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KATA PENGANTAR
Sistem sertifikasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia 
(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2020. Teknis penyelenggaraan sertifikasi ISPO kemudian diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Sistem sertifikasi 
ISPO ini diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan dan daya saing minyak 
kelapa sawit di pasar dunia, meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan, serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas 
rumah kaca.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO perkebunan sawit 
rakyat, maka Program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesian (SPOSI) 
menyusun modul untuk pendampingan kelompok pekebun. Modul sederhana 
ini menjabarkan tentang konteks perkebunan kelapa sawit yang dijabarkan 
dalam modul I, serta pentahapan pendampingan ISPO bagi kelompok pekebun 
di dalam modul II. 

Modul ini diharapkan dapat memberikan kontribusi percepatan bagi realisasi 
sertifikasi ISPO bagi pekebun. Selain itu, juga diharapkan agar pendamping 
lapangan dan kelompok pekebun kelapa sawit swadaya dapat menggunakan 
modul ini dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO.  

Jakarta, Januari 2022

Irfan bakhtiar,
Direktur SPOSI
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Tentang Modul 
Modul ini dirancang untuk menjadi panduan bagi para pendamping masyarakat 
dalam memperoleh pengetahuan dasar tentang perkebunan sawit rakyat dan 
sistem ISPO untuk pekebun sawit rakyat berkelanjutan. 

Dengan menggunakan modul ini diharapkan pendamping dapat menguasai 
kompetensi dasar yaitu:
1. Pendamping dapat memahami tentang seluk beluk dan nilai strategis 

perkebunan sawit rakyat dalam pembangunan nasional. 
2. Pendamping dapat memahami tantang sistem sertifikasi ISPO untuk pekebun.

Modul I Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun ini merupakan satu paket dengan Modul 
II Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekebun. Untuk dapat menggunakan modul 
secara komprehensif, pendamping masyarakat perlu menguasai pengetahuan 
dasar yang terkandung dalam modul I, sebelum menggunakan panduan 
penerapan pendampingan di dalam modul II. 
•	 Modul I Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun. Modul I ini memuat tentang 

pengetahuan dasar perkebunan sawit, rantai pasok, dan sistem ISPO untuk 
Pekebun.

•	 Modul II Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekebun. Modul II ini memuat tentang 
pendampingan penguatan kelembagaan pekebun dan pendampingan 
sertifikasi ISPO Pekebun.  
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Siapa Pengguna Modul Ini? 
Pengguna (user) modul ini adalah pendamping kelompok pekebun sawit. 
Terminologi pendamping di dalam modul ini adalah seseorang atau pihak yang 
melakukan fasilitasi pendampingan dalam rangka sertifikasi ISPO. Pendamping 
dapat berasal dari internal ataupun eksternal komunitas kelompok pekebun. 
Pihak internal dapat berasal dari pekebun itu sendiri, sedangkan pihak eksternal 
dapat berasal dari lembaga swadaya pemerintah, pemerintah, perguruan tinggi, 
atau pun pihak-pihak lainnya yang memiliki peran sebagai fasilitator lapangan. 

Bagaimana Menggunakan Modul I Ini?
Modul I ini memaparkan tentang bagaimana posisi nilai strategis perkebunan 
sawit, ketelusuran rantai pasok, dan sistem ISPO untuk pekebun.  Modul I ini sebagai 
dasar pengetahuan bagi pendamping lapangan untuk selanjutnya melakukan 
pendampingan teknis terhadap kelompok pekebun agar memperoleh sertifikat 
ISPO. Panduan tentang bagaimana tahap-tahap melakukan pendampingan 
tersebut dimuat di dalam Modul II. 

Konstruksi penulisan modul I ini dibangun dengan tujuan agar pendamping 
dapat dengan mudah memahami konteks perkebunan sawit dan sistem ISPO, 
khususnya standar ISPO untuk pekebun.
•	 Pada bagian perkebunan sawit memuat tentang nilai strategis sawit bagi 

pembangunan nasional, perkebunan sawit rakyat, dan kebijakan pemerintah 
dalam mendorong pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

•	 Pada bagian ketelusuran rantai pasok memuat penjelasan rantai pasok minyak 
kelapa sawit secara umum, rantai pasok TBS dari pekebun sampai kepada PKS, 
dan rantai pasok dalam konteks sistem ISPO. 

•	 Pada bagian sistem sertifikasi ISPO pekebun memuat tentang sistem yang 
diatur dalam peraturan presiden tentang Sistem ISPO, serta peraturan menteri 
pertanian tentang penyelenggaraan ISPO, khususnya lampiran II standar ISPO 
bagi pekebun.



x MODUL I
SAWIT RAKYAT DAN ISPO PEKEBUN



PENGETAHUAN DASAR UNTUK PENDAMPING KELOMPOK 
PEKEBUN SAWIT RAKYAT DALAM SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

1

A. PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT 

1.1 Nilai Strategis Komoditas Sawit
Kelapa sawit merupakan komoditas stategis nasional yang 
memberikan kontribusi besar dalam penyediaan tenaga 
kerja, pengembangan wilayah, dan pemasukan devisa 
negara. 

Menurut Kementerian Pertanian (2020), kebun dan industri 
kelapa sawit memberikan sumbangan pada pembangunan 
nasional yaitu: 4,2 juta lapangan kerja langsung; 12 juta 
lapangan kerja tidak langsung; nilai ekspor Rp. 304 trilyun 
– merupakan ekspor terbesar yang lebih besar dari Migas;; 
dan ketahanan energi menggantikan bahan bakar fosil 
sebesar 2,3 juta KL melalui program mandatori biodiesel. 
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Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Selain itu, kebun sawit 
juga menjadi penopang sebagian mata pencaharian masyarakat di pedesaan, 
menggantikan komoditas lama seperti karet dan tanaman-tanaman komersial 
konvensional lainnya (Bakhtiar, 2019). Data FAO (2018) juga menyatakan bahwa 
Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit  dan negara eksportir minyak 
sawit terbesar di dunia. Negara-negara produsen minyak sawit lainnya adalah 
Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Ekuador.  

