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Pendahuluan
Minyak sawit ada di mana-mana dalam kehidupan kita karena keragaman penggunaannya. Minyak
sawit juga menjadi fokus dari banyak kampanye karena dampak produksinya yang membahayakan
hutan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan. Kampanye-kampanye ini telah
meyakinkan banyak pemerintah dan pelaku bisnis akan kebutuhan aksi yang koheren. Uni Eropa
(UE), sebagai salah satu importir terbesar minyak sawit dunia adalah bagian besar dari masalah,
tetapi juga bisa menjadi bagian penting dari solusi. Misalnya, sekitar 60 persen dari semua minyak
sawit diproduksi di Indonesia, dan banyak diantaranya diimpor oleh UE. Oleh sebab itu, UE dan
Indonesia harus menghasilkan kebijakan-kebijakan perdagangan dan pembangunan yang
memastikan bahwa produksi minyak sawit menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas
serta tidak membahayakan hutan.
Seperti apakah seharusnya kebijakan-kebijakan tersebut agar efektif?
Kebakaran hutan Amazon mendorong banyak LSM untuk mendesak UE agar menangguhkan
ratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) UE-Mercosur; desakan yang didukung secara terbuka
oleh Presiden Prancis, Taoiseach Irlandia, Pemerintah Austria, dan faksi Hijau (Green) di Parlemen
Eropa. Mereka berpendapat bahwa FTA Mercosur seharusnya tidak ditandatangani atau diratifikasi
sampai perjanjian itu mengandung perlindungan yang kuat dan mengikat yang akan memastikan
bahwa hutan terlindungi dan hak-hak masyarakat adat dan tradisional atas tanah dihormati.
Kasus ini relevan untuk negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara
UE dan Indonesia. Ratifikasi CEPA dapat menimbulkan kekhawatiran publik yang cukup besar
serta ditentang oleh Parlemen Eropa dan Negara Anggota, kecuali jika perjanjian itu mencakup
ketentuan-ketentuan yang kuat tentang hutan dan hak asasi manusia.
Sementara negosiasi CEPA berlanjut, UE telah, secara sepihak, ‘melarang’ penggunaan minyak sawit
untuk bahan bakar hayati selambatnya tahun 2030 – sebagai bagian dari Arahan Energi Terbarukan
(RED II) – meskipun detailnya masih disusun. Karena mayoritas minyak sawit yang diimpor UE
ditujukan untuk bahan bakar hayati, larangan ini akan berdampak besar, sehingga tidak heran
bahwa Indonesia dan Malaysia menentangnya. Indonesia telah meminta secara resmi Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) menyelenggarakan konsultasi dengan UE untuk memecahkan
masalah ini.
Pada saat yang bersamaan, UE memiliki program bantuan pembangunan yang luas dengan
Indonesia dan banyak Negara Anggota UE memiliki kebijakan yang berfokus hanya pada
penggunaan minyak sawit yang lestari. Hal ini jelas-jelas menunjukkan kurangnya konsistensi di
antara kebijakan-kebijakan perdagangan, iklim, pembangunan, dan konsumsi UE.
Makalah diskusi ini bertujuan untuk menyediakan langkah maju yang konstruktif; untuk
mempertimbangkan cara perdagangan minyak sawit antara UE dan Indonesia dapat
menguntungkan kedua belah pihak, sambil mengurangi deforestasi dan menghormati hak-hak.
Makalah ini dibuat berdasarkan makalah penelitian yang mencatat semua prakarsa minyak sawit
Indonesia dan membahas lebih banyak informasi tentang berbagai opsi.

5

Singkatan dan akronim
ADP

Amsterdam Declarations Partnership (Kemitraan
Deklarasi Amsterdam)
ASEAN
Association of South–East Asian Nations
(Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
B20, B30, Minyak diesel dengan kandungan bahan bakar
B100
hayati 20 persen, 30 persen, dan 100 persen
BAU
Business as usual (upaya seperti biasa)
BCM–
Bilateral Cooperation Mechanism on Forest Law
FLEG
Enforcement and Governance between China and
the EU (Mekanisme Kerja Sama Bilateral tentang
Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan antara
Tiongkok dan UE)
CBD
Convention on Biological Diversity (Konvensi
tentang Keanekaragaman Hayati)
CEPA
Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif)
CFS
Committee on World Food Security (Komite
Ketahanan Pangan Dunia)
CPO
Crude palm oil (minyak sawit mentah)
CSPO
Certified Sustainable Palm Oil (Minyak Sawit
Lestari Bersertifikasi)
CSR
Corporate social responsibility (tanggung jawab
sosial korporat)
DFI
Development Finance Institution (Lembaga
Pembiayaan Pembangunan)
EFTA
European Free Trade Area (Kawasan Perdagangan
Bebas Eropa)
EIDHR
European Instrument for Democracy and Human
Rights (Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak
Asasi Manusia)
EU
Uni Eropa
EUTR
EU Timber Regulation (Peraturan Kayu Uni Eropa)
FAO
Food and Agriculture Organisation of the United
Nations (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB)
FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
(Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan
Hutan)
FTA
Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas)
GAPKI
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GPP
Green Public Procurement (Pengadaan Pemerintah
Ramah Lingkungan)
GRK
Gas rumah kaca
GSP
General System of Preferences (Sistem Preferensi
Umum)
ha
Hektar
HS
Harmonised System (Sistem Harmonisasi, untuk
deskripsi dan pengodean barang)
ILO
International Labour Organisation (Organisasi
Buruh Internasional)

ILUC
ISCC

ISPO
LSM
MEA
MS
NDC
NKT
OECD

PDB
PKO
RED
RSPO
SDG
SFM
SIA
SKT
TFA2020
TSD
UKCCU
UNDRIP
UNFCCC

VGGT

VPA
WRI

Indirect land use change (alih fungsi lahan tidak
langsung)
International Sustainability and Carbon
Certification (Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon
Internasional)
Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia)
Lembaga Swadaya Masyarakat
Multilateral Environmental Agreement (Perjanjian
Lingkungan Multilateral)
Member States (Negara Anggota)
Nationally Determined Contributions (Kontribusi
Tetapan Nasional untuk mengatasi perubahan iklim)
Nilai konservasi tinggi
Organisation for Economic Cooperation and
Development (Organisasi Kerja Sama dan
Pembangunan Ekonomi)
Produk domestik bruto
Palm kernel oil (minyak inti sawit)
Renewable Energy Directive (Arahan Energi
Terbarukan)
Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar
Minyak Sawit Lestari)
Sustainable Development Goal (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan)
Sustainable Forest Management (Pengelolaan
Hutan Lestari)
Sustainability Impact Assessment (Penilaian
Dampak Keberlanjutan)
Stok karbon tinggi
Tropical Forest Alliance 2020 (Aliansi Hutan Tropis 2020)
Trade and Sustainable Development (Perdagangan
dan Pembangunan Berkelanjutan)
UK Climate Change Unit (Unit Perubahan Iklim
Pemerintah Kerajaan Inggris)
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat)
United Nations Framework Convention on Climate
Change (Konvensi PBB tentang Kerangka Kerja
Perubahan Iklim)
Voluntary Guidelines on the responsible
Governance of Tenure (Pedoman Sukarela tentang
Tata Kelola Penguasaan Bertanggung Jawab
atas lahan, perikanan, dan hutan dalam konteks
ketahanan pangan nasional)
Voluntary Partnership Agreement (Kesepakatan
Kemitraan Sukarela)
World Resources Institute (Institut Sumber Daya
Dunia)
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Latar belakang: Minyak sawit, Indonesia
dan UE
Perdagangan
Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi 62 persen minyak sawit dunia, mengekspor 27,9 juta ton
(54,6 persen perdagangan dunia)1. Ekspor ini sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Minyak sawit
mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah penyumbang ekspor terbesar kedua Indonesia,
setelah batu bara, yang berkontribusi senilai 16,53 miliar dollar AS pada 2018; yakni 9,2 persen
total ekspor dan 1,6 persen produk domestik bruto (PDB). Sektor ini mempekerjakan sekitar 3,78
juta orang. Hampir sepertiga dari semua produksi minyak sawit digunakan di dalam negeri dan
persentase ini cenderung meningkat.
Gambar 1. Konsumsi domestik minyak sawit Indonesia 2009–18
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Sumber: Data Departemen Pertanian Amerika Serikat seperti ditampilkan di www.indexmundi.com
Gambar 2. Kontribusi ekspor minyak sawit Indonesia ke PDB

20
20 000
000

2,5%
2,5%
2,0%
2,0%

15
15 000
000

1,5%
1,5%

10
10 000
000

1,0%
1,0%

55 000
000
00

1

Kontribusi
Kontribusi ke
ke PDB
PDB (%)
(%)

0,5%
0,5%
2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018

0,0%
0,0%

KontribusiPDB
PDB(%)
(%)
Kontribusi

Nilai(juta
(jutadollar
dollarAS)
AS)
Nilai

Nilai
Nilai ekspor
ekspor minyak
minyak sawit
sawit (juta
(juta AS$)
AS$)

Sebagai pembanding, pada tahun 2018 pengekspor terbesar kedua adalah Malaysia, dengan nilai 8,7 miliar dollar AS (28,7 persen perdagangan dunia).
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UE, bersama India dan Tiongkok, adalah importir terbesar minyak sawit Indonesia. Di dalam UE;
Spanyol, Belanda, dan Italia adalah negara importir terbesar. Penilaian Dampak Keberlanjutan
(SIA) CEPA UE-Indonesia menaksir kenaikan ekspor ke UE diikuti penurunan produksi secara
keseluruhan di Indonesia bila dibandingkan dengan skenario upaya seperti biasa (skenario dasar),
yang mana gambarannya pertumbuhan berkelanjutan. Ini terjadi karena peningkatan ekspor
ke UE akan berasal dari pengalihan ekspor dari negara lain. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI) memperkirakan kenaikan lima puluh persen hasil minyak sawit pada tahun 2025
dibandingkan tahun 2014.
Gambar 3. Beberapa Negara Anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit 2009-18
($ 000)
Belanda

Italia

Jerman

Inggris Raya

Perancis

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

0

20
09

Nilai ekspor yang diumumkan (juta $)

Spanyol

Sumber: Sumber: Data diambil dari www.trademap.org oleh Pusat Perdagangan Internasional
(the International Trade Centre) berdasarkan statistik UN COMTRADE.

