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MENJAGA KREDIBILITAS SVLK MELALUI
PEMANTAUAN INDEPENDEN

S

Sumber: jpik

istem Verifikasi Legalitas

pembalakan liar secara

sesuai dengan ketentuan

Kayu (SVLK) mulai

signifikan, dan sekaligus

peraturan perundang-

diimplementasikan

meningkatkan pendapatan

undangan) tidak perlu melalui

tahun 2010 sebagai salah satu

pemerintah dari ekspor kayu.

pemeriksanaan uji tuntas (due

sistem dalam terlaksananya

Setelah melalui banyak proses,

diligence) karena sistem ini

Kesepakatan Kemitraan Sukarela

Indonesia resmi menjadi negara

telah diakui oleh Uni Eropa.

tentang Penegakan Hukum, Tata

pertama dunia yang menerima

Kelola, dan Perdagangan di

Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini

Sejalan dengan suka cita

Bidang kehutanan (FLEGT VPA).

ekpor kayu yang menggunakan

Indonesia atas diresmikannya

Kesepakatan antara pemerintah

dokumen V-Legal (Dokumen

Lisensi FLEGT, peran Pemantau

Indonesia dan Uni Eropa

yang menyatakan bahwa produk

Independen Kehutanan dalam

merupakan salah satu upaya

kayu tujuan ekspor memenuhi

menjamin dan memastikan

agar mampu mengurangi

standar verifikasi legalitas kayu
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kredibilitas SVLK pun semakin

Malaka, Kabupaten Gunung

Dalam pelaksanaan pemantauan

kuat. Capaian Indonesia dalam

Mas.

, JPIK menggali informasi dari

mendapatkan lisensi FLEGT

Pemantauan ini merupakan

berbagai pihak dengan metode

menjadikan SVLK menjadi sorotan

bentuk tindak lanjut atas

wawancara, baik melalui

dunia atas kredibilitasnya. Oleh

temuan JPIK bersama EIA

masyarakat sekitar, pekerja, dan

karena itu dalam menjamin

pada tahun 2014 silam

aparat desa. Untuk memperkuat

implementasi SVLK telah sesuai

(unduh laporan di

bukti hasil pemantauan

dengan peraturan yang telah

http://jpik.or.id/info/wp-con

dilapangan, JPIK juga melakukan

ditetapkan perlu dilakukan

tent/uploads/2014/12/Permit permohoanan data kepada

pengawasan salah satunya melalui

ting-Crime-Indonesia-languag

pemerintah daerah, serta

pemantauan implementasi SVLK

e-version.pdf), dimana

pengambilan dokumentasi foto

oleh pemantau independen.

laporan dugaan pelanggaran

dan video menggunakan drone

Jaringan Pemantau Independen

yang telah dilaporkan kepada

(Wahana Tanpa Awak). Tujuh

Kehutanan (JPIK) sebagai salah

penegak hukum tidak

perusahaan menjadi target JPIK

satu pemantau independen yang

mendapat tindakan serius.

dalam melakukan pemantauan

secara resmi telah terdaftar dalam

Pemantauan kembali oleh

implementasi SVLK di Bereng

Kementerian Lingkungan Hidup

JPIK dan EIA menemukan

Malaka, diantaranya IPK PT

dan Kehutanan secara aktif

masih ada tindakan

Prasetya Mitra Muda, IUHK Juita,

melakukan pemantauan sejak

kecurangan para pelaku ilegal

IUPHHK T Jimmy Candra, UD

SVLK diimplementasikan. Paska

yang merusak reformasi

Usaha Baru Maju,

diresmikannya Lisensi FLEGT, JPIK

industri kayu di Indonesia

UD Family Lambung, serta dua

terus melakukan pemantauan

melalui SVLK (unduh laporan

perusahaan lain yang tidak

implementasi SVLK. Pada akhir

lanjutan di

diketahui namanya.

2016 dan awal tahun 2017 JPIK

http://jpik.or.id/perusahaan-s Sulitnya akses jalan menuju

melakukan pemantauan di

awit-ilegal-dan-kekebalan-huk lokasi pemantauan, penolakan

Kalimantan Tengah, di Desa

um-masih-menggerogoti-refo

dari masyarakat dan pekerja

Bereng

rmasi-kayu-di-indonesia-2/

perusahaan untuk memberikan
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data dan informasi merupakan

Pemantauan implementasi

penilai independen selaku

kendala dan hambatan yang

SVLK secara independen

auditor SVLK serta pemerintah

ditemui dalam pemantauan.

penting dilakukan secara

dalam melakukan fungsi

Namun hal tersebut tidak menjadi

berkala khususnya terhadap

pengawasan atas kepatuhan

kendala besar bagi JPIK untuk

perusahaan atau pemegang

perusahaan/ pemegang izin

mengumpulkan bukti yang akurat.

izin yang telah mendapatkan

terhadap peraturan yang

Dukungan dari pemerintah dan

sertifikat SVLK. Selain sebagai

berlaku, sehingga SVLK akan

pihak terkait sangat penting bagi

upaya dalam menajaga dan

terus kredible dimata dunia.

pemantau independen agar

menjamin kredibilitas SVLK

kegiatan pemantauan dapat

juga membantu lembaga

terlaksana dengan baik.

sertifikasi dan lembaga
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JPIK TINGKATKAN KAPASITAS
PEMANTAUAN BAGI ANGGOTANYA

K

eberlanjutan pemantauan
implementasi SVLK adalah
hal yang penting untuk
dipastikan keterlaksanaannya.
Terlebih lagi dengan mulai
diberlakukannya lisensi FLEGT VPA,
pemantauan implementasi SVLK
harus dapat dilakukan secara
kontinu untuk menjamin dan
menjaga kredibilitas SVLK.
Meningkatkan kapasitas pemantau
independen menjadi salah satu
upaya untuk mendukung
keberlanjutan pemantauan
implementasi SVLK.