Badan Pusat Statistik dalam Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2019 menyampaikan 
data bahwa produksi CPO sebesar 48,42 juta ton. Nilai produksi CPO tahun 2019 
tersebut didukung dari perusahaan perkebunan negara sebesar 2,13 juta ton 
atau 4,41%, perusahaan perkebunan swasta sebesar 30,1 juta ton atau 62%, dan 
perkebunan rakyat sebesar 16,22 juta ton atau 33,51%. 

Lima negara tujuan ekspor CPO terbesar dari Indonesia adalah India (3,99 juta ton 
atau 53,88%), selanjutnya adalah Malaysia (12,56%), Spanyol (12,54%), Singapura 
(8,05%), Belanda (7,05%), dan negara-negara lainnya (5,92%). 
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Negara India Malaysia Spanyol Singapura Belanda
Negara-
negara 
lainnya

Prosentase
Ekspor CPO 53,88% 12,56% 12,54% 8,05% 7,05% 5,92%

Negara-Negara Importir CPO Indonesia Tahun 2019 (BPS, 2019)

Kelapa sawit (oil palm) merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki 
produktifitas paling tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yaitu 
rapeseed, sunflower, dan soybean. 

Perbandingan Produktifitas Minyak Nabati 

Jenis Tanaman Produktifitas

Oil Palm 3,5 tonnes/ha

Rapeseed 0,8 tonnes/ha

Sunflower 0,7 tonnes/ha

Soybean 0,5 tonnes/ha

Sumber: EU,2018
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1.2 Perkebunan Kelapa Sawit
Luas tutupan perkebunan sawit di Indonesia berdasarkan pada Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 adalah 16.381.959 hektar. Di dalamnya 
termasuk luas perkebunan sawit rakyat seluas 6,72 juta hektar. Perkebunan sawit 
rakyat mencapai sekitar 40,8% dari total luas lahan sawit di Indonesia. Apabila 
dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya, misalnya karet dan kopi), 
luas perkebunan sawit rakyat memiliki komposisi yang cukup strategis dengan 
luas perkebunan swasta dan perkebunan negara. 

Tantangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, seperti dilangsir dalam 
Kementan (2020) adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas yang masih rendah yaitu produktivitas CPO rata-rata 3,66 ton/
ha/tahun.  

2. Belum tersedianya satu data dan satu peta.
3. Tumpang tindih kawasan hutan & KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut), 

terindikasi sekitar 3 juta hektar sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan.
4. Legalitas dan Perizinan, masih terdapat kebun sawit belum memiliki legalitas 

(SHM, HGU).
5. Gangguan usaha dan konflik ditandai dengan masih adanya pelaku usaha/

perusahaan yag belum memenuhi kewajibannya dengan membangun kebun 
masyarakat minimal 20% dari luas areal kebun perusahaan. 

6. Masih adanya gangguan terhadap lingkungan dan kebakaran lahan, 
pengelolaan perkebunan belum sepenuhnya mengacu prinsip yang 
sustainable.

7. Negative Campaign yaitu tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa 
tentang pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan di Indonesia. 

8. Tantangan hilirisasi yaitu belum optimalnya produk turunan CPO yang 
dikembangkan industri dalam negeri. 

Di dalam konteks perkebunan sawit rakyat, Schoneveld, et al (2018) menyebutkan 
bahwa sebagian besar petani kecil beroperasi secara swadaya. Sebagian besar 
kegiatan petani kurang tertata dan kurang mendapat dukungan. Akibatnya, 
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produktivitas perkebunan petani swadaya menjadi rendah, dan cenderung usaha 
budidayanya juga beroperasi tanpa izin dan kebun-kebun mereka berada pada 
lahan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk budidaya sawit. 

Ditambahkan oleh Schoneveld, et al (2018) bahwa untuk pekebun sawit rakyat 
masih memiliki tantangan bahwa banyak pekebun kecil harus memformalkan 
kegiatan dan meningkatkan praktik produksi mereka untuk memenuhi ambang 
batas kepatuhan minimum. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi 
kendala sumber daya dan kapasitas, serta kurang kesiapan untuk memenuhi 
prasyarat legalitas. Akibatnya, tanpa dukungan dari pihak luar, kemungkinan yang 
terjadi adalah banyak pekebun yang gagal memenuhi standar kepatuhan. 

Perkebunan sawit rakyat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pekebun dan 
tipe alas title areal/lahan kebunnya atau disebut tipologi perkebunan kelapa 
sawit rakyat di Indonesia. Tipologi ini akan berpengaruh pada jenis dukungan 
dan kegiatan pendampingan terhadap pekebun agar tercipta kemandirian dan 
perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan.

Tipologi Perkebunan Sawit Rakyat

Klasifikasi Pekebun

Pekebun swadaya Pekebun yang mengusahaan perkebunan secara 
mandiri yang didasarkan pada inisiatif, kemampuan, 
dan biaya sendiri serta tidak berhubungan 
dengan dengan perusahaan tertentu . 

Pekebun plasma Pekebun yang mendapatkan dukungan teknis dan 
pembiayaan dari perusahaan inti. Hasil perkebunan plasma 
menjadi bagian sumber produksi dari perkebunan inti. 

Klasifikasi Alas Title Lahan 

Kebun rakyat berada di dalam 
lahan hak milik, atau di luar 
kawasan hutan negara. 

Lahan perkebunan sawit rakyat yang berada pada 
areal hak milik dengan dibuktikan adanya dokumen 
kepemilikan hak atas tanah atau Sertipikat Hak Milik (SHM). 

