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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan fiskal dan insentif sering kali menjadi pendorong dasar utama perubahan peng-
gunaan hutan dan lahan, walaupun dokumentasi mengenai dampaknya pada penggu-
naan lahan sering kali tidak tersedia. Eksplorasi insentif fiskal yang mendorong produksi 
minyak sawit di Indonesia ini berupaya untuk memahami dengan lebih baik kebijakan dan 
instrumen fiskal apa saja yang ada saat ini yang mempengaruhi produksi minyak sawit di 
Indonesia, dampak dari insentif-insentif ini pada hutan dan lahan gambut, dan apa yang 
dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk lebih menyelaraskan antara produksi 
minyak sawit dengan tujuan-tujuan ekonomi dan mata pencaharian hijau. Telaah yang 
digunakan dalam laporan ini berdasarkan metode survei kepustakaan dan wawancara 
dengan para pakar serta pembuat kebijakan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman mengenai pilihan-pillihan awal untuk menyelaraskan produksi sawit dengan 
kebijakan ekonomi hijau di masa depan.

Saat ini Indonesia menyumbang 53% bagi produksi minyak sawit dunia. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengupayakan perce-
patan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi produk-produk 
bernilai tambah, dan daya saing komoditas pertanian, termasuk minyak sawit. RPJMN 
juga mengidentifikasi lima sektor kunci untuk memenuhi target penurunan emisi GRK 
(Gas Rumah Kaca) Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020, termasuk kehutanan dan 
lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Karena mayori-
tas keseluruhan emisi GRK Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut, 
sektor-sektor ini sangatlah penting agar Indonesia dapat memenuhi target penguran-
gan GRK-nya. Untuk melakukannya, sementara tetap mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi tahunan negara ini sebesar 7%, membutuhkan pertimbangan seksama tentang 
bagaimana cara mengarahkan insentif untuk pertumbuhan ekonomi rendah karbon, dan di 
saat yang sama juga mendukung pertumbuhan yang merata yang meningkatkan standar 
kinerja produsen/petani minyak sawit skala kecil, membantu perkembangan usaha kecil 
dan menengah dengan mengelola hutan dan melindungi lahan gambut secara berkelan-
jutan. Sementara itu, permintaan minyak sawit di dalam negeri untuk bahan bakar nabati 
diharapkan akan jauh meningkat seiring dengan keputusan untuk mengalihkan sebagian 
penghematan dari pencabutan subsidi bahan bakar fosil untuk bahan bakar nabati. 

Konteks untuk mengevaluasi pilihan agar pemerintah dapat menyelaraskan insentif fiskal 
yang lebih baik untuk produksi kelapa sawit dan ekonomi hijau merupakan hal yang 
sangat sulit danpelik, dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi 
mempercayakan banyak kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, walaupun 
peraturan yang diundangkan pada tahun 2014, terutama undang-undang 23/2014 
tentang pemerintah daerah telah merubah aturan ini. Namun, sistem transfer fiskal dan 
pembagian pendapatan antar-pemerintah, isu penguasaan dan perselisihan status lahan, 
kompleksitas tata ruang (termasuk menyelaraskan sistem informasi spasial, yang seka-
rang dilaksanakan dalam Inisiatif Satu Peta), kompleksitas pengelolaan antar-kementerian, 
dan hasil panen minyak sawit yang sangat meningkat di lahan-lahan yang ada, terutama 
di antara petani kecil, kesemuanya ini membuat konteks untuk merancang ulang kebija-
kan yang mempertajam manfaat insentif sangat penting untuk mendapatkan hasil yang 
diharapkan. Lebih jauh, intervensi harus memperkuat upaya-upaya keberlanjutan dalam 
sektor minyak sawit seperti sertifikasi dan komitmen sisi permintaan.

Penelitian ini mengidentifikasi insentif serta dorongan fiskal dalam semua tahap rantai 
pasokan minyak sawit, termasuk:

 ◾ Akses lahan insentif fiskal meliputi hibah, pembayaran langsung atau subsidi innatura 
kepada produsen yang memungkinkan hak akses, perizinan yang longgar, klasifikasi 
ulang lahan untuk pengembangan minyak sawit. Insentif akses lahan juga meliputi 
kebijakan desentralisasi dan transfer fiskal antar-pemerintah.

 ◾ Investasi pendanaan untuk produksi sering kali berbentuk subsidi kredit, jaminan 
pemerintah dan pengurangan pajak, serta mencakup yang berikut ini: restrukturisasi 
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utang, pembebasan pajak, tingkat pinjaman istimewa, penjualan kayu hasil Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah Izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu 
dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ’, serta investasi pada produksi 
bahan bakar nabati.

 ◾ Insentif produksi minyak sawit mentah umumnya berupa hibah, pembayaran langsung, 
subsidi kredit dan jaminan pemerintah, yang terdiri dari subsidi pupuk, subsidi tingkat 
bunga untuk mengembangkan biji kelapa sawit, dan berbagai insentif yang tersedia 
untuk Skema Plasma-Inti.

 ◾ Insentif khusus untuk bahan bakar nabati berupa pembelian CPO berdasarkan harga 
pasar untuk menjadi bahan bakar, , pelonggaran peraturan dan pengurangan pajak, 
serta hibah dan bantuan langsung. Tipe insentif yang bisa diidentifikasi untuk hal ini 
adalah: tarif impor bahan bakar nabati, Zona Bahan Bakar Nabati Khusus, poton-
gan pajak pendapatan investasi, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 
produksi bahan bakar nabati dalam negeri, kerugian Pertamina, subsidi produksi solar 
nabati, insentif investasi bahan bakar nabati, kebijakan bahan bakar yang disubsidi 
dan mandat untuk mencampur bahan bakar nabati.

 ◾ Pengembangan sektor hilir biasanya berbentuk pengurangan pajak, termasuk pajak 
ekspor yang berbeda untuk produk minyak sawit mentah dan produk minyak sawit 
sulingan, subsidi minyak goreng, infrastruktur pengolahan, penyimpanan dan akses 
pasar yang disubsidi, serta fasilitas pembebasan pajak sementara.

 ◾ Langkah-langkah sisi permintaan disebutkan secara singkat, termasuk mandat bauran 
bahan bakar Uni Eropa untuk bahan bakar nabati, pembatasan Uni Eropa atas impor 
minyak sawit untuk makanan dan biodiesel, dan bea impor atas minyak sawit yang 
dimurnikan di India.

Evaluasi insentif fiskal saat ini harus mencakup kajian tentang manfaat dan risiko publik, 
dan revisi insentif yang ada saat ini dan rancangan insentif baru harus berupaya untuk 
mendorong manfaat publik sementara meminimalkan risiko. Berdasarkan kerangka awal 
untuk manfaat dan risiko publik, penelitian ini mengidentifikasi: a) mengingat tingginya 
profitabilitas produksi minyak sawit, dibandingkan dengan segmen rantai nilai lainnya, 
insentif fiskal yang mendorong produksi tidak dibenarkan, b) pemerintah belum menerima 
hasil sewa ekonomi dari perkebunan kelapa sawit dengan semestinya, dan analisis dibu-
tuhkan untuk memahami bagaimana pendapatan kayu dan minyak sawit dapat diarahkan 
untuk mendukung standar produksi sektor ini, c) alokasi lahan baru untuk perluasan 
kelapa sawit mungkin tidak dibutuhkan, dan terus menyediakan insentif fiskal untuk 
mendorong produksi yang ekstensif tidak memenuhi kepentingan publik, d) insentif fiskal 
untuk mendorong peningkatan panen di antara produsen kelapa sawit skala kecil dapat 
memberikan manfaat publik yang signifikan, tetapi harus dibarengi dengan pembatasan 
perluasan lahan, dan e) prioritas-prioritas alokasi APBN saat ini dalam sektor pertanian 
mungkin tidak mendukung pertumbuhan sektor dan ketahanan pangan. Juga, terdapat 
risiko publik yang signifikan melalui korupsi dan pelanggaran hukum.

Penetapan prioritas insentif fiskal mana yang akan dibenahi untuk menciptakan kesesua-
ian yang lebih baik antara produksi kelapa sawit dengan ekonomi hijau bergantung pada 
kajian strategis hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, bagaimana 
kepatuhan terhadap dan penegakan undang-undang yang ada dan yang baru dapat 
didorong, bagaimana mendasarkan akses ke kredit dan insentif pajak pada perbaikan 
praktik produksi kelapa sawit, meningkatkan efisiensi anggaran, menargetkan insentif 
fiskal berdasarkan ruang dan mengidentifikasi insentif mana saja yang memberikan 
dampak terbesar pada hutan, tetapi juga insentif-insentif fiskal yang paling mudah untuk 
dibenahi.

Langkah awal yang diusulkan, termasuk:

 ◾ Menciptakan keselarasan operasional antara Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan tujuan-tujuan ekonomi hijau. 
Komitmen politik tingkat tinggi sangatlah penting untuk mencapai hal ini.

 ◾ Mengingat perundang-undangan desentralisasi yang ditetapkan baru-baru ini (UU No. 
23 Tahun 2014), identifikasi bagaimana insentif dan disinsentif dapat berfungsi secara 
efektif untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, mengingat pergeseran tanggung 
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jawab dari kewenangan pemerintah pusat (KLHK), dan kewenangan pemerintah 
kabupaten; ke tingkat provinsi.

 ◾ Memasukkan kriteria dan bobot hutan dan lahan gambut pada rumusan transfer 
antar-pemerintah, untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Solusi yang tidak melibatkan 
pendapatan ini akan mendorong keputusan untuk menjaga hutan dan lahan gambut 
tetap utuh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 ◾ Menyempurnakan struktur pajak untuk mendapatkan nilai publik yang lebih besar dari 
produksi kelapa sawit.

 ◾ Memberikan koherensi dalam pengelolaan lahan hutan APL (Area Penggunaan Lain) 
dan pengelolaan kawasan HCV (hutan yang bernilai konservasi tinggi), dengan tetap 
mempertimbangkan untuk menggunakan perangkat ruang dan peraturan, bukan 
penerbitan insentif fiskal baru untuk perkebunan.

 ◾ Meningkatkan hasil panen dan mata pencaharian petani kecil dengan menghubungkan 
akses petani kecil ke insentif fiskal dengan klarifikasi penguasaan lahan yang difasilitasi 
oleh pemerintah, yang memberikan lebih sedikit penekanan pada input yang disubsidi 
dan lebih banyak dukungan kepada petani kecil untuk mengakses rantai nilai global 
dan dalam negeri. Menyediakan pinjaman lunak bagi para produsen bersertifikat. Selain 
itu membantu mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk menargetkan para petani kecil 
independen secara lebih baik.

 ◾ Meningkatkan kinerja pengelolaan lahan dalam rangka mengakses insentif pemerintah 
dengan membatasi akses ke subsidi kredit dan jaminan pemerintah melalui bank-bank 
pemerintah, dan keringanan pajak, berdasarkan ukuran kinerja.

 ◽ Hal ini dapat meliputi mekanisme transfer kepada pemerintah daerah yang menyar-
ing kesesuaian dengan tujuan-tujuan pertumbuhan rendah karbon, pendekatan 
yurisdiksi terhadap REDD+ untuk mengumpulkan dan mengarahkan lokasi insentif, 
menargetkan insentif menuju lahan terdegradasi, dan memasukkan standar kinerja 
ke dalam kredit bank (bank pemerintah dan bank swasta).

 ◽ Identifikasi bagaimana kinerja berdasarkan sertifikasi dan standar (RSPO dan ISPO) 
dapat dihubungkan dengan insentif fiskal seperti jaminan kredit dan keringanan 
pajak, serta tarif yang berbeda-beda untuk ekspor bersertifikasi, dalam rangka 
meningkatkan praktik-praktik produksi minyak sawit di seluruh sektor ini.

Lebih banyak analisis dibutuhkan untuk mengevaluasi kemungkinan atau mekanika 
pelaksanaan langkah-langkah ini, yang harus menjadi prioritas untuk fase selanjutnya 
dalam kajian ini.
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1. PENDAHULUAN
Indonesia baru saja mengalami salah 
satu musim kebakaran gambut yang 
paling parah pada tahun 2015, akibat 
penggunaan lahan dan produksi kelapa 
sawit yang tidak berkelanjutan, dengan 
kerugian kesehatan manusia, mata 
pencaharian, pertanian, kehutanan, 
keanekaragaman hayati dan keuangan 
yang cukup besar. Namun krisis pengelo-
laan lahan gambut ini bukan hanya salah 
satu aspek dari transisi yang jauh lebih 
mendalam dalam hubungan Indonesia 
dengan hutan dan lahan gambutnya. 
Baru-baru ini, Indonesia mempublikasi-
kan Peta Jalan Pertumbuhan Hijaunya 
untuk memandu bagaimana pemban-
gunan dapat mendukung pertumbuhan 
tanpa mengganggu aset manusia dan 
aset modal alam negara ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah 
berisikan dasar untuk memasukkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan 
lingkungan hidup yang sehat dan ekosistem, dan di saat yang sama juga meningkatkan 
daya saing produksi kelapa sawit dan memberlakukan standar sertifikasi. Di akhir tahun 
2015, Indonesia mengajukan rencana kontribusi penurunan emisi (INDC) negara ini 
kepada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC), dan menandatangani Kesepakatan Paris yang bersejarah tentang perubahan 
iklim dunia. Kementerian Keuangan sedang mengupayakan Strategi Perencanaan dan 
Penganggaran Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia guna meningkatkan 
keselarasan kebijakan dan instrumen fiskal bagi pengeluaran pemerintah yang cerdas 
yang mencapai tujuan-tujuan hijau seraya memaksimalkan manfaat. Semua inisiatif 
penting ini harus disesuaikan dengan dan menetapkan ulang kerangka tata kelola dan 
pendanaan yang ada, yang sebagian besar dikembangkan tanpa mempertimbangkan 
keberlanjutan.

Laporan ini berfokus pada insentif fiskal yang mendorong produksi kelapa sawit di 
Indonesia, dan dipandu oleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apa saja kebijakan fiskal saat ini (pajak, subsidi, dan instrumen 
fiskal lainnya yang berkaitan dengan produksi) yang mempengaruhi 

produksi minyak sawit dan melengkapi atau bertentangan dengan 
tujuan ekonomi hijau serta pengelolaan penggunaan hutan 

lestari di Indonesia?

Apa saja pilihan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk 
membalikkan hal ini, yang meminimalkan risiko politik dan ekonomi/

keuangan? Bagaimana risiko-risiko ini dapat diminimalkan? 
Bagaimana peluang dapat dimaksimalkan?

Pendorong langsung adalah 
kegiatan manusia atau tindakan 

langsung yang berdampak langsung 
pada tutupan hutan dan hilangnya 

karbon (Geist dan Lambin, 2001)

Pendorong tidak langsung 
meliputi interaksi dalam proses 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan 
teknologi yang pelik yang sering 
kali jauh dari daerah dampaknya, 

namun mempengaruhi pembu-
kaan dan degradasi hutan  

(Geist dan Lambin, 2001; 2002).
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1.1 DEFINISI KUNCI

Penelitian ini mengadopsi definisi-definisi dari Organisasi Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, Global Subsidies Initiative dan World Trade 
Organization1 tentang subsidi. WTO mendefinisikan subsidi sebagai kontribusi keuangan 
oleh pemerintah atau lembaga publik, yang memberikan manfaat (WTO, 1994). Subsidi 
dianggap ada jika:

(a)(1) ada kontribusi keuangan oleh pemerintah atau lembaga publik manapun di dalam 
wilayah suatu Anggota (disebut dalam Perjanjian ini sebagai “pemerintah”), yaitu di mana:

i. praktik pemerintah melibatkan transfer dana langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan 
penyuntikan modal), potensi transfer dana langsung atau hutang (misalnya jaminan 
pinjaman);

ii. pendapatan pemerintah yang semestinya jatuh tempo dihapus atau tidak dikumpul-
kan (misalnya insentif fiskal seperti kredit pajak);

iii. pemerintah memberikan barang dan jasa selain infrastruktur umum, atau 
membeli barang;

iv. pemerintah melakukan pembayaran melaluimekanisme pendanaan, atau memper-
cayakan atau mengarahkan lembaga swasta untuk melaksanakan satu jenis fungsi 
atau lebih yang diilustrasikan dalam (i) sampai (iii) di atas yang biasanya akan 
diberikan kepada pemerintah dan praktiknya, dalam artian tidak nyata, berbeda dari 
praktik-praktik yang biasanya diikuti oleh pemerintah;

  atau

(a)(2) ada bentuk dukungan pendapatan atau harga dalam artian Pasal XVI dari Perjanjian 
Umum Tarif dan Perdagangan (GATT/General Agreement on Tariffs and Trade, 1994);

  dan

(b) dengan demikian manfaat dihasilkan.

FAO mengadopsi definisi yang lebih luas (dalam konteks perikanan) dibandingkan 
dengan WTO, yang mendefinisikan subsidi sebagai aksi pemerintah atau tidak beraksinya 
pemerintah di luar praktik-praktik normal yang memodifikasi – dengan meningkatkan 
atau mengurangi – potensi laba berdasarkan industri dalam jangka pendek, menengah 
atau panjang (FAO, 2004). Dengan demikian, definisi FAO mencakup transfer dan jasa 
finansial langsung dan tidak langsung, peraturan dan kurangnya intervensi untuk tujuan 
mempengaruhi laba industri, yang berada di luar praktik-praktik normal. Insentif fiskal 
langsung adalah insentif yang memenuhi sub-poin definisi WTO (i) yang terkait dengan 
transfer dana atau hutang langsung dan potensial. Insentif tidak langsung adalah insentif 
yang melalui berbagai metode transfer termasuk metode-metode yang diidentifikasi dalam 
definisi WTO, sub-poin (ii), (iii) dan (iv), seperti pengadaan barang atau jasa pemerintah 
selain infrastruktur umum dan pembayaran pemerintah untuk mekanisme pendanaan. Hal 
ini mencakup transfer dana dan kewajiban langsung dan tidak langsung, berbagai bentuk 
keringanan pajak, penyediaan akses ke modal, lahan, air dan infrastruktur publik dengan 
harga di bawah pasar (yang juga dapat mencakup bantuan innatura), serta dukungan 
pasar dan harga. Penelitian ini menafsirkan definisi FAO sebagai mencakup transfer fiskal 
antar-pemerintah ke banyak yurisdiksi atau wilayah hukum, yang merupakan sumber 
pendapatan yang signifikan bagi banyak yurisdiksi daerah di Indonesia. Transfer fiskal 
antar-pemerintah dapat berfungsi sebagai penyeimbang, yang memberikan cara kepada 
pemerintah kabupaten untuk mendistribusikan insentif kepada sektor swasta, bukan 
kepada pemerintah pusat.

Mandat konsumsi tidak dimasukkan dalam definisi WTO, namun merupakan sarana 
utama yang digunakan oleh langkah sisi permintaan yang dipimpin oleh pemerintah 
untuk mempengaruhi kegiatan pengalihfungsian lahan untuk komoditas (Gerasimchuk 
dkk, 2012; Lang, 2010), dan oleh karena itu sangat relevan dalam produksi minyak sawit 
karena minyak sawit merupakan sumber utama biodiesel di Indonesia. Mandat dapat 
memiliki dampak yang mendorong permintaan dan harga, sehingga meningkatkan akses 
produsen ke modal di pasar keuangan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan 

1. Pasal 1 dari Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)



Insentif (Dorongan) Fiskal untuk Produksi Kelapa Sawit Indonesia 11  

demikian, Global Subsidies Initiative mempertimbangkan dukungan harga pasar yang 
dimungkinkan oleh mandat konsumsi untuk menjadi subsidi. Mandat konsumsi yang 
disertakan dalam analisis ini dan fokusnya terutama pada mandat konsumsi Indonesia, 
karena hal tersebut jelas berada dalam yurisdiksi pemerintah untuk menanganinya. 
Mandat konsumsi lainnya sangat relevan, seperti mandat bauran bahan bakar Uni Eropa, 
namun analisis ini hanya menyentuh mandat konsumsi di luar Indonesia secara singkat.

Analisis ini mengacu pada kebijakan fiskal dan insentif sebagai semua kegiatan yang 
tertangkap dalam definisi-definisi di atas. 

1.2 METODOLOGI

Analisis ini berdasarkan survei kepustakaan dan wawancara dengan para pakar, yang 
menjadi dasar penilaian penetapan prioritas insentif fiskal mana yang harus ditinjau lebih 
lanjut untuk dibenahi, jalur untuk masa depan, dan kesimpulan. Penilaian ini didasar-
kan pada penelitian yang telah diselesaikan bermitra dengan Oversees Development 
Institute, “Subsidi untuk komoditas kunci yang mendorong deforestasi (McFarland dkk, 
2015).” Penelitian lebih lanjut diharapkan akan dilakukan tentang insentif fiskal untuk 
produksi kelapa sawit yang menilai kelayakan dan mekanika rekomendasi-rekomendasi 
yang terdapat dalam laporan ini, terutama terkait dengan bagaimana cara terbaik agar 
pemerintah pusat dapat mempengaruhi keputusan penggunaan lahan melalui insentif 
yang telah ada dan insentif baru.

Penelitian ini mengikuti kerangka analisis yang ditetapkan dalam Gambar 1, termasuk, 
a) berbagai jenis insentif fiskal yang terkait dengan produksi minyak sawit, b) estimasi 
volume insentif fiskal, c) estimasi manfaat dan risiko publik yang terkait dengan insen-
tif-insentif kunci, yang mencakup pertimbangan nilai-nilai ekonomi, sosial dan modal alam, 
sebagaimana yang diketahui saat ini, dan d) penyelidikan tentang mekanisme-mekanisme 
untuk menyelaraskan insentif fiskal dengan tujuan-tujuan penggunaan lahan berkelanju-
tan dan pertumbuhan hijau. Langkah-langkah ini memandu jalur pengkajian yang dapat 
diambil oleh pemerintah untuk membalikkan atau mengubah insentif fiskal.

Figure 1: Analytical framework: Bringing fiscal incentives for palm oil into 
compatibility with sustainable forest and peatland use

Bagian-bagian lain dalam laporan ini adalah sebagai berikut: Bagian 2 merangkum kontek-
snya, termasuk aspek-aspek yang relevan dalam rencana pertumbuhan hijau dan rencana 
pembangunan nasional Indonesia, rencana pengembangan ekonomi untuk minyak sawit, 
serta dampak minyak sawit pada deforestasi dan degradasi lahan di masa lalu dan di 
masa depan. Bagian 3 merangkum insentif-insentif fiskal yang diketahui yang dipercaya 
akan diberlakukan saat ini. Manfaat dan risiko publik digali dalam Bagian 4. Prioritisasi 
insentif fiskal mana yang akan dibenahi untuk disesuaikan dengan pertumbuhan hijau 
digali dalam Bagian 5. Bagian 6 mengantisipasi kemungkinan jalur di masa depan untuk 
menyempurnakan kebijakan fiskal untuk koherensi kebijakan dan pengelolaan fiskal yang 
lebih besar.

Jenis insentif fiskal 
yang terkait dengan 

komoditas fokus

Estimasi volume 
insentif fiskal

Manfaat dan risiko 
publik insentif fiskal 

(modal ekonomi, 
sosial, alam)

Mekanisme untuk 
menyelaraskan 
insentif fiskal 

dengan tujuan-tu-
juan hutan dan 
lahan gambut 
berkelanjutan

Prioritisasi dan jalur 
ke depan
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2. KONTEKS

2.1 INDONESIA: PRODUSEN MINYAK SAWIT TERBESAR DI DUNIA

Minyak sawit hanyalah sekitar sepertiga dari pasokan minyak nabati dunia, dan ditemukan 
dalam banyak produk berkisar dari makanan dan minuman hingga sabun, kosmetik, 
bahan kimia, dan bahan bakar nabati. Sub-sektor kelapa sawit di Indonesia menyumbang 
4,5% pada PDB. Produksi komersial minyak sawit di Indonesia meningkat tajam sejak era 
1960-an hingga era 1990-an, dengan produksi minyak sawit mentah (CPO) naik sebesar 
12% per tahun (Barr dkk, 2010). Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia berusaha untuk 
meningkatkan pengembangan industri tanaman pohon untuk menghasilkan pertumbu-
han ekonomi dalam negeri, pendapatan ekspor, dan untuk memfasilitasi pemukiman di 
pulau-pulau terluar dan terpencil di nusantara (USDA, 2013). Walaupun pertumbuhan awal 
sektor ini dikaitkan dengan dukungan pemerintah yang kuat untuk pengembangan industri 
ini, setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah mengubah strategi pengemban-
gan sektor ini, meliberalisasi sektor ini, dan mencari investasi swasta yang lebih besar.

Indonesia sekarang menyumbang sebesar 53% pada produksi minyak sawit global, 
sementara Malaysia menyumbang sebesar 32% (Index Mundi, 2014). Sekitar 76% 
produksi Indonesia ditujukan untuk ekspor. Pertumbuhan produksi minyak sawit di 
Indonesia mencapai 7,8% per tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 (Indonesia, 
2011b), walaupun laju pertumbuhannya melambat karena sanksi dari Uni Eropa,2 jatuhnya 
harga minyak nabati, persaingan dengan minyak lainnya seperti kedelai yang bersaing 
dengan minyak sawit, kenaikan bea impor India, dan pertumbuhan ekonomi global yang 
lebih lambat. Produksi CPO Indonesia saat ini adalah 33 juta ton metrik (MT)(USDA, 2014). 
Produksi biodiesel (oleochemical) Indonesia telah tumbuh secara signifikan sejak tahun 
2010, naik dari 0,89 juta MT pada tahun 2010 menjadi 3,23 juta MT pada tahun 2014, 
dengan 70-78% di antaranya ditujukan untuk pasar ekspor (USDA, 2014).

Hasil panen kelapa sawit dan proyeksi hasil panen optimal Indonesia masih jauh tertinggal 
dari Malaysia. Pada tahun 2010, hasil panen kelapa sawit mencapai rata-rata 3,8 ton CPO 
per hektar per tahun, sementara produktivitas Malaysia mencapai 4,6 ton/ha dan estimasi 
potensi produktivitas berdasarkan tolok ukur internasional mencapai 7 ton/ha (Indonesia, 
2011b). Alasan utama rendahnya produktivitas dalam produksi kelapa sawit oleh petani 
kecil termasuk penggunaan benih berkualitas rendah, kurangnya akses ke pengetahuan 
dan bantuan teknis, kurangnya akses ke permodalan, pengelolaan perkebunan yang 
buruk, dan kurangnya alternatif ke pabrik besar (Shiel dkk, 2009).