Kegiatan yang berjudul
“Pelatihan Tingkat Lanjut
Pemantauan Implementasi
SVLK dan Pelaporan Bagi
Anggota JPIK” ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas
anggota JPIK dalam melakukan
pemantauan SVLK baik dalam
hal melakukan riset meja,
pemantauan lapangan, serta
bagaimana membuat laporan
hasil pemantauan dan laporan
keluhan kepada lembaga
sertifikasi atau instansi terkait
apabila ditemukan adanya
ketidaksesuaian terhadap
Jaringan Pemantau Independen
Kehutanan (JPIK) yang merupakan kriteria dan indikator dalam
sertifikat SVLK. Sehingga, pada
salah satu lembaga pemantau
saat pelaksanaan pemantauan
independen di Indonesia
implementasi SVLK
melakukan kegiatan pelatihan
peningkatan kapasitas anggotanya kedepannya, anggota JPIK
selama tiga hari di Bogor. Pelatihan dapat melakukan pemantauan
lebih mendalam baik dalam
yang dilaksanakan pada bulan
melakukan riset meja ataupun
Maret 2017 ini diikuti oleh 16
pemantauan dilapangan.
orang anggota JPIK yang berasal
Sehingga temuan
dari Jawa Barat, Banten, Sulawesi
ketidaksesuaian dengan
Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Utara, Sumatera Barat, peraturan yang berlaku hasil
dari pemantauan dapat
Sulawesi Tengah, Lampung,
ditindaklanjuti menjadi
Kalimantan Timur, Jawa Timur,
laporan keluhan dan dapat
Sulawesi Tenggara, dan Papua
Barat.
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ditindaklanjuti dengan serius oleh
lembaga terkait.
Menariknya, pada pelatihan ini
JPIK menghadirkan Bapak
Komarudin selaku perwakilan
Direktorat Iuran dan Peredaran
Hasil Hutan sebagai narasumber
penatausahaan hasil hutan, Ibu
Laksmi Banowati dan Bapak Sigit
Pramono dari Direktorat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari sebagai narasumber
update FLEGT VPA, dan Bapak
Hendy Saputra dari Lembaga
Sertifikasi sebagai narasumber
pemahaman kerja auditor dan titik
kritis dalam pemenuhan standar
penilaian dan verifikasi dalam
sertifikasi. Pada kesempatan ini,
peserta mengutarakan harapannya
untuk mendapatkan hak akses
pada portal SIPUHH sehingga pada
saat pemantauan, pemantau
dapat melakukan pengecekan
secara langsung. JPIK berharap,
dengan terlaksananya pelatihan ini
dapat lebih meningkatkan
pengetahuan dan semangat
anggota JPIK dalam melakukan
pemantauan implementasi SVLK.
[end]

KEBERLANJUTAN PENERAPAN
DKP DAPAT CEDERAI KREDIBILITAS SVLK
Oleh: Hendy Saputra (PT TRIFOS International Sertifikasi)
tahun 2016). Pertama,
memastikan pemenuhan
standar dengan skema
sertifikasi yang dilakukan oleh
pihak ketiga yang independen
(LP&VI, Lembaga Penilai &
Verifikasi Independen) untuk
mendapatkan Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (SPHPL), dan/atau
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK).
Penilaian PHPL hanya mencakup
objek hutan negara yang
dikelola oleh pemegang izin
Sumber: jpik

S

(kecuali IPK) atau KPH,
sementara Verifikasi Legalitas

istem Verifikasi Legalitas

Peraturan Menteri Lingkungan

Kayu (SVLK) merupakan

Hidup dan Kehutanan nomor

sistem wajib bagi pemilik

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3

usaha perkayuan yang pertama

/2016 yang ditetapkan dan

kali diatur melalui Permenhut

mulai diberlakukan pada

P.38/Menhut-II/2009 tentang

tanggal 1 Maret 2016.

Standar dan Pedoman Penilaian

Peraturan yang mengatur

Kinerja Pengelolaan Hutan

SVLK memiliki 2 konsep untuk

Produksi Lestari dan Verifikasi

memastikan pemenuhan

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin

terhadap standar kelestarian

atau pada hutan hak. Sistem yang

dan/atau legalitas kayu yang

telah berjalan selama lebih dari 8

telah ditetapkan dalam aturan

tahun ini telah mengalami lima kali

pelaksanaannya (standar dan

revisi dan perubahan peraturan,

pedoman penilaian SVLK

dan saat ini diatur melalui

diatur dalam Perdirjen P.14
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Kayu memiliki cakupan yang
lebih luas yaitu dari hulu (baik
hutan negara maupun hutan
hak) hingga ke hilir (industri
primer, industri lanjutan,
pemegang TDI, IRT, TPT,
Eksportir Non Produsen).
Hingga Maret tahun 2017,
sebanyak 3.660 industri dan
usaha berbasis kehutanan telah
tersertifikasi SVLK. (sumber data
dari SILK Online 8 Maret 2017).
Kedua, pemastian pemenuhan
standar dengan skema Deklarasi

Sumber: jpik

Kesesuaian Pemasok (DKP).

kesesuaian Pemasok (DKP)

menggunakan Tanda V-Legal

Skema ini mengacu kepada

adalah pernyataan

baikpada dokumen angkutan

standar internasional yang

kesesuaian yang dilakukan

atau pada kayu/produk kayu

diadopsi sebagai Standar Nasional

oleh pemasok berdasarkan

sebagai penanda bahwa kayu

Indonesia (SNI) yaitu SNI ISO/IEC

bukti pemenuhan atas

tersebut telah bersertifikat

17050:2010 tentang penilaian

persyaratan. Secara

SVLK. Begitu pula bagi kayu

kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian

mudahnya dapat

bulat dan produk kayu olahan

Pemasok – (Standar ini terdiri dari

diterjemahkan bahwa DKP

yang telah dilengkapi DKP juga

2 bagian yaitu ISO/IEC

dalam skema SVLK

berhak untuk menggunakan

17050:2010-1 Bagian 1 :

merupakan suatu deklarasi

tanda V-Legal yang sama.

Persyaratan Umum dan SNI

yang diterbitkan oleh

Lalu, apakah skema DKP yang

ISO/IEC 17050-2:2010 Bagian 2 :

pemasok kayu yang berisi

menggunakan skema self

Dokumen Pendukung).

jaminan bahwa kayu atau

declare ini efektif memberikan

Berdasarkan standar tersebut,

produk kayu yang disertai

jaminan legalitas kayu

tujuan adanya deklarasi adalah

dengan DKP tersebut telah

sebagaimana jaminan legalitas

untuk memberikan jaminan

memenuhi persyaratan

kayu yang diberikan oleh pihak

kesesuaian obyek yang

standar verifikasi legalitas

ketiga melalui skema sertifikasi?

diidentifikasi terhadap

kayu sesuai dengan standar

Merujuk kepada standar SNI

persyaratan tertentu yang dirujuk,

yang diacu atau dapat

ISO/IEC 17050:2010, penerbitan

dan untuk memperjelas siapa

disebut dengan self declare.

deklarasi kesesuaian harus

yang bertanggung jawab atas

Pemegang izin yang telah

didasarkan pada hasil suatu

kesesuaian dan deklarasi.