Kebun rakyat berada di dalam 
kawasan hutan negara

Lahan perkebunan sawit rakyat yang berada dalam 
kawasan hutan negara memerlukan Penyelesaian 
Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan (P2TKH). 
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1.3 Kebijakan Perkebunan Sawit Rakyat
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 
6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Tujuan Inpres adalah: a) meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas pekebun;   b) penyelesaian status dan legalitas lahan;  
c) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan; d) meningkatkan 
diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan; dan 
mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan. 

Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon Inpres tersebut adalah 
melalui: a) penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; b) melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan; c) meningkatkan tata kelola 
perkebunan dan penanganan sengketa; d) meingkatkan kapasitas dan kapabilitas 
pekebun; dan e) melakukan dukungan percepatan sertifikasi Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan 
meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. 

Seiring dengan Inpres tersebut, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 
44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. 
Kerangka dan metode ISPO di dalam Perpres tersebut adalah mengandung aspek 
ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. ISPO juga dibangun atas dasar kesesuaian 
dan kontribusi dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030, yang memiliki 
sasaran dampak yang diinginkan pada people, planet, dan prosperity. People (Sasaran 
Dampak Masyarakat) yaitu Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan 
kemiskinan. Planet (Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi dan ditingkatkan, sebagai 
bekal bagi generasi yang akan datang). Prosperity (Sasaran Dampak Kesejahteraan) 
yaitu sektor usaha yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan. 

Penyelenggaraan sistem ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia. Peraturan menteri ini mengatur sistem ISPO yang 
memuat struktur kelembagaan, mekanisme penilaian kesesuaian (audit), dan 
standar ISPO.  
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Standar ISPO untuk pekebun diatur pada lampiran II peraturan menteri tersebut, 
dimana di dalamnya mengatur tentang prinsip, kriteria, dan indikator untuk 
sertifikasi pekebun. Standar ISPO untuk pekebun memuat 5 prinsip yang harus 
dipenuhi yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan; Penerapan 
praktek perkebunan yang baik; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya 
alam, dan keanekaragaman hayati; Penerapan transparansi; dan Peningkatan 
usaha secara berkelanjutan. 

Untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit tanpa membuka lahan perkebunan 
baru, pemerintah menerbitkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang 
diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Sumatera Selatan. 
BPDPKS (2018) menyebutkan bahwa PSR merupakan program pemerintah untuk 
membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka 
dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi 
risiko pembukaan lahan ilegal.  PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat 
unsur, yakni Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), 
dan Prinsip Sustainabilitas.  

Dalam program ini BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun 
rakyat peserta PSR sebesar Rp30 juta per ha/pekebun. Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi noneselon di 
bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

Penyaluran Program PSR dilakukan melalui tiga model skema pembiayaan 
berdasarkan kemampuan pekebun. Skema pertama adalah kebutuhan biaya 
dipenuhi dari dana bantuan BPDPKS sebesar Rp30 juta/ha/pekebun ditambah 
dengan dana tabungan milik pekebun. Skema kedua, kebutuhan dana 
pembiayaan dipenuhi dari dua sumber, yakni memanfaatkan dana bantuan 
BPDPKS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pekebun. Sedangkan pada skema 
ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber yakni bantuan BPDPKS, 
tabungan pekebun, dan KUR.
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Kemudian untuk menjamin kepastian lahan perkebunan sawit rakyat, pemerintah 
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/
PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan 
Untuk Budidaya (STD-B). Pengertian STD-B adalah keterangan budidaya yang 
diberikan kepada Pekebun oleh bupati/walikota setempat. Bupati/Walikota dapat 
mendelegasikannya kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang 
perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kebijakan STD-B ini menurut Kementerian Pertanian (2018) adalah untuk 
melakukan penataan dan pembinaan kepada pekebun. Yang mana keberadaan 
pekebun, yang luas usaha perkebunannya kurang dari 25 hektar, mencapai sekitar 
42% dari luas total perkebunan yang mencapai 23,8 juta hektar. 

Keberadaan kebun sawit rakyat dapat dikatakan unik karena tidak semua berada 
pada areal lahan yang clear and clean, yaitu lahan yang alas title-nya hak milik. 
Menurut Javlec (2019), dari sejumlah 4,7 hektar kawasan budidaya sawit rakyat, 
diindikasikan hanya sejumlah 1,25 juta hektar yang telah mengantongi izin hak 
maupun sertifikat lahan. Sedangkan, sejumlah 1,7 hektar diduga berada di dalam 
kawasan hutan dan sisanya belum mengantongi bukti kepemilikan yang sah. 
Selain itu terdapat lahan – lahan sawit rakyat yang diusahakan di dalam kawasan 
– kawasan konsesi pertambangan dan konsesi hutan. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan 
tanah di dalam kawasan hutan (P2TKH), diharapkan dapat menyelesaikan 
keterlanjuran kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan. Di dalam Perpres tersebut 
diatur opsi-opsi untuk menyelesaikan konflik lahan di dalam kawasan hutan yaitu 
dengan program Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA.

Rakyat dapat menyampaikan permohonan untuk program TORA, yang kemudian 
akan dilakukan proses Inver berdasarkan pada Peraturan Menko Bidang 
Perekonomian Nomor 3 tahun 2018. Di dalam penyelesaiannya terdapat opsi-
opsi yaitu: pelepasan kawasan, program perhutanan sosial, tukar guling, dan 
Resettlement. 
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Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) menyatakan bahwa 
untuk menciptakan momentum lepas landas bagi pertumbuhan ekonomi sektor 
perkebunan kelapa sawit dibutuhkan kebijakan pemerintah dan peran serta 
rakyat. Yang dapat dilakukan pihak swasta dan rakyat yaitu:
a. Perusahaan swasta dan pekebun rakyat berkolaborasi dalam penerapan Good 

Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan  produktifitas sehingga tidak 
perlu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

b. Perusahaan swasta dapat menjadi avalis, quality control, dan off taker dari 
hasil perkebunan sawit rakyat.

c. Perkebunan sawit rakyat berupaya untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO 
Pekebun agar trdapat jaminan kelestarian produksi, ekonomi, dan lingkungan.