Kehilangan hutan
Indonesia kehilangan 27,5 juta hektar (ha) hutan selama 35 tahun terakhir yang 7,5 juta ha
digunakan untuk pertanian, termasuk 2,9 juta ha di antaranya untuk peluasan perkebunan sawit.
Dampak lingkungan deforestasi meliputi kehilangan keanekaragaman hayati dan kualitas air
serta asap dan kabut dari kebakaran gambut dan hutan. Pertumbuhan sektor ini secara terusmenerus cenderung mempercepat dampak-dampak negatif tersebut. Ancaman lainnya terhadap
hutan datang dari sektor kehutanan (antara lain pulp dan kertas) dan sektor pertambangan, dan
liberalisasi perdagangan lebih lanjut kian memperbesar risiko kehilangan hutan.
Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan produksi minyak sawit meliputi pelanggaran yang
dilembagakan yang diakibatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 serta kebijakan, hukum,
dan program pertanian yang tidak mengakui hutan adat. Ini menyebabkan terjadinya konflik lahan
karena hak tenurial tidak ditangani dengan tepat. Kemudian ada pelanggaran sektor perkebunan yang
mencakup buruh paksa dan buruh anak. Antara tahun 2014 dan 2018, sejumlah 36 persen dari 1.771
konflik lahan yang terdokumentasi adalah seputar perkebunan sawit, dengan 41 orang terbunuh.
Liberalisasi perdagangan telah merugikan hak-hak buruh karena produksinya sangat bergantung
pada kondisi kerja yang buruk. Ada risiko, seperti disebutkan dalam SIA, bahwa liberalisasi lebih
lanjut akan berdampak negatif terhadap hak ulayat masyarakat adat dan kondisi buruh.
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Kebijakan Indonesia
Kontribusi Tetapan Nasional (NDC) terhadap Perjanjian Iklim Paris meliputi pengurangan emisi
dari kehutanan dan alih fungsi lahan hingga 91 persen dari nilai proyeksi 2030. Agar berkontribusi
kepada sasaran ini, Indonesia memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian
izin sejak tahun 2011 terhadap konversi hutan primer dan lahan gambut ke penggunaan lain.
Moratorium ini dibuat permanen pada tahun 2019 dan menyediakan perlindungan terhadap hutan
seluas 166.000 kilometer persegi. Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah menetapkan moratorium
tiga tahun atas izin perkebunan sawit baru di kawasan hutan.
Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa hutan adat bukanlah hutan
negara, sehingga membuka jalan bagi pengakuan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan-hutan
di kawasan adat. Undang-Undang Hak Masyarakat Adat telah masuk ke tahap pembahasan sejak tahun
2010. Sekitar 54 juta ha lahan di Indonesia dipegang oleh pemangku hak adat yang sekitar sepuluh
juta di antaranya telah ditandai batasnya namun hanya 30.000 ha yang sudah diakui secara resmi.
Pada tahun 2014, Presiden Widodo berjanji untuk mendaftar semua lahan di negara ini sebelum tahun
2023 dan menyajikan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk menaruh 12,7 juta ha kawasan
hutan di bawah pengelolaan masyarakat, dengan 4,7 juta ha diantaranya akan menjadi kepemilikan
masyarakat adat. Namun, kemajuan program ini terlalu lambat dan dihalangi oleh masalah-masalah
seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang meyakinkan industri minyak sawit bahwa
program ini tidak akan membuat data terkait izin konsesi minyak sawit terbuka untuk umum dan
penolakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk berbagi peta terperinci dan dokumen terkait
tentang perusahaan perkebunan, walaupun ada putusan Mahkamah Agung untuk hal itu.
Seperti dicatat dalam SIA “kurangnya pemetaan menyeluruh atas penggunaan lahan dan batas
konsesi, beserta malapraktik administratif dan kerangka hukum yang tidak jelas atau bertentangan,
telah mengakibatkan pihak berwenang menghalangi penguasaan masyarakat setempat atas lahan
mereka dan memperkenankan perusahaan merampas lahan dengan melanggar hak adat, undangundang agraria, dan undang-undang hak asasi manusia internasional”.
Indonesia memiliki skema sertifikasi minyak sawit wajib – Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (ISPO) dengan komitmen mencapai 100 persen minyak sawit berkelanjutan yang
bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, mengurangi emisi
gas rumah kaca, dan menarik perhatian kepada masalah lingkungan. Berdasarkan perundangan
Indonesia yang relevan, skema ini dinilai buruk jika dibandingkan dengan skema-skema lain dalam
menyertifikasi minyak sawit lestari dan hanya mendapat sedikit pengakuan pasar. Sebuah prakarsa
untuk memperbaiki ISPO sedang berlangsung, tetapi prakarsa ini telah dikritik oleh berbagai LSM
nasional karena tidak transparan dan mengabaikan persyaratan utama terkait perlindungan hak
ulayat dan pekebun skala kecil/petani kecil.

Kebijakan UE
RED II UE berikhtiar mendukung sasaran perubahan iklim UE dengan mewajibkan Negara Anggota
menetapkan target untuk mengganti energi dari bahan bakar fosil paling lambat pada tahun 2030,
dan hal ini memungkinkan mereka menawarkan insentif untuk memasukkan bahan bakar hayati
ke dalam bauran energi mereka. Namun, arahan ini menyatakan bahwa mengonversi lahan berstok
karbon tinggi (yang meliputi hutan dan lahan gambut) untuk menghasilkan bahan bakar hayati
– atau pemindahan tanaman yang ada ke lahan tersebut – berisiko meniadakan capaian yang
diperoleh dari peralihan ke energi terbarukan.
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Oleh sebab itu RED II menetapkan bahwa selambatnya tahun 2030, bahan bakar hayati yang
berisiko tinggi dari alih fungsi lahan tidak langsung (ILUC) tidak boleh disertakan dalam target
wajib Negara Anggota. Minyak sawit kemudian disisihkan sebagai satu-satunya tanaman
pertanian yang membawa risiko seperti itu. Minyak sawit hanya bisa disertakan ke dalam target
jika disertifikasi karena tidak berkontribusi kepada ILUC atau jika diproduksi oleh petani kecil yang
menggarap lahan kurang dari dua ha.
Pada tahun 2018, sekitar 65 persen impor minyak sawit digunakan untuk energi. Pelaksanaan
RED II bisa jadi mengurangi secara mencolok impor minyak sawit, dan Indonesia, bersama
produsen-produsen minyak sawit lainnya, memandang arahan ini sebagai hambatan perdagangan
yang menguntungkan tanaman minyak nabati yang diproduksi di UE. Pada bulan Desember
2019, Indonesia memulai sengketa dengan UE dengan meminta secara resmi agar WTO
menyelenggarakan konsultasi untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah 60 hari, jika konsultasi
gagal untuk menyelesaikan sengketa, Indonesia boleh meminta agar digelar persidangan.
Indonesia dan UE merundingkan sebuah FTA, yang disebut dengan CEPA (Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif). Tarif UE untuk minyak sawit sudah rendah (0 untuk kebanyakan minyak sawit
mentah), dan SIA memperkirakan CEPA tidak akan menaikkan produksi minyak sawit di Indonesia
(jika dibandingkan dengan skenario dasar). Indonesia mengusulkan pasal terpisah tentang minyak
nabati dalam bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (TSD) dari CEPA, tempat masalah
lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan lestari dibahas. Ini bertujuan untuk memastikan
bahwa minyak sawit diperlakukan setara dengan produk-produk UE. Perjanjian perdagangan yang
baru-baru ini disepakati antara Kawasan Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dan Indonesia – menetapkan
preseden menarik agar isu hutan, minyak nabati, dan hak asasi manusia dapat ditangani dalam CEPA.2
SIA CEPA menekankan bahwa FTA bisa berdampak negatif pada hak asasi manusia serta khususnya
hak masyarakat adat dan kondisi buruh. SIA CEPA mencatat lemahnya penerapan hukum hak tanah
ulayat masyarakat adat oleh Indonesia serta memperingatkan bahwa peningkatan perdagangan di
sektor-sektor yang memiliki keprihatinan tentang hak tanah bisa berdampak negatif. SIA CEPA juga
mencatat risiko peningkatan pelanggaran hak asasi manusia karena kenaikan keuntungan yang
berpotensi membuat gamang upaya perbaikan mekanisme untuk mendesak sektor swasta dan
pemerintah agar menghormati hak tanah masyarakat adat.
Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT) 2003 yang bertujuan
untuk menangani pembalakan liar dan perdagangan kayu yang diproduksi secara ilegal, telah
menciptakan sekumpulan instrumen yang koheren untuk perubahan. Ini dapat memberikan
pelajaran yang bermanfaat dalam menangani perdagangan minyak sawit dan dampaknya terhadap
hutan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan. Rencana ini mencakup perjanjian
perdagangan formal antara UE dan negara-negara penghasil kayu untuk menentukan komoditas
yang bisa masuk secara sah ke pasar UE, dan memberi dukungan bantuan pembangunan untuk
membantu menerapkan sistem penjaminan legalitas dan menggalakkan aksi sukarela sektor
swasta. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengikat perjanjian seperti itu dan
yang pertama melaksanakannya. Program FLEGT (masih) belum cukup menangani ekspor kayu dari
konversi (ilegal) hutan – sumber utama kayu – menjadi perkebunan sawit.
Kerangka pembangunan Indonesia-UE sangat berfokus pada hak asasi manusia dan pembangunan
berkelanjutan. Perjanjian pembangunan (Blue Book) 2019 berfokus pada kerja sama ekonomi untuk
meningkatkan perdagangan bilateral (yang mencakup program bantuan bilateral pertama UE yang
terkait dengan perdagangan (senilai 10 juta Euro). Prioritas lainnya meliputi upaya mendukung
Indonesia dalam menjalankan NDC-nya dan mendukung organisasi masyarakat sipil dalam
2

Lihat prioritas 3b di aneks 1.
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mempromosikan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Belum terlihat adanya kumpulan
aksi UE yang koheren untuk menangani produksi minyak sawit. Program bantuan Negara Anggota
UE berfokus terutama pada proyek-proyek tanpa visi yang terkoordinasi secara menyeluruh.
Di bulan Juli 2019, Komisi Eropa menerbitkan Rencana Aksi yang berjudul Stepping up EU Action
to Protect and Restore the World’s Forests (Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan
Hutan Dunia). Rencana aksi ini mengakui bahwa produksi komoditas pertanian adalah penyebab
utama dari kehilangan hutan dan mengidentifikasi lima prioritas yang masing-masing dengan satu
kumpulan aksi. Kumpulan aksi ini meliputi langkah-langkah – yang bisa meliputi undang-undang
baru – untuk mengurangi konsumsi UE terhadap produk-produk yang menyebabkan deforestasi;
bekerja sama dengan negara penghasil komoditas untuk mengurangi tekanan atas hutan
mereka; memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan degradasi
hutan serta mendorong restorasi hutan; menghormati hak masyarakat adat; adanya ketentuan
dalam perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan produk pertanian dan produk
berbasis hutan yang mencegah deforestasi atau degradasi hutan; mengalihkan pembiayaan untuk
mendukung praktik penggunaan lahan yang lestari; serta ketersediaan dan kualitas informasi lebih
baik tentang perubahan hutan dan aliran perdagangan komoditas. Semua ini relevan bagi diskusi
tentang perdagangan minyak sawit dengan Indonesia. Sejak Rencana Aksi UE ini diadopsi, UE telah
menunjukkan minatnya dalam mengembangkan aturan uji tuntas (UT) untuk komoditas berisiko
terhadap hutan, antara lain minyak sawit, yang bertujuan untuk mencegah penempatan di pasar
UE produk-produk yang dihasilkan dengan mengonversi hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT), atau lahan gambut, atau yang tidak menghormati standar hak
asasi manusia internasional yang mencakup hak adat.