mendapatkan sertifikat SVLK

jenis kegiatan penilaian yang

Sementara menurut permenLHK

(baik SPHPL atau SLK)

tepat (misalnya pengujian,

P.30 tahun 2016, Deklarasi

memiliki kewajiban untuk

pengukuran, audit, inspeksi,
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Contoh penerbitan DKP:
Petani/pengelola hutan hak dapat menerbitkan DKP atas kayu bulat hasil budidaya
hutan hak yang akan dikirim ke pembeli/industri penggergajian. Dengan demikian
petani/pengelola hutan hak tersebut telah menjamin bahwa kayu bulat tersebut telah
memenuhi standar dan kriteria legalitas kayu untuk hutan hak. Standar ini sama persis
dengan standar yang digunakan untuk melakukan penilaian tentang legalitas kayu untuk
hutan hak yang dilakukan oleh pihak independen (LPVI).
Contoh lainnya, industri primer dengan kapasitas produksi dibawah 6.000 m3/tahun yang
hanya mengolah kayu hutan hak dapat menerbitkan DKP atas hasil olahannya, berupa kayu
gergajian, untuk dikirim ke industri lanjutan. Maka dengan DKP tersebut, pemilik atau
pengelola industri primer telah menjamin bahwa Industri pengolah kayu gergajian tersebut
telah memenuhi standar legalitas kayu untuk lingkup IUIPHHK dengan kapasitas dibawah
6.000 m3 (dalam standar diantarnya telah memiliki izin yang lengkap, dokumen bahan baku
yang lengkap, menerapkan K3 dan mematuhi aturan ketenagakerjaan, dsb).

atau pemeriksaan) yang

pelengkap administrasi saja.

peraturan. Selain itu, informasi

dilaksanakan oleh satu atau lebih

Bukti-bukti telah

tentang pemantauan oleh

pihak, baik pihak pertama, pihak

dilakukannya penilaian

Pemantau Indepdenen tentang

kedua atau pihak ketiga. Seluruh

kesesuaian yang seharusnya

implementasi dan penggunaan

kegiatan penilaian ini harus

dilakukan dengan

DKP juga sangat minim tersedia

didokumentasikan dengan baik dan

menggunakan standar

(jarang menjadi objek

bisa ditelusuri setiap saat jika

legalitas kayu sesuai lingkup

pemantauan).

diperlukan.

penerbit DKP sulit untuk

Hal ini semakin menguat ketika

Implementasi Deklarasi Kesesuaian

ditemukan. Selain itu

DKP untuk kayu-kayu yang

Pemasok (DKP) dalam SVLK, yang

mekanisme kontrol yang telah

berasal dari hutan hak melekat

telah berjalan lebih dari 3 tahun

diatur melalui inspeksi acak

pada dokumen angkutan kayu

(sejak ditetapkan pertama kali pada

dan inspeksi khusus pun

hutan hak (baca : nota

Permenhut P43 tahun 2014) hingga

hingga saat ini seperti tidak

angkutan). Hal ini mulai diatur

saat ini, masih jauh dari standar

dijalankan. Tidak ada

pada permenLHK P21 tahun

yang diacu ketika konsep DKP

informasi yang memadai atas

2015 tentang Penatausahaan

tersebut disusun. Pada umumnya

telah dilaksanakannya

Hasil Hutan yang berasal dari

DKP yang diterbitkan oleh pemasok

inspeksi umum dan inspeksi

hutan hak, hingga aturan yang

berikut bukti pengecekan DKP yang

khusus pengawasan DKP

saat ini masih berlaku yaitu

dilakukan oleh pihak penerima

sesuai dengan pedoman yang

PermenLHK P.85 tahun 2016

nyaris hanya sebagai dokumen

telah ditetapkan dalam

tentang Pengangkutan Hasil
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Hutan Kayu Budidaya yang berasal

negatif secara langsung.

diterapkan adalah

dari Hutan Hak.

Beberapa dampak tersebut

IUIPHHK diperkenankan

Tujuan awal penerapan sistem DKP adalah sebagai berikut :
1. Menurunnya daya jual
awalnya untuk memberikan

menerima kayu bulat
yang tidak bersertifikat

kemudahan jaminan legalitas kayu

kayu bulat hutan

asalkan dilengkapi

bagi kayu-kayu hasil budidaya dari

rakyat/hutan hak yang

dengan DKP.

hutan hak baik kayu bulat maupun

telah mendapatkan

yang telah diolah oleh industri

SLK. Hampir sebagian

hutan hak ber SLK untuk

dengan tanpa perlu adanya

besar pengelola hutan

dapat mendapatkan

kegiatan sertifikasi yang

hak hasil budidaya

akses langsung ke

membutuhkan biaya. Dengan

yang telah

IUIPHHK tanpa melalui

pertimbangan bahwa pengelolaan

mendapatkan SLK saat

pengepul/perantara

dan administrasi kayu hutan hak

ini tidak

menjadi hilang karena

harus semakin dipermudah

memperpanjang

saat ini para

sementara jaminan legalitas kayu

kepemilikan SLK nya

pengepul/perantara

harus tetap dijalankan, maka

karena tidak

dapat menerbitkan DKP.

konsep DKP ini diterapkan dalam

mendapatkan insentif

lingkup khusus tersebut. Hingga sat

apapun dari

hak/rakyat secara lestari

ini, DKP dapat digunakan sebagai

kepemilikaan SLK

yang dibuktikan dengan

jaminan legalitas kayu atas kayu

tersebut. Awalnya para

instrumen sertifkasi akan

bulat hasil pemanenan dari hutan

pengelola berharap

menjadi sangat tidak

hak hingga produk olahannya yang

kayu bulat hasil

populer karena secara

dihasilkan oleh industri atau

produksi mereka

ekonomi tidak akan

pengrajin serta tempat

mendapatkan akses

mampu berkompetisi

penampungan terdaftar yang

yang lebih luas

dengan kemudahan

menampung kayu bulat maupun

daripada kayu bulat

penggunaan DKP.

kayu olahan yang berasal dari

dari hutan hak yang

4. Dorongan bagi pemilik

hutan hak. Namun, mengingat

belum memiliki SLK.

penggergajian

munculnya dampak penerapan DKP

Terutama saat ada

kayu/sawmill yang

terhadap kredibilitas SVLK sebagai

wacana bahwa

mengolah kayu hutan

suatu sistem legalitas kayu di

IUIPHHK hanya boleh

rakyat/hutan hak untuk

Indonesia yang telah diakui secara

menerima kayu bulat

memperoleh perizinan

Internasional, perlu mendorong

yang telah bersertifikat

yang lengkap seperti

untuk dilakukannya peninjauan

baik SPHPL maupun

IUIPHHK, SIUP, TDP,

kembali terhadap sistem ini.

