.
Dari sudut pandang kebijakan memang sudah ada beberapa kebijakan untuk mendorong tata kelola. Permasalahannya ada di optimalisasi dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Apabila
Inpres Moratorium Sawit diperpanjang, harapannya ada political
will dari pemerintah untuk memastikan komitmen tercapai. Peri-
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ode 3 tahun pertama harus menjadi pembelajaran agar target-target yang dimandatkan dapat dipastikan output dan outcomenya.
Sekalipun Inpres Moratorium Sawit tidak diperpanjang, jalan untuk mendorong perbaikan tata kelola tidak sepenuhnya tertutup.
Masih ada mekanisme evaluasi. Masih ada pelaksanaan Penilaian
Usaha Perkebunan (PUP) untuk mendorong kepatuhan pemegang
izin. Masih ada audit plasma dan juga penyelesaian kebun sawit
di dalam kawasan hutan. Seluruhnya membutuhkan political will
yang kuat dari pemerintah.
Pembicara berikutnya adalah Kostan Magablo, Ketua AMAN Sorong
Raya 2012-2017. Kostan berbicara dari sudut pandang masyarakat
adat di Papua. Apabila menghadapi sawit, masyarakat adat cenderung takut karena adanya keterbatasan informasi. Perusahaan bisa
tiba-tiba masuk ke wilayah adat kemudian mengklaim lahannya,
padahal masyarakat adat tidak perna bertemu dan merasa tidak
pernah memberikan persetujuan. Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat adat mendukung Bupati Sorong untuk mencabut
izin-izin perkebunan sawit yang melanggar hukum.
Wilayah adat memiliki potensi besar apabila dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat itu sendiri. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan adalah ekowisata dan keanekaragaman hayati.
Pengelolaan seperti ini akan membuat masyarakat adat enggan
memanfaatkan kayu dan lebih memilih untuk melindungi hutan
karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Pembicara terakhir adalah Naomi Marasia, Direktris PtPPMA
Papua. Naomi menyampaikan bahwa hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat. Terdapat keterikatan kuat antara
masyarakat adat dengan hutan dan tanahnya, tidak hanya sebagai alat produksi, tapi juga penyambung kehidupan, warisan turun
temurun dari leluhur hingga ke anak cucu generasi mendatang.
Adanya konflik terkait hutan dan tanah adat bahkan dapat mengakibatkan marga tidak berkembang.
Praktik perkebunan sawit yang menggunakan tanah adat membuat
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posisi masyarakat adat semakin lemah. Masyarakat adat seakanakan dibiarkan berjuang sendiri dan pemerintah juga tidak dapat
memberikan perlindungan yang memadai. Sementara itu manfaat yang didapatkan dari sawit juga tidak seberapa dibandingkan
hilangnya hak akses atas tanah adat serta sumber penghidupan
utamanya. Konflik semakin sering terjadi. Masyarakat adat tetap
miskin dan terbelakang. Praktik buruk tersebut juga dilakukan
dengan berbagai modus. Awalnya perusahaan datang dengan sopan. Tapi pada akhirnya habis manis sepah dibuang. Saat tanah sudah berhasil didapatkan perusahaan maka masyarakat adat menjadi semakin tersingkirkan.
Naomi menutup paparannya dengan mengibaratkan Papua
seperti pangeran kecil atau pewaris tahta yang ditinggal pergi
oleh ayah ibunya dan kemudian diadopsi oleh orang tua angkat.
Sayangnya orang tua angkatnya bersekongkol untuk membunuh
sang pangeran sebagai ahli waris untuk kemudian mengambil alih
tahta dan seluruh kekayaannya.
Diskusi dan Tanya Jawab
Hanya ada satu pertanyaan yang disampaikan dalam diskusi ini.
Aida Greenbury bertanya kepada Greenpeace, apabila area sudah
dikembalikan ke masyarakat adat, lantas apa solusi ekonomi lestari
yang diusulkan Greenpeace yang dapat membantu masyarakat
agar dapat independen secara ekonomi?
Menurut Kiki Taufik, solusinya adalah community-based forest management, dengan catatan harus berasal dari masyarakat sendiri.
Model investasi langsung mengalir ke masyarakat tanpa perantara
broker. Contohnya masyarakat hukum adat Nasaimos. Proses awal
dimulai dengan perlindungan hutan agar tidak sembarangan ditebang. Kemudian masyarakat dibimbing untuk belajar cara mengolah komoditas asli daerah tersebut secara berkelanjutan. Produk
yang mereka hasilkan adalah mie sagu dan sampai sekarang
telah berkembang dengan cukup baik secara independen. Proses
ini yang sekarang sedang berusaha direplikasi oleh Greenpeace di
beberapa wilayah lainnya menyesuaikan kearifan lokal yang ada.
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Diskusi ditutup dengan closing statement dari masing-masing
pembicara. Kostan Magablo menyatakan kekhawatiran masyarakat
adat jika Bupati Sorong kalah di PTUN, karena masyarakat akan
kembali kehilangan lahannya. Naomi Marasia berharap Perda pengakuan hutan adat dapat segera ditetapkan tahun ini sehingga dapat memberikan ruang agar masyarakat adat tetap produktif dan
membawa kesejahteraan. Terakhir dari Kiki Taufik menyatakan bahwa gugatan terhadap Bupati Sorong adalah tanggung jawab kita
semua. Hal ini merupakan momentum untnuk mempertahankan
ruang hidup masyarakat adat. Tempatkanlah masyarakat adat bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek.
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Keypoints:
1.
Data KPA menunjukkan semakin tinggi ekspansi perkebunan sawit, semakin tinggi juga konflik agraria yang terjadi. Ekspansi seringkali
dilakukan secara diam-diam dengan big man di baliknya.
2.

Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Peta Indikatif Tumpang
Tindih Antar IGT. Data saat ini menunjukkan tutupan sawit se-Indonesia seluas 16,38 juta ha, di mana terdapat 3,6 juta ha atau sekitar 22%
tutupan sawit berada di dalam kawasan hutan. Overlay juga dilakukan
terhadap data tutupan sawit dengan HGU, di mana tercatat 4 juta ha
atau 25,3% tutupan sawit telah dilengkapi HGU, sedangkan 12,2 juta ha
atau 74,7% tutupan sawit belum dilengkapi dengan HGU.

3.

Data Kab. Sorong menunjukkan dari APL seluas 110.545,18 ha bagi
perkebunan sawit, baru areal seluas 37.557,60 ha atau 33,98% saja yang
sudah memiliki HGU.

4.

Melalui review perizinan dan pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit,
Sorong berkomitmen menjadi bagian dari perbaikan tata kelola sawit.
Bupati Sorong berharap kehadiran investasi yang berkelanjutan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, menjadi trigger dan
bukan membawa masalah.

5.

Ekspor minyak sawit memecahkan rekor ekspor tertinggi di bulan Mei
2021 dengan nilai USD3,063 miliar. Data Ditjenbun Kementan 2021 juga
menunjukkan bahwa sawit menyerap tenaga kerja sebanyak 147.350
orang pada 2020. Namun, penerimaan yang besar ini belum menghasilkan perlindungan lingkungan hidup yang memadai.

6.

Berdasarkan analisis FWI, pada skenario terburuk saat kebijakan biodiesel B50 diterapkan, terdapat potensi pembukaan 9,2 juta ha hutan
untuk lahan perkebunan.

7.

Sekadar memperpanjang Inpres Moratorium belumlah cukup. Perlu
ada penyertaan lembaga keuangan dan pelaksanaan Perpres 13/2018
mengenai beneficial ownership untuk membuka siapa yang mendapatkan keuntungan dan memiliki pengaruh besar dari industri sawit.

Narasumber
• Bayu Eka Yulian, Pusat Studi Agraria IPB University
• Dodi Slamet Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan
Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian
• Suroso, Staf Ahli Bupati Sorong
• Mouna Wasef, Peneliti Auriga Nusantara
• Mufti Fathul Bahri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia
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Pengantar
Keberhasilan review perizinan di Papua Barat telah menjadi langkah awal perbaikan tata kelola sawit. Meskipun perbaikan masih
jauh dari kata selesai, namun Inpres Moratorium Sawit yang menjadi landasannya akan segera berakhir. Belum ada kejelasan apakah
Inpres akan diperpanjang. Diskusi kali ini akan mengupas proyeksiproyeksi yang mungkin terjadi terhadap nasib hutan seandainya
Inpres Moratorium Sawit tidak diperpanjang. Diskusi dipandu oleh
Sapariah Saturi dari Mongabay Indonesia selaku moderator.
Pembahasan
Webinar diawali dengan pemaparan materi dari Bayu Eka Yulian
dari Pusat Studi Agraria IPB University. Bayu memulai pembahasan dengan menceritakan modus land grabbing yang dilakukan
berbagai perusahaan perkebunan di seluruh dunia. Ekspansi akan
terus bergerak karena bisnis besar membutuhkan lahan yang luas.
Perkebunan sawit skala besar selalu memiliki keterkaitan dengan
land grabbing, perubahan struktur agraria, perubahan lanskap
ekologis, dan perubahan livelihood.
Penelitian tahun 2019 menunjukkan setelah adanya Inpres Moratorium Sawit, ekspansi sawit dilakukan secara diam-diam (behind
the state, adat capture). Ekpansi ini dilakukan oleh smallholder,
pekebun skala kecil, secara perlahan tapi pasti, dalam skala kecil
di bawah 25 ha. Namun, ada big man di baliknya dan ada sistem
pasar tersendiri. Data KPA menunjukkan semakin tinggi ekspansi
semakin tinggi juga konflik agraria yang terjadi. Komnas HAM juga
menunjukkan tingginya pelanggaran HAM di sektor perkebunan sawit.
Inilah yang menjadi tantangan, mampukah moratorium mengerem
fenomena ini?
Moratorium seharusnya dilanjutkan karena masih dibutuhkan. Perlu juga dilakukan beberapa perbaikan. Integrasi kebijakan dari tingkat nasional-daerah-tapak perlu dilakukan misalnya dari RAN KSB
ke RAD KSB hingga ke sertifikasi ISPI. Jadi tidak sekadar ada kebijakan tapi harus ada implementasi. Untuk memastikan tata kelola
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sawit yang berkelanjutan, Perlu adanya ketersediaan data yang
valid, SDM, sumber daya finansial, serta sarana prasarana yang
mendukung.
Pembicara kedua adalah Dodi Slamet Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian. Dodi memaparkan mengenai perkembangan kebijakan
dan tata kelola penyelesaian permasalahan sawit. Saat ini Kemenko
Perekonomian telah menerbitkan Peta Indikatif Tumpang Tindih
Antar IGT. Data saat ini menunjukkan tutupan sawit se-Indonesia
seluas 16,38 juta ha, di mana terdapat 3,6 juta ha atau sekitar 22% tutupan sawit berada di dalam kawasan hutan. Overlay juga dilakukan
terhadap data tutupan sawit dengan HGU, di mana tercatat 4 juta
ha atau 25,3% tutupan sawit telah dilengkapi HGU, sedangkan 12,2
juta ha atau 74,7% tutupan sawit belum dilengkapi dengan HGU.
Tutupan sawit tanpa HGU ini dapat berupa sawit rakyat maupun
sawit milik korporasi.
Tumpang tindih akan diselesaikan melalui UU Cipta Kerja, yaitu
Pasal 110A dan 110B UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah
melalui UU Cipta Kerja, PP No. 43 Tahun 2021 yang ada di bawah Kemenko Perekonomian, dan PP No. 24 Tahun 2021 yang ada di bawah
KLHK. Perlu dicatat juga perbedaan antara keterlanjuran dengan
pelanggaran, di mana keteralnjuran berarti awalnya sesuai dengan
ketentuan, namun terjadi perubahan karena perubahan peraturan,
sehingga kesalahan bukan di pemegang izin.
Pembicara ketiga adalah Suroso, Staf Ahli Bupati Sorong. Dalam
konteks Sorong terdapat APL seluas 150.275,16 ha, di mana seluas
110.545,18 ha telah menjadi perkebunan sawit. Dari luasan APL sawit
tersebut yang baru seluas 37.557,60 ha atau 33,98% saja yang sudah
memiliki HGU. Data ini mengonfirmasi paparan narasumber pertama yang menunjukkan bahwa HGU yang sudah diperoleh pun
belum seluruhnya digunakan.
Adapun rencana pengelolaan eks area konsensi perusahaan yang
izinnya dicabut, sekitar 59.407,16 ha yang masih berstatus hutan akan
dikelola melalui mekanisme perhutanan sosial di mana masyarkat