Prakarsa sektor swasta
Aksi sektor swasta kebanyakan berfokus pada sertifikasi. Dengan hampir tiga perempat impor minyak
sawit UE ditujukan untuk industri makanan yang telah tersertifikasi standar Meja Bundar untuk
Minyak Sawit Lestari (RSPO) dan target 100 persen selambatnya pada tahun 2020, preferensi pasar UE
terlihat jelas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan banyak prakarsa sektor swasta disusun berdasarkan
sertifikasi kepatuhan terhadap RSPO. Sebagai tanggapan terhadap kritik, RSPO mengubah standarnya
pada 2018. Standar baru melarang konversi hutan dan pengeringan lahan gambut serta mensyaratkan
pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur hak
penguasaan dan penggunaan lahan, yang mencakup penghormatan hak adat. Namun, pelaksanaannya
masih lemah. Indonesia cenderung memilih menggunakan standar ISPO, standar wajib pemerintah,
dan telah menyertifikasi hampir 30 persen dari kira-kira 14 juta hektar perkebunan sawit. Sebagian besar
petani kecil belum mampu mematuhi standar ini. ISPO mendapat pengakuan pasar yang terbatas
serta tidak ada dukungan atau pun dukungan terbatas dari LSM-LSM lokal atau Eropa.
Foto: Muhammad Adimaja, Greenpeace
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Opsi-opsi untuk meningkatkan koherensi
Konteks
Indonesia dan UE memiliki berbagai kesalahpahaman dan/atau perbedaan pandangan tentang
cara menangani minyak sawit. Dalam Rencana Aksinya, UE menyebutkan niatnya untuk memilih
rantai pasok ‘bebas deforestasi’, sedangkan Indonesia berbicara dari segi ‘deforestasi terencana’
atau ‘strategi pengembangan terbatas’ tentang minyak sawit. Demikian juga, UE menunjukkan
kebutuhan untuk mengatasi ‘ketidaksahan’ dalam alokasi konsesi atau proses konversi, sedangkan
Indonesia lebih menyukai berbicara tentang proses ‘pengkajian perizinan’. Terakhir, Indonesia
bersikeras bahwa ISPO seharusnya diperlakukan sebagai bukti minyak sawit lestari, sedangkan
sebagian besar pemangku kepentingan UE dan sebagian besar organisasi masyarakat sipil meyakini
bahwa ISPO tidak mencukupi dan lebih menyukai (jika mereka bisa memilih skema sertifikasi) RSPO.
Bagaimanakah cara menjembatani kesenjangan ini?
Rencana Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia mengusulkan beberapa langkah
atau tindakan. Sebagian besar perhatian berfokus pada komitmen untuk menelaah langkah-langkah
regulatif lebih lanjut yang bertujuan menciptakan kesempatan yang setara bagi perusahaanperusahaan. Tetapi, Komisi Eropa kesulitan menyatakan ulang bahwa hal ini harus diupayakan
lewat pendekatan ‘kemitraan’ dengan negara produsen, dengan tujuan mengatasi masalah tata
kelola yang terkait dengan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Jika disatukan, semua aksi ini
berpotensi mempercepat aksi Komisi Eropa dan Negara Anggota-nya. Mereka juga harus mendorong
masyarakat sipil dan pemangku kepentingan sektor swasta Eropa, bersama-sama dengan para mitra
Indonesia mereka, untuk mengatasi masalah yang terlihat kusut ini yang terkait dengan produksi
dan perdagangan minyak sawit, tetapi bila hanya segelintir syarat berikut terpenuhi.
Pertama, sangatlah penting bahwa semua aksi UE menghormati kedaulatan Indonesia dan
mendukung Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangannya sendiri, yang
mencakup semua konvensi hak asasi manusia dan lingkungan internasional yang telah diratifikasi
oleh Indonesia atau yang melibatkan Indonesia.
Kedua, aksi UE tidak boleh meningkatkan konversi hutan, karena ini akan melanggar komitmen UE
untuk menghentikan deforestasi ataupun komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK seperti
dinyatakan dalam NDC dan moratoriumnya terhadap konversi hutan dan peluasan perkebunan sawit.
Ketiga, aksi UE apa pun harus memperkuat dan mendukung komitmen Indonesia untuk
menghormati hak asasi manusia, khususnya, antara lain, hak ulayat masyarakat adat seperti
ditegaskan oleh Indonesia yang mengambil Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan
Bertanggung Jawab atas lahan, perikanan, dan hutan dalam konteks ketahanan pangan nasional
(VGGT), putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012, dan komitmennya terhadap hak buruh.
Terakhir, aksi UE harus berdasarkan atas proses inklusif, transparan, dan musyawarah baik di UE
maupun di Indonesia. Ini akan memastikan bahwa aksi didukung dan dipahami secara luas oleh
semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor swasta, LSM, masyarakat, perwakilan
masyarakat adat, dan petani kecil.
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Walaupun masih jauh dari sempurna, aksi bersama UE-Indonesia tentang kayu melalui proses
Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT memberikan sebuah model untuk dipelajari.
Lampiran 1 menguraikan tindakan-tindakan yang dinyatakan dalam Rencana Aksi UE untuk
Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia bagi perdagangan minyak sawit UE-Indonesia. Berikut
kami membahas empat opsi yang tidak saling terpisah, yang meringkas aksi-aksi utama.

Rencana Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia – dari
kacamata minyak sawit
Prioritas 1 – “Mengurangi jejak konsumsi UE pada lahan dan mendorong konsumsi pada
produksi yang berasal dari rantai pasok bebas deforestasi di UE”. Ini sangat penting agar aksi
UE atas minyak sawit dan Indonesia harus dibingkai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini
artinya memastikan bahwa konsumsi minyak sawit UE tidak lagi berkontribusi kepada
deforestasi atau peningkatan emisi GRK.
Prioritas 2 – “Bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen untuk mengurangi
tekanan pada hutan dan membuat kerja sama pembangunan UE ‘tahan deforestasi’”. Hal ini
harus dipandang dalam hubungannya dengan Prioritas 1. Ini harus menjelaskan hubungan kerja
sama UE-Indonesia dan menunjukkan apa yang dapat dilakukan UE dan Negara Anggotanya untuk mendukung Indonesia agar memenuhi komitmen tanpa deforestasinya
dan menghormati hak ulayat masyarakat. Sebagai bagian darinya, Negara Anggota harus
mempertimbangkan kebijakan dan praktik kerja sama pembangunan mereka sendiri.
Prioritas 3 – “Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan
degradasi hutan dan mendorong restorasi hutan”. Ini harus berfokus pada upaya membuat
perjanjian yang memberikan insentif kepada Indonesia untuk memenuhi komitmen
tanpa deforestasinya dan menghormati hak-hak masyarakat dan buruh. Ini juga harus
menggambarkan cara-cara UE dan Indonesia untuk mengikutsertakan negara-negara
konsumen lain seperti Tiongkok dan India, misalnya melalui perdagangan dan pembiayaan.
Prioritas 4 dan 5 – “Pembiayaan praktik penggunaan lahan yang lestari” dan “Informasi
tentang hutan dan rantai pasok komoditas”. Kedua hal ini bukanlah sasaran itu sendiri,
tetapi harus dipandang sebagai aksi-aksi ‘pendukung’ untuk menyediakan pembiayaan dan
informasi yang dibutuhkan guna mencapai Prioritas 1 dan mendukung Prioritas 2 dan 3.

Berikut adalah ringkasan opsi-opsi aksi kunci yang satu sama lain tidak berdiri sendiri. Untuk
meningkatkan koherensi, semua opsi harus dilaksanakan sampai taraf batas tertentu.

Opsi 1:	Membuat proses bilateral musyawarah yang
mengarah ke peta jalan
Setiap proses UE yang berdampak pada perdagangan minyak sawit, termasuk pengembangan
Aturan Uji Tuntas untuk komoditas hutan yang berisiko, RED II atau CEPA harus berjalan seiring
dengan pengembangan visi bersama di Indonesia serta antara UE dan Indonesia. Visi tersebut
harus disetujui melalui platform multi-pemangku kepentingan dengan perwakilan yang seimbang
dari pemerintah, sektor swasta, LSM lokal, dan masyarakat (yang mencakup petani kecil Indonesia).
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Pembentukan kelompok multi-pemangku kepentingan dapat menjadi preseden untuk proses
serupa di negara lain.
Kedua pihak harus berkomitmen untuk membicarakan cara CEPA dapat menghentikan deforestasi
dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghasilkan peta langkah
atau rencana aksi untuk melindungi hutan, mengurangi perubahan iklim, dan menghormati hak
ulayat masyarakat.
Sebagai bagian peta jalan negosiasi, UE harus mendukung upaya Indonesia dalam mengatasi
masalah tata kelola hutan, menghentikan deforestasi, dan menghormati hak tanah masyarakat.
Peta jalan yang kokoh akan mampu memberi peringatan untuk menyatakan misalnya efektivitas
pemberlakuan perjanjian bergantung pada reformasi perundang-undangan yang lemah. Kebutuhan
perubahan kelembagaan atau legislatif sebelum pemberlakuan perjanjian, disebut sebagai
persyaratan pra-ratifikasi.3 Pendekatan ini mungkin cara paling efektif mengurangi dampak negatif
terhadap hutan dan penduduknya. Beberapa akademisi telah mengusulkan aturan yang bisa
disetujui selama negosiasi dan kemudian diterapkan untuk peta jalan yang terkait dengan TSD.4
SIA CEPA menyatakan bahwa perjanjian ini berpotensi meningkatkan tata kelola, keterbukaan/
transparansi, dan ketaatan hukum di negara mitra dan bisa memungkinkan kedua pihak
menjunjung komitmen mereka terhadap perjanjian multilateral seputar lingkungan dan hak asasi
manusia. Tetapi hal ini membutuhkan rencana yang konkret.
Masalah-masalah yang harus dipecahkan selama proses musyawarah mencakup:
Ū Menghormati hak ulayat masyarakat adat. Lihat juga Opsi 2. Pelanggaran hak asasi
manusia dan konflik seringkali terkait dengan kurangnya kejelasan dan penghormatan
terhadap hak ulayat. Oleh karena itu, dukungan harus berfokus pada pelaksanaan yang
efektif dari komitmen hak ulayat yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia seperti
pengesahan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat5 (sedang dalam proses sejak 2010),
pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012 terkait hutan adat, serta
penandaan batas dan pendaftaran semua lahan yang dimiliki secara adat. Kemajuan saat
ini dihambat oleh peta yang tidak memadai dan keengganan untuk membuka detil konsesi
perkebunan – terlepas dari janji pejabat tinggi untuk mempercepat proses tersebut.
Ū Menciptakan rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri. Para pemain sektor
swasta, LSM lokal, dan LSM berbasis UE kelihatannya telah mencapai konsensus bahwa
ketertelusuran perkebunan atau petani kecil adalah penting. Dalam kasus Indonesia,
pembukaan izin-izin konsesi dan petanya pada Kementerian Pertanian dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang adalah sangat penting.
Ū Memperjelas makna dari minyak sawit lestari. Harus ada konsensus tentang minyak sawit
yang dapat diterima. Standar RSPO yang baru-baru ini direvisi, yang sekarang mengecualikan
konversi hutan dan lahan gambut dan menyertakan pengakuan hak ulayat masyarakat
adalah standar yang paling luas diterima di UE. Di sisi lain, sementara ISPO sangat disukai oleh
Pemerintah Indonesia dan sebagian pelaku sektor swasta, standar ini tidak dipandang tepercaya
atau tidak dapat diterima oleh pihak-pihak lain yang mencakup pelaku sektor swasta, LSM
3
4
5

Pemangku kepentingan mengakui bahwa reformasi hukum membutuhkan waktu beberapa tahun atau bahkan beberapa dasawarsa; meskipun demikian, VPA FLEGT seringkali
menyebutkan kebutuhan akan reformasi hukum.
Stoll P, Gött H, Abel P, Model Labour Chapter for EU Trade Agreements (Model Bab Buruh untuk Perjanjian Perdagangan UE), 2017. http://www.fes-asia.org/fileadmin/user_upload/documents/2017-06-Model_Labour_Chapter_DRAFT.pdf
Undang-undang ini mengurus semua Hak Adat dan bukan hanya hak ulayat. Pengesahan akan membantu menjelaskan siapa yang memiliki lahan dan oleh karena itu mengurangi konflik. Hal ini juga meningkatkan transparansi dan mempermudah Masyarakat Adat mendaftarkan lahan mereka.
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lokal dan LSM berbasis UE, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Komisi Eropa. Jika Pemerintah
Indonesia berniat mengubah proses ISPO menjadi proses musyawarah multi-pemangku
kepentingan yang sungguh-sungguh dan meningkatkan standar ISPO sejalan dengan RSPO,
pandangan ini bisa berubah. Walaupun kesenjangan antara ISPO dan RSPO saat ini besar, masih
ada kemungkinan bagi UE dan Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan standar yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pada kenyataannya, Terpercaya, sebuah proyek yang
didanai UE, sedang bekerja di Indonesia pada tataran hukum untuk mengenali, menelusuri,
dan memasarkan minyak sawit yang lestari berdasarkan 21 indikator yang disetujui bersama.
Ū Memperjelas apa yang ilegal. Wilayah perkebunan sawit Indonesia yang signifikan telah
berdiri secara tidak sah atau ilegal6. Ketidaksahan mencakup alokasi lahan di kawasan yang
tidak berizin, perizinan ilegal, penggunaan api untuk membuka lahan, dan praktik perburuhan
ilegal. Kawasan hutan dipakai sebagai akibat tingginya harga komoditas, tetapi penurunan
belakangan dalam permintaan telah membuat pembangunan beberapa daerah (seperti
konsesi seluas enam juta hektar di Papua Barat) menjadi kurang layak secara ekonomis.
Mendorong Indonesia untuk membatalkan izin ilegal atau izin berkinerja buruk adalah langkah
penting dalam memperkuat moratorium dan melaksanakan evaluasi izin minyak sawit mereka.
Ū Menilai cara terbaik untuk mengurangi deforestasi. Kebijakan dan program bantuan
pembangunan UE dan Negara Anggota harus mendorong Indonesia untuk mengurangi
pengecualian-pengecualian dalam kebijakan moratorium pembukaan hutan primer,
terutama pengecualian yang saat ini mengizinkan peluasan perkebunan sawit di Papua.