Peran pemerintah adalah memberikan dukungan kebijakan dan program-
program yang menyasar pada perkebunan sawit rakyat, yaitu:
a. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktifitas 

perkebunan sawit rakyat.
b. Pemerintah mendorong skema kemitraaan oleh perusahaan swasta untuk 

ikut terlibat dalam program PSR bagi perkebunan rakyat.
c. Percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan penyelesaian 

legalias lahan perkebunan sawit rakyat.
d. Kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pembiayaan bagi pekebun.
e. Percepatan pelaksanaan ISPO bagi perkebunan sawit rakyat. 

Sejumlah kebijakan di atas setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa 
perkebunan sawit rakyat dan permasalahannya telah direspon oleh pemerintah 
untuk menyelesaikannya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa situasi konflik 
lahan, legalitas lahan, dan praktek perkebunan yang masih kurang baik akan 
ditemui oleh pendamping lapangan. 
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B. KETELUSURAN 
RANTAI PASOK
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Ketelusuran atau Resettlement di dalam rantai pasok (supply chain) produk 
perkebunan sawit adalah kemampuan telusur untuk mengidentifikasi secara 
spesifik terhadap produk sawit melalui seluruh tahapan produksi, pengolahan 
dan distribusi sehingga mampu menunjukkan pergerakan produk sawit yang 
meliputi rantai proses dan suplai. Ketelusuran ini penting untuk menjamin bahwa 
produk sawit yang dihasilkan adalah produk legal dan berkualitas. 

Rantai pasok adalah jaringan logistik (logistics network) yang mengidentifikasi 
beberapa pelaku yang mempunyai kepentingan yang sama (Rumbiati, 2015). 
Para pelaku tersebut adalah supplier, manufactures, distribution, retail outlets, dan 

customers. 

Di dalam pengelolaan rantai pasok terdapat 3 aliran  yang berhubungan erat 
dalam suatu jaringan yang terdiri dari pemasok, pabrik, distributor, dan pelanggan. 
Tiga aliran tersebut adalah: (1) aliran material dari hulu ke hilir; (2) aliran finansial 
dari hilir ke hulu; (3) aliran informasi dari hilir ke hulu dan sebaliknya. 

Rantai Pasok Produk Sawit

Rantai pasok dari hulu ke hilir tersebut penting untuk mengidentifikasi ketelusuran 
aliran asal usul produk dan dokumen pencatatan produk yang menyertainya. 
Keterlurusan asal usul tersebut menjadi jaminan dalam pengakuan sertifikasi 
kelapa sawit. 
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Model Rantai Pasok TBS dari Pekebun ke PKS
Struktur rantai pasok dimulai dari Tandan Buah Segar (TBS) di kebun sawit yang 
diangkut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO). 
Model rantai pasok TBS dari pekebun ke PKS, berdasarkan hasil studi Kehati (2019), 
yaitu sebagai berikut:

Rantai Pasok TBS dari Pekebun ke PKS

Para aktor dan aliran (material) TBS dalam rantai pasok, seperti gambar di atas, 
yaitu sebagai berikut:
	l Pekebun yaitu produsen TBS yang dikelola secara swadaya di kebun rakyat. 

Pekebun dapat menjual TBS kepada kelompok pekebun dan atau kepada 
pengepul besar ataupun pengepul kecil.

	l Kelompok pekebun yaitu organisasi pekebun yang membeli TBS dari para 
anggota kelompok.Kelompok dapat menjual TBS kepada pengepul ataupun 
dapat langsung menjual kepada PKS apabila kelompok memegang DO dari 
PKS yang bersangkutan. 

	l Pengepul yaitu perorangan yang membeli dan mengangkut TBS ke pengepul 
yang lebih besar atau langsung dikirim ke PKS.  TBS yang dibeli dari pekebun 
atau kelompok pekebun dijual kepada pemegang DO atau TBS dapat 
langsung dikirim ke PKS atas nama pemegang DO.

	l Pemegang Delivery Order (DO) yaitu perorangan ataupun perusahaan yang 
memegang kontrak suplai TBS dari PKS. Pemegang DO selanjutnya memecah 
kuota suplai TBS kepada para pengepul. 

	l PKS yaitu Pabrik Kelapa Sawit yang mengolah TBS menjadi CPO. 
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Rantai pasok yang diharapkan dalam konteks penerapan sertifikasi ISPO adalah 
aliran pasok TBS dari pekebun kepada kelompok pekebun, kemudian langsung 
dikirim ke PKS. Kelompok pekebun bertindak sebagai pemegang DO dari PKS.

Pekebun dan kelompok pekebun harus dapat menjamin bahwa TBS yang 

diperdagangkan berasal dari sumber yang sah dan dapat ditelusur dalam sistem 

rantai pasok sawit. 

Kelompok pekebun harus menerapkan sistem rantai pasok yang ketat, karena di 
dalam standar ISPO untuk pekebun mensyaratkan 100% TBS harus berasal dari 
kebun dari anggota kelompok.  Ketelusuran rantai pasok ini menjadi tantangan 
tersendiri. 

Sistem pencatatan dalam pemanenan sampai dengan pengangkutan TBS adalah 
kunci untuk menjawab ketelusuran rantai pasok. Pertanyaannya, apakah pekebun 
terbiasa dan mampu dengan pencatatan tersebut? 

Pekebun atau kelompok pekebun dapat menerapkan sistem ketelusuran rantai 
pasok apabila mampu melaksanakan 5 hal penting dalam supply chain tersebut, 
seperti juga disampaikan oleh Sileuw (2018) dalam Rantai Pasok Sawit, yaitu: 
sistem manajemen, pengendalian terdapat sumber produk, pengendalian  
terhadap proses produksi, pengendaliann dalam penjualan dan pengiriman, dan 
pengendalian dalam pemberian label sertifikat. 