Gambar 2: Area Kelapa Sawit di Indonesia (1970 – 2014)

2. Hal ini termasuk bea impor, kriteria keberlanjutan untuk bahan bakar nabati dan peraturan pelabelan untuk 
minyak nabati dalam bahan makanan yang berlaku pada bulan Desember 2014.

Sumber: USDA, 2013 – berdasarkan Statistik Perkebunan 2011 and Palm Oil Industry 2013.
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Menurut BPS, perkebunan besar menyumbang 6,2 juta hektar dan petani kecil menyum-
bang 4,4 juta hektar area yang ditanam kelapa sawit, untuk total 10,6 juta hektar 
(Indonesia, 2014c).3 Area tanam yang dikelola oleh perkebunan besar meningkatkan 18% 
sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, sedangkan area tanam yang dikelola oleh petani 
kecil meningkat 24% dalam periode waktu yang sama, yang tidak memiliki implikasi fiskal 
karena petani kecil di Indonesia mungkin membayar pajak nilai lahan, tetapi tidak memba-
yar pajak penghasilan atau pajak keuntungan modal. Sejak tahun 2011 hingga tahun 
2012, terdapat peningkatan lebih dari 10.000 hektar dalam satu tahun di sejumlah provinsi, 
termasuk Riau dengan peningkatan 21.000 hektar, Sumatera Utara dengan peningka-
tan 18.000 hektar, Kalimantan Tengah dengan peningkatan 17.000 hektar, Sumatera 
Selatan dengan peningkatan 12.000 hektar, serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur 
dengan peningkatan 10.000 hektar. Di Riau juga terdapat peningkatan produksi terbesar, 
dengan peningkatan sebesar 99.000 ton pada tahun 2012. Di Sumatera Selatan, Jambi, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga terdapat kenaikan produksi yang signifikan 
selama tahun yang sama (Indonesia, 2013).

Dari total luas area yang ditanami kelapa sawit, 8,1 juta hektar merupakan area ‘siap 
panen’ (USDA, 2013). Area kelapa sawit siap panen meningkat 106% sejak tahun 2003 
hingga tahun 2013, dengan peningkatan terbesar terjadi sejak moratorium hutan 2010 
yang dimaksudkan untuk membatasi dikeluarkannya izin baru untuk pengembangan 
lahan di hutan lindung primer dan lahan gambut, sebagaimana yang diilustrasikan 
dalam Gambar 2. 

Kapasitas produksi yang signifikan tercapai dengan adanya kombinasi areal luas lahan 
hampir siap panen (diperkirakan 2,7 juta hektar) dan lahan yang tersisa yang berada di 
bank lahan industri (diperkirakan 6-7 juta hektar)(USDA, 2013). Caroko dkk menemukan 
bahwa ternyata lahan yang telah dikembangkan hanya kurang dari setengah dari hampir 
11 juta hektar lahan yang dialokasikan untuk perluasan perkebunan (Caroko dkk, 2011). 

2.1.2 Permintaan internasional
Pertumbuhan industri minyak sawit Indonesia sebenarnya merespon adanya kandungan 
minyak yang tinggi dalam minyak sawit per tandan buah, permintaan yang semakin 
besar atas minyak goreng di Eropa, munculnya pasar-pasar baru seperti Republik Rakyat 
Tiongkok dan India, serta meningkatnya permintaan minyak goreng dan bahan bakar 
nabati di dalam negeri (Caroko dkk, 2011). Kelapa sawit menyumbang 34% dari total 
produksi minyak nabati (OECD/FAO 2014), dengan India dan Republik Rakyat Tiongkok 
membeli 38,7% dari ekspor minyak sawit Indonesia (Indonesia, 2014c). India adalah 
konsumen dan pengimpor minyak sawit terbesar di dunia, mengimpor lebih dari 8 juta 
MT (20% dari impor global) pada tahun 2012, sebagian besar untuk minyak makan, dan 
penggunaannya diperkirakan akan naik sebesar 3-4% per tahun (GIST & GCP, 2014). 
Walaupun India baru-baru ini menaikkan bea impor untuk melindungi petani biji minyak 
dan penyuling serta untuk memicu lebih banyak produksi dalam negeri mereka, namun 
impor minyak sawit Indonesia ke India tidak berkurang, tetap sebesar 27% di tahun 2013 
(Indonesia, 2014c). Sedangkan pada tahun yang sama, impor minyak sawit Malaysia jatuh 
setengahnya.Sementara ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan meningkat 80%. 
Sekitar 76% produksi CPO Indonesia diekspor (ibid).

Penurunan penjualan biji kelapa sawit sebesar 18% pada tahun 2013 dan penurunan 
penjualan sekitar 6% pada tahun 2014 menyiratkan bahwa kelapa sawit Indonesia akan 
menghadapi kondisi pasar yang tertekan pada tahun 2015, dan ekspor biodiesel akan 
bertahan pada tingkatan di tahun 2014, yaitu sekitar 1 miliar liter (USDA 2014). Mengacu 
pada sub-bagian tentang bahan bakar nabati di Bagian 2 untuk pembahasan yang lebih 
terperinci tentang permintaan internasional atas bahan bakar nabati Indonesia, dan insen-
tif-insentif sisi permintaan terkait seperti mandat bauran bahan bakar, langkah-langkah 
anti-dumping yang membatasi impor bahan bakar nabati Indonesia oleh Uni Eropa, dan 
langkah-langkah lainnya.

3. Estimasi BPS ini tidak mencakup bagian yang dapat dikaitkan dengan pemerintah. Estimasi lainnya 
menunjukkan bahwa estimasi ini mungkin mencakup 10% dari estimasi sektor swasta (Shiel dkk, 2009; 
Caroko, dkk. 2011) dan rujukan IFC data 2011 Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 
yang menunjukkan perkebunan negara menghasilkan 9% CPO tahun itu.



14 United Nations Environment Programme

2.1.3 Pertumbuhan permintaan dalam negeri
Permintaan minyak sawit dalam negeri sebagian besar adalah untuk memenuhi 
pertumbuhan kebutuhan minyak goreng dan biodiesel dalam negeriPasar dalam negeri 
mengklaim sekitar 25,7% dari total produksi CPO (Caroko dkk, 2011), dengan minyak 
goreng menyumbang tiga perempat dari permintaan dalam negeri tersebut dan sisanya 
digunakan untuk bahan bakar dalam negeri (Chalil 2008). Program biodiesel Indonesia 
dan pertumbuhan penggunaan minyak sawit untuk makanan dan pakan hewan telah 
meningkatkan konsumsi dalam negeri menjadi hampir 10 juta MT pada tahun 2014-2015 
(USDA, 2014).

Program biodiesel baru pemerintah, yang diperkenalkan pada bulan Agustus 2013, 
meningkatkan jumlah bauran minyak sawit wajib (asam lemak metil ester) dalam biodiesel 
dari 7,5% menjadi 10%. Pembangkit listrik yang menggunakan biodiesel memiliki jumlah 
bauran 20%. Laporan Keuntungan USDA 2014 menunjukkan bahwa Asosiasi Minyak 
Sawit Indonesia mengantisipasi sektor biodiesel akan mengadakan 3,3 juta MT minyak 
sawit pada tahun 2014 (USDA, 2014). Indonesia berupaya mengurangi defisit perdagan-
gan minyak bumi dan gasnya dengan menurunkan impor diesel, mengurangi ketergan-
tungannya pada bahan bakar fosil impor dan menumbuhkan permintaan bahan bakar 
nabati dalam negeri. Tujuan awalnya adalah untuk menggantikan 5-10% konsumsi bahan 
bakar dan diesel negara ini dengan etanol bahan bakar dan biodiesel selama periode 
2006-2010. Namun, sektor tanaman tebu tidak merespon positif terhadap subsidi dan 
akibatnya, etanol bahan bakar berada jauh di bawah harapan. Alternatif lainnya, teru-
tama tanaman Jarak (Jatropha) tidak dapat bersaing dengan minyak sawit. Oleh karena 
itu, produksi bahan bakar nabati Indonesia terutama terdiri dari biodiesel minyak sawit. 
Insentif peraturan dan ekonomi untuk biodiesel digambarkan secara lebih terperinci dalam 
Bagian 3. Persyaratan area untuk peningkatan produksi bahan bakar nabati menunjukkan 
10,25 juta hektar lahan dibutuhkan sampai tahun 2015, dan sebuah kelompok kerja 
memperkirakan bahwa 27 juta hektar ‘kawasan hutan tidak produktif' (hutan terdegradasi) 
dapat dialihfungsikan menjadi perkebunan tanaman penghasil bahan bakar nabati (Caroko 
dkk, 2011).

Perencanaan jangka pendek menunjukkan bahwa perluasan lahan masih akan menjadi 
sarana utama untuk meningkatkan kapasitas produksi CPO, sedangkan dalam jangka 
menengah, meningkatnya integrasi dalam industri minyak sawit4 dan pengembangan 
kapasitas hilir untuk oleochemical dan bahan bakar nabati akan terus tumbuh (PwC, 
2012). Dengan demikian, penting sekali untuk mengidentifikasi bagaimana cara meng-
gunakan lahan yang telah terdegradasi, dan meningkatkan hasil panen di daerah-daerah 
produksi yang ada, dalam rangka membatasi perluasan ke dalam hutan.

2.2 RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL TERKINI 
DARI PRODUKSI KELAPA SAWIT

Kebakaran gambut dan kabut asapnya di Indonesia pada tahun 2015 telah mengakibat-
kan bencana lingkungan yang parah.. Setidaknya 43 juta orang terdampak oleh kabut 
asap di Asia Tenggara, 19 orang dilaporkan meninggal, 550.000 orang dirawat di rumah 
sakit akibat infeksi saluran pernapasan, dan emisi gas rumah kaca harian lebih besar 
daripada keseluruhan ekonomi AS. Total 2,6 juta hektar terbakar, dengan mayoritas di 
Sumatera. Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran gambut merugikan perekono-
mian Indonesia sebesar 16,1 dolar AS (221 triliun rupiah), berdasarkan dampak pada 
pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Dari sudut pandang 
skala kerugian ini, jumlah tersebut lebih tinggi dua kali lipat dari biaya rekonstruksi setelah 
tsunami Aceh (Bank Dunia, 2015).

Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian dalam sektor pertanian dan kehutanan adalah 
30% dari total kerugian akibat kebakaran gambut. Kerugian dalam sektor lingkungan hidup 
(hilangnya keanekaragaman hayati dan karbon, tetapi tidak mencakup jasa ekosistem 

4. Mudah-mudahan hal ini akan menghasilkan peningkatan panen. Jika dilengkapi dengan langkah-langkah 
untuk membatasi perluasan ke dalam hutan dan lahan gambut, hal ini dapat meningkatkan produksi dan 
di saat yang sama mengurangi jejak produksi.
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lainnya seperti kualitas air dan kualitas udara) juga cukup besar, mencapai 26% dari total 
kerugian (Bank Dunia, 2015).

Baru-baru ini, Presiden Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 
menjadi undang-undang, yang membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tanggal 
20 Januari 2016. Satu prioritas BRG adalah mencegah kebakaran hutan yang terutama 
terjadi di lahan gambut dan memulihkan daerah-daerah yang dimusnahkan kebakaran 
hutan, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan (Antara News, 2016). Namun, 
keputusan BRG yang menargetkan 2 juta hektar untuk restorasi sampai tahun 2020 masih 
lebih sedikit dari luas lahan yang terbakar pada tahun 2015, dan jauh lebih sedikit dari >20 
juta hektar lahan gambut yang masih dimiliki oleh Indonesia.

Walaupun tidak dapat disalahkan sepenuhnya, kurangnya penegakan Keputusan Presiden 
No. 32 Tahun 1990 yang mengamanatkan tidak ada deforestasi pada gambut dalam 
memberikan insentif innatura kepada perusahaan untuk menebang pada tanah gambut. 
Peluang dan tantangan Indonesia sekarang adalah menetapkan ulang rangkaian peraturan 
penggunaan lahan dan insentif fiskal seutuhnya yang mempengaruhi pembukaan lahan 
gambut.

Bagian 2.4 dan 4 membahas lebih jauh mengenai resiko publik dan cara mengatasinya.

2.3 TUJUAN EKONOMI HIJAU DAN MATA 
PENCAHARIAN INDONESIA 

2.3.1 Peta Jalan Ekonomi Hijau
Peta jalan pertumbuhan hijau Indonesia yang berjudul “Menjalankan Pertumbuhan Hijau 
di Indonesia: Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi” (“Delivering green 
growth in Indonesia: A roadmap for policy, planning, and investment decision makers”) 
yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015, menetapkan suatu visi berdasarkan 
metode praktis untuk mencapai berbagai hasil – kelanjutan pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan inklusif dan berkeadilan, ketangguhan sosial, ekonomi dan lingkungan, 
ekosistem yang sehat dan produktif serta penurunan emisi gas rumah kaca – untuk 
kemakmuran jangka panjang. Peta jalan tersebut mencatat bahwa pembangunan 
ekonomi Indonesia sejauh ini didasarkan pada perluasan pesat industri berbasis sumber 
daya alam, namun pengelolaan penggunaan hutan dan lahan yang buruk telah merusak 
fungsi ekologi yang memberikan jasa ekosistem yang berharga. Dengan demikian, tanta-
ngannya adalah, “untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan 
efisiensi sumber daya yang lebih besar, dan dengan cara yang inklusif dan berorientasi 
pada masyarakat. Hal ini akan sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi 
dan sosial, termasuk ketahanan pangan dan energi, dan mengurangi tekanan pada ling-
kungan hidup dan sumber daya alam (Indonesia, 2015a).”

Langkah-langkah yang teridentifikasi sebagai langkah-langkah yang segera dibutuhkan 
meliputi:

 ◾ Membalikkan degradasi sumber daya alam terbarukan, mengurangi kerusakan ling-
kungan, dan merehabilitasi atau memulihkan ekosistem yang terdegradasi.

 ◾ Memperkuat tata kelola dan lembaga lingkungan, mempercepat Inisiatif Satu Peta, 
bergerak menuju sertifikasi produk internasional, dan melibatkan masyarakat dalam 
memulihkan produktivitas ekologi ekosistem darat dan laut.

 ◾ Mengubah bentuk kebijakan, rencana dan proyek nasional dan daerah untuk memas-
tikan bahwa manfaat dan biaya sosial dan lingkungan diintegrasikan sepenuhnya sejak 
awal.

 ◾ Konsesi atau persetujuan restorasi ekosistem, (ERC) untuk hutan terdegradasi sebagai 
sarana yang dipilih untuk restorasi ekosistem atau lanskap

 ◾ Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, yang dipimpin oleh KLHK dan 
BAPPENAS

 ◾ Mengurangi subsidi pupuk bersamaan dengan mengalihkan petani ke pendekatan 
alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah
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 ◾ Meningkatkan produktivitas minyak sawit dan komoditas pangan lainnya

 ◾ Percepatan kompensasi karbon di dalam dan luar negeri, seperti Skema Karbon 
Nusantara dalam jangka pendek, yang mengarah pada mobilisasi pendanaan karbon 
hutan yang lebih besar, seperti dari Green Climate Fund.

Skenario pertumbuhan hijau Indonesia memperlihatkan penurunan intensitas sumber daya 
perekonomian negara ini, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu pesat, dan 
dapat dicapai melalui praktik-praktik terbaik. Hasilnya, “….dapat mencapai peningkatan 
pendapatan, manfaat kesehatan, ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta keber-
lanjutan—semuanya didorong sebagian oleh berkurangnya kerusakan pada lingkungan 
hidup dan ekosistem (Indonesia, 2015a).” 

2.3.2 Komitmen perubahan iklim
Pada bulan Desember 2015, Indonesia adalah salah satu dari 195 negara yang menan-
datangani Kesepakatan Paris untuk menjaga kenaikan suhu dunia abad ini jauh di bawah 
2 derajat Celsius dan melaksanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi iklim melalui rencana 
kontribusi penurunan emisi tiap negara.

Pada bulan September 2015, Indonesia mengajukan rencana kontribusi penurunan emisi 
(Intended Nationally Determined Contribution, INDC) dalam Konferensi Para Pihak ke-21 
UNFCCC, yang memperkuat komitmennya tahun 2009 untuk menurunkan emisi sebesar 
26% pada tahun 2020 dan penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 berdasarkan 
proyeksi skenario business as usual 2010 (Indonesia, 2015b). Mengatasi emisi sektor 
kehutanan, termasuk penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, kebakaran 
hutan dan gambut, yang menyumbang 63% pada keseluruhan emisi negara ini (seperti 
dalam Komunikasi Nasional Kedua Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2010), akan 
sangat penting untuk memenuhi target-target INDC. Namun, tingginya insiden kebakaran 
gambut, dan rencana peningkatan produksi minyak sawit untuk memenuhi perluasan 
pasar biodiesel baru-baru ini menyulitkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, terkecuali 
Indonesia dapat menghasilkan koherensi yang lebih besar pada kegiatan-kegiatan peng-
gunaan lahan.

Pada tahun 2009, Indonesia menetapkan mandat untuk menurunkan emisi gas rumah 
kaca (GRK) sebesar 26% dari skenario business-as-usual pada tahun 2020 dengan kapa-
sitasnya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional (Indonesia, 2011a). Cita-
cita Indonesia adalah untuk mencapai penurunan GRK tersebut dan di saat yang sama 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi tahunan 7%. Indonesia mengharapkan target 
penurunan emisi GRK tidak bersyarat sebesar 29% dari skenario business-as-usual pada 
tahun 2030 (Indonesia, 2015b). Pendekatan strategis Indonesia untuk melaksanakan 
produksi dan konsumsi berkelanjutan terletak pada prinsip-prinsip landasan: mengguna-
kan pendekatan lanskap, menyoroti praktik-praktik terbaik yang ada, mengarusutamakan 
agenda iklim ke dalam perencanaan pembangunan, dan mendorong ketahanan iklim 
dalam pangan, air dan energi. Pendekatan ini juga mengakui perlunya memperkuat 
kapasitas yurisdiksi daerah.

Di tingkat provinsi, 33 peraturan gubernur telah dikeluarkan tentang rencana aksi 
daerah penurunan emisi GRK (RAD-GRK). Bersama dengan mitigasi perubahan iklim, 
kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim percontohan telah berjalan di 15 provinsi 
yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional 
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang didanai oleh Indonesia Climate Change Trust 
Fund (ICCTF).

Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan iklim telah menjadi tantangan, namun sekarang ini 
sepertinya telah ada peningkatan dana yang tersedia. Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca mengidentifikasi penurunan GRK kehutanan dan lahan gambut 
sebesar 672m tCO2e pada tahun 2020.5 Dalam anggaran 2012, aksi-aksi RAN GRK 
menerima sekitar 15,9 triliun rupiah (1,35 miliar dolar AS). Kehutanan, lahan gambut, 
energi dan transportasi merupakan fokus Mitigation Fiscal Framework (MFF) pertama, 
yang disusun oleh Kementerian Keuangan, dan mencakup 93% dari target-target 
penurunan emisi. Indonesia sedang berupaya untuk memenuhi target penurunannya 

5. Energi dan transportasi memiliki target yang jauh lebih rendah, yaitu 38m tCO2e.
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sebesar 26% dengan pendanaan sendiri, mengupayakan penurunan emisi sebesar 767m 
tCO2e pada tahun 2020. Namun, tingkat pendanaan saat ini tidak mampu mencapai 
target dalam negeri tersebut, mencapai hanya sekitar 15% (116 mtCO2e) dari target RAN 
GRK (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012). MFF mengakui bahwa efisiensi 
anggaran, kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta, investasi dan kebijakan 
sektor swasta untuk memengaruhi permintaan atas hasil hutan dan hasil energi, di antara 
intervensi lainnya, dibutuhkan untuk melengkapi pengeluaran pemerintah guna memenuhi 
target-target penurunan emisi.

Rencana kontribusi penurunan emisi Indonesia mengidentifikasi bahwa jalurnya menuju 
ekonomi tanpa karbon akan sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2019–2024.

Pada tahun 2014, Kementerian Kehutanan saat itu mengeluarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 633 Tahun 2014, yang menetapkan tingkat emisi rujukan hutan Indonesia 
sebesar 0,816 gigaton per tahun, dan didasarkan pada tingkat emisi rata-rata periode 
2000–2006.

Tujuan jangka menengah untuk Strategi Nasional REDD+ (2012–2020) adalah 
“Pelaksanaan sistem tata kelola yang sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang dikem-
bangkan oleh lembaga-lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut, dan penerapan-
nya pada mekanisme ruang dan keuangan yang dikembangkan dan dibentuk selama 
fase sebelumnya, untuk mencapai penurunan emisi 26–41% yang ditargetkan pada 
tahun 2020 (Satuan Tugas REDD+, 2012, hal. 4–5).” Yang juga penting, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), Badan Informasi Geospatial (BIG) dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya 
bekerja sama untuk Inisiatif Satu Peta, untuk menciptakan landasan bersama guna mema-
hami isu-isu yang terkait dengan tutupan hutan, penggunaan lahan, dan batas-batas 
administrasi yang digunakan oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

2.3.3 Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau 
Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan (P3H) 
yang dikembangkan sebagai cara untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sampai tahun 2020. Rencana tersebut mencatat, 

“Strategi tersebut juga mencerminkan kekhawatiran yang semakin besar tentang keter-
gantungan Indonesia pada sumber daya alam sementara daya dukung lingkungannya 
menurun, dan kinerja beberapa kebijakan hijau yang buruk.” Oleh karena itu, P3H mene-
tapkan kebijakan dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sejalan 
dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan sistem anggaran berbasis kinerja.

GPB mengidentifikasi 6 bidang kebijakan dan 21 program prioritas, dengan fokus yang 
signifikan pada kehutanan, pengelolaan lahan gambut dan pertanian. Strategi tersebut 
mengidentifikasi instrumen-instrumen kebijakan umum dan rasio pengaruhnya, sebagai 
cara untuk memfokuskan kebijakan fiskal menjauh dari pengeluaran pemerintah langsung 
ke arah penggunaan transfer keuangan dan kebijakan peraturan yang lebih besar.

Cakupan program dan instrumen prioritas yang terkait dengan pengelolaan hutan dan 
lahan gambut adalah sebagai berikut:

 ◾ Sektor kehutanan: Penegakan dan pengawasan izin secara lebih baik, penguatan 
perlindungan hutan, pemulihan lahan terdegradasi, Dana Perwalian untuk Konservasi 
Alam/Keanekaragaman Hayati, tukar-menukar lahan, berbagai insentif REDD+, alokasi 
anggaran 2014 pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) efektif sebesar 4,5 triliun 
rupiah. Indikator-indikator pemantauan hasilnya meliputi luas hutan, berdasarkan jenis 
hutan dan kondisi (laju deforestasi yang dikurangi hingga setengahnya sampai tahun 
2018 dan hingga nol sampai tahun 2030), pengukuran karbon, dan pembentukan 
Dana Perwalian.

 ◾ Lahan gambut terdegradasi: Kementerian Pertanian diberi tugas untuk merestorasi 
lahan gambut terdegradasi, yang melibatkan beberapa kebijakan khusus dan alokasi 
anggaran, peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mendanai restorasi, 
yang didampingi dengan pendanaan khusus dari APBN dan/atau APBD. Hasil yang 
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diupayakan relatif kecil, hanya 0,1 juta hektar sampai tahun 2018 dan 0,3 juta hektar 
sampai tahun 2030.

 ◾ Kelapa sawit (dalam sektor pertanian): berupaya untuk mempraktikkan tukar-menu-
kar lahan, menghentikan produksi kelapa sawit pada lahan gambut secara bertahap, 
kontrak bahan bakar nabati yang lebih fleksibel dengan Pertamina, dan kebijakan 
perdagangan anti-dumping. Sumber daya yang dialokasikan pada tahun 2014 (dan 
GE%) adalah 0,7 triliun rupiah dan 10% dari produktivitas tanaman. Tujuan hasil dan 
pemantauan meliputi sertifikasi RSPO yang meningkat dari 28% saat ini menjadi 35% 
pada tahun 2018 dan 50% pada tahun 2030, kawasan kelapa sawit pada lahan 
terdegradasi, hasil panen minyak sawit dan produksi biodiesel (Badan Kebijakan Fiskal, 
Kementerian Keuangan, 2015).

Strategi GPB memproyeksikan bahwa total GDP dalam skenario business-as-usual adalah 
6% lebih rendah pada tahun 2020 dan 19% lebih rendah pada tahun 2030. Strategi 
tersebut juga mencatat bahwa Indonesia harus menutup perbedaan antara PDB hijau dan 
PDB konvensional, untuk memastikan bahwa pencapaian status berpendapatan tinggi 
tidak bergantung pada penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (Ibid).

2.3.4. Pembangunan nasional dan minyak sawit
Pada bulan Januari 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden 
No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 
yang didasarkan pada Nawa Cita (Sembilan Aksi Prioritas). RPJMN mengidentifikasi 
keseluruhan tujuan dan komitmen pembangunan selama periode ini. RPJMN mengu-
raikan elemen-elemen kunci dalam proses pembangunan Indonesia, yang dikategori-
kan secara umum ke dalam tiga bagian, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan 
integritas budaya. RPJMN memasukkan pembangunan berkelanjutan: bagi manusia 
dan masyarakat; untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas 
secara merata; untuk meningkatkan produktivitas manusia pada segmen menengah ke 
bawah; dan yang tidak membahayakan lingkungan hidup, ekosistem dan merusak daya 
dukung bumi. Bagian 6.6.8 khususnya mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi 
nasional dengan meningkatkan produksi hasil nilai tambah dan daya saing komoditas 
pertanian. Bagian ini mengidentifikasi satu tujuan yaitu meningkatnya sertifikasi untuk 
ekspor pertanian. Target produksi minyak sawit dimulai dengan 29.344 ribu ton untuk 
baseline tahun 2014, yang meningkat menjadi 36.420 ribu ton pada tahun 2019, suatu 
peningkatan rata-rata 4,3% per tahun. RPJMN mencatat perlunya pengolahan lebih 
banyak oleochemical bernilai tambah dan ekspor produk nilai tambah (Indonesia, 2015c).