Opsi 2: Pelaksanaan efektif VGGT
Meningkatkan tata kelola hutan dan lahan serta mengakui dan melindungi hak masyarakat
lokal atas hutan dan lahan, adalah dua hal terpenting yang bisa dilakukan. Langkah ini untuk
mengurangi deforestasi, meminimalkan konflik lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Seperti dinyatakan oleh SIA: “Dengan terutama mempertimbangkan penerapan yang lemah oleh
Indonesia terhadap hukum tentang hak tanah masyarakat adat; meningkatkan perdagangan di
sektor-sektor yang terdapat kekhawatiran tentang hak tanah menjadi relevan seperti kehutanan
dan pertanian; dapat mengundang risiko peningkatan pelanggaran HAM karena peningkatan
keuntungan dapat membuat gamang perbaikan mekanisme pengakuan hak tanah masyarakat
adat oleh pemerintah maupun sektor swasta”.
SIA mencatat bahwa CEPA atau kemitraan bilateral yang lebih luas bisa meningkatkan
penghormatan terhadap hak masyarakat adat, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap
perampasan dan pengusiran dari lahan. Indonesia telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak
Masyarakat Adat (UNDRIP) dan VGGT. Indonesia juga sedang dalam proses mengesahkan UndangUndang Masyarakat Adat dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui
kepemilikan masyarakat adat atas hutan di kawasan adat. Terlebih lagi, Indonesia sudah membuat
berbagai komitmen (dijelaskan di atas) untuk menandai batas dan mendaftarkan tanah masyarakat
adat. Dukungan harus diberikan kepada langkah-langkah penegakan yang lebih kuat, yang
menurut SIA amat sangat dibutuhkan di Indonesia.
6

Lihat misalnya: (i) Pramudya et. al. (2017) The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra (Pendisiplinan perkebunan sawit ilegal di Sumatra) (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1401462);(ii) EIA (2017) Time to get tough on environmental crime (Waktunya untuk bersikap keras terhadap kejahatan lingkungan)
(https://eia-international.org/news/time-get-tough-environmental-crime-legality-palm-oil-essential/);(iii) Sonhaji (2017) Estimating Illegal Palm Oil Plantation Expansions
in Kalimantan, Indonesia Using Land Survey and Remote Sensing Data (Memperkirakan Peluasan Perkebunan Sawit Ilegal di Kalimantan, Indonesia dengan Menggunakan Data
Survei Lahan dan Pengindraan Jauh) (https://www.researchgate.net/publication/320818018_estimating_illegal_palm_oil_plantation_expansions_in_kalimantan_indonesia_using_land_survey_and_remote_sensing_data)
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VGGT, sebagai instrumen “hukum lunak” (tidak mengikat secara hukum) internasional, menguraikan
bagaimana hak ulayat atas tanah, perikanan, dan hutan harus ditangani dan betapa asas-asasnya
dapat mewakili konsensus global pertama tentang asas-asas dasar yang menopang penguasaan
lahan dan tata kelola lahan. VGGT bisa menyediakan panduan komprehensif dan terperinci tentang
tata kelola penguasaan di Indonesia dan selebihnya – sebuah pokok masalah yang sensitif secara
politik dan rumit secara teknis.
Mengadopsi carding system atau sistem kartu negara ketiga untuk mendorong pelaksanaan
VGGT, yang dimodelkan berdasarkan sistem yang sedang diterapkan menurut Peraturan UE untuk
Mengakhiri Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Regulasi IUU),
dapat menjadi langkah konkret ke depan. Sistem kartu yang mendorong pelaksanaan VGGT akan
harus dimulai dengan pengembangan penilaian dasar sebagai acuan, yang menunjukkan langkahlangkah untuk mengamankan dan melindungi hak tenurial. Sistem ini nantinya diikuti dengan peta
jalan sehingga dapat dipantau untuk memastikan kemajuan yang baik. Gagasan ini dikembangkan
lebih lanjut dalam laporan Fern ‘Hardening Soft Law’ (Mempertegas Hukum Lunak).

Opsi 3:	Meningkatkan koordinasi bantuan pembangunan UE
dan Negara Anggota
Kerja sama pembangunan UE dan Negara Anggota dengan Indonesia tidak dikoordinasikan dengan
baik. Negara Anggota EU dan Komisi Eropa tidak cukup sadar tentang apa yang dilakukan oleh
masing-masing; mereka berfokus pada proyek bukan pada perubahan jangka panjang, dan jarang
menghubungkan bantuan pembangunan dengan perubahan atau pelaksanaan kebijakan yang
dibutuhkan secara jelas. Delegasi UE dapat berperan kuat dalam menyelenggarakan rapat rutin dengan
para mitra pembangunan Negara Anggota untuk menyetujui kerangka kerja sama dan memastikan
bahwa aneka program donor terkoordinasi dengan baik dan bekerja ke arah serangkaian sasaran yang
disetujui bersama, yang mencakup penghentian deforestasi dan penguatan hak ulayat masyarakat.
Semua program Negara Anggota dapat menjawab lebih dahulu terkait kejelasan dan penghormatan
atas hak ulayat. Kerja sama pembangunan UE dan Negara Anggota dapat berkontribusi kepada
pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012 dan berbagai komitmen yang dibuat
untuk menandai batas dan mendaftarkan wilayah adat serta prakarsa Kebijakan Satu Peta di Indonesia7.
Dana untuk penandaan batas tanah masyarakat adat banyak tersedia melalui The Tenure Facility.

Opsi 4: Memperkuat naskah CEPA
Negosiasi CEPA memberi UE peluang bagi koherensi kebijakan dan menawarkan dukungan
kepada Indonesia untuk menjalankan NDC-nya dan komitmennya untuk mengakhiri deforestasi
dan melindungi hak asasi manusia. Ini juga akan membantu UE memenuhi komitmen tanpa
deforestasinya sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, UE harus memperkuat naskah CEPA – menyertakan secara khusus
langkah-langkah yang dapat ditegakkan untuk menghormati hak asasi manusia, yang mencakup
hak ulayat masyarakat. CEPA harus juga memasukkan bahasa yang memperkuat pelaksanaan dan
penegakan ketentuan-ketentuan lingkungan dan sosial yang ada, yang mencakup ketentuan7

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Inisiatif Satu Peta, kunjungi https://www.wri.org/tags/understanding-indonesias-onemap-initiative atau https://www.regjeringen.no/
en/aktuelt/indonesia-to-kick-start-extensie-peat-land-mapping/id2506371/ yang mengkaji lebih dalam isu-isu terkait gambut"
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ketentuan yang berasal dari Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA), terutama Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris, yang telah diratifikasi oleh para pihak. Harus
ada ketentuan khusus untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar yang ada untuk
tanggung jawab sosial korporat. Mewajibkan Indonesia menerbitkan dan melaksanakan Rencana
Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang disusunnya.8
Terakhir, penyediaan mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif adalah penting
sehingga mendorong penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk
memantau dampak terhadap hutan dan penduduk. Ini bisa serupa dengan peran yang dilakoni
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Indonesia dalam proses VPA FLEGT. Kesempatan
bagi warga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk mengajukan pengaduan formal atas
ketidakpatuhan juga sangat penting.
Peta jalan atau rencana aksi yang terikat waktu dengan indikator yang bisa dipantau harus
dikembangkan dalam proses musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam Opsi Satu. Makalah The
Fern, “Forests and Forest People in EU Free Trade Agreements” (Hutan dan Penduduknya dalam
Perjanjian Perdagangan Bebas UE) memberikan saran terperinci.

Opsi 5:	Libatkan negara-negara konsumen lainnya bila
memungkinkan
Meskipun UE adalah tujuan penting produk minyak sawit Indonesia, saat ini jumlahnya hanya
sekitar 14 persen nilai ekspor dan pangsanya makin menurun. Oleh sebab itu, mendorong negara
importir utama lain untuk bertindak adalah penting. Dua negara tujuan utama adalah India
dan Tiongkok. Aksi UE apa pun harus dibahas dengan para pemain utama ini dengan tujuan
mengembangkan kerangka kebijakan yang saling mendukung. Mekanisme Kerja Sama Bilateral
untuk Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan (BCM-FLEG) telah menyediakan platform bagi UE
dan Tiongkok untuk membahas pendekatan guna mengatasi perdagangan produk kayu ilegal dan
dapat menyediakan model untuk mekanisme yang serupa dalam hal minyak sawit.
8

Dikembangkan oleh Komnas HAM

Foto: CIFOR

17

Lampiran: 	Rekomendasi terperinci untuk menangani perdagangan
dan konsumsi UE terhadap produk minyak sawit Indonesia
Lampiran ini mempertimbangkan semua aspek yang diidentifikasi berdasarkan lima prioritas yang tercantum dalam Rencana Aksi UE 2019 untuk Melindungi dan
Memulihkan Hutan Dunia serta mengidentifikasi relevansi dan prioritasnya dalam menangani produksi minyak sawit di Indonesia serta perdagangan dan konsumsi UE
terhadap minyak sawit Indonesia.
Prioritas 1: Mengurangi jejak konsumsi UE pada lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasok bebas deforestasi di UE.
Dalam Prioritas 1 Aksi c) adalah yang paling penting. Aktivitas a) dan b), jika dilaksanakan dengan baik, dapat melengkapi dan mendukung aksi c).
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi

Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Komentar, prioritas, dan hambatan

a)	Membentuk platform multipemangku kepentingan dan
negara anggota (MS) untuk
berdialog.

Kemitraan Deklarasi Amsterdam (ADP) adalah platform multinasional Eropa yang memiliki fokus kuat pada minyak sawit, yang disokong
pemerintah dari negara-negara konsumen terpenting minyak sawit. Harus didorong lebih banyak lagi Negara-negara Anggota UE – terutama
dengan impor yang signifikan – untuk bergabung dengan ADP. Para anggotanya harus berkomitmen untuk menetapkan dan mencapai target
tertentu terkait dengan 100 persen impor Minyak Sawit Lestari Bersertifikasi (CSPO) dengan menggunakan setidaknya kriteria saat ini (RSPO
atau Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional (ISCC)). Dalam rangka memastikan kesempatan yang setara untuk para operator terbaik,
peraturan pasar UE (lihat di bawah) harus masuk ke agenda. Tanpa rencana aksi yang jelas, ADP berisiko hanya menjadi ‘forum debat kusir’.

Aksi prioritas tetapi terkait dengan Aksi-Aksi 1c
dan 3a. Bukan aksi yang berdiri sendiri.