SLK. Namun

Dokumen Lingkungan

Perpanjangan penerapan DKP

kenyataannya upaya

dan dokumen legalitas

dapat mencederai kredibilitas SVLK

tersebut sia-sia karena

lainnya menjadi sangat

karena memberikan dampak

kebijakan yang

berkurang. Dokumen-

2. Harapan bagi pengelola

3. Pengelolaan hutan

dokumen tersebut
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menjadi objek yang

agar pengelola hutan hak,

industri yang ber DKP setiap

diverifikasi apabila

IKM, dan

tahunnya semakin menurun

penggergajian

penggergajian/sawmill kayu

sehingga pada tahun keenam

kayu/sawmill mengajukan

hutan rakyat mampu

sejak kebijakan dijalankan,

sertifikasi SVLK. Namun

menyiapkan diri lebih lanjut

industri hanya akan menerima

dengan menggunakan DKP, untuk mengikuti sertifikasi

bahan baku industri yang telah

tidak ada yang melakukan

legalitas kayu. Salah satu opsi

memiliki sertifikat SVLK (SPHPL

pengecekan terhadap

yang dapat diambil adalah

dan/atau SLK). Dengan

kebenaran dan keberadaan dengan menerapkan

demikian, Implementasi SVLK

dokumen-dokumen

kebijakan kuota penerimaan

akan berjalan dengan penuh

tersebut.

kayu ber DKP berjenjang bagi

kredibilitas sekaligus dapat

Agar dampak ini tidak terus

industri yang mengolah kayu

mengurangi celah bagi praktek

mengarah kepada ancaman

rakyat. Dimana dalam jangka

penyelundupan kayu ilegal.

kredibilitas SVLK, seharusnya

waktu tertentu (misal 5

[end]

penerapan penggunaan DKP ini

tahun), persentase

hanyalah sebagai kebijakan transisi penerimaan bahan baku

9

Kayu, Bisnis, dan Ketakutan
Masyarakat Adat
Oleh: Wengki Purwanto (FP JPIK Sumbar/PBHI Sumbar) & Yuafriza (YCMM)

Sumber: jpik

H

utan adalah penyangga
sekaligussumber
kehidupan. Olehnya,
bangsa Indonesia sangat
menyadari bahwa hutan sebagai
karunia Tuhan harus dijaga dan
dikelola sebaik mungkin untuk
kemakmuran rakyat. Kesadaran
dan komitmen tersebut dituangkan
dalam pasal 33 UUD 1945. Untuk
mewujudkan kemakmuran rakyat,
pengelolaan dan pemanfaatan
hutan tidak bo leh hanya

mempertimbangkan
nilai
ekonomis semata, namun
perlu sinergi dengan nilai dan
fungsi ekologis, sosial-budaya
dan kearifan lokal masyarakat
(adat) Indonesia.
Melalui pasal 23 UU 41 tahun
1999 tentang kehutananan
sebagaimana telah diubah
dengan UU 19 tahun 2004
ditegaskanbahwa
pemanfaatan hutan (baca
hasil hutan kayu) bertujuan
untuk memperoleh manfaat
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yang optimal bagi kesejahteraan
seluruh masyarakat secara
berkeadilan dengan tetap
menjaga kelestariannya. Selaras
itu, untuk mampu menembus
pasar Uni Eropa, 30 september
2013 pemerintah Indonesia
menandatangani Persetujuan
kemitraan sukarela (Voluntary
Partnership Agreement/VPA
dengan Pemerintah Uni Eropa
tentang Penegakan Hukum
Kehutanan, Penatakelolaan dan
Perdagangan ( Forest L aw
Enforcement, Governance and
Tra d e / F L EG T ) . Ke m i t ra a n
tersebut diratifikasi melalui
Perpres No. 21 tahun 2014
tentang Pengesahan Persetujuan
Kemitraan Sukarela antara
Republik Indonesia dan Uni
Eropa tentang Penegakan
Hukum
Kehutanan,
Penatakelolaan,dan
Perdagangan Produk Kayu ke Uni
Ero pa. Tujuan, kom i tmen
dan/atau semua kondisi yang
digambarkan diatas berlaku bagi
seluruh wilayah Indonesia,
termasuk Sumatera Barat.
Dalam konteks Sumatera Barat,
Pada tanggal 19 oktober 2004,
Menteri Kehutanan Republik
I n d o n e s i a m e n g e l u a r ka n
S K. 413/Men hut- I V/2004
tentang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Alam (IUPHHK-HA) atas nama PT.
Salaki Summa Sejahtera (PT. SSS)
dengan luas 48.420 (empat
puluh delapan ribu empat ratus
dua puluh ribu) hektar di
KabupatenKepulauan
Mentawai, SK tersebut berlaku

Tabel 1. Total Produksi Kayu IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera dan IUPHHK-HA
PT Minas Pagai Lumber.

Jenis Kayu

Jumlah Produksi (Batang)
MPL
SSS

Tahun 2015
Meranti
Rimba campuran
Total produksi
Tahun 2016
Meranti
Rimba campuran
Total produksi

10.293
203
10.496

11.912
645
12.557

8.330
77
8.407

7.046
1.035
8.081

(sumber: sipuhh online)

untuk jangka waktu 45 tahun.
Selanjutnya tahun 2013, Menteri
Kehutanan juga mengeluarkan SK
No. 502/Menhut-II/2013 tentang
IUPHHK-HA atas nama PT. Minas
Pagai Lumber (PT. MPL) dengan luas
78.000 (tujuh puluh delapa ribu)
hektar, SK tersebut berjangka waktu
45 tahun. Produksi kayu bulat kedua
perusahaan tersebut didominasi
oleh kayu kelompok jenis meranti.
PT. SSS telah mendapatkan sertifikat
PHPL dengan nomor sertifikat
05.Rev.3/A-SERT-PHPL/XI/2013 dan
masa berlaku 11 November 2013
hingga 10 November 2018. PT. SSS di
sertifikasi oleh PT Ayamaru
Sertifikasi dan telah melakukan tiga
kali penilikan dengan hasil BAIK dan
keterangan “ Terpelihara dan
Berlanjut”. Sementara PT MPL telah
mendapatkan sertifikat legalitas
kayu (S-LK) dengan nomor sertifikat
12.r2-SIC-04.02 dan masa berlaku
sertifikat 06-12-2014 hingga 05-122017 oleh PT Sarbi International
Certificatio n. PT MPL telah
melakukan dua kali penilikan dan
dinyatakan lulus karena telah
memenuhi norma penilaian setiap

verifier yang diterapkan sesuai
dengan p eraturan yan g
berlaku.
Merujuk
pada
Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No.
P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8
/2016 tentang Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan dan
Penyetoran Provisi Sumber
Daya Hutan, Dana Reboisasi,
Ganti Rugi Tegakan, Denda
Pelanggaran Eksploitasi Hutan
danIuranIzinUsaha
Pemanfaatan Hutan, PT. SSS
dan PT MPL yang merupakan
IUPHHK-HAmemiliki
kewajiban untuk membayar
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) berupa Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH)
dan Dana Reboisasi (DR)
kepada negara.
Berdasarkan total produksi PT
SSS dan PT MPL (tabel 1), pada
tahun2015PT.SSS
berkewajiban membayar PNBP
berupa PSDH sebesar Rp.
4 . 320 . 948 . 400 , - dan DR
sebesar US$ 980.834.76.
Kewajiban tersebut dibayar
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masing-masing PSDH sebesar Rp.
4.320.948.400,- dan DR sebesar
US$ 980.834.81. Sedangkan dari
total produksi kayu bulat tahun
2016, kewajiban PNPB PT. SSS
berjumlahPSDHRp.
2.754.170.320 dan DR US$
626.351.70. Kewajiban tersebut
dibayar PT. SSS masing-masing
sebesar PSDH Rp. 2.436.352.060
d an DR US$ 544 . 322 . 4 4 .
S e d a n g k a n P T . M P L
berkewajiban membayar PNBP
pada tahun 2015 berupa PSDH
sebesar Rp. 3.960.630.510,- dan
DR US$ 900.725.76. Kewajiban
tersebut dibayar masing-masing
P S D H s e b e s a r R p .
3.673.515.490,- dan DR US$
835.610.71. Sedangkan tahun
2016, kewajiban PNPB PT. MPL
berjumlahPSDHRp.
2.681.011.400 dan DR US$
607.672.49. Kewajiban tersebut
dibayar PT. MPL masing-masing
PSDH Rp. 2.681.011.400 dan DR
US$
607.656.20.