Dalam konteks sistem ISPO, 5 hal penting tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
a. Sitem manajemen. Kelompok pekebun harus memiliki Standar Operational 

Procedure (SOP) untuk menjamin pelaksanaan proses keterlacakan produk. 
Standar tersebut juga memuat adanya struktur personil yang bertanggung 
jawab terhadap penerapan prosedur tersebut. Di dalam sistem ISPO, kelompok 
pekebun harus memenuhi persyaratan dalam sistem manajemen yaitu 
adanya Tim Internal Control System/ICS, ketersediaan SOP, dan audit internal 
untuk menjamin pelaksanaan standar ISPO untuk pekebun. 
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b. Sistem kontrol terhadap sumber produk. Kelompok pekebun harus mampu 
memastikan bahwa TBS yang dihasilkan merupakan produk yang berasal 
dari areal kebun dalam pengelolaan kelompok tersebut. Manajemen 
kelompok harus memeriksa keabsahan dari semua laporan dan pencatatan 
untuk menjamin bahwa TBS merupakan produk yang bersumber dari kebun 
anggota kelompok. 

c. Sistem kontrol dalam proses produksi. Kelompok pekebun harus dapat 
menjamin bahwa sawit yang dihasilkan dan yang dijual dapat dipastikan 
jumlahnya (tonasi). Ini untuk memastikan bahwa hasil panen dan penjualan 
sawitnya tidak tercampur dengan sawit yang tidak bersertifikat. 

d. Sistem kontrol dalam penjualan dan pengiriman. Kelompok harus dapat 
memastikan bahwa produk sawit yang dijual merupakan produk yang 
bersertifikat. Di dalam dokumen penjualan dan pengiriman produk memuat 
identitas kelompok  agar mudah ditelusur rantai pasok terhadap produk 
tersebut. 

e. Sistem dalam pemberian label dan klaim. Produk yang dijual kepada 
konsumen (PKS) menggunakan label yang menginformasikan bahwa produk 
merupakan produk dari kelompok yang bersertifikat. Label yang disediakan 
oleh kelompok harus terkontrol dan hanya digunakan untuk produk sawit 
yang dihasilkan dalam kebun anggota kelompok.

Rantai Pasok dalam Sitem Sertifikasi ISPO 
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mengolah CPO yang berasal dari beberapa sumber 
kebun sawit dapat memilih model rantai pasok sesuai dengan kemampuan dan 
daya dukung pabrik. Sistem ISPO  mengatur 2 model rantai pasok bagi PKS yaitu 
segregasi dan mass balanced. 

Model segregasi yaitu rantai pasok yang memisahkan dengan jelas proses 
produksi, antara jalur proses produksi dari sumber bahan baku TBS 100% kebun 
sawit ISPO dan jalur proses produksi dari sumber bahan baku TBS kebun sawit 
bukan ISPO. Dengan demikian ada 2 produk CPO yang dihasilkan, yaitu CPO 
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berlabel ISPO dan CPO yang tidak berlabel ISPO. Model segregasi ini merupakan 
klaim sertifikat yang melekat pada produk CPO yang dihasilkan. 

Model mass balance yaitu rantai pasok yang mencampur sumber bahan baku TBS 
dari kebun sawit ISPO dengan TBS dari kebun sawit bukan ISPO dalam satu proses 
produksi. Produk CPO yang dihasilkan adalah campuran dari 2 sumber bahan 
baku. Model ini menetapkan ketentuan pencatatan kuantitas dari volume TBS 
yang diolah dengan volume CPO yang keluar harus dapat direkonsiliasi. Di dalam 
sistem ISPO, PKS minimal mengunakan 30% TBS dari kebun yang bersertifikat ISPO 
dan pada tahun-tahun berikutnya (penilikan) harus ada peningkatan persentase 
bahan baku dari kebun yang bersertifikat ISPO.

Rantai pasok Model Segregasi



17PENGETAHUAN DASAR UNTUK PENDAMPING KELOMPOK 
PEKEBUN SAWIT RAKYAT DALAM SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

Rantai pasok Model Mass Balance
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C. SERTIFIKASI ISPO 
PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau 
Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO adalah sistem Usaha 
Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial 
budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Sistem ISPO merupakan 
kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang 
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia. Sebelumnya, sistem ini diatur dalam Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem 
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 
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Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha 
Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis 
bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi 
prinsip dan kriteria ISPO.  Sertifikasi ISPO tersebut dilatarbelakangi bahwa 
perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar 
dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan 
perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi 
mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, untuk lebih memastikan 
usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan sistem sertifikasi ISPO adalah untuk memastikan dan meningkatkan 
pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan 
kriteria ISPO; meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan 
Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan meningkatkan 
upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya, teknis penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO tersebut diatur melalui 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sertifikasi ISPO ini  
bersifat mandatory untuk perkebunan sawit di Indonesia, termasuk di dalamnya 
wajib bagi perkebunan sawit rakyat. 

Di dalam sistem ISPO mengatur beberapa komponen yang untuk terselenggaranya 
sebuah sistem pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

3.1 Kelembagaan Sistem ISPO
Di dalam melaksanakan sistem ISPO terdapat pihak-pihak yang mendukung dan 
melaksanakan tata kelola sistem, yaitu:
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Kelembagaan Sistem ISPO

No Nama Peran dalam Sistem

1 Dewan Pengarah ISPO Dewan yang membangun dan menetapkan kebijakan umum 
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO. Dewan terdiri 
dari menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi 
di bidang perekonomian (ketua dewan) Menteri pertanian 
(Ketua Harian), dengan anggota dewan yang terdiri dari:
•	 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
•	 Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
•	 Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan.
•	 Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian.
•	 Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri.
•	 Kepala lembaga pemerintah non kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang standardisasi nasional.
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No Nama Peran dalam Sistem

2 Komite ISPO Kumpulan parapihak yang  diketuai oleh Menteri Pertanian. 
Komite ISPO terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi 
Pelaku Usaha, akademisi, dan pemantau independen. 
Komite bertugas membangun dan mengembangkan 
sistem informasi Sertifikasi ISPO serta menerapkan sistem 
penggunaan data secara bersama (data sharing) dan 
terintegrasi secara elektronik untuk memberikan kemudahan 
bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat ISPO.