TFA2020, sebuah platform multi-pemangku kepentingan yang mencakup Pemerintah Belanda, Inggris, dan Norwegia serta
Pemerintah Indonesia dan para produsen minyak sawit utama dan LSM, dapat menjadi satu lagi platform yang bermanfaat. Sampai
saat ini, aliansi ini berisiko menjadi ‘forum debat kusir’, tetapi ini dapat berubah jika para anggotanya memberikan dukungan agar
sekretariat membuat peraturan.
Tidak satu pun dari platform-platform ini yang menangani khusus minyak sawit dan Indonesia. Menciptakan platform multi-pemangku
kepentingan yang dikaitkan dengan ADP atau TFA2020, ataupun terpisah, untuk memberi pertimbangani UE sehubungan dengan negosiasi CEPA
yang sedang berlangsung – atau Rencana Aksi secara lebih umum – mungkin sebuah cara melangkah maju yang konstruktif dan bermanfaat.
Banyak LSM di UE dan beberapa LSM di Indonesia sangat menentang pencantuman minyak sawit dalam CEPA karena mereka meyakini
bahwa pencantuman ini akan menyebabkan kenaikan impor minyak sawit yang berdampak negatif terhadap hak sosial dan hak
asasi manusia. Namun, LSM-LSM lain percaya bahwa memasukkan minyak sawit ke dalam naskah CEPA akan menciptakan peluang
menempatkan deforestasi dan hak ulayat ke dalam agenda. Menciptakan platform multi-pemangku kepentingan untuk mengembangkan
peta jalan dengan cara yang inklusif, transparan, dan partisipatif menunjukkan cara CEPA untuk mendukung Indonesia secara ekonomi,
serta di sisi lain menghentikan deforestasi terkait dengan minyak sawit dapat menjadi prasyarat penting untuk menyepakati perjanjian
perdagangan yang berhasil sekaligus alat yang berpotensi ampuh untuk menangani deforestasi dan hak ulayat masyarakat.
Kelompok Kerja UE-ASEAN tentang Minyak Sawit juga dapat memberikan peluang untuk melibatkan ragam pemangku kepentingan
yang lebih luas. Namun, sejak berdirinya, hanya sedikit informasi yang sudah diberikan tentang peran dan fungsinya.

Menciptakan platform untuk dialog adalah
penting, tetapi untuk mencegah platform apa
pun menjadi “forum debat kusir”, sasaran konkret
dengan tonggak capaian harus dirumuskan dan
tugas dialokasikan kepada para pesertanya.
Platform multi-pemangku kepentingan, tempat
kelompok pemangku kepentingan merasa
diberdayakan untuk menentukan agenda,
membuat keputusan melalui proses musyawarah
dan bersama-sama melangkah maju, cenderung
berdampak lebih besar daripada platform yang
berisi hanya pemerintah atau hanya LSM atau
hanya sektor swasta.
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Prioritas 1: Mengurangi jejak konsumsi UE pada lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasok bebas deforestasi di UE.
b)	Memperkuat standar dan skema Dampak sertifikasi di lapangan masih diperdebatkan, yang menimbulkan kritik atas semua skema sertifikasi minyak sawit. RSPO yang
sertifikasi.
direvisi sekarang dianggap menetapkan standar tertinggi dan ISPO sebagai standar terendah. Agar berdampak positif, upaya sertifikasi
ini perlu dikerjakan pada dua sisi.
Pertama, ISPO harus diperkuat. Saat ini, ISPO dipandang luas sebagai tidak tepercaya. Akan tetapi, andaikata Pemerintah Indonesia
terbuka tentang proses ISPO dan membuat proses yang bersifat musyawarah, inklusif, dan partisipatif untuk merevisi dan
mengembangkan standar ISPO lebih lanjut sehingga melampaui persyaratan hukum dan menjadi dapat diterima oleh para LSM lokal,
LSM UE, dan sektor swasta, ini dapat berubah. Kedua, UE dan Negara Anggota-nya harus mendorong skema-skema sertifikasi lain, yang
mencakup ISCC, untuk mewajibkan pengakuan yang lebih kuat atas hak ulayat masyarakat lokal.

Bukan aksi prioritas, tetapi dapat mendukung
aksi 1c.
Seperti "SVLK” Indonesia untuk kayu, memperkuat
ISPO akan membantu pengembangan standar dan
sistem verifikasi buatan sendiri yang memenuhi
praktik terbaik internasional. Namun, ini akan
membutuhkan kerja yang cukup besar bersama
pasar dan LSM untuk menunjukkan setidaknya
kesetaraan dengan RSPO.

Selanjutnya, standar yang dikembangkan UE untuk menyertifikasi kepatuhan RED II yang terkait dengan ILUC harus mencakup hak asasi
manusia serta kriteria hutan dan ekosistem, dan dikembangkan dalam proses multi-pemangku kepentingan yang bersifat musyawarah. Namun mengingat saat ini hanya sekitar 20
persen minyak sawit yang memenuhi standar
RSPO, pilihan antara menaikkan persyaratan dan
mendorong penggunaan standar saat ini secara
lebih luas, membutuhkan pertimbangan yang
hati-hati.
c)	Menilai langkah-langkah
regulatif tambahan pada sisi
permintaan untuk menciptakan
kesempatan yang setara.

Perundangan-undangan uji tuntas dapat mengambil dua bentuk. 1) Fokus pada produk, dan 2) fokus pada perusahaan. Jika berfokus
pada produk, tujuannya adalah untuk menghindari menempatkan produk minyak sawit di pasar UE yang diproduksi dari perkebunan
yang didirikan dengan mengonversi hutan SKT atau NKT, atau lahan gambut, atau tanpa menghormati hak asasi manusia. Ini mengikuti
logika peraturan mengenai kayu ilegal, ikan, dan mineral konflik. Peraturan tersebut akan mewajibkan para importir untuk dapat
menunjukkan bahwa mereka bisa menelusuri pasokan dan memastikan rantai pasok mereka bebas dari deforestasi dan pelanggaran
hak asasi manusia. Seperti Peraturan UE tentang Mineral Konflik, yang berdasarkan Pedoman OECD, Pedoman OECD untuk Rantai
Pasok Pertanian dapat menjadi dasar yang baik untuk Peraturan Uji Tuntas tersebut. Terkait dengan deforestasi, perundang-undangan
mungkin akan mewajibkan penetapan batas tanggal/waktu tertentu sebagai acuan terkait izin yang diberikan untuk membangun
perkebunan dan juga mungkin harus meliputi semua jenis minyak nabati supaya mematuhi aturan WTO.
Peraturan tersebut harus selaras dengan langkah-langkah untuk mendukung Indonesia dalam mengendalikan produksi minyak sawit
dengan meningkatkan tata kelola dalam sektor ini dan mengurangi risiko dengan sekadar mengalihkan perdagangan ke pasar lain.
Jika difokuskan pada perusahaan, perundang-undangan uji tuntas harus mewajibkan perusahaan yang mengimpor atau memproduksi
minyak sawit atau semua komoditas hutan yang berisiko, untuk menyiapkan rencana guna memastikan bahwa tidak ada deforestasi
atau pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai nilai mereka. Peraturan tersebut bisa disusun, misalnya berdasarkan Loi de Vigilance
(UU Pewaspadaan) Perancis.

Aksi prioritas.
Pelaksanaan dari Peraturan Kayu Uni Eropa
(EUTR) telah memperlihatkan bahwa mewajibkan
para operator UE menunjukkan bahwa mereka
memiliki kendali atas rantai pasok mereka untuk
meminimalkan risiko menempatkan produk
yang tidak patuh di pasar adalah cara efektif
mengubah perilaku.
Peraturan tersebut juga akan melengkapi
perundang-undangan yang diadopsi oleh beberapa
Negara Anggota untuk menangani pelanggaran
hak asasi manusia dan lingkungan; misalnya,
hukum di Belanda tentang buruh anak dalam
rantai pasok, Loi de Vigilance (UU Pewaspadaan)
Perancis, dan Arahan Pelaporan Non-Keuangan UE.
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Prioritas 1: Mengurangi jejak konsumsi UE pada lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasok bebas deforestasi di UE.
Dan pelaksanaan yang diperkuat dari:
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit
•	Menilai kebutuhan yang
mewajibkan direksi perusahaan
mengembangkan dan
menyatakan strategi lestari
serta mendorong pertimbangan
terintegrasi terkait dengan
hutan ke dalam tanggung
jawab sosial korporat/
praktik perilaku bisnis yang
bertanggung jawab.

Peraturan uji tuntas perusahaan yang disebutkan di butir c) harus mencakup persyaratan bahwa perusahaan mengembangkan strategi
yang lestari dan direksi menyetujui hal ini.

•	Mengintegrasikan lebih
lanjut pertimbangan
deforestasi dalam Ekolabel
UE serta mendukung dan
mengembangkan bahan-bahan
informasi dan edukasi

Keefektifan Ekolabel UE diragukan. Akan tetapi, aksi berikut akan meningkatkan konsistensi.

•	Mengkaji aspek-aspek yang
relevan dari Undang-Undang
Delegasi Komisi dan laporan
pendampingnya

Laporan yang menyertai UU Delegasi memperlakukan semua bahan bakar hayati turunan minyak sawit tidak memenuhi syarat
untuk dihitung dalam target 2030 pada Negara Anggota, kecuali jika tersertifikasi sebagai risiko ILUC rendah. Ini telah dikritik karena
membatasi penerimaan perkebunan yang tidak meluas, atau yang tidak meluas masuk ke hutan SKT atau NKT atau lahan gambut.
Kriteria untuk menyertifikasi risiko ILUC rendah dan kualifikasi dari lembaga sertifikasi belum diterbitkan. Dalam rangka memberi
insentif kepada produsen untuk beralih ke standar yang konsisten terkait dengan hutan dan hak asasi manusia, pengkajian harus
mempertimbangkan kriteria yang memungkinkan penerapan standar-standar yang setara atau melebihi standar RSPO yang direvisi.

Prioritas dan hambatan
Terkait dengan Aksi 1c.

Arahan Pelaporan Non-Keuangan UE meletakkan peraturan tentang pengungkapan informasi non-keuangan dan keanekaragaman
dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar melaporkan kebijakannya terkait perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial,
perlakuan terhadap karyawan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, anti-korupsi dan anti-suap, dll.
Pedoman yang tidak mengikat secara hukum untuk melaporkan dampak perubahan iklim ini meliputi produk-produk pertanian,
pangan, dan hutan. Penambahan pada pedoman ini bisa dibuat lebih khusus untuk minyak sawit, dengan menghubungkan RED II,
perjanjian perdagangan yang relevan, dan prakarsa sektor swasta seperti ADP. Seperti tersebut di atas, hukum di beberapa Negara
Anggota mewajibkan direksi perusahaan untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia seperti buruh anak, dll.
Bukan aksi prioritas.

Panduan pengguna terkait penerapan Ekolabel UE bagi detergen dan produk pembersih serta produk kosmetik yang dibilas meliputi
kriteria untuk pengadaan minyak sawit dan produk turunannya secara lestari. Penduan ini menyatakan bahwa bahan yang digunakan
dalam produk yang diturunkan dari minyak sawit atau minyak inti sawit harus bersumber dari perkebunan yang memenuhi persyaratan
skema sertifikasi untuk produksi lestari. Skema sertifikasi harus berdasarkan tata kelola multi-pemangku kepentingan dan memiliki
keanggotaan luas yang mencakup LSM, pihak industri, dan pemerintah. Skema ini harus membahas dampak lingkungan yang meliputi
pada tanah, keanekaragaman hayati, stok karbon organik, dan kelestarian sumber daya alam. Bukti terkait dapat mencakup sertifikat
RSPO. Untuk turunan kimiawi minyak sawit dan minyak inti sawit, kelestarian ditunjukkan melalui sistem pesan dan klaim seperti
sertifikat GreenPalm atau setara, dapat diterima dengan menyediakan Laporan Komunikasi Tahunan terkait Perkembangan Kemajuan
yang menyatakan jumlah sertifikat GreenPalm yang dibeli dan ditebus selama periode perdagangan tahunan terbaru.
Aksi prioritas untuk menghadirkan koherensi
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Prioritas 1: Mengurangi jejak konsumsi UE pada lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasok bebas deforestasi di UE.
•	Melaksanakan rencana kerja
FLEGT

Ada kerangka bukti yang menunjukkan terdapat perkebunan minyak sawit yang memiliki luas signifikan di Indonesia telah didirikan
secara ilegal,9 yang tercakup dalam laporan baru dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ini mungkin akibat mengalokasikan lahan di
kawasan yang tidak berizin; perizinan ilegal, penggunaan api untuk pembukaan/pembersihan kebun, dan praktik buruh ilegal.

Aksi prioritas, akibat luasnya kawasan hutan
yang diduga telah dialokasikan secara ilegal
atau dibuka untuk konsesi minyak sawit.