Ÿ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat

yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Ÿ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik
dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang
berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan
hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor
kehutanan.
Ÿ Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan
pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari
hutan alam yang berupa kayu.

PT SSS dan PT MPL telah
menjalankan kewajibannya dalam
membayar PNBP kepada negara.
Namun, apakah kayu sebagai hasil
hutan yang bernilai ekonomi
tinggi, telah memberikan manfaat
yang optimal bagi kesejahteraan
rakyat secara adil, terutama yang
berlokasi di sekitar atau didalam
hutan? Dan apakah pemanfaatan
hasil hutan kayu sudah
dilaksanakan menurut hukum
(aspek legal)?
Berdasarkan Perpres No. 131
tahun 2015 tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 20152019 Kabupaten Kepulauan
Mentawai berstatus sebagai satu
dari tiga daerah tertinggal di
Sumatera Barat. Ternyata,
pemanfaatan hasil hutan kayu
sejak lama (1970-an) di mentawai
tidak membawa perubahan
signifikan bagi kesejahteraan
masyarakat. Media Online
MentawaiKita.com dibawah berita
pada 21-12-2016 dengan judul :
Hidup Miskin di Daerah Penghasil
Kayu menginformasikan kesulitan
hidup warga Dusun Taikako Hulu
Timur (berada dalam konsesi PT.
MPL) yang dihuni oleh 64 KK.
Kepala dusunnya Satriman Sabalat
mengatakan “tak terlihat geliat

pembangunan di kampung
kami ini. Kondisi jalan
berlumpur saat hujan, anakanak sekolah pulang terpaksa
menjinjing sepatu agar tidak
kotor untuk dipakai besok”.
Efendi Sapalakkai (ketua BPD
Taikako) pada pertemuan
masyarakat sikakap dengan
Pemprov Sumbar (7/12/2016)
meminta “agar Pemerintah
Provinsi Sumbar memfasilitasi
dikeluarkannya Desa Taikako
dari lokasi HPH, sebab saat ini,
pihak PT. MPL telah memasang
patok batas areal HPH di
perladangan dan pemukiman
warga. Kami tidak mau lagi
berada dilokasi HPH. Kami
takut, suatu hari nanti, tibatiba saja ada kebijakan untuk
mengusir kami dengan alasan
tanah Negara, rumah kami di
robohkan, seperti yang terlihat
di televise itu, katanya”.
Sementara itu, dalam temuan
Yayasan Citra Mandiri
Mentawai (YCMM), PT. MPL
dalam operasionalnya diduga
melakukan sejumlah
pelanggaran. Diantaranya,
melakukan pembukaan jalan
diluar koridor pembuatan jalan
yang telah disahkan dalam RKT
PT. MPL 2016 yaitu di
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Manganjo, Desa Saumanganya,
Kecamatan Pagai Utara
sepanjang 400 meter dan lebar
6 meter. Sementara menurut
RKT 2016, Nomor
522.1/3084/PH-2015 tanggal 21
Desember 2015, pembukaan
jalan direncanakan dilakukan
pada wilayah Taikako Hulu
dengan koordinat S:02.72°56'6
E:100°1'05.00. Dilapangan
ditemukan adanya pembukaan
jalan diluar koridor yang
ditentukan dalam RKT 2016.
YCMM juga menemukan adanya
aktivitas penebangan di dalam
radius atau jarak yang dilarang
melakukan penebangan,
sebagaimana diatur dalam Pasal
50 ayat (3) UU Kehutanan, yaitu
di sempadan sungai Simanoppou
dan Simangaik, dimana
ditemukan tunggul bekas
tebangan dengan jarak kurang
dari 50 meter dari sungai dan
pada radius kurang dari 8 meter
dari tepi jurang yang
berkedalamam 4 m.
Selain itu, PT MPL juga diduga
melanggar batas waktu penataan
batas areal konsesi yang
seharusnya sudah selesai satu
tahun sejak izin diberikan. Pada
RKT tahun 2015 BAB II hal 3
realisasi tata batas areal kerja
disebutkan 0,00% sampai

Desember 2014, juga dalam RKT
tahun 2016 pada BAB II hal 6
disebutkan, sampai dengan
November 2015 realisasi batas
areal kerja IUPHHK-HA baru
mencapai 74,44%. Pada bulan
Agustus tahun 2016, penataan
batas di daerah Desa
Saumanganyak baru dilakukan. PT.
MPL juga tidak melakukan
kerjasama dengan koperasi
masyarakat setempat padahal
dalam RKT 2016 disebutkan, salah
satu kewajiban perusahaan adalah
bekerjasama dengan koperasi
paling lambat satu tahun setelah
izin diberikan.
YCMM juga menduga PT. MPL tidak
melakukan penatausaahaan hasil
hutan kayu (dalam hal pengukuran,
pengujian, penandaan,
pengangkutan dan pelaporan
produksi) secara baik atas seluruh
kayu tebangan. Indikasi dugaan ini
adalah ditemukannya potongan
kayu hasil tebangan yang tidak
diangkut ke TPn (tempat
pengumpulan kayu) dan tidak
diberi tanda. Juga ditemukan
penggunaan kayu tebangan
sebagai pondasi dan badan
jembatan di sungai-sungai yang
memotong badan jalan angkutan
kayu. Kayu yang ditinggalkan dan
yang digunakan sebagai pondasi
dan badan jembatan, tidak
ditandai sehingga kemungkinan
besar tidak dilaporkan dalam
laporan produksi, sehingga tidak
akan terpungut PSDH dan
penggantian nilai tegakan.
Sementara itu, pihak PT. SSS
terlibat konflik dengan suku
samongilailai (Siberut Utara)
terkait pembayaran fee kayu.
Sekalipun hasil audit penilikan ke-3
PT. Ayamaru Sertifikasi terhadap
sertifikasi penilaian kinerja PHPL