3 Komite Akreditasi 
Nasional  (KAN)

Lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung 
jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 
KAN berwenang melakukan akreditasi terhadap 
lembaga sertifikasi sehingga layak menjadi Lembaga 
sertifikasi (atau disebut juga Lembaga audit).

4 Lembaga sertifikasi Lembaga penilaian kesesuaian independen yang telah 
mendapatkan akreditasi oleh KAN yang bertugas melakukan 
audit ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO. Secara rinci, 
lembaga Sertifikasi ISPO memiliki tugas dan wewenang untuk: 
Melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan 
prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha; 
Menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan 
sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 
berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO; 
Melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha 
Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO; 
Menindaklanjuti keluhan dan banding 
terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO. 

5 Auditor Orang yang melakukan penilaian kesesuaian (audit) standar 
ISPO terhadap unit usaha perkebunan sawit. Auditor 
merupakan orang yang bekerja atas nama Lembaga 
Sertifikasi dengan kompetensi khusus dan sertifikat profesi. 

6 Pelaku usaha Perusahaan atau pekebun yang menjadi obyek penilaian 
kesesuaian standar ISPO. Pelaku usaha atau disebut 
auditee di dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun dapat 
berupa: perorangan pekebun, kelompok pekebun, 
gapoktan, asosiasi pekebun, dan lain sebagainya yang 
memiliki legalitas. Pekebun atau kelompok pekebun 
untuk mendapatkan sertifikat ISPO harus mengajukan 
permohonan audit kepada lembaga sertifikasi ISPO. 

7 Lembaga pelatihan Organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan 
dalam peningkatan kapasitas sistem ISPO. Lembaga 
pelatihan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. 

8 Pemantau 
independen

Perorangan atau organisasi indenpenden yang melakukan 
kegiatan pemantauan terhadap proses audit, hasil 
audit, dan pelaksanaan kegiatan perkebunan. 
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No Nama Peran dalam Sistem

9 Publik Perorangan sebagai warga negara Indonesia 
atau organisasi atau kelompok masyarakat dalam 
negara kesatuan Republik Indonesia. 

10 Konsultan/Lembaga 
Pendamping

Perorangan atau organisasi profesional yang 
melakukan fungsi pendampingan untuk pemenuhan 
standar ISPO kepada pelaku usaha perkebunan. 

3.2 Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi
Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO  dan meningkatkan 
keberterimaan serta daya saing pasar secara nasional maupun internasional, 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya diseminasi, advokasi, 
diplomasi internasional, dan pengakuan keberterimaan terhadap produk dan 
sistem penilaian kesesuaian.

Sedangkan, untuk membuka partisipasi, masyarakat, pelaku usaha, dan 
pemangku kepentingan dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengelolaan 
dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.  

Partisipasi parapihak dapat dilakukan dengan: 
1. Mengusulkan dan memberikan masukan mengenai pengelolaan dan 

penyelenggaraan Sertifikasi ISPO; 
2. Meminta dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan 

penyelenggaraan Sertifikasi ISPO; 
3. Melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas pengelolaan dan 

penyelenggaraan Sertifikasi ISPO kepada pemerintah, Komite ISPO, KAN, dan/
atau Lembaga Sertifikasi ISPO; dan/atau 

4. Bersama pemerintah meningkatkan keberterimaan dan daya saing ISPO, serta 
Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan turunannya di pasar nasional 
maupun internasional.

Selain itu, untuk menjamin kredibilitas, sertifikasi ISPO ini bersifat wajib bagi pelaku 
usaha perkebunan sawit. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban 
sertifikasi ISPO dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Sanksi administratif 
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sebagaimana dimaksud di dalam Permentan Nomer 38 Tahun 2020 dapat berupa: 
teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa 
Sawit, pembekuan sertifikat ISPO dan/atau pencabutan sertifikat ISPO. 

3.3 Standar ISPO 
Sertifikasi ISPO bersifat wajib (mandatory) untuk usaha perkebunan kelapa sawit 
di Indonesia, yang terdiri atas:
1. Usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit 
2. Usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit 
3. Integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha 

pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit

Pada masing-masing obyek sertifikasi tersebut memiliki prinsip dan kriteria 
standar ISPO yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat ISPO. ISPO terdiri 
dari 2 standar yaitu: 1) perkebunan dan 2) pekebun. 

Standar ISPO untuk perusahaan kelapa sawit, yaitu usaha budidaya dan atau usaha 
pengolahan hasil, memiliki 7 prinsip pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan 
yaitu:
1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
2. Penerapan praktek perkebunan yang baik.
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman 

hayati.
4. Tanggung jawab terhadap pekerja.
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Penerapan transparansi.
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Standar ISPO untuk pekebun atau kelompok pekebun terdapat 5 prinsip yang 
wajib untuk dipenuhi yaitu:
1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan.
2. Penerapan praktek perkebunan yang baik.
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
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4. Penerapan transparansi.
5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Khusus untuk pekebun, sertifikasi ISPO wajib dilakukan yaitu 5 tahun sejak 
diberlakukanya Perpres 44 Tahun 2020. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun dan 
setiap tahunnya dilakukan penilikan (surveillance) oleh lembaga sertifikasi. 

3.4 Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Pekebun
Unsur-unsur di dalam standar terdapat prinsip, kriteria, indikator, dan verifier. 
Untuk memahaminya, masing-masing unsur dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Unsur-Unsur di dalam Standar ISPO

Prinsip Pernyataan mendasar untuk pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.

Kriteria Prasyarat untuk menilai apakah prinsip telah dipenuhi.

Indikator Variabel untuk mengukur kinerja kriteria.