34

SAWIT WATCH | FWI | GREEANPEACE | KAOEM TELAPAK | MADANI

PROSIDING SERIAL WEBINAR WANASVARA
KOALISI MORATORIUM SAWIT

menjadi bagian penting dalam pengelolaannya. Sedangkan sekitar
46.249,84 ha yang berstatus APL akan dikembalikan menjadi hutan
adat dan/atau menjadi milik masyarakat melalui program TORA.
Sorong berkomitmen menjadi bagian dari perbaikan tata kelola sawit. Sebelum 2021 kami melakukan evaluasi-renaksi berdasarkan
Deklarasi Manokwari, GNPSDA KPK, dan Inpres Moratorium Sawit.
Sedangkan dalam komitmen pelaksanannya, kami melakukan review perizinan hingga tindak lanjut pencabutan izin perusahaan
yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil review izin. Saat
ini Bupati Sorong menghadapi gugatan dari PT IKL, PT PLA, dan
PT SAS di PTUN Jayapura karena perusahaan-perusahaan tersebut
tidak terima izinnya dicabut.
Bupati Sorong berkomitmen untuk menjaga alam dan memberdayakan masyarakat adat. Kami berharap kehadiran investasi menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, menjadi trigger dan
bukan membawa masalah. Masyarakat adat adalah bagian dari investasi, tidak perlu membuat persandingan. Kami berharap investasi di Kab. Sorong berjalan dengan baik melalui investasi hijau dan
pembangunan berkelanjutan.
Pembicara keempat adalah Mouna Wasef, Peneliti Auriga Nusantara yang akan membahas dampak sawit terhadap penerimaan negara. Mouna menunjukkan data bahwa sepanjang pandemik, sektor
perkebunan memiliki perkembangan yang sangat positif. Mei 2021
menjadi rekor ekspor minyak sawit tertinggi sebesar USD3,063 miliar. Data Ditjenbun Kementan 2021 juga menunjukkan bahwa sawit
menyerap tenaga kerja sebanyak 147.350 orang pada 2020. Walaupun demikian penerimaan yang besar ini belum menghasilkan perlindungan lingkungan hidup yang memadai. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa pajak yang diterima oleh pusat dan dibagikan
ke daerah tidak sebanding dengan perlindungan lingkungan yang
seharusnya dilakukan.
Potensi penerimaan dari sektor sawit memang belum optimal,
misalnya terkait PBB, karena ada perbedaan jumlah izin yang terbit dengan pengenaan pajak. Selain itu berdasarkan penelitian Per-
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kumpulan PRAKARSA tahun 2019, pada tahun 1989-2017, minyak
sawit mengalami kebocoran perdagangan keluar dengan underinvoicing sebesar USD1,29 miliar. Analisis GFI tahun 2019 menunjukkan bahwa under-invoicing digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalti dalam negeri.
Pembicara terkahir adalah Mufti Fathul Bahri, Direktur Eksekutif
Forest Watch Indonesia. Mufti menyampaikan bahwa terdapat beberapa kebijakan lain yang dapat meningkatkan kebutuhan lahan,
terutama yang berasal dari kawasan hutan. Misalnya terkait kebutuhan bahan bakar nabati untuk biodiesel. Pada skenario terburuk
apabila kebijakan B50 diterapkan maka dibutuhkan sekitar 9,2 juta
ha lahan baru. Tentunya ini bukan jumlah yang kecil mengingat tutupan sawit saja sudah 16 juta ha lebih.
Terkait tren dari tahun ke tahun selalu menunjukkan adanya penurunan terhadap kawasan hutan. Saat moratorium dilaksanakan ternyata belum dijumpai perubahan signifikan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap implementasi moratorium.
Jika memang belum dilaksanakan dengan baik, maka moratorium
harus dilanjutkan dan diperkuat.
Riset LULCC IPB menunjukkan proyeksi lahan yang sesuai untuk
perkebunan sawit. Terdapat lahan seluas 6,25 juta ha yang sangat
sesuai dan 47,3 juta ha lahan yang sesuai. Seluruhnya berada di kawasan yang belum dibebani izin. Sekalipun cocok, apakah dampaknya sudah dipertimbangkan dengan baik? Terdapat 2,1 juta ha
wilayah adat yang sesuai. Apabila kemudian dibuka untuk sawit,
tentunya akan menimbulkan konflik. Hal-hal seperti inilah yang perlu dipertimbangkan secara berimbang demi keberlanjutan.
Sebelum berlanjut pada sesi diskusi, moderator mempersilakan
Prof. Hariadi Kartodihardjo untuk memberikan tanggapan. Menurut Prof. Hariadi, jika moratorium diperpanjang, artinya pemikiran
kita dipakai. Jika tidak, maka seluruh masalah dianggap selesai. Pertanyaannya, apa yang selesai? Padahal temuan lapangan
menunjukkan masih banyak masalah. Jika moratorium dihentikan
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maka fasilitasi proses illegalitas akan menjadi lebih tinggi, padahal
seharusnya tidak demikian.
Sekadar memperpanjang Inpres Moratorium Sawit memang tidak
cukup. Perlu ada perbaikan dan juga penyertaan peran lembaga
lain yang terkait seperti lembaga keuangan. Mereka semestinya
ikut bertanggung jawab. Perpres 13/2018 mengenai beneficial ownership juga harus dilaksanakan supaya kita tahu siapa yang mendapatkan keuntungan dan memiliki pengaruh besar dari industri
ekstraktif ini.
Diskusi dan Tanya Jawab
Hans dari Mongabay mengajukan pertanyaan kepada seluruh narasumber. Apabila Inpres Moratorium Sawit tidak diperpanjang, apakah bisa dibilang kemenangan bagi industri sawit? Selain itu
adanya penghentian LoI antara Indonesia-Norwegia apakah turut
memberikan kekhawatiran ganda?
Menurut Bayu, ya, karena dapat melanjutkan ekspansi lahan. Bahkan tadi sudah disampaikan mana saja lahan potensial dan hutan
yang akan kembali hilang. Menurut Suroso, ada moratorium atau
tidak bergantung pada komitmen kepala daerah masing-masing.
Jika kepala daerah punya komitmen untuk keberlanjutan, maka
tetap dapat dijaga. Menurut Mouna, diperpanjang atau tidak, yang
pasti tata kelola pajak sawit harus diperbaiki karena akan sangat
merugikan daerah. Menurut Mufti, bukan industrinya yang “menang” melainkan pihak-pihak tertentu. Kita sudah kalah sejak UU
Cipta Kerja disahkan. Namun, masih ada jalan melalui kekuatan
organisasi masyarakat sipil untuk melihat jalur lainnya. Terakhir
dari Prof. Hariadi, penghentian moratorium sawit dan pemutusan
kerjasama internasional dengan Norwegia jelas akan menimbulkan citra negatif. Pembahasannya memang ada di bidang politik
yang tidak ada habisnya. Betul memang manfaat ekonomi sawit luar biasa. Namun, perlu dipastikan penerima manfaatnya agar
berkeadilan.
Bagi Prabianto, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko
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Perekonomian, pertanyaan dari Hans tidak bisa dijawab. Inpres tidak
hanya bicara soal hutan tapi juga ada peningkatan produktivitas
dan perbaikan tata kelola. Memang di tengah pelaksanaan Inpres
Moratorium Sawit muncul UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang memberikan kemudahan penyelesaian masalah di kebun
sawit. Hal ini masih menjadi pekerjaan berat. KLHK memandang Inpres memberikan tren positif karena ada penurunan deforestasi. Ini
yang perlu kita tambahkan dalam rekomendasi senadainya menghendaki perpanjangan. Walaupun ada peluang penambahan izin
baru pasca berhentinya moratorium, nampaknya dengan UU Cipta
Kerja dan peraturan turunannya akan semakin tertib.
Terakhir dalam closing statement masing-masing narasumber.
Bayu menyampaikan bahwa moratorium tanpa perbaikan tata
kelola hanya berjalan di tempat. Suroso mengapresiasi FWI dan berharap bahwa ini menjadi komitmen bersama. Mouna mengharapkan pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas dan bukan
ekspansi. Mufti menggarisbawahi ketergantungan yang sangat
tinggi terhadap sawit yang membuat kita sangat sensitif dengan
apa yang terjadi, sehingga perlu perbaikan tata kelola. Prabianto
menyatakan bahwa peran organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mengawal proses perbaikan tata kelola. Terakhir dari
Hariadi, kita tinggal membuktikan pasca berhentinya kerjasama
dengan Norwegia, kita punya komitmen. Harus membuktikan kemandirian bahwa tata kelola sawit dapat diperbaiki.
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Keypoints:
1.
Banyak capaian yang patut diapresiasi dari daerah, terutama 5 kepala
daerah yang menuangkan Inpres Moratorium Sawit dalam kebijakan
tingkat lokal, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
2.