PT.Salaki Summa Sejahtera
halaman 22 yang mengatakan
: konflik yang terjadi dengan
masyarakat dapat diselesaikan
oleh PT. Salaki Summa
Sejahtera melalui kesepakatan
bersama yang
menguntungkan keduabelah
pihak tanpa menimbulkan
konflik berlanjut.
Namun fakta dilapangan
sangat berbeda. Mengutip
tulisan Pinda Tangkas
Simanjuntak (Kepala Div.
Pengorganisasian YCMM)
yang dimuat di
www.mentawaikita.com pada
tanggal 09 Juni 2017 dengan
judul Konflik Lahan
Samongilailai Di Tobilanggai
Desa Malancan, Siberut
Utara, dijelaskan bahwa pada
tanggal 9 November 2016
puluhan warga dari Sirilanggai
melakukan aksi pemotongan
jembatan kayu panjang 30
meter yang berada di
Tobilanggai. Jembatan ini
digunakan perusahaan untuk
mobilitas pengangkutan kayu.
Pemotongan jembatan
dilakukan sebagai bentuk
kekecewaan warga karena
koperasi maupun perusahaan
yang belum membayarkan fee
kayu kepada suku
Samongilailai. Akibat
pemotongan jembatan
tersebut, ribuan kubik kayu
tidak bisa diangkut oleh
perusahaan. Konflik tersebut
kemudian dimediasi oleh Tim
Muspida (Musyawarah
Pimpinan Daerah) Mentawai
pada tanggal 12 November
2016 di rumah kepala desa
Malancan. Akhirnya,
disepakati bahwa koperasi
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(pihak perusahaan) harus
membayar fee kayu kepada suku
Samongilailai Rp. 37.500/ kubik,
pembayaran paling lambat dua
minggu sejak penandatangan
berita acara kesepakatan
dilakukan. Namun hingga juni
2017, kesepakatan tersebut
belum terlaksana. Artinya, aspek
legal pemanfaatan hasil hutan
kayu masih bermasalah
dilapangan.
Sudah saatnya, pemberian izin
usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu di mentawai di evaluasi
secara mendalam. Hasil audit
oleh lembaga penilai tidak
sepenuhnya menjamin
pemegang IUPHHK-HA
beroperasi menurut hukum
yang berlaku. Sudah saatnya
pemanfaatan hasil hutan kayu
memberikan manfaat optimal
bagi kesejahteraan masyarakat
secara berkeadilan dengan
tetap menjaga kelestarian
hutan. Semoga.

PERKEMBANGAN 'PERIODIC EVALUATION'
(PE) FLEGT-VPA EU-IDN
Arbi Valentinus, -yang juga merupakan- National FLEGT Expert/Consultant for Indonesia pada EFI FLEGT Facility

ENILAIAN BERKALA' atau
lazim dikenal sebagai
Periodic Evaluation
'
' (PE)
(ref: Annex VI VPA EU-IDN) adalah
satu dari 3 instrumen
monitoring/evaluasi yang ada
pada setiap Persetujuan FLEGTVPA yang diperjanjikan antara EU
(European Union/Uni Eropa)
dengan setiap negara mitra.
Hingga saat ini, Persetujuan FLEGTVPA (atau disingkat sebagai 'VPA')
yang telah ditandatangani,
diratifikasi kedua belah pihak,
serta diimplementasikan adalah:
antara EU dengan negara mitra
Indonesia (IDN) (ditandatangani
30 September 2013, diratifikasi
kedua belah pihak pada April 2014,
dan diberlakukan sejak 1 Mei
2014), negara mitra Ghana
(ditandatangani 19 November
2009 dan diberlakukan sejak 1
Desember 2009), dan baru-baru ini
dengan negara mitra Vietnam
(disetujui pada 11 Mei 2017).
Dua instrumen lainnya adalah
Monitoring Dampak ('Impact
Monitoring' (IM) ref: Article 12
VPA EU-IDN) dan Monitoring

P

Independen terhadap Pasar
('Independent Market
Monitoring' (IMM) ref:

pada pertemuan 'Joint
Implementation Committee'
(JIC) kelima (JIC#05) di

Annex VII VPA EU-IDN).
Periodic Evaluation (PE)
ditujukan untuk
'memberikan jaminan bahwa
SVLK berfungsi sebagaimana
yang dijelaskan pada FLEGT
VPA, sehingga meningkatkan
kredibilitas dari lisensi FLEGT
yang dikeluarkan'.
Untuk Persetujuan FLEGTVPA EU-Indonesia,
pelaksanaan Periodic
Evaluation (PE) untuk
pertama kalinya (PE#01:
2016-2017) dimulai pada
akhir 2016 dan diharapkan
selesai sekitar pertengahan
2017 untuk siap dilaporkan
pada kesempatan JIC yang
akan diselenggarakan sekitar
setahun setelah dicapainya
kesepakatan proses
persiapan implementasi (dan
berlangsungnya
pelaksanaan) 'lisensi FLEGT'.
Kesepakatan waktu
pelaksanaan PE ini dicapai

Yogyakarta 15 September 2016,
dengan menimbang bahwa (i)
VPA antara EU dengan Indonesia
baru saja selesai dengan
pelaksanaan 'Joint Assessment'
(ref: VPA Annex VIII) pada
Agustus 2016, serta bahwa (ii)
pertengahan September 2016
tersebut adalah saat JIC
memutuskan waktu dimulainya
proses persiapan implementasi
'lisensi FLEGT' dan diperkirakan
bahwa satu bulan setelahnya
(pertengahan November 2016)
adalah awal berlangsungnya
implementasi 'lisensi FLEGT'.
PE pertama kalinya ini (PE#01:
2016-2017) dilaksanakan oleh
'Sucofindo SBU-LSI' (lembaga
konsultan independen, sesuai
kualifikasi/prasyarat pada Annex
VI VPA). Catatan: Sucofindo SBULSI adalah unit bisnis yang
mempunyai jasa layanan sendiri,
yang terpisah/independen
dengan unit Sucofindo SBU-

Terminologi 'Periodic Evaluation' (PE) adalah terminologi resmi/formal dalam VPA dengan Indonesia.
Adapun pada VPA dengan Ghana dan negara mitra lainnya (VPA lain yang telah ditandatangani maupun
yang masih dalam proses negosiasi), instrumen yang sama telah/dapat dikenal dengan 'Independent Audit'
ataupun 'Independent Monitoring'. Penamaan/terminologi yang berbeda ini ditujukan untuk menghindari
kerancuan pada VPA dengan Indonesia, karena pada SVLK, istilah serupa/senada telah terlebih dahulu
dikenal/digunakan/diasosiasikan untuk peran/kegiatan lembaga verifikasi/lembaga penilai (re: independent
audit/verification) ataupun untuk peran/kegiatan pemantau independen (re: independent (forest)
monitoring). Catatan: Untuk keperluan pembeda atau guna menghindari kerancuan, 'pemantau(an)
independen' disingkat sebagai 'IFM' (independent forest monitoring) pada catatan/notes, notules/minutes
(MoM=minutes of meeting), maupun pada RoD (record of discussion) VPA; adapun singkatan 'IM' lebih
diasosiasikan bagi 'impact monitoring' (monitoring dampak) VPA (sehingga: IMD= Impact Monitoring
Design atau SMD= Sistem Monitoring Dampak).

