
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jumlah minyak kelapa sawit yang dihasilkan di Indonesia selama 10 tahun 

terakhir mengalami peningkatan sebesar 170,9% (FAO 2015) dan akan terus 

meningkat mengingat industri kelapa sawit sangat menguntungkan (Svatoňová et 

al. 2015; Prafitri 2016; Prafitri et al. 2017)  walaupun produktivitas rata-rata per 

tahunnya cenderung tetap sejak tahun 2004 (FAO 2015). Hal ini berarti ada 

peningkatan luasan tanam >100% di Indonesia. Penelitian oleh Vijay et al. (2016) 

memperlihatkan adanya peningkatan wilayah tertanam sebesar 91,7% sejak tahun 

1989 yang setengahnya merupakan wilayah hutan yang dikonversi. 

Tingginya produksi minyak kelapa sawit menimbulkan ancaman bagi aspek 

lingkungan dan sosial karena praktik perkebunan kelapa sawit pada umumnya 

masih memiliki kekurangan (Moreno-Peñaranda et al. 2015). Industri kelapa sawit 

masih lebih cenderung ke aspek ekonomi dibandingkan sosial dan lingkungan 

(Wisena et al. 2014; Wisena 2015). Idealnya, capaian antara lingkungan, ekonomi, 

dan sosial adalah setara dan dipandang saling terkait satu sama lain (Keraf 2002). 

Sebagai komoditas tertinggi yang diproduksi oleh Indonesia, minyak sawit 

memiliki posisi strategis dalam pendapatan nasional. Di sisi lain, lahan yang 

diperlukan untuk ekstensifikasi sawit juga menimbulkan pertanyaan tentang 

kelestarian produksi dan keanekaragaman hayati. Vijay et al. (2016) menambahkan 

bahwa Indonesia memiliki hutan seluas 30% dari jumlah sawit tertanam terancam 

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Perhatian terhadap produksi minyak 

kelapa sawit yang ramah lingkungan juga datang dari LSM peduli lingkungan dan 

konsumen minyak kelapa sawit, khususnya di benua Eropa. Eropa merupakan 

importir minyak kelapa sawit Indonesia terbesar ke dua setelah Asia (Rifin 2010). 

Pada tahun 2020 Eropa menargetkan 100% minyak kelapa sawit tersertifikasi, 

Indonesia dan Malaysia menargetkan 50%, India menargetkan 30%, dan Cina 10% 

(PR Newswire 2015). 

 
Sumber: (BPS 2017) 

Gambar 1  Ekspor minyak kelapa sawit menurut negara tujuan utama 

(2010-2015) 
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Kelestarian produksi dan lingkungan merupakan dua dari tiga aspek dalam 

segitiga pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Fritz dan Schiefer 

(2008). Pembangunan industri sawit berkelanjutan memerlukan teknologi, strategi, 

dan solusi agar dapat beradaptasi terhadap dinamika industri. Wisena (2015) 

membuat sebuah struktur sistem elemen perubahan menuju pengelolaan sawit 

berkelanjutan dengan sub-elemen ISPO dan RSPO sebagai langkah awal. 

Penelitian mengenai aspek keberlanjutan pada industri kelapa sawit 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 2004 (Hansen 

et al. 2015). Tren peningkatan penelitian tersebut masih terpusat pada penelitian 

limbah kelapa sawit namun kurang membahas aspek lain dari kelapa sawit, seperti 

manfaat ekonomi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit, terutama yang telah 

disertifikasi. Manfaat sertifikasi RSPO bagi stakeholders sendiri bervariasi menurut 

skala perkebunannya. Petani kelapa sawit (smallholders) beroleh manfaat berupa 

peningkatan pendapatan akibat perbaikan harga jual, peningkatan produksi, 

peningkatan jumlah tabungan, dan kepastian pendapatan (Abazue et al. 2015; 

Hidayat et al. 2015). Di sisi lain, sertifikasi RSPO dinilai tidak memberikan 

perbedaan dalam hal produksi tandan buah segar (TBS), atau manfaat ekonomi lain 

dari keikutsertaan perusahaan dalam RSPO (Nasution 2013; Febrini et al. 2015; 

Basiron dan Foong-Keong 2016). Hal ini diakibatkan karena rendahnya nilai 

tambah (premium) dari minyak kelapa sawit yang tersertifikasi (CSPO) 

(Ruysschaert dan Salles 2014). 

RSPO merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri 

dari para pemangku kepentingan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit 

menginisiasi sistem sertifikasi pihak ketiga dalam menentukan kelayakan produksi 

minyak kelapa sawit ditinjau dari aspek-aspek kelestarian produksi dan 

keanekaragaman hayati. RSPO dinilai dapat menjembatani kepentingan pasar, 

pemilik kebun, masyarakat, dan lingkungan melalui standar Prinsip dan Kriteria 

(P&C) yang telah ditentukan. Hingga saat ini terdapat 34 nama pemilik kebun 

(certified growers) yang mendapat sertifikat RSPO, di antaranya Cargill, Golden 

Agri Resource, Smart, Sime Darby dan Wilmar (RSPO 2016). Dalam industri 

kelapa sawit, RSPO merupakan sistem terbaik yang tersedia saat ini untuk 

menjembatani kriteria keberlanjutan dan industri kelapa sawit (Nikoloyuk et al. 