Pasar merespon moratorium dengan baik karena dianggap sebagai
upaya perbaikan tata kelola di sektor perkebunan sawit. Pasar menginginkan sawit yang dibeli adalah sawit legal yang tidak merusak kawasan hutan.

3.

Hambatan pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit di daerah sebagian
besar berasal dari pendanaan dan pola kerja yang tidak sinkron antara
pusat dengan daerah.

4.

Evaluasi perizinan sawit di Papua Barat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat izin diberikan. Ada 10
kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi perizinan dan terdapat 3
kategori pasca evaluasi bagi perusahaan, yaitu (1) secara sukarela tidak
melanjutkan izinnya, (2) melanggar aturan, dan (3) tidak memenuhi
target dan masih dalam proses evaluasi.

5.

Mayoritas izin perusahaan yang dicabut karena tidak memenuhi kewajiban dalam IUP, tidak mengurus HGU, dan tidak membangun kebun
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Tantangan utama dalam review izin adalah data perizinan yang tidak
lengkap. Adanya Inpres Moratorium Sawit ini menjadi pintu masuk
untuk mengumpulkan data yang ada dari berbagai instansi termasuk
perusahaan.

7.

Terbitnya PP 24/2021 secara nomra memberikan ruang bagi pelaku
usaha untuk mengurus izin karena keterlanjuran atau pelanggaran.
Sisi positifnya bisa menjadi momentum perbaikan dan compliance
terhadap izin termasuk kewajiban pajak. Sisi negatifnya, seolah-olah
sudah bayar langsung diberikan legalitas. Padahal perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

8.