14

SERCO yang merupakan LVLK yang
lulus akreditasi KAN sebagai
lembaga independen lainnya yang
ditetapkan sebagai salah satu LVLK
oleh Kementerian LHK dalam
elemen SVLK. Ketiadaan 'conflict
of interest/keberpihakan' ini
diperkuat dengan pernyataan
tertulis dari PT. Sucofindo dan
dapat diterima oleh Panel Seleksi
Tender PE (representasi multipihak/multi-stakeholders dan juga
mewakili kedua belah pihak dalam
Persetujuan yakni EU &
Indonesia).
Evaluasi dilakukan dengan
sasaran/target mengevaluasi
keberfungsian setiap elemen
dalam implementasi SVLK
(mencakup elemen-elemen:
Kementerian/Kepemerintahan,
Lembaga Akreditasi, Lembaga
Verifikasi/Penilai serta Lembaga
Penerbit Lisensi, Pemantau
Independen, dan Unit Usaha).
Evaluasi dilakukan secara berkala
(setahun sekali), mengacu pada
standar evaluasi (yang
dibangun/dikembangkan secara
multi-pihak/multi-stakeholders).
Terdapat 23 standar evaluasi yang
dibangun dan menjadi dasar untuk
pelaksanaan evaluasi terhadap
masing-masing 'sasaran/target'

elemen SVLK yang dievaluasi.
Perumusan dan
pengembangan standar
evaluasi PE oleh tim perumus
multi-stakeholders (Tim
Pendamping PE) bersama tim
perumus PE Sucofindo SBULSI dilakukan pada rentang
bulan Februari 2016 –
Oktober 2016, termasuk di
dalamnya proses Konsultasi
Publik secara lebih luas pada
28 Juni 2016 (bertempat di
Bidakara, Jakarta).
Pelaksanaan (implementasi)
PE dilakukan oleh tim
evaluator PE Sucofindo SBULSI (dan didamping oleh Tim
Pendamping PE) pada rentang
bulan April - Juni 2017.
Pelaksanaan PE dilakukan (i)
secara sensus terhadap
keseluruhan dari setiap (i.a)
lembaga verifikasi/penilaian
(LVLK/LPPHPL) serta lembaga
penerbit lisensi (Lembaga
Penerbit Dokumen V-Legal)
dan (i.b) lembaga pemerintah
nasional terkait (dan lembaga
kepemerintahan terkait di
daerah evaluasi) serta (ii)
secara sampling terhadap
(ii.c) unit usaha (dengan
memperhatikan keterwakilan
seluruh tipologi/kategori unit
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usaha yang dicakup dalam SVLK)
dan (ii.d) pemantau
independen/IFM. PE pertama
kali ini mengambil daerah
evaluasi yang terdiri atas
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (3-9 April 2017),
Propinsi Jawa Tengah (10-15
April 2017), Propinsi Kalimantan
Tengah (18-22 April 2017),
Propinsi Kalimantan Timur (2430 April 2017), Propinsi Jawa
Timur (3-6 Mei 2017), Propinsi
Jambi (9-13 Mei 2017), Propinsi
Bali (17-20 Mei 2017), serta
Jabodetabek (bulan April-Juni
2017).
Tim PE Sucofindo SBU-LSI (saat
ini/Juli 2017) tengah/sedang
dalam proses merapikan
/mengkonsolidasikan seluruh
catatan hasil evaluasi dan dalam
proses penyusunan hasil PE#01:
2016-2017. Pointer hasil
sementaranya (termasuk catatan
proses dan
masukan/rekomendasi berdasarkan proses berjalannya
evaluasi pertama kalinya iniuntuk keperluan/perhatian
evaluasi (PE) pada tahun
berikutnya) akan dilaporkan
kepada forum pertemuan teknis
VPA (technical meeting atau
JWG= Joint Working Group atau
JEM= Joint Expert Meeting;
catatan: yang akan berlangsung
pada minggu kedua Agustus
2017 (8-10 Agustus 2017)) serta
melaporkan hasil akhir/finalnya
pada forum pertemuan JIC (Joint
Implementation Committee)
terdekat (direncanakan pada
September 2017).

RANCANG ULANG ISPO UNTUK PERBAIKAN
TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

I

ndonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO) atau Insiatif Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan di
Indonesia adalah suatu kebijakan
yang diambil oleh Kementerian
Pertanian dengan tujuan untuk
memastikan diterapkannya
peraturan perundang-undangan
terkait kelapa sawit sehingga dapat
diproduksi sebagai kelapa sawit
berkelanjutan. Tujuan lain melalui
inisiatif ini adalah meningkatkan
daya saing minyak sawit Indonesia
di pasar dunia dan ikut
berpartisipasi dalam mengurangi
gas rumah kaca serta memberi
perhatian terhadap masalah
lingkungan.

tanggung jawab terhadap
pekerja, (5) tanggung jawab
sosial dan komunitas, (6)
pemberdayaan kegiatan
ekonomi masyarakat, (7)
peningkatan usaha secara
berkelanjutan.

Sebagai landasan kebijakan untuk
mengimplementasikan inisiatif ini,
pada tahun 2011 Kementerian
Pertanian mengeluarkan sebuah
Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) No. 19/Permentan/
OT.140/3/2011 tentang Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil
ISPO), tanggal 29 Maret 2011 di
Medan, Sumut bertepatan dengan
peringatan “Semarak Seratus
Tahun Industri Kelapa Sawit
Indonesia”.

Setelah Permentan No
19/Permentan/
OT.140/3/2011, tahun 2015
Kementerian Pertanian
menerbitkan Permentan No
11 /Permentan/OT.140
/3/2015 tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm
Oil Certification
System/ISPO). Permentan
terbaru ini mengakomodir
Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98/Permentan/OT.140
/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan,
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan
(pasal 62), dan Inpres No. 6
Tahun 2013 tentang
Penundaan Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut.