Sejak tahun 2011, pemerintah telah bekerja dengan agresif untuk mendorong industri 
minyak sawit hilir, dan memperkenalkan pajak ekspor progresif dan pembebasan pajak 
untuk memicu investasi pengolahan hilir (Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 
tentang Pembebasan Pajak Investasi). Kementerian Industri mengumumkan pada bulan 
September 2014 bahwa 2,7 miliar dolar AS diinvestasikan pada kapasitas pengolahan 
hilir sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Hasilnya adalah peningkatan tajam kapasitas 
produksi:

 ◾ Kapasitas fasilitas minyak goreng dalam negeri meningkat 73% menjadi 45 juta ton

 ◾ Kapasitas asam lemak meningkat 47% menjadi 1,1 juta ton dan kapasitas alcohol 
lemak meningkat 85% menjadi 1,2 juta ton

 ◾ Kapasitas biodiesel meningkat 57% menjadi 5,67 juta ton (Yulisman, 2014b).

RPJMN juga mengidentifikasi lima sektor kunci yang penting untuk memenuhi target 
penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020, termasuk kehutanan 
dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah.6 

6. Referensi: Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK 
(RAN-GRK), Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah 
Kaca Nasional, dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
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2.4 FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Berbagai faktor lain mempengaruhi keputusan pengelolaan hutan dan lahan gambut, dan 
bagian ini dimaksudkan untuk menguraikan faktor-faktor ini, tetapi tidak menawarkan 
inventarisasi lengkap. 

2.4.1 Desentralisasi dan transfer fiskal antar-pemerintah
Pengambilan keputusan daerah dipandu oleh perundang-undangan dan rencana tata 
ruang yang umumnya menetapkan penggunaan lahan yang diperbolehkan, dan insentif 
di tingkat daerah yang mendorong keputusan perizinan. Desentralisasi dan sistem transfer 
fiskal antar-pemerintah digali secara singkat di bawah ini, bersama dengan kebijaksanaan 
yang diperbolehkan untuk menyelesaikan perselisihan status lahan.

Selama 20 tahun terakhir, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan jauh lebih 
besar kepada gubenur dan bupati untuk mendorong pembangunan daerah dan memberi-
kan kepastian jangka panjang kepada perusahaan sehubungan dengan investasi mereka 
pada lahan dan produksi, yang dimulai dengan Paket Kebijakan Deregulasi Nasional 
1993 (Colchester dkk, 2006). Kemudian, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa 
pembagian pendapatan dilaksanakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
untuk kegiatan-kegiatan sumber daya alam khusus, termasuk kehutanan. UU tersebut 
tidak mengamanatkan pembagian pendapatan untuk penggunaan konsesi pertanian 
seperti produksi kelapa sawit. Dengan demikian, karena pemerintah daerah tidak berkewa-
jiban untuk membagi pendapatan dengan pemerintah pusat untuk produksi kelapa sawit, 
pemerintah daerah kemungkinan memilih produksi kelapa sawit dibandingkan penggunaan 
hutan, walaupun terdapat indikasi bahwa pendapatan yang dilihat oleh pemerintah daerah 
dari kelapa sawit tidak terlalu besar (Falconer dkk, 2015). Jumlah pendapatan yang dapat 
ditangkap oleh pemerintah daerah dari kelapa sawit adalah pendapatan daerah yang 
tidak disertakan dalam pembagian pendapatan (yang diidentifikasi sebagai Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dalam perundang-undangan tersebut) seperti pajak daerah, pungutan, 
dan pengelolaan kekayaan daerah. Dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk 
daerah dan disertakan dalam pembagian pendapatan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). 
Fungsi PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan cara yang lebih terdesentralisasi daripada 
yang ada sebelum UU tahun 2004 (Indonesia, 2004a). Namun dengan penegakan UU No. 
23 Tahun 2014 (di mana pasal-pasal tentang pemilihan kepala kabupaten dan provinsi 
diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014), 
pengaturan-pengaturan ini berubah. Khususnya, hak untuk mengelola hutan produksi, 
merekomendasikan/mengeluarkan izin untuk lahan hutan serta mengelola hutan produksi 
dan hutan lindung telah dipusatkan kembali melalui penegakan UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2014b).

Sebaliknya, pemerintah kabupaten menerima sebagian kecil pendapatan dari lahan hutan. 
Pembagian pendapatan lahan hutan berbeda-beda antara berbagai jenis penerimaan. 
Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) yang dihasilkan di suatu daerah dibagi dengan 20% untuk pemerintah pusat 
dan 80% untuk kabupaten, sedangkan penerimaan dari Dana Restorasi Hutan dibagi 
60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk daerah (Indonesia, 2004a). Walaupun 
pemerintah kabupaten menangkap bagian pendapatan pajak yang lebih kecil daripada 
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten mendapatkan lebih dari perkebunan daripada 
dari penebangan. Oleh karena itu mereka memiliki insentif keuangan untuk mengu-
payakan pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan (Irawan dkk, 2013). Lahan yang 
dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi bagian dari kabupaten (seperti dalam Undang-
Undang Agraria) sehingga dapat dikenakan pajak nilai lahan, yang menciptakan insentif 
bagi pemerintah daerah untuk mendukung reklasifikasi tersebut. Namun, harap diingat 
bahwa lokalitas pendapatan yang diterima dari pajak nilai lahan relatif rendah, sehingga 
mungkin tidak dapat menjadi insentif (Falconer dkk, 2015). Kebijakan desentralisasi juga 
memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan baru 



20 United Nations Environment Programme

guna mendukung pembangunan ekonomi mereka, dan hal ini dikarenakan perluasan besar 
perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau (Ramdani & Hino, 2013).

Selain pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH), sistem transfer fiskal antar-pemerintah di 
Indonesia juga menyediakan pendanaan bagi tingkat daerah melalui hibah, baik sebagai 
Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer 
fiskal antar-pemerintah berpotensi sangat besar dalam mengatasi ketidakseimbangan 
fiskal antar-provinsi secara lebih baik, dan temuan baru-baru ini menunjukkan bahwa 
pengenalan ‘kawasan lindung’- indikator dasar menjadi rumusan kebutuhan fiskal dapat 
lebih menyeimbangkan (dalam efisiensi maupun kemerataan) daripada DAU yang ada 
(Mumbunan dkk., 2012). Ini dapat menjadi perangkat penting untuk mendorong yurisdiksi 
daerah melindungi hutan, sementara masih mendorong produksi minyak sawit.

Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun yang baru-baru ini diadopsi, yaitu RPJMN 
2015-2019 tentang kebijakan fiskal (bagian 6.6.7) berfokus pada meningkatkan kualitas 
pengeluaran negara dan mengoptimalkan pengelolaan risiko pendanaan dan utang, teru-
tama pengurangan subsidi energi, dan terus dilaksanakannya desentralisasi melalui Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 
daerah (Indonesia, 2015c).

Paoli dkk (2013) mengidentifikasi tiga skala ruang di mana perizinan dan pengembangan 
perkebunan kelapa sawit terjadi: 1) keputusan perencanaan tata ruang (skala makro), 2) 
keputusan perizinan kelapa sawit (skala meso), dan 3) keputusan perencanaan perke-
bunan (skala mikro). Walaupun keputusan perencanaan tata ruang pada skala makro 
dipengaruhi oleh perundang-undangan dan rencana dari berbagai kementerian seperti 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian (terkait dengan 
lahan hutan di luar kawasan hutan, yang disebut APL (areal penggunaan lain), dan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), keputusan tentang perizinan dibuat 
pada skala menengah dan oleh karenanya dibuat oleh pemerintah daerah. Dengan 
demikian, keputusan perencanaan tata ruang, rencana pembangunan, dan pedoman 
lainnya dari pemerintah pusat ditafsirkan dan dilaksanakan di tingkat pemerintah kabu-
paten, yang pada akhirnya memberikan cukup banyak keleluasaan kepada bupati untuk 
membuat keputusan-keputusan ini.

Pengambilan keputusan pra-perizinan meliputi persyaratan bagi pemerintah kabupaten 
untuk berkonsultasi dengan masyarakat setempat sebelum izin lokasi ditetapkan, tetapi 
tidak ada kesesuaian dalam penerapan persyaratan ini (Paoli dkk, 2013). Yang juga penting 
adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 35/PUU-X/2012) yang menetapkan 
hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, yang berpotensi memberikan 
hak akses yang lebih besar ke dan hak pengelolaan wilayah-wilayah ini kepada masyar-
akat adat, walaupun putusan ini masih sedang dalam proses penafsiran. Selain itu, hampir 
100% dari konsesi minyak sawit dihuni oleh masyarakat setempat di Indonesia (Alforte 
dkk, 2014), yang menggambarkan pentingnya konsultasi dengan masyarakat. Informasi 
yang lebih banyak dibutuhkan untuk menilai bagaimana hal ini dapat bertentangan dengan 
kepentingan lainnya, seperti konservasi, produksi dan pengalihfungsian hutan dan proses 
yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan perselisihan status lahan. Hal ini juga 
harus dipertimbangkan dalam konteks tukar-menukar lahan dan bagaimana struktur 
insentif fiskal yang baru dapat dilihat sebagai bagian dari rasionalisasi penggunaan lahan 
pedesaan dan peningkatan standar produksi minyak sawit petani kecil.

2.4.2 Menyelesaikan perselisihan status lahan
UU Perkebunan Indonesia (UU No. 18 Tahun 2004, dengan revisi terakhirnya dalam UU 
No. 39 Tahun 2014) memberikan beban kepada pemohon untuk melaksanakan pertim-
bangan publik tentang hukum adat dan hak adat atas lahan jika terjadi perselisihan, dan 
memperoleh kesepakatan tentang penyelesaian hak lahan untuk tujuan membentuk 
perkebunan dan mengolah lahan tersebut (Indonesia, 2004b).

Peraturan 98 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan dengan hak lahan 
tetapi tidak memiliki izin usaha perkebunan harus memperoleh izin usaha tersebut (IUP-B, 
IUP-P atau IUP) di akhir tahun 2014, jika tidak hak lahan mereka terancam akan dicabut. 
Perusahaan perkebunan dengan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) harus 
memiliki wilayah perkebunan yang memadai untuk memasok minimal 20% dari kebutuhan 
pengolahan mereka hingga tahun 2016. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan yang 
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sangat besar kepada perusahaan untuk menyelesaikan setiap perselisihan hak lahan, yang 
mengamanatkan bahwa perusahaan perkebunan dengan izin yang telah mengembangkan 
produksi pada wilayah tanpa hak lahan yang sah (juga dapat berupa lahan negara) harus 
menyelesaikan perselisihan hak lahan ini dalam waktu dua tahun, dalam rangka memper-
oleh Hak Guna Usaha (HGU). Oleh karena itu, diberikan keleluasaan kepada perusahaan 
untuk menyelesaikan perselisihan hak, dan pemerintah hanya akan meninjau apa yang 
diajukan oleh perusahaan tersebut.

2.4.3 Dampak minyak sawit pada deforestasi 
dan degradasi hutan di masa lalu 
Selama periode 2000–2010, Indonesia kehilangan 820.000 ha hutan per tahun, yang 
merepresentasikan sekitar 56% dari total tutupan hutan yang hilang di Asia Tenggara 
(Stibig dkk, 2013). Terjadi perubahan pada pola deforestasi dari pembukaan hutan untuk 
kayu dan serat pada era 1990-an menjadi kegiatan-kegiatan satu langkah dalam proses 
menuju penggunaan lain, dengan produksi kelapa sawit mendominasi. Sebuah kajian 
baru-baru ini menemukan 98% pembukaan hutan primer sejak tahun 2000 hingga tahun 
2012 di Indonesia terjadi di hutan terdegradasi, yang menunjukkan bahwa penebangan 
dilakukan sebelum proses pengalihfungsian (Margono dkk, 2014). Demikian pula, Caroko 
dkk menemukan 66% perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan melalui pengalih-
fungsian hutan, dengan 63% di antaranya terjadi di hutan sekunder dan semak belukar 
(Caroko dkk, 2011), yang menunjukkan pola pembentukan perkebunan kelapa sawit di 
dalam hutan yang telah terdegradasi akibat penebangan. Di Kalimantan, sejak tahun 1990 
hingga tahun 2010, 90% dari lahan yang ditanami kelapa sawit sebelumnya adalah lahan 
berhutan: 47% adalah hutan utuh, 22% ditebangi, dan 21% hutan buatan (Gerasimchuk 
dan Koh, 2013).

Yang juga penting, lahan dalam kawasan hutan bukanlah satu-satunya hutan, karena 
hutan juga ada di areal penggunaan lain (APL), seperti perkebunan pertanian. Kawasan 
hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (sebagaimana 
ditetapkan dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999). Dalam kategori hutan produksi, 
subkategori yang ada meliputi hutan produksi permanen, hutan produksi terbatas dan 
hutan produksi konversi. Dari kategori hutan produksi konversi, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dapat mengambil lahan hutan untuk dialokasikan menjadi lahan 
pertanian, perkebunan tanaman, atau perkebunan kelapa sawit. Lahan kritis adalah lahan 
yang sangat terdegradasi dengan hilangnya tutupan vegetasi sehingga membatasi fung-
si-fungsi alami. Pembukaan hutan untuk produksi kelapa sawit dapat terjadi pada hutan 
produksi konversi (HPK), yang mengubah hutan menjadi APL, pada perkebunan kelapa 
sawit di mana terdapat hutan di dalamnya, dan melalui berbagai kegiatan, termasuk 
perluasan perkebunan, pendudukan dan pengolahan ilegal oleh petani kecil, dan cara 
lain. Hampir 40% dari total hutan primer yang hilang dalam kawasan hutan nasional 
terjadi dalam kategori pengelolaan hutan produksi dan konversi. Hutan produksi terbatas 
yang membatasi pembukaan mengalami 22% hutan primer hilang, sementara hutan 
konservasi dan hutan lindung yang memiliki amanat pengelolaan untuk melarang pembu-
kaan mengalami 16% hutan primer dibuka (Margono dkk, 2014). Sejak tahun 2000 hingga 
tahun 2010, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua kehilangan 14,7 Mha 
hutan secara keseluruhan, 11% di antaranya berada dalam konsesi perkebunan kelapa 
sawit (Abood dkk, 2014). Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan mengalami kehilangan 
hutan terbesar dalam perkebunan kelapa sawit, mencapai 22,8% dari total hutan yang 
hilang. Di Sumatera, hilangnya hutan dalam perkebunan kelapa sawit merupakan penye-
bab terbesar kedua, yaitu 9,3% dari total hutan yang hilang. Abood dkk mencatat bahwa 
hampir setengah dari deforestasi Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 terjadi 
dalam batas-batas konsesi7 industri.

Jenis-jenis hutan yang dibuka untuk pengembangan kelapa sawit sangat relevan, dengan 
indikasi bahwa tanah gambut dan hutan primer yang kaya karbon mengalami jauh lebih 
banyak kegiatan perluasan daripada lahan yang telah terdegradasi. Data tutupan lahan 
Landsat atau wahana penginderaan jauh bebas awan untuk Indonesia, untuk tahun 2000, 

7. Termasuk perkebunan kelapa sawit, penebangan, perkebunan serat (pulp dan paper), dan konsesi 
pertambangan baru bara.
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2005, 2010 dan 2012, menemukan hilangnya hutan primer yang signifikan8 mencapai 
lebih dari 38% dari keseluruhan hutan yang hilang sejak tahun 2000 hingga tahun 2012 
(Margono dkk(2014)). Luas hutan yang hilang meningkat sebanyak 47.600 ha per tahun 
selama kurun waktu 12 tahun, dan melebihi laju deforestasi Brasil sebanyak dua kali 
lipat pada tahun 2012. Tren peningkatan hilangnya hutan primer lahan basah teramati, 
terutama di Sumatera, yang kemungkinan menunjukkan hampir menipisnya hutan dataran 
rendah. Hilangnya lahan gambut ini dibandingkan dengan hutan yang utuh diperkuat 
oleh temuan Ramdani dan Hino (2013), di propinsi Riau , yang menemukan pembu-
kaan di lahan gambut berkontribusi sebesar 70% pada seluruh pembukaan lahan untuk 
pengembangan kelapa sawit selama periode 2000 – 2012. Dua puluh satu persen dari 
konsesi perkebunan kelapa sawit terletak pada lahan gambut, dan 8% terletak pada 
lahan gambut dalam, yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, walaupun undang-un-
dang Indonesia melarang deforestasi pada lahan gambut dalam9 (Abood dkk, 2014) 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, yang 
telah meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan dampak dari investasi minyak 
sawit saat ini.10 Produksi kelapa sawit pada gambut dalam cenderung memiliki kelayakan 
ekonomi yang terbatas, tetapi membutuhkan biaya publik yang besar akibat kebakaran 
gambut, kabut asap dan emisi GRK. Banyaknya pembukaan gambut untuk produksi dan 
perluasan kelapa sawit merupakan alasan utama mengapa emisi GRK terkait sangat tinggi 
dibandingkan dengan komoditas global yang mempengaruhi deforestasi tropis. Pada 
tahun 2009, produksi minyak sawit Indonesia berkontribusi sebesar 204 MtCO2 emisi 
GRK, di bawah daging sapi Brasil (Persson dkk, 2014). 

2.4.4 Moratorium hutan Indonesia dan 
pembatasan izin untuk lahan gambut
Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 menetapkan penundaan pemberian izin dan konsesi 
baru di hutan primer dan lahan gambut untuk dua tahun dalam berbagai kategori hutan11 
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (Presiden Republik Indonesia, 2011), 
dan komitmen ini diperpanjang pada tahun 2013, dan kembali pada bulan Mei 2015. 
Apakah moratorium ini merupakan perangkat yang memadai untuk membatasi perluasan 
kelapa sawit ke dalam hutan dan lahan gambut yang kaya karbon? Dua lembaga utama 
yang mengawasi kegiatan-kegiatan produksi dan perluasan kelapa sawit—Kementerian 
Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral—tidak diarahkan oleh 
Instruksi Presiden tersebut. Selain itu, moratorium memberikan pengecualian untuk 
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi,12 yang 
menciptakan celah yang dapat mengganggu penundaan pemberian izin konsesi baru 
(Murdiyarso dkk, 2012). Analisis tentang moratorium dan Peta Indikatif mengangkat 
kekhawatiran bahwa sebagian besar hutan primer dan lahan gambut yang belum menjadi 
subjek sewa dan konsesi tidak menerima perlindungan tambahan dari moratorium terse-
but. Hal ini dikarenakan kebingungan tentang definisi (‘hutan primer’ dan ‘hutan alam 
primer’13), pengecualian dan pelibatan yang telah ada sebelumnya tentang wilayah hutan 
konservasi yang telah dilindungi dan wilayah hutan lindung (Saxon dan Sheppard, 2012). 
Instruksi Presiden tersebut berlaku pada 42,6 juta hektar, tetapi tidak meliputi hutan 
sekunder dan hutan yang tidak berada dalam kontrol Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Moratorium juga dikritik karena tidak mengandung beban hukum, karena 
bukan merupakan dokumen perundang-undangan, dan tidak ada konsekuensi hukum 
jika instruksinya tidak dilaksanakan (Murdiyarso dkk, 2012).

8. Ditetapkan sebagai hutan alam dewasa seluas 5 ha atau lebih, yang mengandung komposisi alam, 
termasuk hutan utuh dan hutan terdegradasi. Harap diingat bahwa jenis tutupan hutan utuh primer dan 
tutupan hutan primer yang terdegradasi dalam kajian ini sesuai dengan jenis tutupan hutan primer dan 
sekunder Kementerian Kehutanan.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
10. Lihat http://metrobali.com/2014/10/04/pp-gambut-ancam-investasi-sawit-rp-136-triliun/
11. Meliputi: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi regular/

permanen, hutan produksi konversi)
12. Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak diarahkan secara tegas, 

dan bagian tersebut memberikan pengecualian untuk izin yang melayani kegiatan “pembangunan nasional 
yang vital, yaitu: panas bumi, minyak bumi dan gas, pembangkit listrik, lahan untuk beras dan tebu.” Tebu, 
bersama dengan singkong, digunakan secara luas untuk etanol nabati, sebagai pengganti minyak bumi.

13. Istilah yang diberlakukan dalam Instruksi Presiden tersebut tidak mencakup hutan sekunder atau hutan 
hasil konversi, yang mungkin sangat cocok untuk dikelola sebagai hutan daripada dialihfungsikan menjadi 
penggunaan lain.
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Bahkan, temuan Margono dkk yang disebutkan di atas, dan informasi dari Bagian 
Pelayanan Pertanian Luar Negeri dari Departemen Pertanian Amerika menunjukkan 
bahwa perluasan cepat perkebunan kelapa sawit di Indonesia terhambat oleh moratorium 
hutan 2011, karena total area yang diperluas adalah 630.000 ha per tahun selama periode 
2011–2013, jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan 500.000 ha per tahun selama 10 
tahun sebelumnya (USDA, 2013). Perusahaan kelapa sawit komersial dan petani kecil 
terus meningkatkan luas yang ditanami kelapa sawit pada konsesi yang ada, padahal 
mengurangi lahan produksi di hutan primer, baik hutan basah dan lahan gambut berarti 
membatasi atau melarang pembersihan lahan (Margono dkk, 2014).

Pada tahun 2014, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya akan melanjutkan rencana 
membuka 14 juta ha hutan yang terdegradasi mulai tahun 2010 hingga tahun 2020, untuk 
tujuan infrastruktur, energi dan pasokan pangan (Jakarta Post, 2014).

Tingginya tingkat kematian akibat kebakaran gambut 2015 menyebabkan Presiden 
Widodo mengumumkan tidak ada lagi perizinan untuk konsesi lahan gambut, pada 
tanggal 23 Oktober 2015 (Koswaraputra, 2015). Estimasi emisi akibat kebakaran gambut 
melebihi 1,6 gigaton yang merupakan emisi setara karbon dioksida yang lebih tinggi 
daripada yang dikeluarkan oleh Jepang dari pembakaran bahan bakar fosil selama satu 
tahun.

2.4.5 Komitmen keberlanjutan sisi permintaan
Pada sisi permintaan, brand manufacturer sebagai perusahaan-perusahaan pemegang 
merk yang menjual produknya sendiri atau produk dari kelompok usahanya telah 
mengidentifikasi risiko yang besar terhadap reputasi mereka dalam memperoleh minyak 
sawit yang tidak bersertifikat atau tidak dapat ditelusuri. Consumer Goods Forum (CGF), 
yang beranggotakan lebih dari 400 pengecer dan brand manufacturer di seluruh dunia, 
berikrar pada tahun 2010 untuk memobilisasi sumber daya dalam perusahaan anggota 
untuk mencapai nol deforestasi bersih pada tahun 2020. Minyak sawit adalah salah satu 
dari lima komoditas prioritas yang menjadi target CGF. Dimulai oleh CGF, Tropical Forest 
Alliance 2020 (TFA), kemitraan pemerintah-swasta dengan Pemerintah Amerika Serikat, 
Pemerintah Inggris, Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Belanda serta banyak LSM, 
berupaya untuk bekerja dengan para pelaku sektor swasta untuk mengatasi tekanan 
deforestasi dalam empat rantai nilai komoditas kunci, termasuk minyak sawit. Pemerintah 
Indonesia aktif terlibat dengan TFA.

Komitmen Wilmar International (mitra TFA) pada tahun 2013 untuk memastikan bahwa 
produksi kelapa sawitnya dan pemasok hulu mematuhi “Kebijakan Tidak Ada Deforestasi, 
Tidak Ada Gambut, Tidak Ada Eksploitasi” merupakan langkah yang signifikan. Wilmar 
mengendalikan 45% produksi dan perdagangan minyak sawit di seluruh dunia. Kebijakan 
tersebut mengupayakan tidak ada pengembangan atau pemekaran lahan di hutan yang 
memiliki Cadangan Karbon Tinggi (High Carbon Stock atau HCS), tidak ada pengemban-
gan lahan di daerah-daerah yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (watau HCV) (termasuk 
daerah-daerah HCV yang tidak berhutan), tidak ada pembakaran, dan penurunan emisi 
GRK progresif pada operasi perkebunan dan pengolahan yang ada. Ketetapan-ketetapan 
yang mengupayakan tidak ada pembangunan pada gambut berlaku berapa pun keda-
laman gambutnya, berupaya memberlakukan praktik pengelolaan terbaik RSPO untuk 
perkebunan yang ada pada lahan gambut,14 dan untuk perkebunan tanaman pada 
lahan gambut mendekati akhir siklusnya, pilihan untuk restorasi gambut akan diupay-
akan (Wilmar, 2013). Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku pada daerah baru yang 
dikembangkan setelah 5 Desember 2013 (Wilmar, 2014).

Para pelaku kunci lainnya dalam rantai pasokan minyak sawit global telah membuat 
komitmen pembelian. Komitmen Unilever adalah untuk membeli semua minyak sawit 
dari sumber berkelanjutan sampai tahun 2015, dan membeli semua minyak sawit secara 
berkelanjutan, dari sumber yang bersertifikasi dan dapat ditelusuri sampai tahun 2020 
(Unilever, 2014). Unilever menyumbang sekitar 3% bagi total produksi dunia.

14. RSPO tidak melarang pembangunan pada lahan gambut, sebaliknya memandu produsen untuk 
meminalkan dampak. Lihat: http://www.rspo.org/file/RSPO_BMP_1_Update_24_April_2013_small.pdf
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Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 
sedang berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan dalam produksi minyak sawit, untuk 
merespons kekhawatiran pembeli. RSPO berupaya untuk memberikan standar global 
untuk minyak sawit berkelanjutan, dan menyediakan kebijakan mengeluarkan lahan HCV 
dari rantai produksi. Saat ini, sekitar 8,2 juta ton minyak sawit telah disertifikasi (15% dari 
permintaan global), 3,8 juta ton (46,8%) di antaranya berasal dari Indonesia (GIST dan 
GCP 2014). Setengah dari minyak sawit yang bersertifikasi RSPO masih belum terjual 
dikarenakan biayanya yang agak lebih tinggi bagi pembeli. Standar ISPO Pemerintah 
Indonesia diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia pada 
pasar global dan berkontribusi pada tujuan Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah 
kaca. ISPO berupaya untuk memastikan bahwa produsen mematuhi undang-undang 
yang ada. ISPO dapat memiliki potensi di masa depan untuk memperkuat pengambi-
lan keputusan pada tahap perizinan kelapa sawit, dengan mempengaruhi keputusan 
perusahaan tentang apakah akan terus mengupayakan izin berisiko tinggi, mengingat 
tantangan di masa depan untuk memperoleh kepatuhan hukum terhadap persyaratan 
yang diresmikan dalam ISPO (Paoli dkk, 2013).