Moratorium seharusnya tidak berbasis waktu tapi capaian yang hendak diraih, sehingga indikator penilaiannya jelas dan nyata dapat terlihat dan dinilai.

Narasumber
• Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch
• Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa
• Benidiktus Hery, Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan
Perkebunan Papua Barat
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Pengantar
Sawit ditempatkan sebagai komoditas andalan Indonesia. Namun,
di sisi lain industri sawit menyimpan persoalan dalam tata kelola,
seperti konflik lahan, ketidakadilan kerjasama plasma-inti, persoalan
buruh, pelanggaran HAM, praktik deforestasi, hingga kebakaran
hutan dan lahan. Inpres Moratorium Sawit hadir sebagai salah satu
kebijakan untuk menjawab persoalan dan memperbaiki tata kelola
sawit di Indonesia. Namun, kebijakan ini akan segera berakhir dan
belum ada tanda-tanda pemerintah untuk memperpanjangnya.
Webinar ini akan mengulas implementasi Inpres Moratorium Sawit
hingga komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan
tata kelola sawit. Webinar kali ini dipandu oleh Dini Pramita, Jurnalis
Tempo, selaku moderator.
Pembahasan
Pemaparan pertama disampaikan oleh Inda Fatinaware, Direktur
Eksekutif Sawit Watch. Inda menyampaikan pengalaman Sawit
Watch selama 3 tahun ke belakang mendampingi kepala daerah
di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk pelaksanaan Inpres
Moratorium sawit. Banyak capaian yang patut diapresiasi dari daerah, terutama 5 kepala daerah yang menuangkan dalam kebijakan
tingkat lokal, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Pasar juga merespon moratorium
dengan baik, karena dianggap sebagai upaya perbaikan tata kelola
di sektor perkebunan sawit oleh Pemerintah Indonesia. Apresiasi
muncul tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri.
Terkait implementasi memang ditemui banyak hambatan. Misalnya di
bulan November 2018 masih ada pelepasan kawasan hutan untuk
sawit PT HIP. Padahal moratorium sudah aktif dan terdapat ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki ditambah dengan adanya kasus
korupsi terkait PT HIP yang sudah diusut KPK. Tiga tahun tidak
cukup untuk menyelesaikan persoalan seperti ini sehingga Inpres
Moratorium Sawit penting untuk diperpanjang.
Hambatan di daerah sebagian besar berasal dari pendanaan dan
pola kerja yang tidak sinkron antara pusat dengan daerah. Namun
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di tengah hambatan tersebut terdapat capaian yang patut diapresiasi seperti pencabutan 14 IUP di Kab. Sorong, Papua Barat dan
pencabutan 16 IUP di Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, seluruhnya dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perizinan.
Selain penaatan izin terhadap regulasi, konflik tenurial dan perampasan lahan juga harus menjadi perhatian. Moratorium izin dapat
meminimalisasi potensi konflik. Citra Indonesia juga akan membaik di dunia internasional apabila moratorium dilanjutkan. Selain
itu masih ada potensi peningkatan produktivitas sawit yang dapat
dioptimalkan. Sawit memang selalu dibanggakan. Namun, cara
pandangannya harus diubah. Manfaata ekonomi yang didapatkan
harus beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Berikutnya adalah pemaparan dari Bustar Maitar, CEO Yayasan
EcoNusa. Baginya, Inpres Moratorium Sawit adalah kebutuhan kita
di Indonesia. Menyambung paparan dari Inda, Bustar menambahkan bahwa pasar menginginkan sawit yang dibeli adalah sawit legal
yang tidak merusak kawasan hutan. Pertanyaannya apakah pendapatan negara dari sawti sudah maksimal? KPK bisa menjelaskan karena punya data tidak optimalnya pungutan dari sektor sawit.
Dalam praktik buruk lain, izin perkebunan sawit diperdagangkan,
izin lainnya dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman.
Seringkali uangnya tidak digunakan untuk membangun tapi digunakan untuk kepentingan lain. Inilah yang menjadi sumber korupsi keuangan negara. Di tengah ketidakpastian moratorium dan
situasi carut marut ini banyak pihak yang berusaha mengambil
keuntungan lebih. Ini yang harus diperbaiki. Kita tidak anti sawit.
Perbaikan tata kelola dilakukan agar sawit tidak hanya memperkaya segelintir orang tapi menjadi berkah bagi negara, berkah bagi
masyarakat, terutama bagi petani juga.
Pengalaman evaluasi perizinan di Papua Barat disampaikan langsung oleh Benidiktus Hery, Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan
Perkebunan Papua Barat. Evaluasi perizinan dilakukan berdasarkan
Permentan 98/2013 dan ketentuan lain mengikuti dasar hukum
saat izin diterbitkan. Ada 10 kriteria yang digunakan oleh Dinas un-