Produk kayu dari konversi kawasan hutan seperti ini ketika diekspor ke UE harus tercakup oleh lisensi FLEGT, yang secara otomatis
memenuhi persyaratan uji tuntas EUTR. Oleh karena itu, penggunaan instrumen FLEGT terkait dengan produksi minyak sawit Indonesia
harus berfokus pada kekokohan perizinan konsesi minyak sawit oleh pihak berwenang Indonesia dan produksi kayu dari mereka dalam
proses konversi.

Peningkatan harga komoditas di masa lalu, dalam
banyak kasus, menuntun pada pengalokasian
kawasan hutan untuk konsesi secara ilegal
dan seringkali dengan melanggar hak ulayat.
Permintaan yang kemudian menurun telah
membuat pengembangan kawasan lahan seluas
itu tidak layak secara ekonomi dan tutupan hutan
masih utuh. Ada risiko bahwa lahan ini akan
dikembangkan di masa depan dan hutan menjadi
hilang. Jika ada bukti dari ketidaksahan atau
lisensi konsesi yang berkinerja buruk, lahan harus
dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Dengan bekerja melalui Komite Implementasi Bersama VPA, upaya UE harus termasuk meminta pihak berwenang Indonesia
meningkatkan transparansi informasi yang meliputi informasi yang dihasilkan dari kajian moratorium, batas-batas dan detail lain
perkebunan sawit serta legalitas mereka (atau sebaliknya) guna memperkuat pemantauan mandiri.

9

Lihat misalnya: (i) Pramudya et. al. (2017) The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra (Pendisiplinan perkebunan sawit ilegal di Sumatra) (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1401462); (ii) EIA (2017) Time to get tough on environmental crime
(Waktunya untuk bersikap keras terhadap kejahatan lingkungan) (https://eia-international.org/news/time-get-tough-environmental-crime-legality-palm-oil-essential/); (iii) Sonhaji (2017) Estimating Illegal Palm Oil Plantation Expansions in Kalimantan, Indonesia Using Land Survey
and Remote Sensing Data (Memperkirakan Peluasan Perkebunan Sawit Ilegal di Kalimantan, Indonesia dengan Menggunakan Data Survei Lahan dan Pengindraan Jauh) (https://www.researchgate.net/publication/320818018_estimating_illegal_palm_oil_plantation_expansions_in_
kalimantan_indonesia_using_land_survey_and_remote_sensing_data)
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Prioritas 2: Bekerja dalam kemitraan dengan negara produsen untuk mengurangi tekanan pada hutan dan membuat kerja sama pembangunan UE 'tahan deforestasi'.
Dukungan keuangan dan teknis harus berfokus pada upaya mendukung Pemerintah Indonesia dan penduduk hutan dalam melaksanakan komitmennya menghentikan deforestasi dan menghormati hak.
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi

Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

a)	Deforestasi disertakan ke dalam
dialog politik dan kerangka
nasional tentang hutan

Dengan mengingat pentingnya minyak sawit dalam perdagangan UE-Indonesia dan dampak yang mungkin dari RED II, jelas ada
kebutuhan bagi program kerja sama pembangunan UE dan Negara Anggota di Indonesia untuk berfokus pada produksi minyak sawit
Indonesia. Program kerja sama UE dan Negara Anggota saat ini terlihat tidak terfokus dan tidak terkoordinasi.

Aksi Prioritas

Delegasi UE harus berperan kuat dalam menyelenggarakan rapat rutin dengan para mitra pembangunan Negara Anggota untuk
menyetujui kerangka kerja sama dan memastikan bahwa aneka program donor terkoordinasi dengan baik dan bekerja ke arah
serangkaian sasaran bersama, yang mencakup penghentian deforestasi dan penguatan hak ulayat masyarakat.
Sebagai contoh adalah Rencana Aksi FLEGT, koordinasi di negara-negara mitra yang bekerja ke arah implementasi VPA, direncanakan
secara baik melalui rapat-rapat rutin kelompok kerja FLEGT dan penerimaan peran utama dari Negara Anggota dengan dukungan
teknis EU FLEGT Facility. Pendekatan serupa dapat dipertimbangkan untuk dikerjakan pada minyak sawit. Elemen-elemen utama
dapat meliputi:
•	perencanaan dan pencapaian target NDC yang ditujukan pada ambisi tingkat lebih tinggi melalui konservasi dan restorasi.
•	memperkuat alokasi lahan dan peraturan pengelolaan, yang meliputi pemetaan yang lebih bagus dan meningkatkan transparansi
konsesi. Prioritas harus diberikan untuk memastikan bahwa tersedia informasi tentang kepemilikan, luas dan lokasi persis
perkebunan-perkebunan sawit untuk menentukan legalitas mereka terkait dengan hutan dan lahan gambut, dan juga tuntutan
masyarakat adat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012.
•	mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan prakarsa Kebijakan Satu Peta atau “OneMap Policy” Indonesia10 dan
penandaan batas tanah adat.
•	dukungan untuk memperkuat ISPO dan membuat sistem ini menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan – jika pemerintah
terbuka untuk menciptakan proses musyawarah yang sungguh-sungguh, antara lain perwakilan masyarakat dan petani kecil.

10

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Inisiatif Satu Peta, kunjungi https://www.wri.org/tags/understanding-indonesias-onemap-initiative atau https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/indonesia-to-kick-start-extensie-peat-land-mapping/id2506371/ yang mengkaji lebih dalam isu-isu
terkait gambut.
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Prioritas 2: Bekerja dalam kemitraan dengan negara produsen untuk mengurangi tekanan pada hutan dan membuat kerja sama pembangunan UE 'tahan deforestasi'.
b)	Dukungan UE untuk pertanian,
infrastruktur, pertambangan,
dan sebagainya tidak
berkontribusi kepada deforestasi
dan degradasi hutan

Aksi ini cenderung relevan secara langsung hanya pada area yang mendapat dukungan UE dan Negara Anggota terkait investasi
untuk produksi minyak sawit, contohnya, di area tempat DFI berinvestasi di perkebunan atau pengolahan minyak sawit; atau di area
kerja sama pembangunan yang bertujuan untuk membantu petani kecil meningkatkan produksi. Dalam kasus-kasus ini, tindakan
pengaman harus ditanamkan ke dalam desain proyek untuk memastikan perlindungan hutan dan penghormatan hak asasi manusia.
Namun, hal ini juga bisa meliputi dukungan untuk peralihan terencana dari bahan bakar fosil ke bahan bakar hayati terkait dengan
kebijakan transportasi dan energi Indonesia. Dalam kasus ini, dampak pada hutan dan hak asasi manusia dari dukungan apapun
UE atau Negara Anggota untuk implementasi “B30” Indonesia11 atau kebijakan bahan bakar hayati yang lebih ambisius akan
membutuhkan penelaahan yang teliti.

Pembiayaan DFI sudah mengecualikan perusakan
kawasan NKT dan dukungan terhadap bisnis yang
terlibat dalam buruh anak atau buruh paksa.
Mereka juga bertujuan untuk “Memastikan
pendekatan pencegahan dan kehati-hatian
terkait dengan dampak lingkungan dan
sosial dari perusahaan penerima investasi,
dengan memberikan perhatian besar terhadap
kepentingan penduduk yang terdampak. Jika
dampak lingkungan atau sosial tidak dapat
dihindari, dampak ini harus dikurangi secara layak
atau diberi kompensasi”12
Walaupun ada hal ini, beberapa studi kasus
menunjukkan DFI terlibat dalam proyek-proyek
yang melibatkan penghancuran hutan dan
buruh paksa.

c)	Membantu negara mitra
melaksanakan rantai nilai
berbasis hutan lestari dan
mendorong bioekonomi
yang lestari

Ini harus selaras dengan aksi-aksi 1c dan 2a.

d)	Mengembangkan dan
menerapkan mekanisme
insentif bagi petani kecil untuk
memelihara dan meningkatkan
layanan ekosistem

Ini harus selaras dengan aksi-aksi 1c dan 2a.

11
12

Merujuk ke bahan bakar yang mengandung 30% bahan bakar hayati
Prinsip-Prinsip Lembaga Pembiayaan Pembangunan Eropa untuk Pembiayaan yang Bertanggung Jawab (https://www.finnfund.fi/en/impact/corporate-responsibility/edfi-principles-for-responsible-financing/)

Prasyaratnya adalah mendaftar dan mengelola
petani kecil sebagai entitas bisnis kecil. Ini akan
mengesahkan mereka dan membantu mereka
berperan lebih positif dalam rantai pasok.
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Prioritas 2: Bekerja dalam kemitraan dengan negara produsen untuk mengurangi tekanan pada hutan dan membuat kerja sama pembangunan UE 'tahan deforestasi'.
Dan pelaksanaan yang diperkuat dari:
Usula Langkah UE dalam Rencana Aksi

Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

•	Mendukung hak penduduk
hutan dan pembela lingkungan

Kemajuan yang dibuat dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012 tentang pengembalian penguasaan
hutan kepada masyarakat adat berjalan lambat, dihalangi oleh peta yang tidak memadai dan ketidakmauan berbagi detail
tentang konsesi perkebunan – meskipun ada janji pejabat tinggi untuk mempercepat proses ini. Oleh karena itu, upaya kerja sama
pembangunan UE dan Negara Anggota dengan Indonesia, yang mencakup dukungan untuk melaksanakan prakarsa Kebijakan Satu
Peta Indonesia menjadi penting. Memberikan dana melalui The Tenure Facility kepada masyarakat adat untuk penandaan batas lahan
adalah peluang lain mendukung hal ini.

Aksi prioritas. Tanpa klarifikasi hak ulayat, baik
deforestasi maupun peningkatan konflik (dengan
kekerasan) lahan akan lebih mungkin terjadi.

•	Memperkuat kerangka
kebijakan dan regulasi untuk
Pengelolaan Hutan Lestari
(SFM) dan perencanaan tata
guna lahan

Lihat butir di atas: Kerja sama perdagangan dan pembangunan UE dan Negara Anggota harus mendorong Indonesia untuk
memperketat pengecualian terhadap moratorium pembukaan hutan primer, terutama pengecualian yang saat ini mengizinkan
peluasan perkebunan minyak sawit di Papua. Dorongan harus juga diberikan terhadap pengambilan tindakan tegas yang terkait
dengan kebijakan 3 tahun moratorium sawit, terutama desain dan implementasi peninjauan ulang konsesi dan langkah-langkah yang
timbul dari segenap hasil temuannya.

Aksi prioritas untuk Indonesia. UE hanya bisa
mencari cara untuk mendorong Indonesia beraksi.
Namun, iklim politik Indonesia saat ini, yang lebih
menekankan pertumbuhan daripada peraturan
lingkungan13,14 dapat menjadi hambatan besar
bagi hal ini.

•	Mendukung restorasi hutan

Lihat aksi 2a.

Deforestasi dan restorasi adalah bagian tak
terpisahkan dalam rencana tata guna lahan yang
pada gilirannya terkait dengan hak pertanahan
penduduk hutan.

•	Mendukung konservasi hutan
melalui kawasan lindung

Lihat aksi 2a.

Konservasi adalah konsep problematik, terutama
di negara-negara dengan sengketa pertanahan
dan pembentukan kawasan lindung menggusur
masyarakat lokal.15 Pengelolaan bersama oleh dan
untuk penduduk lokal adalah sangat penting.

•	Aksi peningkatan skala dalam
penggunaan bahan bakar kayu

Lihat butir 2b di atas.

Bukan aksi positif. Bahan bakar kayu meningkatkan
emisi dalam jangka pendek.