Prinsip dan kriteria untuk standar ISPO pekebun diatur pada lampiran II Permentan 
Nomor 38 Tahun 2020.  Standar tersebut ditampilkan dalam tabel di bawah ini: 

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Kriteria Indikator 

1.1 Legalitas dan 
Pengelolaan Pekebun

Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, 
dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. 

1.2 Lokasi Pekebun Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.

1.3 Sengketa Lahan dan 
Kompensasi serta 
Sengketa Lainnya

Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya:
1. Mempunyai dokumen progres musyawarah 

untuk penyelesaian sengketa dan 
tersedia peta lokasi sengketa lahan.

2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.

1.4 Legalitas Usaha Perkebun Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan 
Untuk Budidaya (STD-B). 

1.5 Kewajiban terkait 
Izin Lingkungan

1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL. 

2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.
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Prinsip 2: Penerapan praktek perkebunan yang baik

Kriteria Indikator

2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun:
 Pekebun dapat bergabung dalam 

kelompok tani atau koperasi sebagai 
wadah bersama untuk memenuhi 
aspirasi dan kebutuhan anggotanya.

1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam 
bentuk kelompok tani atau koperasi. 

2. Mempunyai dokumen pembentukan 
kelompok tani dan/atau koperasi yang 
diketahui oleh pejabat berwenang.

2.2 Pengelolaan Pekebun 1. Memiliki dokumen rencana kegiatan 
operasional pekebun, kelompok 
tani dan/atau koperasi.

2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, 
kelompok tani dan/atau koperasi. 

2.3 Penerapan Teknis Budidaya Dan 
Pengangkutan Kelapa Sawit

-

2.3.1. Pembukaan Lahan.

 Pembukaan lahan yang 
memenuhi kaidah-kaidah 
konservasi tanah dan air.

Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi 
kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar.

2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung 
produktivitas tanaman dari 
Pekebun, benih yang digunakan 
harus berasal dari sumber 
benih yang telah mendapat 
rekomendasi dari pemerintah.

1. Menggunakan benih tanaman berasal 
dari produsen benih yang telah mendapat 
sertifikat dari instansi yang berwenang 
dan diakui oleh Kementerian Pertanian.

2. Mempunyai catatan asal benih. 

2.3.3. Penanaman pada Lahan Mineral.

 Pekebun swadaya dalam 
melakukan penanaman 
harus sesuai baku teknis 
dalam mendukung 
produktivitas tanaman. 

1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman 
yang sesuai Good Agricultural Practises (GAP). 

2. Memiliki catatan pelaksanaan penanaman. 

2. Penanaman pada Lahan Gambut.

  Penanaman kelapa sawit di kebun 
swadaya di lahan gambut dapat 
dilakukan dengan memperhatikan 
karakteristik lahan gambut 
sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan fungsi lingkungan.

Memiliki catatan untuk penanaman pada 
lahan gambut yang mengacu kepada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.3.1. Pemeliharaan Tanaman 
Pemeliharaan tanaman 
dalam mendukung 
produktivitas tanaman.

1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja 
pemeliharaan tanaman. 

2. Memiliki catatan mengenai 
pemupukan tanaman dan pelaksanaan 
pemeliharaan tanaman
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Kriteria Indikator

2.3.2. Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (OPT).

 Pekebun, kelompok tani, 
koperasi harus melakukan 
pengamatan pengendalian 
OPT dengan menerapkan 
Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT) sesuai dengan ketentuan 
teknis dengan memperhati 
kan aspek lingkungan.

1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis 
Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT)/ Integrated Pest Management (IPM). 

2. Mempunyai sarana pengendalian OPT 
sesuai petunjuk teknis serta tenaga 
(regu) pengendali yang sudah terlatih 

2.3.3. Pemanenan Pekebun, kelompok 
tani, koperasi memastikan bahwa 
panen dilakukan tepat waktu 
dan dengan cara yang benar.

1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang 
dipanen adalah buah matang panen dan 
dilakukan pada waktu yang tepat.

2. Memiliki rekaman/ catatan 
pelaksanaan pemanenan 

2.3.4. Pengangkutan Buah.

 Pekebun memastikan bahwa 
TBS yang dipanen harus 
segera diangkut ke tempat 
pembeli untuk menghindari 
kerusakan buah.

Memiliki dan melaksanakan petunjuk 
teknis pengangkutan TBS. 

Prinsip 3: Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Kriteria Indikator

3.1 Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran.

 Pekebun swadaya harus melakukan 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran kebunnya di 
lingkungannya masing-masing.

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran secara bersama-sama dengan 
penduduk sekitar dan instansi terkait 
terdekat sesuai Pedoman Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran.

3.2 Pelestarian Keanekaragaman 
Hayati (biodiversity).

 
 Pekebun swadaya harus menjaga 

dan melestarikan keaneka 
ragaman hayati pada areal 
yang dikelola sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan 
di area tersebut dan di sekitar kebun dan 
sesudah dimulainya usaha perkebunan

2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan 
tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.
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Prinsip 4:  Penerapan transparansi

Kriteria Indikator 

4.1 Penjualan dan Kesepakatan 
Harga TBS.

 TBS dijual kepada perusahaan 
perkebunan dengan harga 
yang mengacu pada 
penetapan harga TBS kelapa 
sawit produksi pekebun. 

1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan 
penetapan harga yang ditetapkan 
oleh Tim Penetapan Harga TBS 
untuk setiap tujuan penjualan.

2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi 
pembelian oleh perusahaan/p abrik dan tersedia 
sumber informasi harga untuk penetapan harga 
pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, 
kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin. 

4.2 Penyediaan Data & Informasi 

 Penyediaan data dan informasi 
kepada instansi terkait serta 
pemangku kepentingan 
lainnya selain informasi 
yang dikecualikan sesuai 
peraturan perundangan.