2010; Paoli et al. 2010; Obidzinski et al. 2013) 

Kepentingan perusahaan untuk melakukan sertifikasi kelestarian memiliki 

beberapa alasan. Bansal dan Roth (2000) mengemukakan bahwa ada tiga alasan 

utama latar belakang perusahaan menjadi tanggap terhadap isu lingkungan, yaitu 

alasan kompetitif, ketaatan terhadap peraturan, dan kepedulian terhadap 

lingkungan. Untuk dapat tetap kompetitif dan melakukan penetrasi pasar kelapa 

sawit global, maka sertifikasi RSPO merupakan hal yang perlu dilakukan (Novelli 

2016). Klaim suatu perusahaan telah menjalankan pengelolaan kelapa sawit secara 

lestari dijamin oleh wadah sertifikasi melalui beberapa prinsip dan kriteria yang 

sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip dan kriteria RSPO 

pada proses manajemen perkebunan kelapa sawit, terlepas dari kepentingan 

melakukan sertifikasi, mendukung penciptaan praktik perkebunan kelapa sawit 

lestari.  
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Rumusan Masalah 

Menghadapi sentimen negatif terhadap perkebunan kelapa sawit seperti 

pembakaran lahan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, PT BCA perlu 

melakukan perubahan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk 

yang dihasilkan berasal dari perkebunan sawit berkelanjutan. Di tahun 2016, 

Aidenvironment menerbitkan laporan independen mengenai pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh PT BCA (Aidenvironment 2016). Perusahaan 

kemudian dihimbau untuk menjadi transparan dan menindaklanjuti pelanggaran 

yang terjadi, antara lain tindakan perusakan lingkungan, perampasan lahan, konflik 

sosial, dan restorasi ekosistem (Bellantonio et al. 2016). 

Terbatasnya lokasi yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi menjadi 

tentangan dalam pemenuhan tiga dimensi pembangunan keberlanjutan (Pirker et al. 

2016). Menjadi anggota RSPO dan menerapkan praktik perkebunan kelapa sawit 

sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO merupakan salah satu cara membangun 

perkebunan kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, mematuhi prinsip 

dan kriteria RSPO juga sekaligus menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang 

dituduhkan dan dapat dijadikan sebagai pernyataan dan dukungan bahwa 

perusahaan telah melakukan upaya kompensasi atas pelanggaran yang telah 

dilakukan. PT BCA merupakan perkebunan kelapa sawit yang terakhir memperoleh 

sertifikasi ISPO yang memulai kegiatan perkebunan kelapa sawitnya di tahun 2012. 

Kesempatan untuk memperbaiki kegiatan operasi ke depannya menarik penulis 

untuk melakukan penelitian di anak perusahaan ini. 

Menjadi anggota RSPO memerlukan kesiapan administrasi dan finansial. 

Pengelolaan kebun di masa lampau berupa praktik perkebunan yang tidak sesuai 

dengan prinsip dan kriteria RSPO berpeluang dikenakan denda sebelum organisasi 

memperoleh sertifikasi. Di sisi lain, PT BCA bisa saja tetap melakukan business as 

usual. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesenjangan antara kondisi organisasi saat ini dan kondisi 

ideal berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO? 

2. Bagaimana keuntungan dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh 

organisasi jika mendaftar menjadi anggota RSPO atau tetap 

melakukan business as usual? 

3. Bagaimana rencana implementasi untuk menjadi anggota RSPO atau 

tetap melakukan business as usual?  

Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi organisasi saat ini dan 

kondisi ideal berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO 

2. Mengidentifikasi keuntungan dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh 

organisasi jika mendaftar menjadi anggota RSPO atau tetap melakukan 

business as usual. 

3. Merumuskan rencana implementasi organisasi untuk menerapkan prinsip 

dan kriteria RSPO. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran 

kepada PT BCA mengenai kondisi perusahaan saat ini untuk sertifikasi RSPO dan 

memberikan saran rencana implementasi agar dapat menyesuaikan kondisi 

perusahaan dengan prinsip dan kriteria RSPO. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Faktor-faktor kunci menuju kondisi ideal organisasi dibatasi menggunakan 8 

prinsip dan kriteria RSPO. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Teoritis 

Teori Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang memperhatikan tiga aspek, ekonomi, sosial, dan budaya, 

secara seimbang. Konsep keseimbangan ini secara umum digambarkan 

menggunakan segitiga pembangunan berkelanjutan (Rogers et al. 2006; 

Munasinghe 2007). Konsep serupa juga berusaha digambarkan dengan konsep 

Triple Bottom Line (Elkington 1997). Dari segi pertanian dan pasokan pangan 

berkelanjutan, Fritz dan Schiefer (2008) menggambarkan ketahanan pangan 

merupakan keseimbangan dari faktor-faktor keberhasilan ekonomi dari industri 

pangan; keadilan, etika, dan saling percaya antar unsur dalam rantai pasok industri 

pangan; dan kategori dampak yang dihasilkan dari kegiatan industri pertanian. 

 
Sumber: Munasinghe (2007) 

Gambar 2  Segitiga pembangunan berkelanjutan, elemen 

kunci, dan hubungan antar elemennya  
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