Melindungi hutan HCV adalah tujuan utama upaya-upaya sisi permintaan saat ini yang 
mengupayakan produksi minyak sawit berkelanjutan, namun peraturan dan praktik yang 
ada saat ini menghalangi kebijakan yang mengeluarkan lahan HCV dari rantai produksi. 
Perusahaan yang mengeluarkan lahan HCV menghadapi risiko bahwa pemerintah akan 
mengambil lahan tersebut kembali atas dasar lahan tersebut tidak berproduksi, karena 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 memungkinkan pemerintah untuk member-
lakukan ‘pengendalian lahan terlantar’ dengan menetapkan lahan terlantar yang tidak 
berproduksi untuk penggunaan yang dimaksudkan akan berlangsung selama tiga tahun. 
Setelah ditetapkan sebagai lahan terlantar, lahan tersebut menjadi berada di bawah 
kontrol Negara. Namun, sebagian daerah yang diidentifikasi sebagai lahan terlantar dalam 
sebuah konsesi dapat dimasukkan ke dalam kontrol Negara, dan pemegang hak atau 
konsesi dapat diberikan satu petak lahan kembali (Indonesia, 2010). Wilmar mengidenti-
fikasi tantangan-tantangan kawasan HCV yang berisiko dianggap sebagai lahan terlantar, 
yang ditegaskan dalam UU perkebunan yang baru (UU No. 39 Tahun 2014), bahwa 
perlindungan merupakan tantangan dikarenakan masyarakat sekitar yang menganggap 
lahan yang tidak ditanami sebagai lahan tidur atau menganggur, sehingga menjadi daerah 
yang dapat dirambah, dan lahan yang dikeluarkan dari rantai produksi adalah target untuk 
pembalakan liar (Siburat dkk, 2011). Lahan gambut dapat ditetapkan sebagai hutan 
bernilai konservasi tinggi sebagai bagian dari praktik pengelolaan terbaik inisiatif-inisiatif 
sertifikasi keberlanjutan yang ada (Paoli dkk, 2013), tetapi mekanisme masih dibutuhkan 
untuk menetapkan bagaimana lahan-lahan tersebut akan dikelola. Karena Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki amanat untuk mengerjakan lahan-lahan 
ini, kebijakan-kebijakan perlindungan hutan di luar kawasan hutan harus dibuat, karena 
saat ini tidak ada. 

2.4.6 Pertukaran lahan
Pertukaran lahan telah digali sebagai sarana untuk menangani cara mengonsolidasi-
kan atau mengelola banyak lahan hutan di luar kawasan hutan secara lebih baik, untuk 
menangani bagaimana blok-blok hutan bernilai konservasi tinggi dalam konsesi dapat 
diizinkan dalam undang-undang yang ada, dan untuk mengidentifikasi pilihan pengec-
ualian yang harus dibuat terhadap moratorium hutan berdasarkan ketahanan pangan dan 
energi yang disetujui. Kebutuhan untuk mengelola daerah-daerah ini dengan lebih baik 
menjadi cukup signifikan apalagi dengan sekitar 35% (26,8 Mha) dari hutan yang masih 
Indonesia miliki ternyata terletak dalam konsesi industri (kayu gelondongan, serat kayu, 
kelapa sawit, dan sebagainya) (Abood dkk, 2014). 

Strategi Nasional REDD+ mengidentifikasi prioritas untuk mempersiapkan mekanisme dan 
peraturan untuk reklasifikasi lahan berhutan dan/atau lahan gambut di luar kawasan hutan 
yang ditunjuk, yang berpotensi untuk menjadi lokasi REDD+, sebagai hutan permanen. 
Hal ini mencakup memfasilitasi pertukaran lahan untuk kawasan berhutan/lahan gambut 
yang saat ini berada dalam izin kehutanan atau penggunaan lahan lainnya (Satgas REDD+ 
Indonesia, 2012).” Jelas, hal ini merupakan pendekatan yang lebih koheren daripada 
mendelegasikan tanggung jawab kepada pemegang izin. Percontohan pertukaran lahan 
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yang paling sering disebutkan oleh orang-orang yang diwawancarai adalah yang difasilitasi 
oleh World Resources Institute, Sekala dan PT Smart, salah satu perusahaan publik 
produsen minyak sawit terbesar di dunia. PT Smart memiliki izin lokasi pada lahan gambut 
berhutan yang diklasifikasi sebagai APL. Tujuannya adalah agar PT Smart melibatkan 
pertukaran lahan untuk mengubah klasifikasi penggunaan lahan yang sah dan hak guna 
untuk tidak mengembangkan daerah berhutan untuk kelapa sawit, dan sebaliknya, 
mengembangkan daerah sebanding yang didukung oleh masyarakat setempat untuk 
minyak sawit dan dianggap terdegradasi menurut standar RSPO. Pengalaman menun-
jukkan bahwa terlepas dari keselarasan antara perusahaan dan masyarakat, mereka 
menghadapi tantangan hukum yang substansial dalam mengklasifikasikan ulang lahan 
dengan cara yang memungkinkan secara ekonomi (pertukaran ini memiliki perkiraan 
biaya sebesar 200,000 dolar AS, yang merupakan jumlah yang cukup besar), apakah 
pemerintah telah mendukung pada tingkatan yang tepat dan juga di setiap departemen 
kunci, dapat diselesaikan secara tepat waktu, dapat memastikan keterlibatan masyarakat 
secara memadai dengan tata ruang yang ditetapkan secara memadai (Rosenbarger dkk, 
2013).

2.4.7 Peran petani kecil
Petani kecil memiliki peran yang semakin besar dalam produksi kelapa sawit, karena 
persentase yang mereka kontribusikan bagi total produksi meningkat sejak tahun 2000 
sampai tahun 2011 dari 27% menjadi 38%, namun hasil panen dan praktik produksi 
berkelanjutan mereka masih kurang terlaksana dibandingkan dengan skema perkebunan 
(Molenaar dkk 2013). Bukti non-ilmiah menyiratkan bahwa pembukaan hutan dan gambut 
harus menurun sebagai bagian dari komitmen perusahaan minyak sawit besar terhadap 
standar produksi yang lebih berkelanjutan dan tekanan dari pembeli untuk memenuhi 
tujuan nol deforestasi bersih. Namun, pembukaan lahan oleh petani kecil terjadi semakin 
cepat, dan banyak produksi mereka dikelola oleh pabrik yang lebih kecil yang melayani 
pasar dalam negeri.

Petani kecil memiliki berbagai hubungan dengan lahan, produksi dan akses pasar untuk 
tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mereka:

 ◾ Petani plasma adalah mereka yang mentransfer sebagian dari lahan mereka kepada 
perusahaan produksi perkebunan besar (perkebunan inti). Sisa lahan petani plasma 
tersebut juga ditanami oleh perusahaan produksi, tetapi dipertahankan sebagai kebun 
plasma individual oleh para petani. Ini pada dasarnya adalah para petani dengan 
pengaturan kontrak untuk memasok TBS kepada perusahaan pengolah. Perusahaan 
tersebut dapat memberikan bantuan teknis, bibit, dll. Survei Diagnostik Petani Kecil 
Kelapa Sawit yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) mengiden-
tifikasi bahwa petani plasma yang menjual TBS ke koperasi menerima pembayaran 
sekitar 33% lebih besar daripada petani independen yang menjual ke pedagang; hal 
ini menunjukkan perbedaan besar antara kedua jenis petani tersebut. Dua jenis skema 
plasma saat ini didefinisikan melalui perundang-undangan:

 ◽ Revitalisasi dan Revitalisasi Pola Kemitraan yang merupakan model kemitraan yang 
didorong oleh sektor swasta

 ◽ Perkebunan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (PIR-KKPA), 
pertama kali diperkenalkan pada era 1990-an, yang lebih terdesentralisasi daripada 
model-model tata kelola sebelumnya

 ◾ Petani independen adalah petani yang tidak terikat kontrak dengan perkebunan atau 
pengolah CPO, sehingga bebas menjual TBS mereka kepada pembeli mana pun.

 ◾ Mereka dengan campuran keduanya (Molenaar dkk, 2013).

Dua jenis pengaturan petani kecil lainnya teramati: 1) Plasma Bagi Hasil: di mana petani 
“meminjamkan” lahan mereka kepada perusahaan perkebunan atau perkebunan inti 
untuk dikembangkan, menerima sebagian dari laba sebagai imbalan. Dalam skenario ini, 
kepemilikan tetap berada di tangan petani, yang kepentingannya mungkin diwakili oleh 
sebuah koperasi, sementara perkebunan inti menanggung biaya investasi. 2) PIR yang 
dimodifikasi – pengaturan Trans Plasma, di mana petani tidak mentransfer aset kepada 
perkebunan inti, namun karena pengaturan kontrak, petani wajib menjual TBS mereka 
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hanya kepada perkebunan inti. Pengaturan sewa ditetapkan untuk lahan dan perkebunan 
kelapa sawit tersebut (PwC, 2012).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit telah mengalami peningkatan pengendalian 
oleh pelaku sektor swasta atas pasokan produksi TBS sehingga peran petani kecil telah 
bergeser dari petani menjadi pekerja, dan semakin lama, menjadi pemegang saham. Ada 
banyak pengaturan gabungan, tergantung pada daerah dan lokasi (Molenaar dkk, 2013).

Aturan izin usaha perkebunan saat ini menentukan kewajiban perusahaan perkebunan 
dengan petani kecil dan masyarakat di daerahnya. Peraturan No. 26 Tahun 2007 member-
lakukan ketentuan penting yang kemudian direvisi dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan 
ini dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan membuka sektor ini untuk 
petani kecil (Reuters, 2014b). Peraturan ini mengamanatkan bahwa perusahaan perke-
bunan yang mengajukan izin perkebunan (IUP) atau budidaya (IUP-B), dengan total luas 
perkebunan sebesar 250 hektar atau lebih, dan tanpa hak atas tanah yang aman, harus 
memfasilitasi pengembangan perkebunan masyarakat bagi masyarakat sekitar, setidaknya 
20% dari total luas perkebunan, namun berada di luar area perkebunan perusahaan. Hal 
ini tampaknya tidak berubah dan sesuai dengan pedoman tahun 2007.15 Perusahaan 
dikecualikan dari kebijakan ini jika memiliki izin yang sudah ada dan telah berpartisipasi 
dalam PIR-BUN (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan), PIR-TRANS (Perusahaan Inti 
Rakyat – Transmigrasi), atau PIR-KKPA atau pengaturan plasma-inti lainnya. Penyediaan 
area perkebunan untuk masyarakat sekitar dapat dilaksanakan antara lain melalui model 
kredit, hibah atau bagi hasil. Fakta bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/
OT.140/9/2013 memberikan keleluasaan yang besar kepada perusahaan untuk menye-
lesaikan segala sengketa kepemilikan lahan layak memperoleh pemahaman lebih lanjut 
untuk memastikan bagaimana hal ini mempengaruhi petani kecil dan masyarakat. 
Walaupun ketentuan-ketentuan yang diamanatkan bagi perusahaan perkebunan untuk 
membentuk kemitraan dengan masyarakat dapat menguntungkan masyarakat dan petani 
kecil, peraturan ini mengamanatkan bahwa perusahaan perkebunan berizin yang telah 
mengembangkan produksi mereka di daerah tanpa hak tanah yang sah (dapat berupa 
tanah negara juga) harus menyelesaikan sengketa hak atas tanah ini dalam waktu dua 
tahun, untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) mereka. Keleluasaan yang diberi-
kan kepada para pemegang izin, tanpa pengawasan pemerintah, dapat merugikan 
mereka yang memiliki klaim yang bertentangan dan mungkin saja valid, yang tidak 
memiliki sarana untuk menegaskan hak mereka atas lahan dan izin usaha.

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan untuk memberikan hak kepemilikan adat, 
memberikan dukungan yang lebih besar untuk petani kelapa sawit, mengatasi kesen-
jangan hubungan antara perkebunan dengan petani plasma, dan memberikan perhatian 
lebih terhadap ketidaksetaraan jender yang diakibatkan oleh pengembangan perkebunan 
besar dan skema ketat yang melilit para petani plasma. Riset mengenai aspek jender yang 
berhubungan dengan para petani plasma dan pekerja perkebunan yang terlibat dalam 
produksi kelapa sawit di Kalimantan Barat, memberikan wawasan bagaimana industri 
perkebunan kelapa sawit dan skema yang ketat telah mengubah pengaturan penggunaan 
lahan adat formal yang sebelumnya telah setara. Pengaturan yang baru ternyata lebih 
banyak merugikan perempuan (kecuali bagi para petani kecil independen, yang lebih 
mempunyai otonomi). Pengakuan bahwa laki-laki adalah kepala rumahtangga di dalam 
skema ketat untuk petani plasma telah mengesampingkan sebagian besar perempuan 
dari kepemilikan lahan, dimana kenyataannya melenceng dari budaya Dayak dan Melayu 
yang ada di Kalimantan, bahwa perempuan yang lebih sering memegang hak kepemili-
kan atas lahan adat, dan terlibat dalam berbagai proses produksi (pertanian, menyadap 
karet, dan sebagainya). Perempuan mewarisi hak yang sama dari orangtuanya atas lahan 
mereka, dan setelah mereka menikah, juga memegang kepemilikan bersama atas lahan 
atau properti yang didapat selama pernikahan. Namun, dalam kasus skema plasma yang 
ketat, petani plasma perempuan Dayak dan Melayu harus menyerahkan 66% dari hak 
mereka kepada perusahaan dan 33% nya kepada suami mereka. Hal ini menyebabkan 
mereka tidak lagi memiliki hak dan kontrol atas lahan (Li, 2015). 

15. Mengacu kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2007
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Survei Diagnostik Petani Kecil Kelapa Sawit yang dilakukan oleh International Finance 
Corporation (IFC) mengidentifikasi empat strategi utama untuk memperbaiki kinerja petani 
kecil, salah satunya adalah peningkatan akses ke pendanaan, dan peningkatan investasi 
pada lingkungan pendukung. Kajian ini menemukan hubungan positif yang signifikan 
antara hasil panen dengan akses pendanaan bagi petani kecil independen, tetapi hubun-
gan negatif bagi petani plasma. Kajian ini juga menemukan bahwa walaupun mendorong 
intensifikasi, akses pendanaan juga mendorong ekspansi. Hal ini bisa diartikan sebagai 
menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk melengkapi akses pendanaan bagi petani kecil 
dengan pembatasan ruang pada ekspansi. Laporan ini menekankan pentingnya investasi 
pada lingkungan pendukung, seperti titik distribusi baru untuk pupuk atau fasilitas 
kredit, yang dapat memacu investasi petani pada praktik-praktik pengelolaan yang lebih 
baik. Walaupun laporan ini tidak mengidentifikasi bagaimana subsidi atau insentif fiskal 
dapat dirancang untuk lebih mendukung produksi berkelanjutan dan peningkatan hasil 
panen, jelas bahwa pendanaan pemerintah yang ada melalui bantuan teknis (walaupun 
penyuluhan umumnya tidak berfokus pada kelapa sawit) dan infrastruktur di luar pertanian, 
kurang memadai. Dengan demikian, terdapat potensi besar untuk mempertimbangkan 
bagaimana kebijakan dan insentif fiskal dapat dibentuk yang secara khusus selaras 
dengan sistem produksi petani kecil, mendorong sertifikasi petani untuk standar ISPO 
dan RSPO, serta membantu mengarahkan investasi petani menuju produksi minyak sawit 
yang lebih berkelanjutan.
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3. INSENTIF FISKAL DAN 
MINYAK SAWIT

Insentif fiskal terkenal yang mendorong atau mempengaruhi ekspansi produksi minyak 
sawit di Indonesia dirangkum di bawah ini. Metodologi untuk menilai berbagai insentif 
fiskal adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, dengan melakukan 
wawancara dengan pakar dan telaah kepustakaan secara komprehensif, yang didasar-
kan pada McFarland, Whitley dan Kissinger, 2014. Hasil disaring berdasarkan definisi 
WTO dan IIED/Global Subsidies Initiative tentang insentif fiskal. Penelaahan lebih lanjut 
tentang otorisasi subsidi melalui peraturan perundangan nasional telah selesai, walaupun 
tidak secara komprehensif. Fase berikutnya dalam penelitian ini hendaknya mencakup 
peninjauan undang-undang dan ketentuan yang ada secara menyeluruh, terutama yang 
memiliki hubungan erat dengan semua kementerian terkait.

3.1 GAMBARAN UMUM TENTANG INSENTIF 
FISK AL BERDASARK AN JENIS:

Jenis insentif fiskal yang dibahas di dalam penilaian ini mencakup:

Tabel 1: Jenis insentif fiskal

Jenis Explanation and example

Hibah dan pembayaran 

langsung lainnya

Transfer ke perusahaan atau produsen untuk menutupi biaya, pembayaran atau voucher tertentu 
kepada konsumen untuk menutupi sebagian biaya (seperti untuk minyak goreng)
 ◾ Subsidi minyak goreng, lahan bersubsidi, subsidi pupuk, input (materi penanaman, 
herbisida), hibah pembangunan pedesaan

Keringanan pajak Pembebasan, kredit atau penangguhan pajak
 ◾ Pengurangan pajak penghasilan, penurunan pajak asing, percepatan depresiasi dan 
amortisasi, ketentuan ‘loss-carry forward’ (kompensasi kerugian yang diberikan di tahun 
berikutnya), pembebasan PPN, keringanan bea materai dan impor bahan bakar nabati, 
pembebasan pajak

Subsidi innatura Manfaat non-moneter yang memberikan manfaat pada penerima; misalnya kesepakatan akses 
istimewa untuk hak panen atau konsesi, penelitian yang didanai publik yang memberikan keuntun-
gan kepada sektor swasta.
 ◾ Akses lahan dan izin yang efisien, pencegahan korupsi, tenaga kerja dan akses lahan dari 
program PIR

Subsidi silang Transfer pasar atau diskriminasi harga dalam lingkup satu unit; misalnya penggunaan listrik dan 
irigasi dalam fasilitas umum

Subsidi kredit dan jami-

nan pemerintah

Pinjaman dengan bunga di bawah tingkat pasar, risiko pertanggungan dan jaminan pinjaman, 
insentif yang mendorong investasi asing
 ◾ Kompensasi kerugian, suku bunga yang lebih ringan

Subsidi gabungan Obligasi bebas pajak, pendanaan kenaikan pajak

Subsidi turunan Bantuan kompensasi atau penyeimbang, klaster subsidi

Pengadaan Hak istimewa dalam embelian atau pengadaan publik , pengaturan pembiayaan khusus

Bantuan harga pasar (di 

negara produsen)

Pembayaran kekurangan atau bantuan harga buatan untuk menutupi kesenjangan antara harga 
target untuk suatu barang dengan harga pasar yang berlaku
 ◾ Mandat bauran bahan bakar

Sumber: Diadaptasi dari IISD: http://www.iisd.org/gsi/subsidy-types
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3.2 INSENTIF FISK AL DI TIAP TAHAP DALAM 
RANTAI NILAI MINYAK SAWIT

Walaupun tinjauan ini terutama berfokus pada tahap produksi pengembangan kelapa 
sawit, namun merupakan langkah yang akan membantu untuk mengidentifikasi berb-
agai insentif fiskal publik yang terjadi di semua tahap, termasuk investasi, akses lahan, 
insentif yang diperbolehkan ketika aset perkebunan belum matang dibandingkan dengan 
yang diperbolehkan setelah perkebunan matang atau siap panen dan secara komersial 
menghasilkan CPO. Yang juga akan disebutkan adalah insentif fiskal yang baru-baru ini 
diterapkan untuk membantu memacu pengembangan produksi minyak sawit hilir, yang 
sangat relevan untuk bahan bakar nabati, minyak goreng dan proses penyulingan minyak 
lainnya. Di tiap tahap di bawah, identifikasi jenis insentif fiskal akan dibuat, berdasarkan 
jenis yang diidentifikasi dalam Tabel 1 di atas. Gambaran umum tentang insentif fiskal 
yang ditinjau, dirangkum dalam Tabel 2, di akhir bagian ini. 

3.2.1 Akses lahan dan produksi minyak sawit
Seperti yang disebutkan di atas dalam bagian “Pentingnya pengambilan keputusan di 
tingkat lokal,” akses lahan untuk pengembangan kelapa sawit berlangsung di tingkat lokal, 
dan insentif yang memandu pengambilan keputusan lokal sarat dengan nuansa. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa biaya izin/lisensi, biaya korupsi (suap dan pembayaran 
terkait), dan pembayaran kompensasi kepada masyarakat atas dukungan mereka terh-
adap pengembangan perkebunan kelapa sawit dianggap bersifat marginal. Selain itu, ada 
kasus agen lokal yang bergerak khusus dalam perizinan dan lisensi yang menyelesaikan 
uji tuntas dan pemrosesan atas nama perusahaan, kemudian meloloskan kesepakatan 
yang rumit atau cacat. Pengalihfungsian hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit 
memberikan keuntungan tambahan kepada perusahaan perkebunan karena pendapa-
tan yang dihasilkan dari kayu yang dipanen selama pembukaan lahan, yang menuntun 
perusahaan untuk mengupayakan pengadaan wilayah yang lebih luas daripada yang 
direncanakan untuk ditanam (Irawan, 2013). Hal ini jelas merupakan insentif yang tidak 
tepat. Aspek sosial dan jender sehubungan dengan akses terhadap lahan adalah hal yang 
sangat berhubungan, seperti yang diidentifikasikan oleh Li (2015).

Proses perizinan dan penguasaan lahan yang longgar, serta reklasifikasi lahan untuk 
memungkinkan pengembangan kelapa sawit telah memberikan subsidi innatura yang 
secara langsung menguntungkan produsen kelapa sawit skala besar. Pada era 1990-
an, alokasi konsesi diberikan kepada perusahaan perkebunan asing, tunjangan dibuat 
untuk menetapkan perkebunan pada ‘hutan produksi non-produktif’ dan konsolidasi 
serta perampingan prosedur investasi dan perizinan difasilitasi oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan desentralisasi membantu memacu kegiatan-ke-
giatan ini karena wewenang dialokasikan ke tingkat kabupaten untuk otorisasi pengadaan 
lahan, dan korupsi juga telah berperan dalam memungkinkan penebangan dan penjualan 
kayu, sebelum memberikan izin perkebunan (Fortin, 2011; Environmental Investigation 
Agency, 2014). Kemudahan di mana seseorang dapat memperoleh izin pembukaan lahan 
dibandingkan dengan izin penebangan telah menciptakan insentif yang tidak tepat di 
mana janji pengembangan kelapa sawit digunakan untuk memperoleh akses ke kayu, 
dan kemudian lahan ditelantarkan setelah kayu ditebang dan dijual (Sheil dkk, 2009). 
Perusahaan juga dapat menggunakan penjualan kayu dari pengalihfungsian hutan untuk 
membiayai pengembangan perkebunan (Dillon dkk, 2008), yang dapat dianggap sebagai 
subsidi silang. Dalam situasi lainnya, terdapat insentif yang tidak tepat untuk mengem-
bangkan perkebunan atas dasar bahwa fungsi hutan dapat berubah ‘jika kriteria untuk 
fungsi-fungsi hutan tertentu tidak lagi terpenuhi’ dalam klasifikasi ‘hutan produksi untuk 
konversi’ (Caroko dkk, 2011). Hal ini memungkinkan perusahaan penebangan kayu untuk 
memanen atau membuka hutan secara berlebihan, kemudian mengalihfungsikan lahan 
menjadi perkebunan, dan dalam beberapa kasus membakar lahan untuk merusak lahan 
demi memperoleh izin penggunaan lahan, daripada mendorong investasi pada lahan yang 
telah terdegradasi dan menjauh dari hutan primer (Sheil dkk, 2009).

Walaupun ada kekhawatiran bahwa batasan ukuran untuk izin lahan dan perjanjian sewa 
akan menyebabkan kebingungan (PwC, 2012), Kementerian Pertanian merevisi Peraturan 
No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang 
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menetapkan bahwa sebuah perusahaan perkebunan dapat memiliki maksimum 100.000 
hektar area perkebunan di satu provinsi. Namun perusahaan terdaftar Indonesia dikecua-
likan dari aturan ini, dan batas ukuran tidak berlaku untuk sebagian besar BUMN.

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, juga ada insentif fiskal tertentu untuk mendorong 
peningkatan hasil panen, termasuk subsidi pupuk, subsidi suku bunga untuk pengemban-
gan bibit kelapa sawit, dan pengaturan pembiayaan melalui skema Perkebunan Inti Rakyat 
(PIR). Manfaat dan risiko yang berkaitan dengan insentif fiskal ini akan dibahas lebih lanjut. 
Beberapa insentif untuk peningkatan hasil panen produksi kelapa sawit, khususnya di 
antara petani kecil, memberikan keuntungan publik yang signifikan. Namun, kerangka 
subsidi pertanian saat ini tidak mencapai peningkatan hasil panen, ketahanan pangan, 
dan transparansi yang dibutuhkan. Banyak subsidi langsung kepada petani diberikan 
‘cuma-cuma’ seperti input, peralatan dan infrastruktur. Hal ini justru cenderung memfasil-
itasi petani untuk memperluas produksi. 

3.2.2 Mendanai investasi pada produksi
Bukti non-ilmiah dari wawancara dengan para pakar menunjukkan bahwa keuntungan 
besar yang terkait dengan produksi kelapa sawit menciptakan konteks di mana peru-
sahaan produksi yang lebih besar sering kali tidak membutuhkan kredit untuk memper-
luas produksi. Perusahaan yang lebih besar mampu mengakses kredit dalam rantai 
pasokan, dan jika dibutuhkan, pembiayaan dari bank telah siap tersedia. Gambarannya 
sangat berbeda bagi petani plasma dan independen. Petani plasma dapat mengakses 
pendanaan melalui pengaturan inti-plasma mereka, terutama untuk membantu menjem-
batani kesenjangan antara penanaman dan panen, sementara petani kecil independen 
tidak memiliki pengaturan ini.