Permentan tersebut terdiri atas 7
prinsip, 41 kriteria, dan 128
indikator. Tujuh prinsip ISPO adalah
(1) sistem perizinan dan
manajemen perkebunan, (2)
penerapan pedoman teknis
budidaya dan pengolahan kelapa
sawit, (3) pengelolaan dan
pemantauan lingkungan, (4)

Penerapan sertifikasi ISPO
bersifat wajib (mandatory)
bagi Perusahaan Perkebunan
yang melakukan usaha
budidaya perkebunan
terintegrasi dengan usaha
pengolahan, Perusahaan
Perkebunan yang melakukan
usaha budidaya perkebunan,
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Perusahaan Perkebunan yang
melakukan usaha pengolahan
hasil perkebunan.
Sedangkan bersifat sukarela
(voluntary) bagi Usaha Kebun
Plasma yang lahannya berasal
dari pencadangan lahan
Pemerintah, Perusahaan
Perkebunan, kebun masyarakat
atau lahan milik Pekebun yang
memperoleh fasilitas melalui
Perusahaan Perkebunan, Usaha
Kebun Swadaya yang kebunnya
dibangun dan/atau dikelola
sendiri oleh Pekebun,
Perusahaan Perkebunan yang
memproduksi minyak kelapa
sawit untuk energi terbarukan
oleh Perusahaan Perkebunan
yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan data Kementerian
Pertanian sampai dengan Juni
2017, 266 sertifikat ISPO sudah
dikeluarkan, dimana 264
sertifikat diberikan kepada
perusahaan perkebunan, satu
sertifikat untuk pekebun
plasma, dan satu lainnya untuk
pekebun swadaya. Berbeda
dengan data yang dihimpun dari
website Sekretariat Komisi ISPO
sampai dengan Mei 2017
terdapat 225 perusahaan yang
sudah disertifikasi ISPO. Dimana
142 sertifikat dikeluarkan untuk
perusahaan di pulau Sumatera,
75 sertifikat untuk pulau
Kalimantan, dan 8 lainnya untuk
pulau Sulawesi.

CITA-CITA PERBAIKAN DAN PERAN PARA PIHAK

S

ertifikat ISPO yang dimiliki
oleh perusahaan sawit saat
ini, belum berdampak
signifikan terhadap kelestarian dan
keberlanjutan pengelolaan
perkebunan. Masih terdapat
berbagai masalah pada aspek
legalitas, menyebabkan deforestasi
dengan hilangnya hutan alam dan
lahan gambut yang mengancam
punahnya keanekaragaman flora
dan fauna, menyebabkan
kebakaran hutan dan lahan, serta
memicu terjadinya pelanggaran
HAM dan konflik ditingkat
masyarakat lokal/adat.
Permasalahan ini menyebabkan
kerugian besar bagi Pemerintah
Indonesia hingga milyaran rupiah.
Berbagai persoalan diatas
menimbulkan pertanyaan besar
terhadap efektifitas implementasi
ISPO, sehingga Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
yang pada bulan Juni 2016
membentuk Tim Penguatan ISPO
yang bertujuan untuk melakukan
pembenahan mendasar terhadap
sertifikasi dan standarisasi industri
sawit berkelanjutan Indonesia.
Momentum ini merupakan
kesempatan besar bagi pemerhati
dan praktisi lingkungan dan HAM
untuk menyampaikan berbagai
masukan perbaikan tata kelola
industri sawit di Indonesia,
termasuk JPIK yang selama ini
memiliki pengalaman dalam
mengawal isu SVLK. JPIK bersamasama dengan perwakilan
Kelompok Masyarakat Sipil
Indonesia saat ini terlibat secara
aktif dalam serangkaian diskusi

dengan pemangku
kepentingan lainnya untuk
mendorong dan merumuskan
rancang ulang ISPO.
Sampai dengan akhir
Desember 2016, Tim
Penguatan ISPO telah
menyelenggarakan
serangkaian diskusi terbatas
dengan para pemangku
kepentingan untuk
mendorong dan merumuskan
fokus rancang ulang ISPO.
Selain itu, serangkaian
pertemuan telah
diselenggarakan oleh
parapihak untuk membahas
rancangan Peraturan
Presiden (Perpres) tentang
Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia.
Rancangan Perpres ini
ditujukan sebagai pengganti
Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
11/Permentan/Ot.140/3/201
5 tentang Sistem Sertifikasi
Kelapa Sawit
BerkelanjutanIndonesia
(Indonesian Sustainable Palm
Oil Certification System
/ISPO).
Dalam rangka menggalang
masukan, pemerintah
menggelar konsultasi publik
terkait penguatan Perpres
tentang Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan
Indonesia yang dilaksanakan
di lima regional, yaitu
Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Papua, dan terakhir
di Jakarta. Hal yang sama
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dilakukan oleh JPIK dan Koem
Telapak dengan mengadakan
konsolidasi CSO di daerah untuk
memberikan masukan dan
usulan terkait pembahasan
standar penilaian dan batang
tubuh dari Perpres ini.
Saat ini konsolidasi CSO dan
konsultasi publik telah
dilaksanakan di tiga wilayah.
Regional Sumatera dilaksanakan
di Pekanbaru, Riau dan
Kalimantan dilaksanakan di
Palangkaraya pada bulan Mei
2017, sedangkan di regional
Sulawesi dilaksanakan pada
bulan Juni 2017, dua regional
lain direncanakan akan segera
diselenggarakan pada bulan
Agustus 2017.
Masukan dan usulan hasil
konsolidasi CSO menghasilkan
tiga Kertas Posisi yang isinya
antara lain meminta
penyelesaian masalah-masalah
mendasar yang tertunda di
sektor sawit, memberlakukan
moratorium izin untuk
perkebunan skala besar serta
perbaikan menyeluruh prinsip
dan kriteria ISPO sebagai sebuah
sistem sertifikasi. Selain itu
kelembagaan penyelenggara
sertifikasi ISPO harus kredible
dan akuntabel, serta transparan
sehingga perbaikan tata kelola
industri perkelapasawitan bisa
terwujud sesuai dengan harapan
seluruh pihak.

BOX:
Berbagai produk JPIK dan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang ISPO dan
perkelapasawitan dapat diunduh di link berikut:
1. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia: Skema Sertifikasi Sawit
Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang http://jpik.or.id/skema-sertifikasi-sawitberkelanjutan-harus-dirancang-ulang/
2. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Region Sumatera: Menuju Praktek
Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan Secara Ekologis, Ekonomi dan Sosial
http://jpik.or.id/menuju-praktek-perkebunan-kelapa-sawit-yang-berkelanjutansecara-ekologis-ekonomi-dan-sosial/
3. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Region Kalimantan: Sistem Sertifikasi Bukan
Sekedar Label Sawit Berkelanjutan http://jpik.or.id/sistem-sertifikasi-bukan-sekedarlabel-sawit-berkelanjutan/
4. Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera
Dihentikan http://jpik.or.id/kertas-kebijakan-mengapa-pembahasan-ruuperkelapasawitan-harus-segera-dihentikan/
5. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan
Sekedar Label Sawit Berkelanjutan http://jpik.or.id/kertas-posisi-cso-region-sulawesisistem-sertifikasi-bukan-sekedar-label-sawit-berkelanjutan/

18

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Jl. Sempur Kaler No 30 Bogor INDONESIA
Telp. 0251 8574842
Email: jpikmail@gmail.com
www.jpik.or.id
Editor: Nike Arya Sari
Penulis:
Dhio Teguh Ferdyan, M. Kosar, Nike Arya Sari, Yoyon Mujiono,
Arbi Valentinus, Hendy Saputra, Wengki Purwanto, Yuafriza