13
14
15

Increased exploitation of Indonesia’s forests feared after president’s demand for unrestricted investment (Eksploitasi hutan Indonesia yang meningkat yang dikhawatirkan terjadi setelah permintaan presiden bagi investasi yang tidak terbatas) (https://www.eco-business.com/news/increased-exploitation-of-indonesias-forests-feared-after-presidents-demand-for-unrestricted-investment/)
Indonesia calls on palm oil industry, obscured by secrecy, to remain opaque (Permintaan Indonesia akan industri minyak sawit yang dikaburkan oleh kerahasiaan, tetap tidak dipahami dengan jelas) (https://news.mongabay.com/2019/05/indonesia-calls-on-palm-oil-industry-obscured-by-secrecy-to-remain-opaque/)
Lihat misalnya, The Truth About “Sustainable” Palm Oil (Kebenaran Tentang Minyak Sawit “Lestari”) (https://www.sapiens.org/culture/palm-oil-sustainable/)
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Prioritas 3: Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong restorasi hutan
Ada dua elemen utama untuk prioritas ini:
1. Memastikan CEPA tidak berkontribusi kepada deforestasi dan menghormati hak asasi manusia, yang mencakup hak ulayat.
2. Berupaya mengikutsertakan Tiongkok dan India untuk bergabug atau membuat mereka tertarik untuk bekerja bersama Indonesia dan UE.
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

a)	Memperkuat kerja sama dalam
aneka forum internasional

Aksi prioritas.

Meskipun UE adalah tujuan penting bagi produk minyak sawit Indonesia, saat ini jumlahnya hanya sekitar 14 persen nilai ekspor dan
pangsanya makin menurun. Oleh sebab itu, mendorong negara-negara importir utama lain untuk bertindak adalah penting. Dua
negara tujuan utama adalah India dan Tiongkok. (Hal yang juga penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi minyak
sawit sejalan dengan komitmen tanpa deforestasinya)

Konsumsi di Tiongkok dan India diperkirakan
berdampak besar dan meningkat, sementara
permintaan yang kuat diperkirakan timbul di
BCM-FLEG UE dan kerja sama Inggris-Tiongkok pada Investasi dan Perdagangan Hutan Internasional (InFIT) dapat menyediakan peluang Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lainnya.
membuka kerja sama minyak sawit, tetapi ada keharusan untuk menghubungkan prakarsa apa pun dengan dialog politik tingkat tinggi, Namun, kurangnya kemajuan oleh negara-negara
seperti Pernyataan Para Pemimpin tentang Perubahan Iklim dan Energi Bersih pada KTT UE-Tiongkok ke-20.
ini seharusnya bukan alasan untuk membatasi
aksi UE.
Kerja sama dengan India dalam menangani perdagangan kayu terbukti lebih sulit dicapai, sebagian karena, tidak seperti Tiongkok,
India kurang memiliki eksposur ke pasar ekspor internasional dan standar yang terkait. Kasus ini diperkirakan serupa dengan kasus
minyak sawit. Salah satu wadah yang bisa dipertimbangkan UE dan Negara Anggota untuk memberikan dukungan adalah Koalisi
Minyak Sawit Lestari untuk India, yang diluncurkan oleh WWF-India, RSPO, dan Aliansi Hutan Hujan pada 2018 dan menghubungkan
dengan upaya Kemitraan UE-India untuk Kelestarian, Energi Bersih, dan Aksi Iklim.
UE dan Negara Anggota juga harus memastikan agar penguatan standar minyak sawit masuk ke agenda berbagai forum internasional
yang peduli dengan penghentian deforestasi. Selain ADP, forum ini mencakup TFA2020 dan Platform Global Deklarasi New York tentang
Hutan (NYDF).16 Lihat Aksi 1a dan 1b.

16

Platform Global NYDF mencoba meningkatkan ambisi, membina kemitraan baru, dan mempercepat kemajuan sasaran NYDF dengan menjawab permintaan pendukung NYDF untuk platform multi-pemangku kepentingan yang khusus guna menghidupkan kembali pengesahan politik NYDF,
untuk melancarkan koordinasi dan komunikasi, berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan pelajaran, dan mendukung pemantauan berjalan terhadap kemajuan. Pendukung meliputi produsen dan pengguna minyak sawit (https://nydfglobalplatform.org/).

25

Prioritas 3: Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong restorasi hutan
b)	Mendorong perjanjian
perdagangan yang mencakup
konservasi dan SFM serta
mendorong perdagangan
produk pertanian dan produk
berbasis hutan yang bebas
deforestasi.

Perubahan yang signifikan dibutuhkan selama CEPA dinegosiasikan, dari segi proses maupun prioritas untuk menanggapi risiko yang
terkait dengan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia, utamanya seputar hak tanah masyarakat adat, yang diidentifikasi dalam
SIA dan laporan-laporan lain. Naskah proposal UE dan Indonesia saat ini tidak memadai dalam menanggapi masalah lingkungan dan
hak tenurial, antara lain kekhawatiran yang dikemukakan dalam SIA. Keduanya tidak koheren dengan kebijakan UE dan komitmen
deforestasi yang meliputi Rencana Aksi UE.
Seperti disebutkan dalam 1c, mengembangkan sebuah dialog multi-pemangku kepentingan untuk memusyawarahkan ketentuanketentuan CEPA yang relevan, dan mengembangkan peta jalan yang menempatkan minyak sawit dalam perjanjian, sepertinya cara
melangkah ke depan yang paling konstruktif. Forum ini bukan hanya harus membahas naskah TSD. tetapi juga meneliti ketentuanketentuan yang relevan dalam bab-bab lain. Masalah yang harus didiskusikan dapat mencakup:
•	Memasukkan pasal khusus tentang minyak sawit (atau minyak nabati secara umum) ke dalam bab TSD CEPA untuk memastikan
bahwa impor minyak sawit tidak berdampak negatif pada hutan dan penduduknya.
•	Memasukkan pasal khusus tentang hutan di bab TSD. Dalam hal ini, segenap rekomendasi ClientEarth17 untuk bab TSD yang terkait
dengan perlindungan hutan dan hak penduduk yang menggantungkan hidup pada hutan harus dipertimbangkan.
•	Memasukkan ketentuan-ketentuan struktural seperti ketentuan pokok lingkungan sebagai asas penuntun bagi keseluruhan
perjanjian dan komitmen untuk meratifikasi dan melaksanakan secara efektif NDC Indonesia dan daftar pokok perjanjian
lingkungan dan hak asasi manusia sebelum CEPA diberlakukan.
•	Kemungkinan penangguhan atau pengakhiran perjanjian jika hasil penilaian dampak aktual (ex post) ternyata negatif.
•	Walaupun mekanisme penyelesaian sengketa belum diusulkan untuk CEPA, jika FTA Mercosur menjadi preseden, kemungkinan
juga ada kebutuhan akan mekanisme yang diperkuat – terutama jika perhatian lebih besar akan diberikan ke minyak nabati dalam
bab tersebut. Dalam hal ini, rekomendasi-rekomendasi ClientEarth untuk mekanisme pengaduan formal harus dipertimbangkan.
•	Penggunaan kuota, yang naik atau turun sesuai dengan pemenuhan komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak, misalnya
komitmen NDC dari kedua pihak dapat menjadi cara kreatif ke depan untuk menggunakan perdagangan sebagai insentif untuk
melaksanakan komitmen.
•	FTA harus sejalan dengan segenap rekomendasi dalam SIA, meningkatkan tata kelola yang baik, transparansi, dan ketaatan
hukum. Secara khusus, perjanjian ini harus berkontribusi kepada lingkungan yang memampukan bagi kedua pihak untuk
menjunjung komitmen mereka berdasarkan perjanjian hak asasi manusia dan lingkungan multilateral yang sudah menjadi
komitmen mereka.

17

https://www.clientearth.org/eu-indonesia-trade-deal-risks-accelerating-deforestation/

Aksi prioritas.
EFTA-CEPA Indonesia dan naskah draf Indonesia
untuk Bab TSD CEPA UE-Indonesia mencakup
bahasa yang spesifik untuk minyak nabati, jelasjelas ditujukan untuk merinci syarat-syarat bagi
perdagangan produk minyak sawit. Minyak sawit
adalah hambatan besar bagi kemajuan negosiasi
EFTA dan penyebab dibutuhkan waktu delapan
tahun untuk merampungkannya. Swiss memiliki
kuota bilateral 10.000 ton yang meningkat menjadi
12.500 ton per tahun dan juga mengenakan
persyaratan ketertelusuran pada impor.
Akan tetapi, dengan segelintir pengecualian, tarif
impor UE sudah rendah. SIA menunjukkan bahwa
CEPA tidak akan menuntun kepada peningkatan
produksi minyak sawit jika dibandingkan dengan
skenario dasar (yakni kenaikan produksi). SIA
menunjukkan bahwa tanpa langkah-langkah
pengurangan risiko, CEPA akan memperburuk
situasi bagi masyarakat adat dan kondisi buruh.
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Prioritas 3: Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong restorasi hutan
Dan memperkuat implementasi:
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

•	Menilai dampak perjanjian
Lihat aksi 3b SIA untuk CEPA memproyeksikan kenaikan impor UE terhadap produk minyak sawit (walau ada RED II dan tren menurun
Ini sudah menjadi persyaratan.
perdagangan tentang
belakangan ini), sebagai pengganti impor dari negara-negara lain, dan menyorot kebutuhan untuk mengurangi dampak sosial dan
deforestasi dalam SIA dan aneka lingkungan sangat negatif yang cenderung dihasilkan oleh sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya.
penilaian lainnya
Kesimpulan ini menyerukan kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali bab TSD (atau bab-bab lain dalam perjanjian) dan juga cara
UE dan Negara Anggota bekerja sama dengan Indonesia dapat terkoordinasi dengan lebih ketat agar berfokus pada peningkatan kinerja
sektor terkait dengan perlindungan hutan dan hak asasi manusia.
•	Menangani keberlanjutan rantai
pasok, dalam konteks badanbadan komoditas internasional
yang relevan

Lihat butir 1c di atas. Di sini diragukan apakah lembaga komoditas internasional memiliki peran. Dewan Negara-Negara Produsen
Bukan aksi yang bermanfaat.
Minyak Sawit (CPOPC) adalah organisasi antarpemerintah untuk negara-negara penghasil minyak sawit, yang anggotanya saat ini
hanya Indonesia dan Malaysia. Hanya ada sedikit bukti, berdasarkan situs webnya, bahwa organisasi ini bercita-cita mendukung standar
yang lebih baik di industri dan pernyataan bahwa negara menghadapi “... segelintir situasi, terutama yang terkait dengan praktik lestari
dan hambatan perdagangan”, dan motonya, “either we hang together, or we will be hanged separately” (kami tetap bersatu, atau kami akan
digantung sendiri-sendiri), mengisyaratkan pendekatan defensif terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Karena itu, bekerja bersama
CPOPC, alih-alih secara langsung dengan Indonesia, cenderung tidak menghasilkan banyak kemajuan dalam waktu dekat. Namun, terkait
dengan cokelat, UE, yang diwakili oleh Komisi, berpartisipasi dalam Organisasi Kakao Internasional (ICCO), Komisi telah menyatakan UE
dapat mendukung upaya negara-negara produsen (Côte d’Ivoire dan Ghana) untuk menaikkan harga dunia (dan meningkatkan sumber
daya nasional oleh sektor), jika kenaikan tersebut juga disertai komitmen yang jelas untuk menghentikan deforestasi.18

•	Berbagi informasi dan
Lihat aksi 3a.
pengalaman tentang kebijakan
dan kerangka kerja hukum
serta mengidentifikasi aktivitas
bersama untuk memberikan
informasi pengembangan
kebijakan terkait deforestasi dan
degradasi dalam dialog bilateral.