1. SOP pelayanan informasi.

2. Mempunyai dokumen pemberian 
informasi kepada pemangku kepentingan 
sesuai peraturan yang berlaku.

3. Mempunyai dokumen tanggapan atau 
pelayanan informasi terhadap permintaan 
informasi dari pemangku kepentingan.

Prinsip 5: Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Kriteria Indikator 

5.1 Meningkatkan kinerja 
dengan mengembangkan 
dan mengimplementasikan 
rencana aksi yang mendukung 
peningkatan produksi kelapa 
sawit berkelanjutan. 

Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/
peningkatan usaha yang berkelanjutan.

3.5 Pembiayaan Sertifikasi 
Biaya sertifikasi ISPO ditanggung oleh unit usaha yang mengajukan sertifikasi 
kepada lembaga sertifikasi. Biaya sertifikasi yang diajukan oleh perusahaan 
perkebunan dibebankan kepada masing-masing perusahaan perkebunan. 

Khusus untuk pekebun, selain dapat dibiayai secara mandiri juga dapat diajukan 
bantuan biaya sertifikasi. Bantuan sertifikasi oleh pekebun secara berkelompok 
dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan dapat berupa pelatihan, 
pendampingan, dan pembiayaan sertifikasi ISPO 1 kali di awal sertifikasi. Biaya 
penilikan dan sertifikasi ulang (re-sertifikasi) dibebankan kepada pekebun atau 
kelompok pekebun. 

Untuk biaya penilikan dan biaya re-sertifikasi, kelompok pekebun perlu 
menerapkan mekanisme internal kelompok untuk pembiayaannya. Persiapan 
pembiayaan penilikan dan re-sertifikasi perlu diputuskan secara internal kelompok 
pada awal pengajuan sertfikasi untuk membangun partisipasi dan transparansi 
terhadap anggota kelompok. 

3.6 Sistem Kendali Internal
Khusus untuk pekebun, Permentan Nomor 38 Tahun 2020 mengatur bahwa 
kelompok pekebun yang mengajukan sertifikasi ISPO harus memiliki tim ICS 
yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Internal Control System (ICS) 
merupakan sistem standar yang dibuat oleh kelompok pekebun untuk dijadikan 
rujukan dalam mengelola organisasi kelompok tani, mengelola perkebunan sawit 
secara kolektif, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan sebagai syarat 
memperoleh sertifikat ISPO  dengan sistem berkelompok.

Sistem Kendali Internal atau Internal Control System (ICS) merupakan bagian 
dari sistem jaminan mutu yang terdokumentasikan dalam Standard Operating 

Procedure (SOP). Pengendalian sistem tersebut dilakukan oleh tim ICS, yang 
merupakan unit kerja sertifikasi yang dibentuk oleh kelompok pekebun.  

Tim ICS bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan mengatur 
SOP bagi kelompok pekebun. Tim ICS memastikan terlaksananya SOP dan 
melaksanakan fasilitasi untuk penerapan SOP bagi anggota-anggota kelompok. 

Struktur  tim ICS dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan kelompok pekebun yang 
bertujuan agar sistem dan SOP-SOP dapat terkontrol dan diterapkan dengan 
tepat. Struktur tim ICS dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dari kelompok 
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pekebun. Sebagai contoh, struktur tim  ICS dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Struktur Tim ICS

No Keanggotaan Tugas

1 Komite internal Melakukan telaah dan persetujuan SOP, melakukan 
pengawasan pelaksanaan SOP, melakukan 
pengawasan internal, dan memberikan persetujuan 
pemberian sanksi kepada anggota kelompok. 

2 Manajer ICS Memastikan bahwa setiap anggota menerapkan 
standar ISPO dan memiliki dokumentasi 
untuk menunjukkan kepatuhan.

3 Unit keanggotaan 
dan pelatihan

Merekrut anggota baru berdasarkan persetujuan internal 
dan menyelenggarakan pelatihan bagi anggota. 

4 Unit audit internal Melakukan audit internal dan memonitor 
pelaksanaan seluruh sistem SOP. 

5 Unit dokumentasi 
perdagangan

Melakukan pembelian  dan penjualan TBS sesuai SOP, 
dan melakukan pencatatan kegiatan perdagangan.

6 Unit pengelolaan 
lingkungan dan K3

Melakukan pengelolan lingkungan serta Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) di lingkup kerja kelompok, dan 
mengelola dokumentasi pengelolaan lingkungan.

7 Unit pengelolaan GAP Melakukan fasilitasi penerapan SOP Good Agricultural 
Practises/GAP kepada anggota kelompok dan 
pendokumentasian proses dan hasil GAP. 

3.7 Pengajuan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun
Pengajuan sertifikasi dapat dilakukan oleh kelompok pekebun kepada lembaga 
sertifikasi untuk dilakukan penilaian (audit). Pengajuan tersebut dapat dilakukan 
setelah kelompok pekebun memenuhi semua prinsip dan kriteria dalam standar 
ISPO untuk pekebun. Pemenuhan standar tersebut dapat diyakini terpenuhi 
setelah tim ICS melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap kesiapan 
kelompok.

Proses pengajuan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui beberapa tahapan, 
secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kelompok pekebun mengajukan permohonan penilaian sertifikasi ISPO 

kepada lembaga sertifikasi.
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b. Lembaga sertifikasi menerima dokumen permohonan penilaian tersebut dan 
melakukan telaah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

c. Setelah disetujui dan ditandatangani kontrak kerjasama untuk sertifikasi, 
lembaga sertifikasi menugaskan auditor untuk melakukan audit I untuk 
menilai keabsahan dokumen legalitas dan penentuan sampel untuk audit II. 
Setelah audit I dinyatakan memenuhi, maka lembaga sertifikasi melanjutkan 
ke audit II untuk melakukan verifikasi terdapat seluruh dokumen. 

d. Setelah dinyatakan memenuhi standar, lembaga sertifikasi menerbitkan 
sertifikat ISPO kepada kelompok pekebun. 

Alur Proses Sertifikasi ISPO Pekebun
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