42

SAWIT WATCH | FWI | GREEANPEACE | KAOEM TELAPAK | MADANI

PROSIDING SERIAL WEBINAR WANASVARA
KOALISI MORATORIUM SAWIT

tuk mengevaluasi perizinan, dan terdapat 3 kategori pasca evaluasi, yaitu (1) secara sukarela tidak melanjutkan izinnya, (2) melanggar aturan, dan (3) tidak memenuhi target dan masih dalam proses
evaluasi.
Dari 24 perusahaan, baru 10 perusahaan yang melakukan kewajiban
dengan baik. Sisanya 14 perusahaan izinnya dicabut. Mayoritas tidak
memenuhi kewajiban dalam IUP. Salah satu ketentuan penting
adalah setelah memiliki IUP, maka perusahaan wajib memiliki HGU
dan membangun kebun. Kewajiban ini banyak ditelantarkan dan
tidak dipenuhi. Bahkan IUP tersebut sudah didapatkan lama sejak
periode 2010-2013. Padahal batas waktu memperoleh hak atas
tanah saja hanya 2 tahun.
Tantangan utama dalam review izin adalah data perizinan yang
tidak lengkap. Adanya Inpres Moratorium Sawit ini menjadi pintu
masuk untuk mengumpulkan data yang ada dari berbagai instansi
termasuk perusahaan. Setelah terkumpul izin-izin tersebut dapat
kami evaluasi dan bagikan datanya ke kabupaten juga. Dari sinilah
proses perbaikan tata kelola dimulai, yaitu dari pengumpulan data,
sehingga evaluasi dan pengawasan dapat terlaksana.
Pembicara terakhir adalah Sulistyanto dari Direktorat Monitoring
Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian KPK menunjukkan banyak
terjadi tumpang tindih perizinan sawit dengan izin-izin lainnya. Hal
ini mengakibatkan carut-marutnya tata kelola sawit dimulai dari
perizinan. Dalam proses tidak ada regulasi atau mekanisme yang
mengharuskan antar kementerian atau lembaga saling berkoordinasi. Pada akhirnya praktik seperti ini menimbulkan informasi
asimestris dan menjadi celah korupsi seperti suap untuk mendapatkan izin. Selain itu berbicara mengenai data perizinan, bagaimana identifkasi dan solusi bisa dilaksanakan jika datanya tidak valid?
Dari sinilah peran pengumpulan data dan review izin seperti yang
dilakukan di Papua Barat menjadi penting.
Sudah banyak catatan mengenai penerimaan negara yang belum
optimal dari sketor sawit, dari potensi Rp40 triliun, baru terealisasi
Rp21 triliun. Catatan lainnya termasuk alokasi dana sawit dari BPD-
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PKS yang lebih banyak digunakan untuk subsidi biodiesel, padahal
kebutuhan terbesar ada di pembenahan tata kelola seperti replanting, pengembangan pasar, dan sarana prasarana.
Terbitnya PP 24/2021 secara nomra memberikan ruang bagi pelaku
usaha untuk mengurus izin karena keterlanjuran atau pelanggaran
dalam rentang waktu 3 tahun terakhir. Dilihat dari sisi positifnya
bisa menjadi momentum perbaikan dan compliance terhadap izin
termasuk kewajiban pajak. Tapi dari sisi lain perlu diperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. Jangan sampai hanya karena sudah bayar langsung diberikan legalitas.
Diskusi dan Tanya Jawab
Hans dari Mongabay mempertanyakan apakah review perizinan
hanya dilakukan di Papua Barat saja? Mengapa di provinsi lain belum ada? Jawaban Sulistyo adalah terdapat pilot project yang dilakukan KPK di 5 provinsi, namun pendekatannya kebijakan 1 peta
dalam melakukan review perizinannya.
Selanjutnya pertanyaan dari Tyo, apa yang disiapkan oleh pemerintah apabila Inpres Moratorium Sawit tidak dilanjutkan? Menurut
Inda hal tersebut tidak dapat diprediksi. Jika pemerintah saja tidak
membuka laporan pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit setiap 6
bulan yang menjadi kewajibannya, kita tidak bisa mengamati dan
menilai. Beberapa daerah juga tidak dapat melaksanakan Inpres
Moratorium Sawit karena ketiadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat, ditambah tidak adanya dukungan pendanaan. Tapi kita melihat bahwa Papua Barat bisa tetap melaksanakan meskipun mengalami banyak sekali hambatan.
Kemudian terkait lahan yang dikembalikan oleh perusahaan dari
hasil review izin di Papua Barat, bagaimana tindak lanjutnya? Hery
menjelaskan bahwa adanya UU Otsus dan Perdasus di Papua mensyaratkan setiap kegiatan berbasis lahan wajib menanyakan kepada
masyarakat adat yang ada di situ. Pasca evaluasi perizinan, gubernur
akan secara resmi menyatakan lahan dikembalikan ke masyarakat
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adat dan didukung sesuai potensinya seperti ekowisata atau pertanian sagu.
Terakhir moderator meminta closing statement dari para narasumber. Menurut Inda, tiga tahun tidak cukup untuk hasil tata kelola
yang baik. Perlu perpanjangan dan langkah konkret pelaksanaan
Inpres Moratorium Sawit. Bagi Bustar, moratorium seharusnya tidak
berbasis waktu tapi capaian apa yang mau diraih, sehingga ketika
moratorium selesai ada capaian nyata yang terlihat dan dapat dinilai.
Menurut Hery, memang apa yang dikerjakan pemerintah masih jauh
dari sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dan membutuhkan perpanjangan waktu. Terakhir dari Sulistyanto, perbaikan tata kelola sawit mutlak perlu dilakukan untuk
menghasilkan sawit berkelanjutan ke depannya, terlebih sawit adalah sektor strategis yang memiliki dampak besar baik untuk perekonomian maupun lingkungan.
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Keypoints:
1.
Kebijakan Kebijakan Green Deal Uni Eropa bertujuan untuk mencapai
net zero emission dalam 30 tahun ke depan. Salah satu langkahnya
adalah memotong emisi hingga 55% di 2025 berdasarkan data emisi
1980.
2.

EU terbuka untuk sawit dari Indonesia. Namun, kami juga meminta
standar keberlanjutan yang lebih tinggi di pasar EU. Sedangkan UK
dan USA memang tidak memiliki target seambisius EU. Namun, proses
legislasi yang sedang berlangsung di masing-masing parlemen negara
tersebut menunjukkan tren yang sama, bahwa negara-negara bergerak
pada tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Bagi Indonesia hal ini
bisa menjadi berkah sekaligus polemik.

3.