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, jenis insentif fiskal utama yang mendukung 
produksi mencakup keringanan pajak, subsidi innatura, subsidi kredit dan jaminan pemer-
intah. Subsidi modal (seperti pinjaman lunak, kredit dan transfer langsung) tampaknya 
lebih besar daripada yang diberikan untuk lahan atau tenaga kerja (Dillon dkk, 2008), 
walaupun subsidi modal lebih mudah untuk diukur. Sekali lagi, kepentingan Indonesia 
dalam meliberalisasi sektor perkebunan dan mendorong investasi swasta yang lebih besar 
setelah tahun 1998 berarti bahwa perancangan insentif fiskal berfokus pada memungkin-
kan aliran pendanaan sektor swasta, walaupun mengingat profitabilitas tinggi produksi 
minyak sawit, tidak jelas seberapa dibutuhkannya insentif-insentif ini. Selain itu, Pasal 42 
dan Pasal 43 UU Perkebunan 2004 berisi panduan tentang pengaturan pendanaan yang 
tepat untuk mendukung pengembangan usaha perkebunan, mendorong pendanaan agar 
bersumber dari usaha perkebunan, lembaga publik, pendanaan dalam dan luar negeri, 
serta pemerintah. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pembentukan lembaga 
keuangan yang tepat untuk melayani kebutuhan pengembangan perkebunan, di semua 
tingkatan. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pendanaan akan ditentukan 
melalui peraturan pemerintah (Indonesia, 2004b).

Bank terbesar di Indonesia adalah BUMN Bank Mandiri, yang merupakan pemberi 
pinjaman terbesar bagi kegiatan produksi minyak sawit. Sebuah program nasional yang 
diluncurkan pada tahun 2007 untuk mendukung pengembangan bioenergi dan revitalisasi 
perkebunan (KKPN-RP) memiliki komitmen pemberian pinjaman bagi pengembangan 
minyak sawit dari sejumlah bank yang mencapai jumlah 3,2 miliar dolar AS, di mana 
Mandiri berkomitmen untuk mengucurkan 916 juta dolar AS (Jakarta Post, 2012). Menurut 
cerita yang belum diverifikasi dari Reuters, dari 5,3 miliar dolar AS yang dipinjamkan oleh 
Bank Mandiri kepada industri pertanian selama periode Januari – Juli 2014, sebagian 
besar ditujukan untuk sektor minyak sawit, mencapai total 4,6 miliar dolar AS (Reuters, 
2014a). Walaupun jumlah pinjaman dari Bank Mandiri kepada usaha kecil dan menengah 
(UKM) dan koperasi masih belum diketahui, pinjaman dari Bank Mandiri kepada UKM 
pada tahun 2012 mencapai 2,5 miliar dolar AS, dengan indikasi kenaikan di masa depan. 
Ini adalah pinjaman bersubsidi dengan jangka waktu lima tahun, dan suku bunga sebesar 
11%, 4% di antaranya disubsidi (Jakarta Post, 2012), walaupun situs web Bank Mandiri 
menunjukkan suku bunga bersubsidi hanya berlaku selama jangka waktu pengembangan 
dan suku bunga bagi petani adalah 10% (Bank Mandiri, 2014). Dengan harga minyak 
sawit yang mengalami penurunan sementara, ada kekhawatiran di sektor perbankan 
tentang “risiko kualitas aset”, terutama yang terkait dengan pemilik perkebunan kecil 
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yang berusaha keras untuk mencapai titik impas. Pinjaman kepada sektor perkebunan 
kelapa sawit menyumbang 9% kepada total pinjaman dari bank-bank di Indonesia (Grant, 
2014). Informasi lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami efektivitas pinjaman-pinjaman 
ini, terutama untuk UKM yang jumlahnya semakin banyak, dan apakah suku bunga 
bersubsidi menghasilkan akses yang lebih besar ke pendanaan, apakah akses tersebut 
juga meningkatkan kegiatan perluasan, dan sejauh mana kinerja pinjaman terkait dengan 
praktik pengelolaan lahan.

Di tingkat nasional, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi pada sektor-sektor usaha 
tertentu16 dan/atau di daerah-daerah tertentu yang kurang berkembang akan dipriori-
taskan dalam pemanfaatan fasilitas pajak perusahaan, jika 80% dari rencana investasi 
mereka telah tercapai, termasuk dalam hal ini: a) tambahan pengurangan pendapatan 
bersih, hingga maksimum 30% dari jumlah investasi, yang akan dikenakan 5% per tahun 
selama enam tahun, b) percepatan depresiasi dan amortisasi, c) periode kompensasi 
kerugian yang diberikan di tahun mendatang yang diperpanjang hingga sepuluh tahun, 
dan d) pajak penghasilan atas dividen sebesar 10%, kecuali perjanjian pajak terkait mene-
tapkan tarif yang lebih rendah (Deloitte, 2012). Selain itu, aturan kepemilikan asing yang 
longgar berhasil menarik modalinvestor asing dan mampu menahan maksimal 95% dari 
perusahaan patungan untuk perkebunan kelapa sawit (Caroko dkk, 2011; Peraturan 
Presiden No. 36 Tahun 2010). Walaupun usulan untuk membatasi kepemilikan perkebu-
nan oleh pihak asing dari 95% menjadi 30%, sudah diperdebatkan di DPR pada bulan 
September 2014, namun klausul tersebut dikeluarkan dari rancangan akhir undang-un-
dang perkebunan. Namun masih bisa dimungkinkan bahwa kepemilikan perkebunan 
oleh pihak asing akan diakhiri melalui peraturan pemerintah (Reuters, 2014b). ‘Rencana 
Darurat’ yang diluncurkan pada bulan Juli 2014 memungkinkan tunjangan pajak dan 
pembebasan pajak lebih lanjut, walaupun detail rencana tersebut tidak ditinjau sebagai 
bagian dari penelitian ini.

3.2.3 Pengembangan sektor hilir

Pengolahan Oleochemical 

Indonesia telah mencoba mengembangkan industri minyak sawit hilir untuk mencipta-
kan nilai tambah lokal, sementara juga meningkatkan ekspor CPO dan turunan minyak 
sawit. Kementerian Perindustrian menyumbang investasi senilai 2,7 miliar dolar AS pada 
pengolahan hilir selama periode 2012 – 2014 untuk revisi kebijakan pajak tahun 2011 
(Yulisman, 2014b). Kebanyakan investasi berlangsung di Sumatera Utara. Informasi dari 
Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa menyuling CPO olahan ke dalam penyulin-
gan minyak sawit, oleochemical dan bahan bakar nabati dapat menambahkan nilai 
yang signifikan di tiap langkah dalam rantai nilai. Sebuah contoh pengembalian fasilitas 
pengolahan minyak sawit hilir di Kawasan Industri Tanjung Api-api di Sumatera Selatan 
memperlihatkan seberapa menguntungkannya investasi ini. Sebuah kilang minyak goreng 
diperkirakan memiliki tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Returns atau IRR) 
sebesar 42%, yang memungkinkan pengembalian investasi hanya dalam waktu empat 
tahun, sementara pabrik biodiesel mengharapkan IRR sebesar 39%, yang memungkin-
kan pengembalian biaya investasi hanya dalam waktu 2,2 tahun (Kementerian Pertanian, 
2013). Kementerian ini menunjukkan laba berkisar dari 20% untuk olein dan stearin hingga 
surfaktan, emulsifier dan sabun yang memperoleh keuntungan sebesar 300%, semen-
tara kosmetik dapat mencapai keuntungan sebesar 600%. Namun, estimasi laba yang 
lebih sederhana menunjukkan bahwa investor menjadi kurang berminat karena marjin 
penyulingan yang rendah (10 dolar AS/ton), dibandingkan dengan marjin yang sangat 
menguntungkan pada tahap perkebunan dan pengolahan dalam rantai nilai (350 dolar AS/
ton) (Indonesia, 2011b). Marjin investasi penyulingan yang rendah disebabkan oleh surplus 
kapasitas penyulingan. Walaupun tingkat kapasitas penyulingan sebesar 18-22 juta ton 
CPO pada tahun 2008 cukup untuk mengolah semua CPO yang diproduksi, kapasitas 
pada tahun 2010/2011 hanya mencapai pemanfaatan sebesar 50% (Indonesia, 2011b), 
namun kapasitas kilang kelapa sawit Indonesia terus tumbuh secara dramatis. Kilang 
kelapa sawit Indonesia diharapkan akan beroperasi antara 50-60% dari kapasitasnya 

16. Termasuk: makanan; tekstil; zat kimia dan produknya; kehutanan dan penebangan; pertambangan batu 
bara dan lignit; pertambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.
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pada tahun 2014, karena kapasitas terpasang melampaui produksi minyak sawit mentah 
(Taylor dan Supriatna, 2014).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya untuk mendorong penanaman 
modal asing dan domestik langsung pada industri minyak sawit hilir dengan menciptakan 
iklim investasi yang kondusif dan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dengan sektor 
swasta (PPP). Presentasi dari BKPM di bulan Maret 2014 mengidentifikasi insentif yang 
tersedia bagi investasi hilir, termasuk tunjangan pajak untuk bidang usaha tertentu dan/
atau daerah tertentu bagi semua industri hilir minyak sawit, pembebasan pajak bagi 
investasi perintis, kebebasan bea impor pada impor mesin, barang dan materi untuk 
pembangunan dan pengembangan industri, serta restrukturisasi pajak ekspor untuk CPO 
dan produk terkait (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2014). BKPM memberikan satu 
contoh di Kecamatan Mandor, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang mencatat 
peran pemerintah provinsi dalam mengelola aspek peraturan lahan dan investasi, semen-
tara investor mengelola pengembangan unit usaha. Dalam contoh ini, investasi ini dibagi 
atas dasar 50% - 50% antara keduanya.

Kementerian Perindustrian sedang mengupayakan pembebasan pajak lebih lanjut bagi 
produk kelapa sawit bernilai tambah tinggi serta mengevaluasi struktur pajak ekspor 
minyak sawit yang ada, dengan keputusan internal yang akan ditinjau oleh Kementerian 
lainnya pada tahun 2014 (Supriatna dan Taylor, 2014).

Bahan Bakar Nabati

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dukungan Indonesia untuk pengembangan 
bahan bakar nabati berasal dari keinginannya untuk mengurangi defisit perdagangan 
minyak dan gas Indonesia dengan menurunkan impor diesel dan mengurangi ketergan-
tungannya pada bahan bakar fosil impor. Indonesia mengembangkan visi awal perluasan 
bahan bakar nabati dalam Kebijakan Energi Nasionalnya yang diloloskan pada tahun 2006, 
yang mencoba meragamkan pasokan energi dan menciptakan mandat bauran bahan 
bakar nabati sebesar 5% pada tahun 2025 (Perpres No. 5 Tahun 2006). Hal ini direvisi 
pada tahun 2008 (Perpres No. 32 Tahun 2008) untuk mencakup persentase mandat 
bauran bahan bakar nabati yang lebih besar, yang mencapai 25% pada tahun 2025. 
Global Subsidies Initiative memperkirakan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2008, 
jumlah alokasi pemerintah untuk pengembangan bahan bakar nabati adalah 1,6 miliar 
dolar AS (termasuk kerugian Pertamina sebesar 40 juta dolar AS), walaupun pencairan 
aktualnya mungkin mendekati 197 juta dolar AS (Dillon dkk, 2008). Volume dan tarif 
bauran bahan bakar hasil subsidi disesuaikan pada tahun 2013 sebagai bagian dari 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, dengan tarif yang 
diusulkan sebesar 0,25 dolar AS per liter. Seseorang yang diwawancarai menyatakan 
bahwa ketika harga minyak sawit rendah, pemerintah pusat meminta Pertamina untuk 
menaikkan kandungan minyak sawit dalam biodiesel (volume yang diizinkan), yang 
pada gilirannya akan memberikan sinyal harga kepada produsen untuk terus melakukan 
ekspansi, sehingga berfungsi sebagai mekanisme fiskal tidak langsung yang mempen-
garuhi laju deforestasi.

Mandat bauran terutama berlaku pada penggunaan dalam sektor transportasi, dengan 
hanya sebagian yang dimanfaatkan oleh penggunaan diesel industri, walaupun pembang-
kit listrik diarahkan untuk meningkatkan persentasenya. Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2013 mencoba melakukan diverisfikasi konsumsi 
biodiesel dalam negeri di luar sektor transportasi. Konsumsi biodiesel saat ini dalam sektor 
transportasi diperkirakan akan menjadi 1,644 miliar liter pada tahun 2014, berdasar-
kan tingkat bauran 10% saat ini. Dipercaya bahwa program Pertamina yang sedang 
berlangsung untuk memperluas distribusi biodiesel ke Kalimantan dan Sulawesi serta 
peningkatan keseluruhan konsumsi diesel selama satu tahun mendatang akan menghasil-
kan pencapaian target 2,061 miliar liter biodiesel pada tahun 2015. Keseluruhan produksi 
biodiesel diperkirakan akan mencapai 3,65 miliar liter pada tahun 2014, dan 4,15 miliar 
liter pada tahun 2015, dengan sebagian besar berasal dari minyak sawit,17 karena tidak 
ada tanaman bioenergi lainnya selain kelapa sawit yang tersedia.

17. Harap diingat bahwa satu ton metrik CPO menghasilkan 905-1.016 liter Metil Ester Asam Lemak 
(biodiesel).
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Ekspor biodiesel diperkirakan akan tetap konstan sekitar 1 miliar liter, dikarenakan 
penurunan impor 60% dari Uni Eropa sebagai tanggapan terhadap hambatan perda-
gangan non-tarif yang diberlakukan oleh Komisi Eropa, dan banyak sumber bahan bakar 
nabati dalam negeri di Amerika Utara. Uni Eropa terus menjadi pasar ekspor biodiesel 
yang paling penting bagi Indonesia, karena ekspor ke India, Tiongkok, Filipina, Thailand, 
dan Jepang relatif kecil dan sangat bervariasi (USDA 2014).

EU Renewable Energy Directive (EU RED) menetapkan target wajib nasional yang sesuai 
dengan persentase 20% energi dari sumber terbarukan dan persentase 10% energi 
dari sumber terbarukan dalam transportasi di keseluruhan konsumsi energi Uni Eropa 
pada tahun 2020 (EU, 2009). Namun, EU RED, seperti yang ditetapkan pada awalnya, 
menciptakan insentif yang tidak tepat melalui pengaruh utama mereka pada bahan 
bakar berbasis tanaman (Gerasimchuk dan Koh, 2013). Bentuk-bentuk insentif tersebut 
mencakup pembebasan cukai dan pajak polusi, serta konsumsi dan amanat bauran 
bahan bakar (Gerasimchuk dan Koh, 2013). Permintaan yang didorong oleh arahan dan 
insentif terkait menyebabkan perubahan penggunaan lahan langsung dan tidak langsung 
untuk pembukaan perkebunan tanaman penghasil bahan bakar nabati, yang menghasil-
kan emisi GRK dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya, Komisi 
Eropa merevisi EU RED melalui sekumpulan kriteria keberlanjutan (Caroko dkk., 2011) dan 
langkah-langkah anti-dumping. Langkah-langkah anti-dumping diberlakukan untuk minyak 
sawit Indonesia (bea impor sebesar 18,9% dan berlaku untuk lima tahun) (European 
Commission, 2013), yang akan menurunkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa. 

Perundang-undangan Pemerintah Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2006 hingga 
tahun 2008 memberikan berbagai insentif khusus kepada investor untuk mendorong 
bahan bakar nabati, yang kesemua hasilnya tampak saat ini. Insentif-insentif khusus 
tersebut meliputi a) materai, b) perjanjian dengan 50 negara untuk menghindari pajak 
ganda, c) pembebasan bea impor, d) tunjangan pajak investasi dalam bentuk penguran-
gan PKP (pendapatan kena pajak) hingga 30% dari investasi yang terwujudkan selama 
lebih dari enam tahun, e) percepatan depresiasi dan amortisasi, f) fasilitas loss carried 
forward (kompensasi kerugian) untuk periode tidak lebih dari sepuluh tahun, g) pajak 
pendapatan 10% pada dividen, kemungkinan lebih rendah jika ditetapkan dalam keteta-
pan-ketetapan traktat pajak yang berlaku, dan h) barang strategis terpilih dibebaskan dari 
Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, perusahaan penanaman modal asing langsung (FDI) 
dapat dibentuk dengan mitra asing dan mitra Indonesia atau dengan 100% kepemilikan 
asing untuk periode hingga 15 tahun, setelahnya 5% kepemilikan harus dijual kepada 
Indonesia secara tidak langsung melalui bursa efek dalam negeri (Asia Pacific Economic 
Cooperation, 2008).

Selain itu, Indonesia menciptakan Kawasan Bahan Bakar Nabati Khusus (Special Biofuel 
Zones atau SBZ), yang mengidentifikasi wilayah setidaknya seluas 10.000 ha di Pulau 
Jawa atau 100.000 di luar Pulau Jawa, yang sesuai untuk pengembangan bahan bakar 
nabati. SBZ merampingkan proses berinvestasi pada bahan bakar nabati dengan 
bertindak sebagai pusat satu atap untuk perizinan bagi investor (Asia Pacific Economic 
Cooperation, 2008).

Biodiesel memakan banyak biaya untuk diproduksi, dan subsidi tidak mengimbangi biaya 
produksi tinggi secara signifikan. Pada tahun 2008, biaya produksi Pertamina untuk satu 
liter biodiesel adalah 0,74 dolar AS, subsidi pemerintah adalah 0,08 dolar AS, dan harga 
pasar adalah 0,35 dolar AS (Caroko, dkk. 2011). Namun, kerugian Pertamina secara 
efektif mencakup subsidi tambahan (Dillon dkk, 2008). Pada tahun 2012, subsidi tersebut 
telah mencapai 0,25 dolar AS per liter, dengan total alokasi 900.000 kiloliter, untuk total 
pengeluaran sekitar 222.000 dolar AS (2,7 miliar rupiah) (Yulisman, 2013b). Pada tahun 
2013, subsidi tersebut lebih ditingkatkan, menjadi 0,29 dolar AS per liter (Slette dan 
Wiyono 2014). Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 
(RAPBN-P) 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan peningka-
tan subsidi untuk biodiesel dari 0,12 dolar AS per liter saat ini menjadi 0,39 dolar AS dan 
dari 0,16 dolar AS per liter menjadi 0,23 dolar AS untuk bioethanol, yang meningkatkan 
subsidi bahan bakar nabati sebesar 1,1 miliar dolar AS dari anggaran tahun-tahun sebel-
umnya (Jakarta Post, 2015).
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3.3 BAHAN BAKAR FOSIL, SUBSIDI SISI PERMINTAAN DAN 
SUBSIDI PERDAGANGAN DALAM ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

Anggaran di tahun 2014 mempunyai subsidi dalam jumlah yang tidak seimbang, dimana 
18% dari jumlah belanja pemerintah digunakan untuk subsidi, yang sebagian besar untuk 
bahan bakar fosil. Anggaran 2014 mengalokasikan 31 miliar dolar AS untuk subsidi 
energi, dan semua subsidi non-energi lainnya mencapai 5,9 miliar dolar AS (Sekretariat 
Kabinet, 2014a).18 Dulu, sekitar 80% dari subsidi energi akan digunakan untuk bahan 
bakar, yang dikritisi oleh mantan Presiden Yudhoyono sebagai hal yang menguntungkan 
kelas menengah ke atas yang memiliki motor dan mobil,19 bukan kelompok berpendap-
atan rendah. Terlepas dari kepekaan politik dalam menangani isu tersebut, Presiden 
Joko Widodo meningkatkan harga bahan bakar bensin dan solar sebesar 30% atau 0,16 
dolar AS per liter20 pada akhir November 2014. Kementerian Keuangan mengidentifikasi 
perlunya mempercepat pencabutan subsidi energi dari waktu ke waktu dan pemberlakuan 
kembali penetapan harga karbon pada tahun 2009, menyatakan bahwa subsidi bahan 
bakar yang tinggi mengirimkan sinyal pasar yang tidak tepat dan tidak menciptakan 
tekanan untuk menurunkan emisi GRK (Kementerian Keuangan, 2009). Selain itu, dengan 
alokasi yang besar dalam anggaran untuk subsidi bahan bakar, dana yang tersedia untuk 
investasi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, 
atau kesejahteraan menjadi lebih sedikit. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk 
mengidentifikasi sumber pendapatan baru atau lebih besar, terutama karena rasio pajak 
terhadap PDB rendah, hanya mencapai sekitar 12,3% (Sekretariat Kabinet, 2014b). 
Namun, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan subsidi yang diumumkan baru-baru 
ini, dari subsidi untuk bahan bakar fosil menjadi subsidi untuk bahan bakar nabati berbasis 
minyak sawit dan tebu akan mempercepat deforestasi dan mengalihkan pendapatan yang 
dibutuhkan dari bidang-bidang lainnya yang memiliki alokasi yang tidak memadai dalam 
anggaran tersebut (Jakarta Post, 2015).

Anggaran 2015 mengalokasikan 1,3 miliar dolar AS kepada Kementerian Pertanian, 
dengan tujuan kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk 
pertanian. Pajak ekspor21 untuk CPO dan hasilnya telah digunakan untuk meningkatkan 
ketersediaan minyak sawit untuk digunakan di dalam negeri, sehingga membatasi ekspor 
dan mendorong pengembangan industri hilir serta sebagai sarana untuk menstabilkan 
pasokan dan harga minyak sawit di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengubah 
struktur pajak ekspor pada tahun 2011, membuat pajak ekspor untuk hasil hilir lebih 
rendah daripada hasil hulu guna mendukung pengembangan industri hilir untuk CPO. 
Namun, ketika harga CPO menurun, mengurangi atau menghilangkan pajak ekspor dapat 
meningkatkan ekspor. Harga CPO yang rendah selama lima tahun, dan pencabutan pajak 
ekspor yang dilakukan Malaysia baru-baru ini mendorong Indonesia untuk mengumumkan 
niatnya di akhir September 2014 untuk mengurangi pajak ekspor menjadi nol, dalam 
rangka meningkatkan ekspor (Rousmana dkk, 2014). Hal ini dilakukan untuk merespons 
aksi yang diambil oleh pembeli minyak sawit Indonesia yang terbesar, India, pada bulan 
Januari 2014, yang menaikkan pajak impor minyak sawit sulingnya hingga 10% dari 
7,5% untuk melindungi petani dan penyuling biji minyak setempat dari pasokan yang 
lebih murah dari Malaysia dan Indonesia. Dikarenakan bea penjualan CPO luar negeri 
yang lebih rendah, langkah tersebut diantisipasi tidak terlalu akan memengaruhi ekspor 
Malaysia dibandingkan dengan ekspor Indonesia, yang mengenakan bea yang lebih tinggi 
(Prusty dan Dutta, 2014). Indonesia menetapkan tarif ekspor bulanan berdasarkan suatu 
rumusan yang didasarkan pada rata-rata harga CPO dan PKO di Jakarta, Rotterdam 
dan Kuala Lumpur. Pajak ekspor dikenakan setelah produsen CPO melihat laba, karena 
biaya produksi diperkirakan akan mencapai sekitar 500 dolar AS/ton, sehingga pajak yang 
lebih tinggi dikenakan ketika harga CPO melampaui 750 dolar AS/ton (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, 2014). 

18. Defisit anggaran pada RAPBN 2015 berjumlah 257,6 triliun rupiah atau 2,32 persen Produk Domestik 
Bruto (PDB).

19. Global Subsidy Initiative mengutip laporan pemerintah Indonesia tahun 2006 yang menemukan bahwa 
60% penduduk Indonesia dalam kelompok pendapatan tertinggi menerima 83% subsidi bahan bakar, 
sedangkan 40% penduduk dalam kelompok pendapatan terendah hanya menerima 17% subsidi (Dillon 
dkk, 2008).

20. http://www.bbc.com/news/business-30092295
21. BKPM juga menyebutnya ‘custom exit.’
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Tabel 2: Rangkuman insentif fiskal dan minyak sawit

Deskripsi insentif Jenis + fungsi utama Sumber

Akses lahan

Hak lahan, perizinan yang 
lebih fleksibel, pengklasi-
fikasian ulang lahan untuk 
memungkinkan pengemban-
gan minyak sawit

Hibah dan pembayaran langsung lainnya serta subsidi 

innatura: alokasi konsesi bagi perusahaan perkebunan asing, 
BUMN kehutanan yang diizinkan untuk menggunakan 30% 
dari wilayah konsesinya untuk perkebunan, termasuk kelapa 
sawit, pembukaan perkebunan pada 'hutan produksi yang tidak 
produktif', konsolidasi dan penyederhanaan prosedur investasi 
serta perizinan yang dimungkinkan oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), perpanjangan sewa, konstruksi 
bangunan dan perpanjangan HGU, kebijakan desentralisasi 
dan transfer fiskal antar-pemerintah (yang meneruskan insentif 
dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten dan daerah)

Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), 2014

Mendanai investasi pada produksi

Restrukturisasi utang Subsidi kredit dan jaminan pemerintah: pelonggaran 
aturan-aturan kepailitan dan kredit macet, pertukaran utang 
dengan ekuitas (debt-for-equity swap)

Pembebasan pajak Keringanan pajak, innatura, subsidi kredit dan jaminan 

pemerintah: pengurangan pajak untuk investasi kelapa sawit, 
percepatan depresiasi dan amortisasi aktiva tetap berwujud, 
pajak yang lebih rendah untuk pembayaran dividen, kompen-
sasi kerugian, pembebasan pajak dan penangguhan pajak

Deloitte, 2012
Caroko dkk, 2011
PP No.1 Tahun 2007

Tingkat kredit yang diminati Subsidi kredit dan jaminan pemerintah: Akses kredit pada 
tingkat yang rendah, bunga dan pelunasan tangguhan, pinja-
man yang disubsidi oleh Bank Mandiri selama fase produksi

Bank Mandiri, 2014
Boer dkk., 2012
Casson, 2000

Penjualan kayu ‘hutan 
produksi konversi’

Subsidi Silang: Panen kayu yang diizinkan pada konsesi yang 
memberikan subsidi silang untuk pembukaan perkebunan 
perusahaan.