18

Surel Komisi kepada para kolega sektor
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Prioritas 4: Mengalihkan pembiayaan untuk mendukung praktik penggunaan lahan yang lebih lestari
Prioritas ini harus berupa daftar aksi yang diarahkan menuju pelaksanaan secara khusus Prioritas 1, tetapi juga aksi-aksi berdasarkan Prioritas 2 dan 3 yang mendukung Prioritas 1.
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

a)	Menemukan mekanisme
yang dimungkinkan untuk
mempercepat pembiayaan hijau
untuk hutan

Sementara uang dari Norwegia bisa dipandang
sebagai imbalan yang bermanfaat atas kinerja
Indonesia belakangan ini yang dapat berkontribusi
kepada implementasi standar yang ditingkatkan
di sektor minyak sawit, jumlah itu sangat kecil jika
dibandingkan dengan nilai sektor minyak sawit.
Lebih lagi, keefektifan jangka panjang pembayaran
tersebut dapat dipertanyakan: pembayaran yang
dibuat berdasarkan pengaturan serupa dengan
Brasil adalah imbalan atas pengurangan tingkat
deforestasinya, tetapi perubahan baru-baru ini
dalam kebijakan hutan di bawah administrasi
pemerintahan saat ini berisiko merongrong raihan
yang sudah dibuat.

Indonesia telah menyatakan bahwa pihaknya akan menerima target yang lebih ambisius untuk NDC-nya yang terkait dengan
perubahan hutan dan penggunaan lahan jika menerima dukungan internasional. Upaya membantu Indonesia mencapai target ini harus
didukung. Pada tahun 2010, Norwegia berkomitmen untuk menyediakan hingga 1 miliar dollar AS guna mengompensasi Indonesia atas
kemajuan yang dibuat dalam mengurangi tingkat deforestasi. Pada Februari 2019, berdasarkan data yang menunjukkan penurunan
pada 2017, Norwegia mengumumkan pembayaran berbasis hasil pertama, diperkirakan sebesar 20 juta dollar AS, berdasarkan
perkiraan emisi hutan dan data resmi deforestasi pemerintah Indonesia.19
Agar efektif dalam jangka panjang, pembayaran perlu berkontribusi kepada upaya meningkatkan tata kelola dan memperkuat
mekanisme untuk memastikan bahwa produksi minyak sawit memenuhi standar tinggi sehubungan dengan baik konservasi hutan
maupun hak asasi manusia dan tidak harus melalui Pemerintah (seperti yang bisa dilihat pada The Tenure Facility).

b)	Meningkatkan pelaporan
Untuk dimasukkan ke dalam aksi 1c.
perusahaan tentang dampak
aktivitas perusahaan pada hutan

Perusahaan-perusahaan besar sudah menerbitkan
laporan keberlanjutan, beberapa dengan dasbor
web yang dapat diakses oleh publik.

Dan pelaksanaan yang diperkuat dari:
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

•	Mengintegrasikan penilaian
hutan ke dalam dampak proyek
dan mempertimbangkan
panduan dalam pendekatan
pengukuran agar lebih
memahami nilai hutan dan
pembiayaan berisiko hutan

Risiko sering dikaitkan dengan konflik. Lihat
prakarsa The Munden, sehingga klarifikasi dan
penguatan hak ulayat adalah persyaratan utama.

19

Lihat aksi-aksi 2a dan 2b.

Norway starts payments to Indonesia for cutting forest emissions (Norwegia memulai pembayaran ke Indonesia karena mengurangi emisi hutan) (https://www.reuters.com/article/us-indonesia-climatechange-forests/norway-starts-payments-to-indonesia-for-cutting-forest-emissions-idUSKCN1Q70ZY)
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Prioritas 4: Mengalihkan pembiayaan untuk mendukung praktik penggunaan lahan yang lebih lestari
•	Memberi pertimbangan tentang
deforestasi di dalam Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan,
yang mencakup penyusunan
Taksomomi UE untuk
aktivitas ekonomi

Laporan Teknis Taksonomi UE (Juni 2019) menyajikan kerangka kerja untuk mengevaluasi aktivitas dan kontribusinya kepada
pengurangan dan adaptasi perubahan iklim. Laporan ini menyediakan bahasa umum tentang apa yang merupakan aktivitas lestari.
Dalam hal minyak sawit, Taksonomi UE memberi syarat agar bisa diakui telah memberikan kontribusi penting (sehingga layak didanai),
investasi pertanian harus:

Harus dipantau guna memastikan koherensi.

1. menghasilkan pengurangan emisi dari pengelolaan lahan dan ternak secara terus-menerus
2.	menghasilkan peningkatan penyingkiran karbon dari atmosfer dan penyimpanan biomassa di atas dan di bawah tanah melalui
pengelolaan lahan dan ternak, hingga batas tingkat kejenuhan, secara terus-menerus.
3. tidak dilakukan di lahan yang sebelumnya merupakan ‘stok karbon tinggi’.
Penyebutan minyak sawit di bawah judul ‘Manufaktur’ menyatakan bahwa produk dan proses akan dikecualikan dari pembiayaan lestari
jika ‘produk diturunkan dari perkebunan pohon sawit yang benar-benar baru dikembangkan’, dengan pengecualian petani sawit skala
kecil yang beroperasi di perkebunan hutan.

Prioritas 5: Mendukung ketersediaan, kualitas, dan akses terkait informasi tentang hutan dan rantai pasok komoditas. Mendukung penelitian dan inovasi.
Prioritas ini harus berupa daftar aksi yang diarahkan menuju pelaksanaan secara khusus ke Prioritas satu, tetapi juga aksi-aksi berdasarkan Prioritas 2 dan 3 yang bekerja bersama Prioritas 1.
Usulan Langkah UE dalam Rencana Aksi Aksi yang dianjurkan terkait dengan pendekatan koheren tentang UE – Indonesia dan minyak sawit

Prioritas dan hambatan

a)	Mendirikan observatorium UE
untuk deforestasi, degradasi,
dan perubahan tutupan hutan
serta faktor penggerak terkait.

Pengamatan hanya masuk akal jika cara pemanfaatan data serta penggunanya jelas dan saat ini tidak jelas kontribusi yang dapat
Prioritas tidak jelas.
ditambahkan observatorium UE kepada prakarsa-prakarsa yang sudah ada; misalnya, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah
Hanya berguna jika dikaitkan dengan sasaranada deforestasi di dalam konsesinya, dia bisa membeli data satelit Starling dan mengambil tindakan.
sasaran yang konkret dan dibuat berdasarkan
Jika fasilitas tersebut didirikan – dan jika syarat-syarat yang lebih ketat tentang hutan dan hak asasi manusia akan dimasukkan ke
peluasan prakarsa-prakarsa yang ada seperti
dalam CEPA – fasilitas itu bisa digunakan untuk memantau kepatuhan. Prioritas harus diberikan untuk memastikan bahwa tersedia
Starling dan Institut Sumber Daya Dunia (WRI).
informasi tentang kepemilikan, luas, dan lokasi persis perkebunan sawit untuk menentukan legalitas mereka terkait dengan hutan dan
Mekanisme lembaga kliring untuk data dan
lahan gambut, dan juga tuntutan masyarakat adat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012.
informasi seputar perkebunan sawit dan
perdagangan minyak sawit dapat berpotensi
menaikkan transparansi. Sistem SILK yang
dikembangkan untuk SVLK dapat menjadi
pelajaran untuk sektor minyak sawit.

b)	Menelusuri kelayakan Copernicus
untuk memperkuat pemantauan
hutan yang ada dan membentuk
kepemimpinan UE

Lihat 5a. “Blue Book” 2019 untuk kerja sama UE-Indonesia menyebutkan secara khusus sebuah proyek yang akan menggunakan Pengindraan Prioritas tidak jelas.
Jauh Copernicus untuk meningkatkan pemetaan lahan gambut. Namun, tidak ada indikasi di situs Copernicus bahwa proyek ini sudah dimulai.
Penerapannya bisa dibuat lebih luas untuk menyediakan referensi pembanding untuk data deforestasi Indonesia dan termasuk kontribusi dari
budidaya sawit, tetapi ini hanya masuk akal jika dimasukkan ke dalam rencana aksi konkret yang membutuhkan pemantauan data.
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Prioritas 5: Mendukung ketersediaan, kualitas, dan akses terkait informasi tentang hutan dan rantai pasok komoditas. Mendukung penelitian dan inovasi.
c)	Meningkatkan koordinasi di
antara lembaga-lembaga
penelitian

Aksi ini bisa memberi pertimbangan pemberian dukungan UE dan Negara Anggota untuk penelitian produk minyak sawit lestari bagi
para petani kecil dan membuat sistem sertifikasi lebih mudah diakses oleh mereka.

d)	Berbagi praktik UE yang inovatif Mungkin bermanfaat, bergantung pada apakah ada praktik UE yang relevan untuk dibagikan.
tentang ekonomi sirkular,
bioekonomi yang lestari, energi
terbarukan, pertanian cerdas, dll.

Prioritas tidak jelas
Meningkatkan kelestarian perkebunan petani kecil
adalah penting dan harus menjadi prioritas untuk
membangun sistem produksi minyak sawit yang
kokoh – tetapi ini tidak boleh dianggap sebagai
pokok penelitian yang akan dikoordinasikan oleh
lembaga-lembaga penelitian.
Prioritas tidak jelas

Dan memperbanyak pelaksanaan dengan:
•	Membantu negara-negara
produsen dalam menelusuri
kemajuan dalam pelaksanaan
kebijakan, antara lain NDC
seputar hutan; komitmen tanpa
deforestasi, dan perdagangan
terkait. Meningkatkan informasi
tentang sumber daya hutan
dan perubahan penggunaan
lahan untuk memasok informasi
kepada pembuatan kebijakan
multi-pemangku kepentingan

Jika kemajuan penelusuran yang minim adalah alasan kurangnya tindakan untuk mengatasi deforestasi, langkah ini bisa bermanfaat.
Dalam hal ini, prioritas harus diberikan untuk memastikan bahwa tersedia informasi tentang kepemilikan, luas, dan lokasi persis
perkebunan sawit untuk menentukan legalitas mereka terkait dengan hutan dan lahan gambut, dan juga tuntutan masyarakat adat
terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012. Namun, masih ada kemungkinan adanya alasan lain terkait minimnya
perkembangan tersebut.

Prioritas tidak jelas

•	Mendukung pembangunan
sistem informasi global dan
regional untuk memantau
akibat dari kebakaran hutan

Kebakaran hutan adalah masalah global, tetapi tidak jelas bahwa informasi atau pemantauan yang meningkat akan banyak menolong
untuk menguranginya.

Prioritas tidak jelas
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Sudah ada prakarsa Indonesia untuk mengenali tempat kondisi kering yang meningkatkan risiko kebakaran guna membantu pembuat
keputusan bertindak untuk mencegah kebakaran.20 Akar masalah kebakaran telah dianalisis dan proposal untuk menanganinya disarankan.21

Lihat misalnya, (i) Peta Risiko Kebakaran di Global Forest Watch Fires: (https://www.wri.org/blog/2016/07/indonesia-s-dry-season-looms-new-tool-can-predict-daily-forest-fire-risk); (ii) Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Kebakaran Hutan Indonesia (https://www.nec.com/en/global/eco/product/case/2019hl/01.html)
Kebakaran hutan berkecamuk Indonesia, dijelaskan (https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/13/indonesias-raging-forest-fires-explained.html?utm_campaign=newsletter&utm_source=mailchimp&utm_medium=mailchimp-august&utm_term=fire-explainer) Arifudin et. al. (2013)
Program of community empowerment prevents forest fires in Indonesian peat land (Program pemberdayaan masyarakat mencegah kebakaran hutan di lahan gambut Indonesia) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029613000224)

Perundingan-perundingan Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh
(Comprehensive Economic Partnership
Agreement/CEPA) membuka peluang
untuk mewujudkan koherensi kebijakan Uni
Eropa, juga peluang bagi Uni Eropa untuk
mendukung Indonesia dalam implementasi
Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional
(NDC) serta komitmen RI untuk mengakhiri
deforestasi dan melindungi Hak Asasi
Manusia. Hal ini juga akan membantu UE
untuk memenuhi komitmen-komitmen
tanpa deforestasinya.

Fern UK, 1C Fosseway Business Centre, Jalan Stratford, Moreton in Marsh, GL569NQ, Inggris Raya
Fern Brussel, Rue d’Edimbourg, 26, 1050 Brussel, Belgia
www.fern.org