Tantangan petani kecil terhadap keberlanjutan antara lain pada akses
pasar, mahalnya biaya sertifikasi, rendahnya produktivitas, hingga
konservasi lingkungan dan perlindungan hutan yang belum diakomodasi dalam skema sertifikasi.

4.

Sejak 1990-2019 data menunjukkan 6,5 juta kawasan hutan telah berubah menjadi kebun sawit. Secara data masih ada sekitar 713.000 ha
sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan. Catatan lainnya ada
pada penyelesaian keterlanjuran, evaluasi perizinan, dan penerapan sanksi. Inpres Moratorium Sawit diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah seperti ini.

5.

Keadaan pasar yang sedang tidak menentu karena pandemik, turunnya produksi CPO Malaysia, turut membawa berkah bagi harga CPO
Indonesia. Namun, kondisi ini hanya akan berlangsung sementara.
Hikmah moratorium ada dalam menjaga kestabilan pasar Indonesia
dari naik-turunnya harga pasar sawit.

6.

Semangat ISPO adalah belajar dari SVLK, sedangkan dalam SVLK peran Pemantau Independen sangat penting. Hal yang sama diharapkan
turut diimplementasikan dalam ISPO sehingga terdapat mekanisme
pengawasan di lapangan yang lebih baik.

Narasumber
• Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia
• Siobhan Pearce, Environmental Investigation Agency
• Mansuestus Darto, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa
Sawit
• Irfan Bakhtiar, SPOSI-KEHATI
• Abu Meridian, Kaoem Telapak
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Pengantar
Sejumlah kebijakan telah diterapkan Pemerintah Indonesia untuk
menjawab permasalahan sawit, termasuk penerapan ISPO dan Inpres Moratorium Sawit. Di sisi lain, negara-negara konsumen seperti
Uni Eropa (EU), Inggris (UK) dan Amerika Serikat (USA) juga mulai
mewujudkan komitmen mereka untnuk mengurangi dan menghentikan deforestasi global salah satunya melalui rantai pasok komoditas yang bebas dari perusakan hutan. Kebijakan pasar dari
negara-negara tersebut tentunya akan berdampak pada Indonesia.
Serial webinar wanasvara terakhir ini dipandu oleh Giorgio Budi Indarto dari Madani Berkelanjutan selaku moderator.
Pembahasan
Narasumber pertama adalah Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa
untuk Indonesia. Vincent menceritakan EU yang sedang mendorong kebijakan net zero emission melalui kebijakan Green Deal
dengan target untuk 30 tahun ke depan. Salah satu langkah yang
dilakukan adalah perencanaan iklim sesuai Paris Agreement dan
pengurangan emisi hingga 55% di tahun 2025 berdasarkan benchmark tahun 1990.
EU juga telah menyusun paket proposal unutk mencapai target
emisi yang dapat dijabarkan dalam beberapa poin dan kategori.
Pertama, penetapan harga polutan yaitu karbon. Kami akan melibatkan sektor-sektor yang sebelumnya dikecualikan dan tidak terikat kewajiban seperti angkutan darat dan laut. Kedua, transportasi
atau pengangkutan. Sederhananya meminta kendaraan untuk memenuhi standar emisi yang lebih tinggi, serta meminta maskapai
penerbangan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih bersih. Energi terbarukan beserta dukungan pendanaannya juga akan
menjadi perhatian.
Terkait sawit, EU terbuka untuk sawit dari Indonesia. Namun, kami
juga meminta standar keberlanjutan yang lebih tinggi di pasar EU.
Aspek paling penting yang perlu dipastikan adalah bahwa produk
tersebut tidak berkontribusi dalam deforestasi. Petani kecil dan swa-
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daya juga memiliki peran penting. Negara perlu mendukung mereka termasuk mendorong sertifikasi seperti ISPO, sehingga petani
kecil dan swadaya mencapai keberlanjutan.
Berikutnya adalah pemaparan dari Siobhan Pearce, Environmental Investigation Agency. Siobhan banyak membahas mengenai
UK dan USA. Mirip seperti EU, tren saat ini adalah UK menghindari
penggunaan bahan baku yang berasal dari deforestasi ilegal. Target
UK memang tidak seambisius EU. Namun sudah ada proses yang
berlangsung di parlemen untuk UK Environment Bill.
Selanjutnya di USA terdapat proses di parlemen mengenai Schatz
Bill yang memuat ketentuan bebas bahan baku ilegal hutan penyebab deforestasi. Perusahaan dengan risiko tinggi harus bisa
melacak rantai pasoknya. Deforestasi ilegal juga akan dikaitkan
dengan kejahatan finansial. Dalam waktu dekat diharapkan Schatz
Bill disetujui. Jadi secara umum, EU, UK, dan USA telah mulai melakukan hal yang sama. Bagi Indonesia hal ini bisa menjadi berkah ataupun polemik.
Pembicara selanjutnya adalah Mansuestus Darto, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit. Terkait askes pasar, petani kecil
sawit hampir selalu menjualnya ke tengkulak. Hal ini disebabkan
oleh legalitas mereka. Petani kecil tanpa SHM bukan berarti lahan
yang mereka kelola ilegal. Tapi karena pengurusan SHM membutuhkan biaya tinggi, Rp3-5 juta per ha. Jumlah yang tidak sedikit
bagi petani kecil yang lebih memilih membeli bibit dan pupuk.
Tantangan lainnya yang dihadapi petani kecil yang melakukan konservasi hutan justru jauh dari paradigma pasar, karena secara rantai
pasok tetap menjual ke tengkulak. Petani tidak dapat menjual ke
pabrik karena sudah ada individual growers. Ini yang perlu didiskusikan. Apakah petani kecil yang melakukan konservasi lingkungan
dan perlindungan hutan harus masuk skema sertifikasi, atau hutan
yang terjaga tersebut menjadi bukti keberlanjutan mereka? Akses