Caroko, et al. 2011 
Sheil, et al. 2009
Dillon, Laan and Dillon 2008

Investasi pada produksi bahan 
bakar nabati

Subsidi kredit dan jaminan pemerintah: Perkebunan kelapa 
sawit mengakses subsidi suku bunga 5% untuk 5 tahun, 
pelunasan pinjaman tangguhan

PP No. 51 Tahun 2006 
Dillon, Laan dan Dillon, 2008
PP No. 32 Tahun 2008 
Keputusan No. 156/
PMK.011/2009
Caroko dkk., 2011 
Boer dkk., 2012

Produksi minyak sawit mentah

Subsidi pupuk Hibah dan pembayaran langsung lainnya: Hibah dan belanja 
langsung kepada perusahaan pupuk untuk menjaga harga 
ambang atas di bawah harga pasar

Dillon, Laan, Dillon, 2008
Sheil dkk., 2009

Program Revitalisasi 
Perkebunan: Subsidi suku 
bunga untuk mengembangkan 
biji minyak sawit

Subsidi kredit dan pembayaran langsung: kredit investasi 
yang disalurkan oleh bank dan subsidi bunga yang diberikan 
oleh pemerintah (di luar perkebunan untuk mencakup pengola-
han dan pemasaran)

Permen Keuangan No. 117 / 
PMK.06 / 2006

Perkebunan Inti  
Rakyat (PIR)

Hibah, pembayaran langsung, subsidi kredit dan jaminan 

pemerintah: belanja langsung, hak akses lahan, kredit yang 
lebih rendah, bantuan teknis, dan kemudian, fasilitasi penana-
man modal asing langsung

Budidarsono, Susanti dan 
Zoomers, 2013
Fizzanty dan Masyhuri, 2013
Fortin, 2011
Zen, Barlow dan 
Gondowarsito, 2005

Bahan Bakar Nabati

Tarif impor bahan bakar nabati Bantuan harga pasar: dimaksudkan untuk mendorong 
produksi bahan bakar nabati di dalam negeri

Zona Bahan Bakar Nabati 
Khusus 

Subsidi innatura: penyederhanaan proses perizinan Asia Pacific Economic 
Cooperation, 2008

Potongan pajak penghasilan 
investasi

Keringanan pajak dan subsidi innatura: pengurangan 
penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah investasi, yang 
dikenakan untuk 6 tahun dengan 5% per tahun; percepatan 
depresiasi dan amortisasi

Peraturan Menteri Keuangan 
No. 21/PMK.011/2010

Pembebasan PPN untuk 
produksi bahan bakar nabati di 
dalam negeri

Keringanan pajak: fasilitas bebas pajak pertambahan nilai 
untuk impor barang strategis yang dapat dikenai pajak untuk 
produksi

Peraturan Menteri Keuangan 
No. 21/PMK.011/2010
Keputusan No. 156/
PMK.011/2009
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Kredit untuk pengembangan 
bioenergi dan revitalisasi 
perkebunan (KPEN-RP)

Subsidi kredit: Kredit investasi yang disalurkan oleh bank dan 
subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan 
No. 117/PMK.06/2006

Kerugian Pertamina Subsidi kredit dan jaminan pemerintah: Kerugian sebesar 40 
juta dolar AS dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dikarenakan 
mandat bauran bahan bakar nabati

Dillon, Laan dan Dillon 2008

Subsidi produksi biodiesel Hibah dan pembayaran langsung: Mendukung daya saing 
harga, dinaikkan di TA 2012 menjadi 0,20 – 0,25 dolar AS/liter. 
Termasuk pembayaran langsung kepada BUMN Pertamina

Peraturan No. 51 Tahun 2006
Slette dan Wiyono, 2014
PwC, 2012
Dillon, Laan dan Dillon 2008

Insentif investasi bahan bakar 
nabati, kebijakan bahan bakar 
yang disubsidi dan mandat 
bauran bahan bakar nabati

Dukungan harga pasar, keringanan peraturan dan pajak: 

10% biodiesel, naik menjadi 25% pada tahun 2025; pembangkit 
listrik menggunakan 20% bauran; materai nominal, keringanan 
bea impor, pembebasan PPN untuk barang strategis, harga 
bahan bakar yang disubsidi, komponen bahan bakar nabati 
dalam penjualan bahan bakar yang dibebaskan dari 10% PPN

Peraturan Menteri ESDM No. 
25 Tahun 2013
Peraturan Kebijakan Energi 
Nasional No. 32 Tahun 2008

Pengembangan sektor hilir

Perbedaan pajak ekspor untuk 
minyak sawit mentah dan hasil 
minyak sawit sulingan

Keringanan pajak: pajak ekspor saat ini adalah 0%, sesuai 
dengan Malaysia. Sebesar 25% untuk mendorong nilai tambah 
atas ekspor CPO

Yulisman, 2014
Yulisman, 2013
GBG Indonesia, 2013
Rifin, 2010
Pemerintah Indonesia, 2011

Subsidi minyak goreng Hibah dan pembayaran langsung lainnya: 25-30% dari 
harga pasar; yang diberikan selama masa permintaan tinggi, 
baik kepada penyuling CPO (hulu) atau konsumen dan 
kelompok pasar target (hilir), untuk menjaga harga konsumen 
tetap konstan

Chalil, 2008

Infrastruktur yang disubsidi 
untuk pengolahan, penyim-
panan dan akses pasar

Innatura, hibah dan pembayaran langsung: Mendorong 
kelapa sawit sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera 
dan Kalimantan; kepastian ruang untuk perkebunan dan pabrik 
pengolahan, perbaikan jalan dan akses pelabuhan; insentif, 
dan disinsentif untuk pengembangan industri minyak sawit hilir

Pemerintah Indonesia, 2011

Fasilitas pembebasan pajak Keringanan pajak: Menawarkan pembebasan pajak lima 
hingga 10 tahun, plus pengurangan 50% utang pajak penghasi-
lan perusahaan untuk 2 tahun, di lima sektor industri; Unilever 
Oleochemical Indonesia adalah penyuling kelapa sawit pertama 
yang berpartisipasi

Yulisman, 2013.
Peraturan Menteri Keuangan 
No. 130/PMK.011/2011 
tentang Pembebasan Pajak 
Penghasilan Perusahaan

Langkah sisi permintaan

Mandat bauran bahan bakar 
Uni Eropa untuk bahan bakar 
nabati

Dukungan harga pasar sisi permintaan:

10% pada tahun 2020, pembebasan pajak cukai bahan bakar
Gerasimchuk dan Koh, 2013
Caroko dkk., 2011

Pembatasan impor minyak 
sawit untuk makanan dan 
biodiesel di Uni Eropa

Tarif sisi permintaan: 18,9% bea impor minyak sawit, berlaku 
untuk lima tahun

European Commission, 2013

Bea impor minya sawit 
sulingan di India

Tarif sisi permintaan: 10% bea impor minyak sawit sulingan
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4. MANFAAT DAN 
RISIKO PUBLIK

Insentif fiskal publik dapat menjadi perangkat penting untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, ketahanan pangan, dan pembukaan lapangan kerja dan pada saat yang sama 
juga mempertahankan modal alam seperti tanah dan hutan. Dengan demikian, evaluasi 
insentif fiskal saat ini harus meliputi kajian manfaat dan risiko publik. Revisi insentif saat 
ini serta rancangan insentif baru harus berupaya untuk mendorong manfaat publik seraya 
meminimalkan risiko. Bagian ini merangkum beberapa manfaat dan risiko yang teramati, 
tetapi evaluasi yang lebih menyeluruh dibutuhkan.

4.1 PUBLIC BENEFITS AND RISKS WITH CURRENT FISCAL 
INCENTIVES 

1. Mengingat profitabilitas produksi minyak sawit yang tinggi, 
dibandingkan dengan segmen rantai nilai lainnya, insentif fiskal 
yang mendorong produksi tidak dibenarkan. Sebagaimana yang 
diperlihatkan dalam Gambar 3, marjin laba pada tahap produksi dan 
pengolahan kelapa sawit berada pada tingkat yang signifikan, dan 
marjin laba yang tinggi tersebut kemungkinan akan dipertahankan 
bahkan ketika harga CPO tidak setinggi harga pasar. Kelanjutan 
dukungan pendekatan business as usual yang mendorong investasi 
pada produksi meningkatkan kekhawatiran tentang penggunaan 
subsidi publik untuk laba swasta, dan risiko dalam menjaga tujuan 
pertumbuhan hijau modal alam. Selain itu, pemberlakuan insentif 
fiskal untuk memicu kegiatan-kegiatan yang menguntungkan terse-
but mengakibatkan hilangnya pendapatan negara, sehingga meng-
akibatkan hilangnya pendapatan yang dapat mendorong berbagai 
manfaat publik. Karena kebijaksanaan perizinan berada di tangan 
pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota, pemerintah 
pusat akan perlu bekerja sama erat dengan pemerintah daerah 
untuk memperbaiki ketidaksesuaian alokasi hak lahan, perizinan 
yang longgar, reklasifikasi lahan yang tidak tepat, dan subsidi 
innatura lainnya. Mungkin, yang lebih mudah untuk ditangani oleh 
pemerintah pusat adalah pembebasan pajak, tingkat pinjaman pref-
erensial, subsidi suku bunga, dan tunjangan pelunasan tangguhan 
pinjaman yang dimanfaatkan oleh produsen.

2. Indonesia belum mampu menangkap rente ekonomi dari perkebunan kelapa 
sawit dengan semestinya dikarenakan fakta bahwa informasi perizinan tentang 
kepemilikan dan izin tidak dimasukkan ke dalam rantai pendapatan dan realokasi 
pendapatan yang kurang baik. Baru-baru ini, Direktur Jenderal Perkebunan di 
Kementerian Pertanian mengeluarkan suatu peraturan22 tentang penggunaan Satu 
Informasi Perizinan (SIP) sebagai sistem perkebunan di seluruh negeri. Provinsi 
Jambi telah mengeluarkan suatu peraturan gubernur tentang penggunaan SIP untuk 
semua sektor berbasis lahan, bukan hanya pertanian. Walaupun jumlah pendap-
atan yang dikumpulkan dari bea ekspor CPO di masa lalu cukup besar (sebesar 
25%), pendapatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur 
atau pengembangan sektor (Indonesia, 2011b), yang meningkatkan kekhawatiran 

22. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 2333/Kpts/OT.140/9/2014

Gambar 3: Marjin laba rantai nilai 
minyak sawit

Source: Indonesia, 2011b.
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tentang bagaimana dana-dana ini digunakan, dan manfaat publik apa saja yang 
dapat diambil dari dana-dana ini. Dana Reboisasi, sumber penting penerimaan 
dari konsesi hutan bagi pemerintah pusat, bertindak sebagai dana bergulir melalui 
Rekening Pembangunan Hutan, yang berupaya untuk mendorong investasi sektor 
swasta dalam sektor kehutanan. Walaupun awalnya jumlah yang tercatat adalah 555 
juta dolar AS, hanya 3 juta dolar AS yang dicairkan sebagai pinjaman pada tahun 
2011, sebagian besar dikarenakan keterlambatan penetapan peraturan dan pencairan 
dana bergulir di tingkat pemerintah pusat, dan keterlambatan pemberian persetujuan 
yang menjadi syarat dan penunjukan lokasi proyek dan tingkat kabupaten setempat 
(Kementerian Keuangan dan Climate Policy Initiative, 2014). Lebih banyak analisis 
dibutuhkan untuk memahami bagaimana pendapatan kayu dan minyak sawit dapat 
dialihkan untuk mendukung standar produksi sektor ini.

3. Alokasi lahan baru untuk perluasan kelapa sawit mungkin tidak dibutuhkan, 
dan melanjutkan insentif fiskal untuk mendorong produksi ekstensif tidak 
memenuhi kepentingan masyarakat. Kemungkinan cukup lahan tersedia untuk 
mengakomodasi peningkatan produksi di masa depan tanpa perluasan lebih lanjut 
ke dalam hutan. USDA mencatat bahwa industri kelapa sawit Indonesia secara 
kolektif diperkirakan memiliki 6-7 juta hektar luas lahan yang belum dikembangkan 
dalam cadangan lahannya, sehingga menurut teorinya memiliki kemampuan untuk 
mempertahankan tingkat perluasan perkebunan yang ada saat ini untuk setidaknya 
satu dekade mendatang, tanpa membutuhkan lahan baru untuk pengembangan 
(USDA, 2013). Selanjutnya, banyak lahan yang dialokasikan untuk perluasan produksi 
belum dikembangkan (Caroko dkk., 2011). Koordinasi dengan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) direkomendasikan untuk mengidentifikasi bagaimana 
memasukkan pertimbangan ini ke dalam konsolidasi dan penyederhanaan prosedur 
investasi dan perizinan produksi kelapa sawit.

4. Insentif fiskal untuk mendorong peningkatan hasil panen di antara petani kecil 
produsen kelapa sawit dapat memberikan manfaat publik yang signifikan. 
Meningkatnya akses pendanaan, dan meningkatnya investasi pada lingkungan 
pendukung, dapat memberikan pengaruh positif pada hasil panen di antara petani 
kecil produsen independen23 (Molenaar dkk., 2013). Subsidi suku bunga untuk peneli-
tian dan pengembangan biji minyak sawit dan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN 
manufaktur biji yang memungkinkan mereka untuk menyediakan bibit yang lebih 
baik kepada petani kecil, dan penerapan pupuk bersubsidi dan bersasaran, meru-
pakan contoh insentif fiskal yang secara langsung meningkatkan produksi dan hasil 
panen, sehingga memberikan manfaat publik melalui pendapatan yang lebih tinggi 
bagi petani. Namun, tantangannya adalah bahwa walaupun mendorong intensifikasi, 
akses pendanaan juga mendorong perluasan, sehingga melengkapi akses pendanaan 
dengan pembatasan ruang untuk perluasan merupakan langkah yang penting. Lebih 
jauh, memastikan adanya kesetaraan akses untuk perempuan dalam hal insentif dan 
kualifikasi untuk jaminan pinjaman dan kesetaraan dalam nama atas kepemilikan 
lahan akan berdampak positif bagi matapencaharian dan keluarga. 

5. Prioritas alokasi APBN saat ini dalam sektor pertanian mungkin tidak akan 
dapat mencapai pertumbuhan sektor dan ketahanan pangan. Suatu tinjauan 
dari Bank Dunia mencatat bahwa walaupun pembelanjaan publik untuk pertanian 
telah meningkat, peningkatan produksi pertanian yang telah diperkirakan ternyata 
tidak terjadi. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2008, pembelanjaan nasional untuk 
pertanian naik24 11% per tahun, sedangkan produksi pertanian hanya meningkat 3% 
(dan sebagian besar dari peningkatan produksi tersebut terjadi dalam produksi jagung 
dan kentang). Sebagian besar peningkatan belanja negara setiap tahun adalah untuk 
subsidi pertanian, dan belanja sebagai bagian dari PDB pertanian tumbuh dari 11% 
menjadi hampir 40% selama periode waktu ini. Analisis ini mengidentifikasi sumber 
daya publik yang diarahkan untuk mendukung barang swasta dengan mengorbankan 
penyediaan barang publik. Pada tahun 2008, 50% belanja publik untuk pertanian 
mensubsidi barang swasta, dengan subsidi pupuk mengambil setengahnya, dan 

23. Namun, hal ini dapat dibalikkan bagi petani plasma.
24. Dikarenakan peningkatan belanja dari desentralisasi di semua sektor, tetapi peningkatan yang bahkan 

lebih besar lagi bagi pertanian.
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sisanya dialokasikan untuk bibit, subsidi beras dan kredit pertanian (Armas dkk., 
2012).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat berbagai tantangan tata kelola 
dan korupsi yang terkait dengan subsidi pupuk, termasuk pengajuan kebutuhan 
pupuk bersubsidi oleh satu pemerintah daerah yang terlalu tinggi dibandingkan 
dengan kebutuhan nyata petani, tambahan pengeluaran bunga pinjaman modal kerja 
yang ditanggung oleh subsidi pemerintah dikarenakan lamanya pelunasan utang, 
penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan kurangnya pengawa-
san, dan kegiatan pemantauan anggaran yang terbatas (KPK, 2013).

Bank Dunia menemukan belanja subsidi pupuk Indonesia mempunya efek nega-
tif pada pertumbuhan sektor pertanian. Bank Dunia merekomendasikan bahwa 
Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk memindahkan alokasi belanja 
dari subsidi pupuk ke barang publik seperti penyuluhan pertanian, litbang dan irigasi 
(terutama yang terkait dengan produksi beras), yang dapat menghasilkan keseluruhan 
pertumbuham sektor dengan lebih cepat (Bank Dunia, 2010). 

4.2 RISIKO PUBLIK MELALUI KORUPSI 
DAN PELANGGARAN HUKUM 

Korupsi dan pelanggaran hukum yang terkait dengan pengalihfungsi hutan untuk 
kelapa sawit didokumentasikan dengan baik, dan meningkatkan kekhawatiran tentang 
bagaimana kurangnya penegakan hukum yang ada dan gratifikasi memberikan insentif 
fiskal tidak langsung kepada para pejabat pemerintah daerah untuk mengizinkan penga-
lihfungsian hutan. Semua hal ini menguras kekayaan negara dan barang publik yang 
penting, untuk keuntungan pribadi, selain dampak sosial dan lingkungan negatif lebih 
lanjut yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap standar, pemantauan atau 
pengawasan terhadap hutan-hutan yang dialihfungsikan secara ilegal. Sejak dibentuk 
tahun 2002 hingga tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 
berbagai kasus dalam sektor kehutanan dan penggunaan lahan, mengidentifikasi bahwa 
sebagian besar kekayaan senilai 100 juta dolar AS yang didapatkan kembali melalui 
kegiatan penegakan hukum sebagai hasil dari upaya KPK berasal dari sektor kehutanan 
(U4, 2011). KPK mencatat:

 ◾ Tindak pidana sektor kehutanan mengikuti tiga modus operandi utama: a) pembalakan 
liar tanpa izin, b) pembalakan di luar kawasan yang resmi diizinkan, dan c) pemberian 
izin pembalakan secara ilegal. KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus-
kasus yang melibatkan pemberian izin pembalakan secara ilegal.

 ◾ Dua kasus merupakan contoh signifikan: 1) Izin pembalakan dikeluarkan di Kalimantan 
Timur untuk 1 juta hektar hutan yang akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa 
sawit. Izin tersebut dikeluarkan walaupun tidak memenuhi persyaratan formal, perusa-
haan tidak pernah membuat perkebunan kelapa sawit, tetapi membuka dan menjual 
629.000 m3 kayu, dan mengakibatkan kerugian sebesar 38 juta dolar AS bagi negara, 
dan 2) Di Pelalawan, bupatinya didapati bersalah karena mengeluarkan izin peman-
faatan kayu kepada 15 perusahaan untuk pemanfaatan 120.000 hektar hutan sejak 
tahun 2002 hingga tahun 2003, yang mengakibatkan kerugian sebesar 131 juta dolar 
AS bagi negara (U4, 2011).

 ◾ Seperti yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, subsidi pupuk memberikan 
dampak negatif pada pertumbuhan sektor pertanian, yang meningkatkan kekhawatiran 
tentang penggunaan dana publik untuk tujuan ini.

Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan KPK 2013 mengidentifikasi satu kasus dugaan 
korupsi izin hutan untuk hasil hutan di Pelalawan oleh Gubernur Riau, tetapi tidak ada 
kasus lebih lanjut yang teridentifikasi dan laporan tersebut menyoroti keterbatasan 
kapasitas KPK (KPK, 2013). Suatu kajian mendalam yang dilakukan baru-baru ini (akan 
dipublikasikan oleh AidEnvironment, yang dikutip oleh Lawson dkk dan ditugaskan oleh 
Forest Trends dan Chatham House) tentang kepatuhan semua perkebunan kelapa sawit 
di suatu kabupaten di Kalimantan Tengah menemukan bahwa 89% dari 35 perkebunan 
yang dikaji terkait dengan setidaknya satu pelanggaran hukum nyata, sedangkan 64% 
terkait dengan dua pelanggaran hukumatau lebih. Pelanggaran hukum mencakup izin 
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yang dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat atau tanpa izin lain yang dibutuhkan, hutan 
dibuka tanpa izin yang dibutuhkan diberlakukan, penggunaan api untuk membuka hutan 
atau hutan dibuka di luar batas konsesi, dan lain-lain.

Suatu kajian dari U4 pada tahun 2015, yang mengutip sumber lain, mencatat bahwa 
antara 50 hingga 85% dari 8 juta hektar perkebunan kelapa sawit produktif yang saat ini 
ada di Indonesia, sebagian besar di Sumatera dan Kalimantan, dikembangkan melalui 
deforestasi (Dermawan dan Sinaga, 2015). Kekhawatiran telah dikemukakan bahwa 
banyak kayu berasal dari pembukaan lahan tidak berizin secara legal, di mana perusahaan 
belum memperoleh izin pemanfaatan kayu, dan bahwa banyak yang diolah oleh pabrik 
pengolah kecil dan menengah yang memiliki izin daerah, sehingga tidak tertangkap dalam 
angka izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan oleh KLHK (Environmental Investigation 
Agency, 2014).

Suatu tinjauan tentang upaya anti-korupsi di Indonesia dalam pembukaan hutan 
mengidentifikasi bahwa kemajuan telah dicapai oleh KPK dalam membenahi peraturan 
pencucian uang, tetapi memprioritaskan perlunya deteksi berbagai kegiatan ilegal secara 
lebih baik, termasuk kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di luar hutan, serta penyelidikan 
dan penuntutan lebih banyak pelaku berkuasa yang terlibat dalam korupsi (Downs, 2013). 
Tinjauan tersebut mencatat hambatan praktik yang besar yang terlibat dalam penuntutan 
lebih banyak pelaku berkuasa, seperti yang dibuktikan oleh kasus para penyelidik KPK 
yang ditangkap ketika sedang menyelidiki kegiatan-kegiatan oknum polisi yang korupsi.

Umumnya, analisis yang lebih sistematis tentang besarnya insentif fiskal (dan politik) infor-
mal bagi pemerintah daerah untuk mengizinkan pengalihfungsian hutan untuk perkebunan 
kelapa sawit, walaupun di luar lingkup kajian ini, dibutuhkan dalam rangka menangani 
isu ini secara komprehensif dan memperhitungkan semua insentif formal dan informal.
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5. MEMPRIORITASKAN 
INSENTIF FISKAL MANA 
YANG AKAN DIBENAHI 
AGAR SESUAI

Bagian-bagian sebelumnya menetapkan sekumpulan tantangan yang ada untuk mengu-
rangi tekanan pada hutan Indonesia dikarenakan perluasan perkebunan kelapa sawit, dan 
berbagai insentif fiskal yang mendorong tekanan tersebut. Prioritisasi insentif fiskal mana 
yang akan dibenahi untuk penggunaan hutan dan lahan gambut yang lebih berkelanjutan 
didasarkan pada asumsi-asumsi berikut ini, yang dapat lebih disempurnakan dalam dialog 
dan penelitian lanjutan tentang topik ini:

1. Peran pemerintah pusat yang relatif lemah dibandingkan dengan pemerintah 
daerah harus dipertimbangkan, walaupun peran tersebut sudahberubah-ubah, 
terutama sehubungan dengan hutan produksi (UU No. 23 Tahun 2014). 
Kewenangan untuk memberikan perizinan, mengatur, mengumpulkan pajak, dan 
mengumpulkan denda sebagian besar masih terletak di tangan pemerintah daerah 
dan didasarkan pada kebijakan desentralisasi yang luas. Pertimbangan harus diberi-
kan tentang bagaimana cara mengalihkan insentif yang mungkin dimiliki atau diras-
akan oleh pemerintah daerah untuk membuka hutan untuk pengembangan minyak 
sawit.

2. Penyaringan investasi dan standar kinerja pinjaman harus diberlakukan bagi 
bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta untuk menghubungkan 
standar produksi minyak sawit dengan kemampuan mengakses pendanaan. 
Hal ini dapat diupayakan oleh pengatur keuangan, dan dapat didasarkan pada 
kerangka kerja Bank Dunia dan IFC untuk keterlibatan dalam sektor minyak sawit dan 
kebijakan kerangka pengaman (Bank Dunia dan International Finance Corporation, 
2011). Pendanaan rantai pasokan juga akan diupayakan standar, seiring dengan 
lebih banyak produsen yang menerapkan standar ISPO dan RSPO ke dalam praktik 
mereka, dan mudah-mudahan meneruskannya melalui pengaturan pinjaman plasma 
mereka. Walaupun terdapat indikasi bahwa banyak investasi pada produksi minyak 
sawit dilakukan melalui rantai pasokan, pendanaan pemerintah tampaknya siap 
tersedia. Lebih banyak informasi dibutuhkan untuk memahami skala investasi utang 
publik pada produksi.

3. Meningkatkan kepatuhan dan penegakan undang-undang yang ada (dan 
undang-undang baru) adalah prioritas bagi ISPO dan RPJMN. Menetapkan ulang 
akses ke insentif fiskal berdasarkan kepatuhan yang diperlihatkan oleh pemegang 
izin terhadap undang-undang dapat menjadi perangkat untuk memotivasi produsen. 
Misalnya, akses ke peraturan publik atau insentif fiskal apapun harus dilarang untuk 
lahan gambut dalam, walaupun sudah lama ada peraturan yang lmembatasi pengem-
bangan kelapa sawit pada lahan gambut dalam, namun hal ini masih terjadi (dan 
merepresentasikan 8% dari semua konsesi kelapa sawit, menurut Abood dkk., 2014).

4. Indonesia berupaya untuk mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan melalui 
ISPO dan pemilik konsesi besar mengeksplorasi RSPO. Apa pun standar sertifikasi 
yang diberlakukan, harus ada hubungan antara penerapan praktik terbaik dengan 
akses ke insentif seperti subsidi kredit dan insentif pajak.