pasar inilah yang perlu diperbaiki, misalnya dengan tidak perlu terbebani sertifikasi karena risikonya yang kecil. Penting untuk mem-
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prioritaskan petani kecil karena jumlahnya yang sangat besar di Indonesia.
Setelah membeberkan tantangan dan realita petani dari lapangan,
berikutnya adalah pemaparan dari Irfan Bakhtiar, SPOSI-KEHATI.
Melihat data yang dimiliki KEHATI, rupanya EU adalah importir besar sawit hingga saat ini. Dalam tren ini mau tidak mau kita melihat adanya Green Deal, Renewable Energy Directive II, hingga due
diligence sebagai market barrier sawit Indonesia, padahal jumlah
ekspornya sangat besar ke EU. Inisiatif EU yang disampaikan oleh
pembicara sebelumnya menjadi dorongan sekaliigus tantangan
bagi Indonesia.
Data menunjukkan 6,5 juta kawasan hutan berubah menjadi lahan
sawit sejak 1990-2019, baik yang legal maupun yang ilegal. Kita tidak
bisa kembali lagi dari titik ini. Secara data, masih ada sawit rakyat
yang ada di dalam kawasan hutan, sekitar 713.000 ha. Selain itu
produktivitas sawit rakyat juga masih rendah. Dari sinilah kemudian
peran pemerintah masuk melalui Inpres Moratorium Sawit karena
turut mengamanatkan peningkatan produktivitas. Namun, meski
moratorium sudah berakhir dan belum ada informasi akan diperpanjang, tapi pekerjaan rumah masih belum selesai.
Sebagai rekomendasi, Inpres Moratorium Sawit perlu dilanjutkan
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai tersebut. Beberapa catatan lainnya adalah penyelesaian keterlanjuran,
evaluasi perizinan, peningkatan produktivitas, hingga penerapan
sanksi. Selain itu perlu adanya implementasi jangka benah, pemetaan,
pendataan, dan registasi. Sawit bukan masalah haram-halal, dan
hutan juga tidak seharusnya monokultur. Semuanya perlu diatur
dengan tata kelola yang baik agar fungsi ekosistemnya optimal.
Pemaparan terakhir dalam diskusi ini disampaikan oleh Abu Meridian dari Kaoem Telapak. Abu membuka pemaparannya dari data
global outlook yang menunjukkan bahwa suplai sawit diproyeksikan meningkat dengan rate 1,3% per tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, trigger peningkatan produksi sawit ada pada kebiakan
biodiesel.
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Catatan dari Kaoem Telapak adalah pembukaan lahan seharusnya
tidak dilakukan lagi dan pemerintah harus fokus pada peningkatan
produktivitas untuk mencapai target 2045. Harus diperhatikan apa
kendala produktivitas kita sampai kalah dengan Malaysia. Ini adalah
tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Pertanyaan pertama membahas mengenai posisi ISPO di pasar
EU dan tolok ukur forest risk untuk memenuhi standar EU. Menurut Vincent Piket secara objektif tidak ada posisi pasar untuk ISPO
dan belum bisa menilai seberapa jauh pengaruhnya dengan pasar.
Namun Piket mendorong sertifikasi ISPO diterapkan secara luas di
Indonesia. Terkait moratorium memang menjadi diskusi panas di
Indonesia. EU mencatat argumen dari berbagai pihak. Namun, dari
persepsi publik, moratorium sangat membantu dengan berbagai
cara.
Pertanyaan selanjutnya terkait dampak Inpres Moratorium Sawit
terhadap petani kecil. Menurut Darto belum ada langkah konkret
yang dilakukan pemerintah meskipun sudah disebutkan di dalam
Inpres seperti amanat untuk peningkatan produktivitas. Salah satu
kuncinya ada di peremajaan sawit dan pembukaan akses pasar bagi
petani kecil yang dapat mendorong peningkatan produktivitas.
Kemudian terdapat pertanyaan mengenai definisi deforestasi konversi lahan yang berdampak ke emisi GRK. Menurut Ifran, produksi
CPO saat ini sedang mencapai titik tinggi dengan harga yang baik.
Situasi ini menjadikan seolah demandnya tinggi. Padahal hal ini
disebabkan antara lain karena pengurangan produksi di Malaysia
karena pandemik. Jika pasokan kembali normal maka harga akan
turut mengikuti. Jadi salah jika dianggap sekarang adalah saat yang
tepat untuk ekspansi. Jawaban ini juga menggambarkan siapa yang
diuntungkan oleh Inpres Moratorium Sawit, yaitu grower baik petani
kecil maupun menengah. Hikmah moratorium ada dalam menjaga
kestabilan pasar Indonesia dari naik-turunnya harga pasar sawit.
Terkait target CPO hingga 60 juta ton di tahun 2045 yang membu-
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tuhkan tambahan lahan hingga 5 juta ha, apakah sudah termasuk
kalkulasi oversupply CPO saat ini dan demand dari biodiesel?
Menurut Abu proyeksi tersebut berdasarkan data BPS dengan analisis Kaoem Telapak berdasarkan data luasan. Dengan rate yang ada
tentunya kita tidak mau adanya pelepasan kawasan hutan lagi.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran CSO dalam konteks ISPO baru. Menurut Abu, semangat penguatan ISPO adalah
belajar dari SVLK. Pemantau Independen dari CSO ingin terlibat dan
memanfaatkan peluang dalam ISPO baru agar pelaksanaannya di
lapangan sesuai dengan harapan. Sementara Irfan menambahkan
bahwa ISPO baru ini fokus pada kriteria dan indikator sedangkan
dukungan untuk pekebun terlewat. Pemerintah harsunya membereskan legalitas lahan pekebun terlebih dahulu sebelum melaksanakan ISPO baru sehingga tercipta kolaborasi yang baik, termasuk dengan perusahaan yang bisa membantu pendataan.
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