5. Meningkatkan efisiensi anggaran dalam konteks merancang ulang insentif 
fiskal harus menjadi prioritas. Hal ini melibatkan membatasi biaya transaksi, memi-
nimalkan peluang korupsi dan gratifikasi, dan memastikan bahwa investasi publik 
memiliki kemungkinan dampak terbesar. Hal ini juga harus mencakup kajian tentang 
bagaimana berbagai manfaat publik dapat dicapai.
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6. Mencapai kejelasan ruang tentang penggunaan lahan yang bertentangan serta 
konsesi dan yurisdiksi yang tumpang tindih berada dalam jangkauan dikarena-
kan Inisiatif Satu Peta, dan memiliki implikasi penting bagi insentif fiskal dengan sasa-
ran ruang. BAPPENAS sedang meninjau kawasan hutan dan perkebunan untuk lima 
tahun ke depan, walaupun masih menghadapi tantangan bahwa banyak lembaga 
yang menggunakan skala yang berbeda-beda. Upaya telah mulai dilaksanakan antara 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dengan pemerintah daerah 
untuk memfinalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Propinsi) di tingkat daerah, 
yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengatasi konflik potensi penggunaan 
lahan dalam memanfaatkan hutan, perkebunan, dan kawasan pertambangan, serta 
Inisiatif Satu Peta dapat lebih memfasilitasi hal ini. Selain itu, kesesuaian dengan 
Sistem Informasi Perizinan (SIP) sangatlah penting, dan penelitian sedang dilaksana-
kan untuk menetapkan hubungan antara perizinan dengan pendapatan secara lebih 
baik.25 Kendati demikian, kejelasan ini dapat memiliki implikasi besar dalam mengatasi 
insentif fiskal yang tidak tepat dan insentif fiskal innatura yang terjadi melalui prak-
tik akses lahan, dan juga dapat digunakan sebagai cara untuk secara tata ruang 
memfokus investasi pada produksi, dibarengi dengan pembatasan ruang dalam hal 
perluasan.

7. Kebijakan bahan bakar nabati dalam negeri Indonesia dan insentif fiskal terkait 
akan memainkan peran yang semakin besar dalam mempengaruhi praktik 
penggunaan lahan dan perluasan ke dalam hutan. Jauh lebih banyak upaya 
dibutuhkan untuk menetapkan bagaimana target-target produksi bahan bakar nabati 
dapat dipenuhi tanpa dampak signifikan pada hutan dan lahan gambut.

8. Kapasitas terpasang penyulingan sawit Indonesia kemungkinan akan beroper-
asi dengan 50-60% kapasitas mereka pada tahun 2014, karena kapasitas 
terpasang melebihi produksi minyak sawit mentah. Namun jawabannya bukan 
hanya memproduksi lebih banyak CPO untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Selain 
itu, biasanya CPO diekspor. Harga CPO merupakan yang terendah dalam lima tahun 
terakhir, India telah mengambil langkah untuk membatasi impornya untuk memban-
gun produksi minyak dalam negerinya sendiri, dan ekspor bahan bakar nabati tetap 
stabil. Pertumbuhan produksi terletak pada peningkatan peggunaan minyak goreng, 
turunan produk oleo dan bahan bakar nabati di dalam negeri.

9. Insentif fiskal yang berdampak besar pada hutan dan lahan gambut harus dipri-
oritaskan untuk dibenahi, walaupun lebih banyak kajian dibutuhkan. Mengukur 
dampak tiap insentif fiskal yang teridentifikasi dalam Tabel 2 pada hutan dan lahan 
gambut akan membutuhkan kajian lebih lanjut, namun opini pakar tentang insentif 
fiskal mana saja yang memiliki kemungkinan tinggi untuk membalikkan dampak 
negatif pada hutan dapat diperoleh.

10. Pertimbangan harus diberikan kepada insentif-insentif fiskal yang relatif mudah 
untuk dibenahi. Membalikkan insentif-insentif yang tidak tepat, mengubah dan 
merevisi insentif-insentif fiskal yang ada, dan menciptakan insentif baru membutuh-
kan berbagai intervensi, mulai dari pembuatan aturan (lebih mudah) dan keputusan 
Menteri untuk mengundangkan keputusan (mungkin lebih sulit dan lebih memakan 
waktu).

Tabel 3 di akhir Bagian 6 menetapkan prioritisas awal kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan untuk menyelaraskan insentif fiskal untuk pengelolaan hutan dan lahan 
gambut lestari dan diberikan sebagai titik awal, yang akan mendapatkan manfaat dari 
penyempurnaan lebih lanjut. 

25. Mengacu pada kerja N. Samadhi dari UKP4 dan S. Mumbunan dari Universitas Indonesia, serta Dermawan 
dan Sinaga, 2015.
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6. LANGKAH KE DEPAN
Berdasarkan prioritisasi intervensi-intervensi yang diberikan di bagian terakhir, langkah-lang-
kah lanjutan berikut ini diusulkan, dan dirangkum dalam Tabel 3 di bawah ini. Ini adalah 
identifikasi awal untuk langkah ke depan, dan diharapkan akan menjadi dasar atas proses 
prioritisasi yang lebih formal dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan atas konsul-
tasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Harap diingat bahwa bagian ini tidak 
mengevaluasi kemungkinan atau teknik pelaksanaan langkah-langkah ini, yang harus 
menjadi prioritas untuk fase kajian berikutnya.

1. Merumuskan bagaimana operasionalisasi dari RPJMN 2015-2019 untuk menca-
pai penggunaan lahan gambut dan hutan yang berkelanjutan sebagai langkah yang 
tepat. RPJMN menargetkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit, dan menguatkan 
ekspor produk ini, namun tetap selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu 
meningkatkan produktivitas masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah dan menca-
pai pembangunan tanpa merugikan lingkungan dan ekosistem. Lebih lanjut, RPJMN harus 
selaras dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 26% di tahun 
2020 atau sampai dengan 41% dengan bantuan keuangan dari masyarakat internasional, 
dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Namun, 
rencana tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam peta jalan bagaimana mencapai 
semua tujuan ini, meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, mengontrol 
kebakaran hutan dan gambut, dan mempromosikan industri-industri hilir yang mempunyai 
nilai tambah, dimana kesemuanya ini mensyaratkan perencanaan dan desain insentif 
keuangan, programatik dan ruang guna mencapai tujuan akhir tersebut. Insentif fiskal 
menargetkan peningkatan produksi keuntungan hasil panen, namun disisi lain kita harus 
tetap menjaga hutan lestari. 

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan lahan guna mendapatkan insentif pemerintah. 

Di Tingkat Pemerintah:

Berkat peraturan desentralisasi undang undang No. 23 tahun 2014), menjadikan adanya 
kebutuhan untuk merumuskan bagaimana ada dan tidak adanya insentif dapat 
berfungsi efektif dalam mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan. 

Walaupun kebijakan desentralisasi membatasi kemampuan pemerintah pusat untuk 
mempengaruhi keputusan penggunaan lahan, yang membatasi akses ke subsidi kredit 
dan jaminan pemerintah melalui bank pemerintah, dan pengurangan pajak, berdasarkan 
ukuran kinerja merupakan solusi yang dapat dilaksanakan. Wilayah ‘perbatasan’ biasanya 
tertinggal di belakang wilayah perkebunan kelapa sawit yang telah terbentuk dalam hal 
kemampuan untuk menghindari pengembangan kawasan berisiko tinggi dan memantau 
kepatuhan (Paoli dkk, 2013). Insentif fiskal dan kebijakan yang ada saat ini mengarah 
kepada manajemen hutan dan lahan gambut yang inefisiensi dan tidak berkelanjutan. 
Namun demikian, adanya pengalihan wewenang dalam manajemen daerah hutan dari 
otoritas pemerintah pusat (KLHK) ke pemerintah propinsi,26 merupakan saat yang tepat 
untuk meredesain program insentif dan disinsentif di tingkat kabupaten dan skala propinsi. 
Opsi-opsi dapat meliputi: 

 ◾ Nilai dari menjaga hutan dan lahan gambut yang utuh dapat direfleksikan di formula 
alokasi untuk transfer DAU (Dana Alokasi Umum (DAU) antara pemerintah pusat dan 
provinsi dan kabupaten/kota. Jika Indonesia akan memasukkan kriteria hutan dan lahan 
gambut dan memperhitungkannya dalam formula transfer antar pemerintah, Indonesia 
dapat mengintensifkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga hutan dan lahan gambut 
secara utuh ke dalam skala yurisdiksi, tanpa mengubah jumlah keseluruhan dari DAU 
atau menaikkan pajak. Ini adalah solusi netral atas pendapatan negara. Kebijakan India 
yang terbaru adalah dengan memasukkan luasan hutan ke dalam formula alokasi 
pendapatan untuk pemerintah. Ini merupakan contoh bagaimana hal ini bisa berfungsi 
(Pemerintah India, 2015) 

26. Pemerintah pusat akan mempertahankan manajemen konservasi hutan, bersamaan dengan pemerintah 
propinsi yang akan mengatur produksi dan perlindungan hutan.
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 ◾ Pemerintah pusat dapat memengaruhi standar tata kelola dengan mengkaji kinerja 
kabupaten jika laju deforestasi terverifikasinya di atas tingkat dasar (atau kisaran yang 
dapat diterima).27 Jika laju pembukaan hutan melebihi tingkat yang diizinkan, kabupaten/
kota dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya kehilangan akses ke pendanaan bank 
pemerintah dan pengurangan pajak.

 ◾ Revisi untuk transfer dengan tujuan khusus melalui DAK / Dana Alokasi Khusus dapat 
dibuat guna memungkinkan insentif yang lebih jauh dalam menjaga hutan, atau untuk 
mendorong produksi di lahan-lahan yang terdegradasi. Hal ini juga memberikan cara 
untuk mengejawantahkan konsep yang diidentifikasi oleh Kementerian Keuangan (2009) 
yang merencanakan langkah-langkah untuk mendukung pengurangan karbon oleh 
pemerintah daerah melalui sistem transfer fiskal antar-pemerintah. Tidak jelas apakah 
hal ini pernah diupayakan, namun pemerintah daerah perlu diberikan pertimbangan dan 
telaahan tentang bagaimana mekanisme-mekanisme transfer yang ada ke pemerintah 
daerah dapat sesuai dan menunjang tujuan-tujuan pertumbuhan rendah karbon.

 ◾ Pendekatan terkait lainnya adalah melalui pendekatan yurisdiksi terhadap REDD+, yang 
dapat memberikan sarana untuk menggabungkan dan mengarahkan insentif secara 
spasial. Hal ini bisa dikaitkan dengan penerapan standar sertifikasi di yurisdiksi yang 
bersangkutan. Ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja di suatu yurisdiksi.

 ◾ Kejelasan hukum lebih lanjut dibutuhkan untuk menciptakan definisi umum ‘lahan 
terdegradasi’ guna diterapkan di Kawasan Hutan dan lahan APL, dengan memakai 
batas ruang.

 ◾ IFC bekerja dengan lembaga-lembaga keuangan Indonesia untuk mendorong diadop-
sinya standar lingkungan dan sosial. Hal ini dapat menjadi perangkat penting untuk 
melengkapi upaya pemerintah dalam membentuk pinjaman sektor minyak sawit. 
Upaya lebih lanjut akan dibutuhkan untuk mempengaruhi praktik pinjaman bank-bank 
provinsi dan daerah dalam rangka membangun komitmen mereka terhadap dan praktik 
memasukkan standar kinerja ke dalam pinjaman mereka.

Di tingkat produsen: Mengingat upaya-upaya yang sedang dilaksanakan oleh RSPO dan 
ISPO untuk memperbaiki praktik produksi dan meningkatkan legalitas sektor produksi 
minyak sawit, yang berikut dapat diupayakan:

 ◾ Mengidentifikasi bagaimana kinerja terhadap sertifikasi dan standar dapat dihubu-
ngkan dengan akses ke insentif fiskal. Hal ini dapat dihubungkan dengan partisipasi 
Indonesia dalam EU FLEGT. Kepatuhan terhadap standar hukum dapat digunakan 
sebagai ukuran persyaratan untuk mengakses jaminan kredit. Salah satu opsinya 
adalah dengan membatasi serangkaian pengurangan pajak bagi mereka yang mampu 
memperlihatkan sertifikasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan Indonesia. 
Produsen yang tidak mematuhi akan dikenakan beban pajak reguler, yang dananya 
dapat diarahkan untuk mendorong peningkatan hasil panen petani kecil.

 ◾ Untuk rantai pasokan bersetifikasi, kemungkinan ada peluang untuk mengidentifikasi 
bagaimana insentif dapat mendorong berbagai pelaku dalam rantai pasokan berserti-
fikasi. RSPO sedang menelaah ‘sertifikasi paket’ untuk mencakup semua aspek rantai 
pasokan, dan hal ini dapat mengkondisikan pelaku rantai pasokan secara dini untuk 
mengakses insentif.

 ◾ Kebijakan tarif yang berbeda dapat memberikan cara untuk mengatasi biaya yang lebih 
tinggi yang terkait dengan pasokan yang bersertifikasi RSPO. Setengah dari minyak 
sawit yang bersertifikasi RSPO masih belum terjual karena biayanya yang sedikit lebih 
tinggi menurut pembeli. Premi yang ada tidak cukup untuki memenuhi biaya transisi 
bagi produsen.

3. Komitmen politik tingkat tinggi yang kuat untuk menghasilkan solusi menjadi 
sangat penting dalam menyelaraskan antar-lembaga dan antar-tingkat pemerintah 
yang memiliki mandat yang bertentangan. 

Indonesia telah mencapai kemajuan pesat selama beberapa tahun terakhir untuk mengem-
bangkan industri minyak sawit hilir, dan berupaya untuk membalikkan dominasi ekspor 

27. Walaupun kabupaten/kota sekarang tidak mengendalikan hutan produksi, hal ini mungkin masih berguna 
mengingat jumlah hutan dan gambut yang dibuka dibandingkan dengan klasifikasi lahan lainnya.
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CPO atas produk minyak sawit olahan dan bernilai tambah dan hasil turunannya. Berbagai 
kementerian termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Industri 
telah berupaya untuk merevisi struktur insentif fiskal untuk mendorong produksi dan pengo-
lahan hilir, dengan hasil yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan 
dan kerangka insentif fiskal untuk bahan bakar nabati sangatlah kompleks, mengingat 
prioritas untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati untuk menurunkan defisit 
perdagangan migas yang tinggi dan mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar 
fosil impor dan mencapai target penurunan emisi GRK. 

Kementerian Keuangan mencatat perlunya bekerja dengan kementerian-kementerian yang 
tepat, terutama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, untuk menciptakan 
pembenahan fiskal dan peraturan agar tujuan-tujuan pembangunan selaras dengan tujuan 
pengurangan karbon. Kementerian Keuangan mencatat bahwa langkah-langkah penga-
turan nasional, serta pajak dan sistem subsidi untuk alih fungsi lahan, industri kehutanan 
dan pertanian, dapat tumpang tindih atau bertentangan, dan sering kali mendorong hasil 
emisi tinggi (Kementerian Keuangan, 2009). Pendekatan sistematis yang sangat dibutuhkan 
terhadap peninjauan dan pembenahan kebijakan ini belum tercapai.

Kolaborasi antar kementerian di Indonesia sangat penting untuk rencana pertumbu-
han rendah karbon yang koheren antara Kementerian Pertanian, KLHK, Kemerindag, 
Kemenkeu dan ESDM dan Bappenas untuk rasionalisasi insentif fiskal yang tepat waktu 
(LTS International, Indufor Oy, Ecometrica, Chr. Michelsen Institute, 2014). Hal ini dapat 
membantu fokus diskusi untuk mencari bagaimana sebaiknya mengarahkan Keuangan 
Dana Iklim Hijau dan sumber pendanaan lainnya agar bisa langsung diarahkan untuk 
membayar kegiatan-kegiatan yang mengimbangi belum adanya insentif melalui struktur 
subsidi dan intensif fiskal yang ada.

4. Membenahi struktur pajak untuk memperluas nilai publik yang lebih besar 
dari produksi minyak kelapa sawit. Meningkatkan nilai pajak untuk Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di perkebunan akan mendorong model produksi yang lebih intensif di 
kalangan pebisnis pertanian, dengan cara meningkatkan biaya lahan yang dihitung untuk 
kepentingan luar lingkungan (Falconer et al,2015). Perubahan atas PBB (Pajak Bumi 
dan Bangunan) seharusnya menekankan pada besaran lahan terhadap produktivitas, 
dan yang nantinya mendorong intensifikasi kelapa sawit di lahan yang ada, daripada 
memperluasnya. Lebih lanjut, pergeseran ini tidak akan menyebabkan perubahan yang 
berarti terhadap pendapatan pemerintah daerah. Pada kenyataannya, pendapatan 
daerah berpotensi meningkat jika komitmen-komitmen untuk intensifikasi dan penggu-
naan bersama atas lahan diberikan akses untuk insentif, tingkat pinjaman konsensi untuk 
produser dari bank-bank pemerintah, dan manfaat lainnya yang sesuai dengan RPJMN. 
Pertimbangan atas opsi yang paling efisien dan setara dalam memberikan insentif 
peningkatan produktivitas melalui pajak, dan menghemat penggunaan lahan. Pajak 
karbon atas lahan dapat juga menjadi cara untuk mendapatkan uang dari pihak-pihak 
luar yang menggunakan lahan secara buruk seperti merubah peruntukan lahan gambut. 

5. Menjembatani koherensi dengan pengelolaan lahan hutan APL dan kawasan 
HCV hendaknya tidak membutuhkan insentif fiskal baru. Sebaliknya sebagian besar 
langkah ini merupakan solusi ruang dan pengaturan terhadap tantangan-tantangan 
yang ada, dan produsen mengharapkan pemerintah akan memberikan kejelasan. Selain 
itu, sebagian besar langkah ini mempengaruhi konsesi produsen-produsen yang lebih 
besar, yang semakin berupaya untuk memproduksi minyak sawit dengan standar inter-
nasional, dan beroperasi dengan marjin laba yang seharusnya menyerap biaya marjinal 
praktik-praktik yang berkelanjutan, jika pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan 
koherensi peraturan yang mendukung upaya-upaya tersebut. Kesulitan yang dihadapi 
sejauh ini dalam tiap kasus (skala konsesi) tukar-menukar lahan (land swap) menunjuk 
pada perlunya mengatasi hal ini secara sistematis dan membuat kerangka hukum 
menjadi efektif, seperti merevisi UU tanaman perkebunan untuk memungkinkan pemilik 
konsesi untuk tetap memiliki lahan di dalam hutan ketika hutan tersebut diklasifikasikan 
sebagai hutan HCV (UU 18 Tahun 2014, pasal 12)

Karena terdapat kekhawatiran bahwa lahan HCV yang dikesampingkan dianggap 
sebagai lahan ‘terlantar,’ terdapat kebutuhan untuk memastikan badan-badan ini meran-
cang peraturan dengan ketentuan yang memadai untuk memastikan lahan-lahan ini tidak 
dilepaskan untuk pembangunan tanpa pertimbangan tentang bagaimana lahan-lahan 
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ini dapat mendukung pembangunan rendah emisi, tujuan-tujuan REDD+ dan rencana 
keberlanjutan produsen. Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah untuk 
mengatasi kebutuhan ini meliputi:

 ◾ Pada tahun 2014, Kementerian Kehutanan mengembangkan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) hutan produksi dan hutan lindung, yang bertugas mengembangkan kapa-
sitas hutan dan mentransfernya kepada pemerintah daerah. KLHK sebagai kementerian 
yang baru terbentuk juga mempunyai pilihan untuk memperluas lingkup kerja mereka 
sehingga juga mencakup pengelolaan lahan APL.

 ◾ Di tahun 2014, BP REDD+ menelaah kemungkinan terbentuknya fasilitas tukar-me-
nukar lahan, dalam rangka meningkatkan efisiensi. Produsen yang berpartisipasi akan 
mengikrarkan komitmen mereka untuk tidak memperluas cadangan lahan mereka dan 
sebaliknya berfokus pada meningkatkan produktivitas mereka, dan memiliki akses ke 
pinjaman konsesioner dan insentif lainnya. 

6. Petani kecil memiliki akses yang tidak memadai ke insentif yang ada, namun 
mereka sangat penting bagi rencana Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi, 
pengembangan ekonomi dan perbaikan mata pencaharian. Petani kecil memainkan 
peran yang semakin besar dalam produksi kelapa sawit, karena persentase mereka dari 
total produksi telah sangat meningkat, tetapi hasil panen dan praktik produksi berkelan-
jutan mereka sangat kurang dibandingkan dengan skema perkebunan (Molenaar dkk 
2013). Namun, Molenaar dkk mencatat bahwa peningkatan panen sebesar 25% ketika 
petani kecil mengikuti persyaratan RSPO, yang menyoroti pentingnya praktik produksi 
yang lebih baik. Shiel dkk mengaitkan produktivitas rendah dalam produksi minyak sawit 
oleh petani kecil dengan penggunaan bibit berkualitas rendah, kurangnya akses ke 
pengetahuan dan bantuan teknis, kurangnya akses ke modal, pengelolaan perkebunan 
yang kurang baik, dan kurangnya alternatif terhadap pabrik pengolahan besar (Shiel dkk, 
2009). Beberapa opsi untuk mengatasi hal ini meliputi:

 ◾ Menghubungkan akses petani kecil ke insentif fiskal dan kejelasan pengua-
saan lahan yang difasilitasi oleh pemerintah. Petani kecil sering kali tidak 
memiliki hak penggunaan yang jelas dikarenakan proses penyelesaian di masa 
lalu atau faktor lainnya yang memperumit, termasuk hak adat dan hak melepaskan 
kewenangan dalam konteks yang tidak adil. Seperti yang telah disebutkan dalam 
bagian 2.7.5, kebijaksanaan yang diberikan kepada pemegang izin untuk menyel-
esaikan konflik penguasaan lahan berarti menyerahkan peran penting pemerintah 
kepada sektor swasta dan tidak mendukung kepentingan publik untuk bertindak 
atas nama mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya dan kewenangan. Hal 
penting seperti menyelesaikan penyimpangan klasifikasi penggunaan lahan dan 
kewenangan untuk mengatasi isu penguasaan lahan adalah hal fundamental yang 
seharusnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah dapat menggabungkan 
rasionalisasi penguasaan lahan dengan akses ke pendanaan bank pemerintah 
untuk memperbaiki praktik produksi kelapa sawit petani kecil, dan tergantung 
pada konteks dan skala yang dapat dicapai. Selain itu, hal ini juga dapat menga-
rahkan ke mana kredit pedesaan dan penyuluhan harus difokuskan serta dapat 
melengkapi investasi yang dilakukan oleh perusahaan produksi sebagai bagian 
dari skema plasma-inti. Berbagai pendekatan perlu dikembangkan bagi petani kecil 
independen. Lebih lanjut, pinjaman yang menggunakan prosedur standar penilaian 
arus kas dibandingkan dengan yang berbasis jaminan dapat menolong mengatasi 
marginalisasi perempuan, 

 ◾ Intervensi khusus sangat dibutuhkan: Dari empat usulan utama untuk pembe-
nahan kebijakan fiskal pertanian yang diajukan oleh Armas dkk, dua usulan sangat 
terkait dengan konteks minyak sawit: 1) mengalokasikan kembali belanja publik 
dari subsidi input swasta (pupuk, bibit, dan hibah bagi petani dan kelompok petani) 
untuk menyediakan barang dan jasa publik pertanian dan irigasi, dan 2) mengu-
bah orientasi dukungan pemerintah untuk membantu petani kecil dan kelompok 
petani untuk mendapatkan akses ke rantai nilai global dan memenuhi permintaan di 
dalam negeri untuk hasil dengan nilai tambah yang lebih tinggi, yang membutuhkan 
pergeseran signifikan dalam dukungan yang ada yang memprioritaskan pangan 
atau tanaman perkebunan. Penulis juga mencatat potensi fasilitas yang ditarget-
kan dan bantuan tunai bersyarat untuk meningkatkan investasi dan produktivitas 
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petani dalam sektor pertanian, dan sistem monitoring dan evaluasi menyeluruh 
untuk mengevaluasi dampak program bantuan tunai pemerintah (Armas dkk, 2012). 
Sertifikasi merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan produktiv-
itas, dan juga dapat dikaitkan dengan akses ke pinjaman konsesi. Indonesia telah 
berencana untuk membentuk Dewan Minyak Sawit untuk memberikan bantuan 
keuangan kepada pemilik lahan skala kecil (Indonesia, 2011b). IFC menemukan 
bahwa keuntungan produktivitas substansial di antara produsen minyak sawit skala 
kecil dapat dicapai dengan memperbaiki praktik pemupukan, dan kebun-kebun 
milik perseorangan berpotensi paling besar untuk ditingkatkan (Molenaar dkk, 
2013). Lebih banyak kajian dibutuhkan untuk menetapkan ulang bagaimana insentif 
yang ada dapat diarahkan untuk petani kecil, berdasarkan hak legal atas lahan yang 
lebih jelas dan lebih setara 

 ◾ Lebih banyak kajian dibutuhkan untuk mengidentifikasi opsi-opsi untuk 
mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi petani kecil independen. 
Beberapa orang yang diwawancarai menunjukkan bahwa banyak perusahaan 
mengambil bahan dari sumber independen, walaupun mereka sering kali tidak 
mengungkapkan hal ini. Satu opsi adalah mengubah perundang-undangan untuk 
meningkatkan luas lahan minimal yang harus dialokasikan oleh seorang pemilik 
perkebunan industrial bagi petani kecil (dari 20% menjadi 40%), dibarengi dengan 
dukungan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit 
dan keterbatasan ruang untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di hutan (Ser 
Huay Lee dkk, 2014), walaupun ini tidak sejalan dengan temuan di Kalimantan 
Tengah (Falconer dkk, 2015) Opsi lain adalah sertifikasi tanah, seperti yang dise-
butkan pada poin pertama di atas.

 ◾ Keuntungan hasil panen yang berlimpah mendorong petani untuk berinvestasi 
dan memperluas produksi mereka, karena itu strategi untuk hasil panen yang 
berlimpah harus dibarengi dengan larangan ekspansi lahan, sehingga ada 
penghematan lahan hutan dan produsen yang baru masuk berinvestasi akan 
meningkatkan hasil panen, dibandingkan dengan membuka lahan produksi baru. 

Analisis lebih lanjut akan perlu mengkaji teknik dan kelayakan politik untuk menciptakan 
pergeseran insentif fiskal yang disebutkan di atas untuk produksi minyak sawit yang 
diidentifikasi dalam laporan ini. Walaupun beberapa mekanisme seperti resolusi bank 
dapat dicapai cukup cepat, yang lainnya seperti perundang-undangan atau pembuatan 
aturan Kementerian Keuangan akan lebih sulit dan memakan waktu. Selain itu, peruba-
han proses perencanaan hulu merupakan hal penting, tetapi akan memakan waktu 
sampai bisa menjadi satu kebijakan.
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Tabel 3: Memprioritaskan insentif fiskal kelapa sawit untuk kesesuaian dengan pertumbuhan hijau

Aksi

Kemungkinan 

membalikkan 

dampak 

negatif pada 

hutan

Ekuitas 

(memaksimal-

kan berbagai 

manfaat bagi 

masyarakat, 

mengurangi 

atau mengalo-

kasikan beban 

fiskal dengan 
semestinya, 

mengurangi 

insentif yang 

tidak tepat)

Kemungkinan 

untuk 

memberikan 

kejelasan 

ruang yang 

lebih besar 

(lahan APL, 

HCV, dll)

Kemungkinan 

untuk mening-

katkan hasil 

panen petani 

kecil

Lembaga atau 

pelaku utama 

untuk melaksana-

kan aksi

Akses lahan

Mengidentifikasi bagaimana 
cara melaksanakan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan penggu-
naan hutan dan lahan gambut 
lestari. Lingkup harus mencakup 
kerangka program, ruang, dan 
insentif keuangan

Tinggi Berpotensi Berpotensi Ya, jika dibuat 
sebagai prioritas

BAPPENAS, 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, 
Kementerian 
Pertanian, 
Kementerian Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral

Meninjau sistem pajak dan subsidi 
untuk pengalihfungsian lahan, 
industri hutan dan pertanian, 
mengurangi tumpang tindih/
kontradiksi dan mendorong hasil 
rendah emisi

Tinggi Berpotensi Berpotensi N/A Dipimpin oleh 
Kementerian 
Keuangan

Mengidentifikasi bagaimana insen-
tif dan disinsentif dapat berfungsi 
secara efektif untuk mendorong 
pengelolaan hutan lestari, meng-
ingat perubahan tanggung jawab 
dari kewenangan pemerintah 
pusat (KLHK) ke tingkat provinsi, 
dikarenakan perundang-undangan 
desentralisasi (UU No. 23 Tahun 
2014)

Tinggi Berpotensi N/A BAPPENAS, 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Memasukkan kriteria dan bobot 
hutan dan lahan gambut dalam 
rumusan transfer antar-pemerintah, 
untuk Dana Alokasi Umum (DAU), 
dalam rangka memengaruhi 
keputusan di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota (solusi yang tidak 
tergantung pada pendapatan)

Tinggi Kemungkinan Berpotensi Dapat, sebagai 
elemen 
pendukung, 
jika dilengkapi 
dengan 
program-program 
yang ditujukan 
bagi petani kecil

Kementerian 
Kehutanan

Memperbaiki perizinan yang 
longgar dan reklasifikasi lahan 
yang saat ini memungkinkan 
pengembangan minyak sawit

Tinggi Berpotensi Tinggi Ya, jika mencakup 
kejelasan 
penguasaan 
lahan yang lebih 
besar bagi petani 
kecil

Kementerian 
Kehutanan, 
Kementerian 
Pertanian, 
BAPPENAS, 
Kementerian ESDM

Investasi pada produksi

Meninjau portofolio kelapa sawit 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) untuk mengidenti-
fikasi peluang agar investasi publik 
ini sesuai dengan tujuan-tujuan 
pengelolaan hutan dan lahan 
gambut

Tinggi – menar-
getkan investasi 
yang telah ada 
dalam pipeline 
atau daftar

Berpotensi N/A Berpotensi jika 
diprioritaskan

Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, 
Kementerian 
Keuangan, dan 
BKPM
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Menetapkan target ruang setiap 
subsidi kredit yang dibutuhkan, 
jaminan pemerintah dan kerin-
ganan pajak bagi kawasan yang 
terdegradasi (‘lahan kritis’) dan 
menjauh dari daerah dengan 
cadangan karbon tinggi (HCS)

Tinggi – dengan 
penekanan 
pada daer-
ah-daerah 
dengan 
infrastruktur 
pengolahan dan 
pasar

Berpotensi Tinggi Berpotensi Kementerian 
Keuangan, 
BAPPENAS, 
Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian

Lembaga-lembaga keuangan 
publik Indonesia mendorong 
diadopsinya standar lingkungan 
dan sosial dalam pemberian 
pinjaman (prinsip dan kriteria dapat 
dihubungkan dengan RSPO dan 
ISPO)

Berpotensi Berpotensi Berpotensi, 
berdasarkan 
standar

Berpotensi, jika 
dapat menjang-
kau petani kecil

Kementerian 
Keuangan 

Lembaga-lembaga keuangan 
swasta Indonesia mendorong 
diadopsinya standar lingkungan 
dan sosial dalam pemberian 
pinjaman (prinsip dan kriteria dapat 
dihubungkan dengan RSPO dan 
ISPO)

Berpotensi Berpotensi Berpotensi, 
berdasarkan 
standar

Berpotensi, jika 
dapat menjang-
kau petani kecil

Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)

Desain insentif fiskal bagi petani 
kecil (termasuk petani independen) 
+ hubungan dengan standar 
produksi dan kepatuhan hukum

Berpotensi Tinggi Berpotensi Ya Kementerian 
Pertanian

Produksi minyak sawit mentah

Subsidi pupuk target ruang dalam 
rangka mendorong intensifikasi 
pada lahan pertanian yang ada 
atau lahan terdegradasi, dengan 
rencana penggunaan lahan 
terkait untuk membatasi produksi 
ekstensif

Berpotensi N/A Berpotensi, jika 
diprioritaskan

Kementerian 
Pertanian, 
Kementerian 
Kehutanan

Bantuan tunai bersasaran dan 
bersyarat untuk meningkatkan 
investasi dan produktivitas petani

Berpotensi Tinggi, jika 
dihubungkan 
dengan 
pembatasan 
ruang dalam 
perluasan

Berpotensi Berpotensi, jika 
diprioritaskan

Kementerian 
Pertanian, 
Kementerian 
Kehutanan

Melanjutkan dukungan pemerintah 
untuk meningkatkan cadangan 
biji minyak sawit, meningkatkan 
penyuluhan bersasaran bagi petani 
kecil

N/A Tinggi N/A Ya Kementerian 
Pertanian

Merevisi kebijakan bahan bakar 
nabati nasional dan struktur 
insentif fiskal

Tinggi, mengin-
gat permintaan 
di masa depan

Berpotensi Berpotensi, jika 
disertakan

Tidak eksplisit Kementerian 
Kehutanan, 
Kementerian 
ESDM, Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Menghubungkan akses petani 
kecil ke insentif dengan klarifikasi 
penguasaan lahan yang difasilitasi 
oleh pemerintah

Berpotensi Tinggi Tinggi Ya BAPPENAS, 
Kementerian 
Kehutanan

Menetapkan pajak karbon atas 
lahan

Berpotensi Tinggi Tinggi Tidak eskplisit Kementerian 
Kehutanan

Menghubungkan kinerja pengelo-
laan lahan dengan akses ke 
insentif pemerintah

Tinggi Tinggi Tinggi Berpotensi Kementerian 
Keuangan, 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, 
Kementerian 
Perdagangan, 
Kementerian ESDM

Catatan: Tabel mengabaikan pengembangan sektor hilir dan intervensi langkah sisi permintaan, serta mencakup bahan bakar 
nabati secara umum di bawah sub-judul produksi CPO. Lebih banyak detail dibutuhkan terkait dengan bahan bakar nabati
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7. KESIMPULAN 
Indonesia berada pada titik waktu kritis karena negara ini harus mengidentifikasi 
bagaimana cara melaksanakan berbagai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerin-
tah untuk meningkatkan perekonomiannya, menetapkan jalur pembangunan rendah 
karbon, memperlambat deforestasi dan meningkatkan produktivitas sektor minyak sawit. 
Walaupun dukungan fiskal bagi produksi minyak sawit di masa lalu telah memprioritaskan 
perluasan secara cepat. Namun hal ini tidak menghasilkan penggunaan lahan dan sumber 
daya alam dengan cara yang paling efisien, sehingga mengakibatkan emisi GRK yang 
tinggi dan tidak mendukung produktivitas petani kecil.

Produksi minyak sawit merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah 
daerah, sehingga kemampuan pemerintah pusat untuk mempengaruhi kegiatan di tingkat 
daerah terbatas, walaupun hal ini juga dapat berubah dikarenakan UU No. 23 Tahun 
2014. Insentif bagi pemerintah daerah untuk mendorong perkebunan merupakan hal yang 
signifikan, karena mempengaruhi pendapatan daerah, bukan belanja pemerintah. Hal ini 
memiliki implikasi penting bagaimana cara mempengaruhi insentif-insentif ini. Kajian lebih 
lanjut dibutuhkan untuk mengidentifikasi kemungkinan diadopsinya atau kelayakan jalur 
yang diusulkan dalam Bagian 6. Hal ini akan membutuhkan pengujian gagasan dengan 
kementerian yang menjadi focal point dan pemangku kepentingan.

Dukungan langsung dan tidak langsung untuk sektor minyak sawit merupakan hal yang 
signifikan dan perlu dikuantifikasi dengan lebih baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mulai mengidentifikasi insentif-insentif fiskal yang memengaruhi produksi kelapa sawit di 
Indonesia dan berbagai opsi yang komplementaritasnya harus ditemukan oleh Indonesia 
antara tujuan-tujuan pengembangan sektor minyak sawit dengan REDD+. Ini memang 
masih merupakan kajian awal dan butuh kajian lanjutan yang lebih mendalam, dimana 
dapat berbentuk peninjauan pengeluaran pemerintah atau peninjauan lintas kementerian. 
Kerangka peninjauan tersebut harus menetapkan bagaimana RPJMN 2015-2019 dan 
pengelolaan hutan dan lahan gambut lestari dapat berjalan dengan sangat baik dan 
mendorong koherensi kebijakan dan sinergi pelaksanaan. Idealnya, kerja lebih lanjut akan 
berfokus pada mengkaji bagaimana kemungkinan perubahan kebijakan dan praktik fiskal, 
menjauh dari pengenaan pajak lahan dan perdagangan seraya memberikan subsidi untuk 
perluasan dan untuk kebijakan yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan peng-
gunaan sumber daya yang lebih efisien.



Insentif (Dorongan) Fiskal untuk Produksi Kelapa Sawit Indonesia 51  

8. REFERENSI
Abood S.A., J.S. Huay Lee, Z. Burivalova, J. Garcia-Ulloa, L.P. Koh, 2014. Relative contri-
butions of the logging, fiber, oil palm and mining industries to forest loss in Indonesia. 
Conservation Letters.

Alforte, A., J. Angan, J. Dentith, K. Domondon, L. Munden, S. Murday, L. Pradela, 2014. 
Communities as Counterparties: Preliminary Review of Concessions and Conflict in Emerging 
and Frontier Market Concessions. Rights and Resources Initiative.

Antara News, 2016. Establishment of Indonesia’s Peatland Restoration Agency 
lauded. 28 Januari 2016. Tersedia di: http://www.antaranews.com/en/news/102806/
establishment-of-indonesias-peatland-restoration-agency-lauded

Armas, E.B., C. Gomez Osorio, B. Moreno-Dodson, D.E. Abriningrum, 2012. Agriculture 
Public Spending and Growth in Indonesia. World Bank: East Asia Region, Poverty Reduction 
and Economic Management Unit.

Asia Pacific Economic Cooperation, 2008. Statement Notable of Energy Development, Since 
Energy Working Group 35. Diakses 19 September 2014 di http://www.ewg.apec.org/docu-
ments/EWG36_NED_Indonesia.pdf

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015. Green Planning 
and Budgeting Strategy for Indonesia’s Sustainable Development, 2015-2020. Centre for 
Climate Change Financing and Multilateral Policy.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2014. Palm Plantation and Oil Palm Industry: Outlook, 
investment opportunities, regulation and incentives. Investment Opportunities in Agribusiness: 
Palm Oil. Powerpoint tersedia di: http://www.bkpm.go.id/img/file/PELUANG%20AGRIBISNIS/
Perkebunan-Palm%20oil.pdf

Bank Mandiri, 2014. Loan for Bio Energy Program and Plantation Revitalization (KKPN-RP). 
Situs web perusahaan, diakses 19 September 2014 di http://www.bankmandiri.co.id/english/
article/KPEN.aspx

Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. and Komarudin, H., 2010. Financial governance and 
Indonesia’s Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: 
a political economic analysis of lessons for REDD+. Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, 
Indonesia.

Carlson, K., L. Curran, G. Asner, A. McDonald Pittman, S. Trigg, J. Adeney, 2013. Carbon 
emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. Nature Climate Change, 
283–287.

Caroko, W., H. Komarudin, K. Obidzinksi, P. Gunarso, 2011. Policy and Institutional 
Frameworks for the Development of Palm Oil-Based Biodiesel in Indonesia. Working Paper 
62, Bogor: CIFOR.

Chalil, D., 2008. "Market power and subsidies in the Indonesian palm oil industry." AARES 
52nd Annual conference. Canberra ACT.

Colchester, M., N. Jiwan, Andiko, M. Sirait, A.Y. Firdaus, A. Surambo, H. Pane, 2006. Palm 
Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous 
Peoples. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme

Deloitte, 2012. Indonesian Tax Guide 2012.

Dermawan, A., A.C. Sinaga, 2015. Towards REDD+ Integrity: Opportunities and Challenges 
for Indonesia. Chr. Michelsen Institute; U4 Anti-Corruption Resource Centre dan CIFOR.

Dillon, H., T. Laan, H. Dillon, 2008. Biofuels - At What Cost? Government Support for Ethanol 
and Biodiesel in Indonesia. Jenewa: IISD.

Downs, F., 2013. Rule of law and environmental justice in the forests: The challenge of ‘strong 
law enforcement’ in corrupt conditions. U4/Chr. Michelsen Institute.



52 United Nations Environment Programme

Environmental Investigation Agency, 2014. Permitting Crime: How palm oil expansion drives 
illegal logging in Indonesia. London, Inggris.

European Commission, 2013. EU to impose definitive anti-dumping duties on biodiesel from 
Argentina and Indonesia. Siaran Pers tanggal 21 November 2013. Diunduh 21 October 2014 
di http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1140_en.htm

European Union, 2009. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 April 2009, on the promotion of the use of energy from renewable sources and amend-
ing and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

Falconer, A., T. Mafira, G. Sutiyono, 2015. Improving Land Productivity through Fiscal Policy: 
Early Insights on Taxation in the Palm Oil Supply Chain. Climate Policy Initiative.

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), 2004. Guide for identifying, 
assessing and reporting on subsidies in the fisheries sector. FAO, Roma.

Fortin, C., 2011. "The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry: The Twin Processes 
of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan." International 
Conference on Global Land Grabbing. Sussex: LDPI.

Gerasimchuk, I., P. Koh, 2013. The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or 
cutting rainforest? Research Report, Jenewa: IISD.

Gerasimchuk, I., R. Bridle, C. Beaton, C. Charles, 2012. State of Play on Biofuel Subsidies: 
Are policies ready to shift? IISD, Winnipeg, Kanada.

Grant, J., 2014. Palm oil producers face perfect storm. Financial Times, 3 September 2014.

GIST & GCP, 2014. Creating Demand for Sustainable Palm Oil through Tariff Policies in India 
& Indonesia, Global Canopy Programme: Oxford, Inggris.

Index Mundi, 2014. Palm Oil Statistics. Diakses 26 September 2014 di http://www.index-
mundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&

Indonesia, 2015a. Delivering green growth in Indonesia: A roadmap for policy, planning, and 
investment decision makers. Indonesia dan GGGI Green Growth Program. Versi Terakhir 30 
Maret 2015.

Indonesia, 2015b. Intended Nationally Determined Contribution. Diajukan ke United Nations 
Framework Convention on Climate Change. 24 September 2015.

Indonesia, 2015c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indonesia, 2014a. Updated mid-term progress report of the Republic of Indonesia and 
Request for additional funding from the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 

Indonesia, 2014b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

Indonesia, 2014c. Statistik Indonesia 2014. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Indonesia, 2013. Statistik Indonesia 2013. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Indonesia, 2011a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Indonesia, 2011b. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) 2011-2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian & Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

Indonesia, 2010. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Indonesia, 2009. Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. 
Kementerian Pertanian. Nomor: 14 / Permentan / PL.110 / 2/2009.

Indonesia, 2004a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Insentif (Dorongan) Fiskal untuk Produksi Kelapa Sawit Indonesia 53  

Indonesia, 2004b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Irawan, S., L. Tacconi, I. Ring, 2013. Stakeholders' incentives for land-use change and 
REDD+: The case of Indonesia. Ecological Economics 87.

Jakarta Post, 2015. Transfer of subsidy to biofuel accelerates deforestation, says 
Walhi. 16 Februari 2015. Diakses 26 Februari 2015 di http://www.thejakartapost.com/
news/2015/02/16/transfer-subsidy-biofuel-accelerates-deforestation-says-walhi.html

Jakarta Post, 2014. Govt deforestation to continue amid emission-reduction plans. 16 Agustus 
2014. Diakses 27 Agustus 2014 di http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/16/
govt-deforestation-continue-amid-emission-reduction-plans.html

Jakarta Post, 2012 Mandiri to lend Rp 189b to oil palm cooperatives. 2 Maret 2012. Diakses 
19 September 2014 di http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/02/mandiri-lend-rp-
189b-oil-palm-cooperatives.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Climate Policy Initiative, 2014. Landscape 
of Public Climate Finance in Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. Indonesia’s First Mitigation Fiscal 
Framework.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009. Ministry of Finance Green Paper: 
Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia, 
Kementerian Keuangan dan Australia Indonesia Partnership, Jakarta.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2013. Agricultural investment opportunities in 
Indonesia. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Presentasi 
powerpoint.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2007. Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 
Peraturan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Koh L.P., J. Ghazoul, 2010. Spatially explicit scenario analysis for reconciling agricultural 
expansion, forest protection, and carbon conservation in Indonesia. PNAS 107: 11140–11144.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013. Laporan Tahunan 2013.

Koswaraputra, D., 2015. Jokowi calls for peatland moratorium after 10 killed by haze. Jakarta 
Post, 23 Oktober, 2015.

Lang, K., 2010. Defining fossil-fuel subsidies for the G-20: Which approach is best? GSI 
Policy Brief. Jenewa: IISD-GSI. Diambil dari http://www.globalsubsidies.org/files/assets/
pb5_defining.pdf

Lawson, S., A. Blundell, B. Cabarle, N. Basik, M. Jenkins, K. Canby, 2014. Consumer Goods 
and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for 
Agriculture and Timber Plantations. Forest Trends.

Li, T.M., 2015. Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West 
Kalimantan. Occasional Paper 124. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Margono, B.A., P. Potapov, S. Turubanova, F. Stolle, M. Hansen, 2014. Primary forest cover 
loss in Indonesia over 2000–2012. Nature Climate Change 4, 730–735.

McFarland, W., S. Whitley, G. Kissinger, 2015. Subsidies to key commodities driving forest 
loss: Implications for private climate finance. Overseas Development Institute, London.

Molenaar, J.W., M. Persch-Orth, S. Lord, C. Taylor, J. Harms, 2013. Diagnostic Study on 
Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance 
and potential. International Finance Corporation.

Murdiyarso, D., S. Dewi, D. Lawrence dan F. Seymour, 2011. Indonesia’s forest moratorium: 
a stepping stone to better forest governance? Working Paper 76. CIFOR, Bogor, Indonesia.

OECD dan FAO, 2013. Agricultural Outlook, 2013-2022.



54 United Nations Environment Programme

Paoli G.D., P. Gillespie, P.L. Wells, L. Hovani, A.E. Sileuw, N. Franklin, J. Schweithelm, 2013. 
Oil Palm in Indonesia: Governance, Decision Making and Implications for Sustainable 
Development. The Nature Conservancy, Jakarta, Indonesia.

Pemerintah India, 2015. Report of the Fourteenth Finance Commission (FC-XIV): 
Recommendations for the period 2015-20. Diadopsi 24 Februari 2015.

Persson, M., S. Henders, T. Kastner, 2014. Trading forests: Quantifying the contribution 
of gloval commodity markets to emissions from tropical deforestation. Centre for Global 
Development Working Paper 384. Washington, DC.

Presiden Republik Indonesia, 2011. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut.

Prusty, N dan R. Dutta, 2014. India ups refined palm oil import tax to shield local 
producers. Reuters, 9 Januari 2014. Diakses 26 Agustus 2014 di http://in.reuters.com/
article/2014/01/09/india-palmoil-tax-idINL3N0KJ3YR20140109

Ramdani F., dan M. Hino, 2013. Land Use Changes and GHG Emissions from Tropical Forest 
Conversion by Oil Palm Plantations in Riau Province, Indonesia. PLoS ONE 8(7): e70323. 
doi:10.1371/journal.pone.0070323

Reuters, 2014a. Bank Mandiri disburses 63 tln rupiah loans to agro industries-Investor Daily. 
25 Agustus 2014. Diakses 19 September 2014 di http://in.reuters.com/article/2014/08/25/
indonesia-press-bank-mandiri-idINL3N0QV12B20140825

Reuters, 2014b. Indonesia passes plantations bill, drops clause on foreign ownership. Selasa, 
30 September.

Rosenbarger, A., Gingold, B., Prasodjo, R., Alisjahbana, A., Putraditama, A., Tresya, D., 2013. 
How to change legal land use classifications to support more sustainable palm oil in Indonesia. 
World Resources Institute. Issue Brief.

Rusmana, Y., E Listiyorini, R. Pakiam, 2014. Top Palm Oil Growers Scrap Export Tariffs in 
Buyer Battle. Bloomberg, 26 September, 2014.

Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ Republik Indonesia, 2012. 
Strategi Nasional REDD+. Jakarta.

Saxon E.C., S.M. Sheppard, 2012. Carbon Stocks on Land Subject to Indonesia’s Forest 
Moratorium. Union of Concerned Scientists Technical Paper.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014a. “WIBRAPBN 2015 Berjumlah Rp 2.019,9 
Triliun, 7 Kementerian Dapat Anggaran Terbesar.” Diakses 24 Agustus 2014 di www.setkab.
go.id/berita-13773-rapbn-2015-berjumlah-rp-20199-triliun-7-kementerian-dapat-angga-
ran-terbesar.html

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014b. “Draft of 2015 State Budget Contains only 
Baseline, to Give Room to New President to Fulfill His Vision and Missions.” Diakses 24 
Agustus 2014 di http://setkab.go.id/en/news-13798-draft-of-2015-state-budget-contains-
only-baseline-to-give-room-to-new-president-to-fulfill-his-vision-and-missions.html

Ser Huay Lee, J., J. Garcia-Ulloa, J. Ghazoul, K. Obidzinski, L. Pin Koh, 2014. Modelling 
environmental and socio-economic trade-offs associated with land-sparing and land-sharing 
approaches to oil palm expansion. Journal of Applied Ecology, 51 (5): 1366-1377

Siburat, S., M. Tolley, C. Beamish, 2011. The Challenges, Costs & Benefits of Maintaining 
High Conservation Values in Indonesia. Presentation to ZSL Symposium “Sustainable Palm 
Oil : Challenges, a Common Vision and the way forward 5 – 6 May 2011. Wilmar International.

Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., van Nordwijk, M. Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., 
Wertz, K. dan Kanninen, M. 2009. The impacts and opportunities of oil palm in Southeast 
Asia: What do we know and what do we need to know? Occasional paper no. 51. CIFOR, 
Bogor, Indonesia.

Slette, J., I. Wiyono, 2014. Indonesia Biofuels Annual. USDA Foreign Agricultural Service.

Stibig, H.J., Achard, F., Carboni, S., Raši, R., Miettinen, J. (2013) Change in tropical forest 
cover of Southeast Asia from 1990 to 2010. Biogeosciences.



Insentif (Dorongan) Fiskal untuk Produksi Kelapa Sawit Indonesia 55  

Supriatna, Y. dan M. Taylor, 2014. Indonesia looks at changing palm oil export tax structure 
-govt official. Reuters, 30 April 2014. Diakses 26 Agustus 2014 di http://in.reuters.com/
article/2014/04/30/indonesia-palmoil-tax-idINL3N0NM3UM20140430

Taylor, M. dan Y. Supriatna, 2014. Indonesia palm refining capacity to rise 50 pct, may cut 
CPO exports. Reuters, 4 April 2014. Diakses 26 Agustus 2014 di http://www.reuters.com/
article/2014/04/04/indonesia-palmoil-refinery-idUSL4N0MW1TS20140404

U4, 2011. Public Integrity Approaches for the Forest Sector. U4 Workshop report, 9 - 10 
November 2011.

Unilever, 2014. Sustainable Living Plan. Diakses 10 September 2014 di http://www.unile-
ver.com/sustainable-living-2014/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/
sustainable-palm-oil/our-targets/

USDA 2014. Indonesia Biofuels Annual 2014. Global Agricultural Information Network (GAIN) 
Report No. ID1420.

USDA, 2013. INDONESIA: Palm Oil Expansion Unaffected by Forest Moratorium. Commodity 
Intelligence Report, 26 June 2013. Diakses 21 Oktober 2014 di http://www.pecad.fas.usda.
gov/highlights/2013/06/indonesia/

Wilmar, 2013. No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy. Dikeluarkan 5 Desember 
2013. Diakses 10 September 2014 di http://www.wilmar-international.com/wp-content/
uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf

Wilmar, 2014. Clarification on media’s misreporting about Wilmar’s “No Deforestation, No Peat 
& No Exploitation” policy. Diakses 30 September 2014 di: http://www.wilmar-international.
com/wp-content/uploads/2014/03/Clarification-on-Medias-Misreporting-about-Wilmars-No-
Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf

World Bank dan International Finance Corporation, 2011. The World Bank Group Framework 
and IFC Strategy for Engagement in the Palm Oil Sector.

World Bank, 2015. Indonesia Economic Quarterly: Reforming amid uncertainty. Desember 
2015.

World Bank, 2010. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review.

World Trade Organization, 1994. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 
Diunduh 20 Februari 2014 di http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm

Yulisman, L., 2014a. RI keeps CPO export tax unchanged despite Malaysia’s move. The 
Jakarta Post. 6 September 2014.

Yulisman, L, 2014b. RI sees $2.7 billion investment in downstream palm oil industry. Jakarta 
Post. 11 September 2014.

Yulisman, L., 2013a. Investors to spend more on palm oil refineries. The Jakarta Post. 10 
Juni 2013.

Yulisman, L., 2013b. "Palm Oil Biofuel to Curb Oversupply." The Jakarta Post, 10 Januari 
2013.




