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Latar Belakang 

Produksi Minyak Sawit dan Deforestasi 
Produksi minyak sawit bertanggung jawab atas emisi global dari efek rumah kaca (GRK) yang besar, 
terutama dari perluasan perkebunan kelapa sawit di negara-negara berhutan tropis, yang menyebabkan 
deforestasi dan drainase pada tanah gambut yang kaya karbon. Indonesia-salah satu penghasil GRK 
terbesar di dunia-adalah titik nol ekspansi perkebunan kelapa sawit. Hampir setengah dari emisi di 
Indonesia datang dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan hutan (termasuk 
kebakaran gambut) (Wijaya, 2017), dan produksi minyak kelapa sawit adalah penyebab utama 
perubahan penggunaan lahan. Meskipun kekompleksan dinamika deforestasi dan ketidakpastian yang 
tinggi dari data yang ada menyulitkan untuk mengetahui secara persis penggerak ekonomi mana yang 
menjadi penggerak utama perubahan penggunaan lahan, telah terbukti bahwa kelapa sawit adalah salah 
satu penyebab utama, baik langsung maupun tidak. Kita tahu bahwa di Indonesia sekitar 28 juta hektar 
hutan telah hilang antara tahun 1990 dan 2005. Namun, hanya 5 juta hektar dari lahan itu ditanami oleh 
pohon kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang menerima lahan berhutan 
untuk kemudian ditanam kelapa sawit, hanya menebang pohonnya, yang memang mempunyai nilai 
ekonomi langsung yang lebih tinggi, namun tidak pernah menanam pohon kelapa sawitnya. Di Riau, 
kurang dari setengah lahan yang diberikan izin kelapa sawit antara tahun 1970 dan 2007 ditanam sawit, 
dan di Kalimantan, hanya sekitar 5 persen dari konsesi izin yang diberikan ditanam sawit sampai tahun 
2010, sementara banyak dari lahan tersebut telah ditebang pohonnya untuk diambil kayunya (Dwyer, 
2015).  

Dengan meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit, lahan berhutan mengalami tekanan yang 
semakin meningkat. Proyeksi permintaan minyak sawit menunjukkan bahwa setelah tahun 2020, 
bahkan jika produksi pada perkebunan kelapa sawit yang ada ditingkatkan, upaya menghindari 
deforestasi lebih lanjut akan semakin menantang (Wicke B, 2011)1. Ini berarti bahwa perusahaan yang 
berpartisipasi dalam rantai pasokan minyak sawit dan pemerintah setempat dan nasional harus 
menciptakan kebijakan yang kuat untuk mewajibkan ekspansi dilakukan hanya di lahan marjinal atau 
lahan terdegradasi. Selain itu, untuk mengurangi dampak iklim, lahan perkebunan yang mengganggu 
hidrologi kubah gambut harus dipensiunkan dan daerahnya dikembalikan ke fungsi ekosistem aslinya. 

Produksi Minyak Sawit Global 
Saat ini, produksi dan ekspor minyak sawit terutama terpusat di Indonesia dan Malaysia, yang 
menghasilkan sekitar 85 sampai 90 persen dari pasokan global-diperkirakan 60 juta metrik ton (MT) 
pada tahun 2016.2  Indonesia adalah negara produsen terbesar di dunia, yang menghasilkan sekitar 36 
MT minyak sawit pada tahun 2016, diikuti oleh Malaysia dan Thailand yang masing-masing 
menghasilkan sekitar 21 MT dan 2 MT. Pertumbuhan industri ini digerakkan oleh ekspor. Pada tahun 
1960an, ketika produksi global kurang dari 2 MT, sekitar setengah dari jumlah minyak sawit itu yang 

 
1 Studi tahun 2011 ini menunjukkan bahwa di Indonesia, proyeksi produksi berkisar antara 31 sampai 63 metrik ton (MT) 
minyak sawit mentah (CPO) per tahunnya pada 2020. Pada skenario yang paling optimal (mengubah lahan terdegradasi saja 
dan meningkatkan hasil panen dari 3,4 MT CPO per hektar per tahun menjadi 5,9 MT per hektar per tahun) ekspansi lahan 
kelapa sawit menjadi lahan berhutan hanya terbatas pada 1 juta hektar saja. Namun, jika hasil panen tidak ditingkatkan, maka 
perubahan penggunaan lahan dapat meningkat sampai 28 juta hektar. Ketersediaan lahan terdegradasi pada saat studi 
dilakukan hanya 12,5 juta hektar. 
2 https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166 

https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166
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diekspor. Pada tahun 2014, sekitar 75 persen dari produksi global yang diekspor, yang membuat 
permintaan global menjadi penggerak utama ekspansi kelapa sawit. Afrika Tengah dan Barat, tempat 
kelapa sawit berasal, adalah satu-satunya wilayah dimana minyak sawit diproduksi utamanya untuk 
konsumsi domestik. Terkait produktivitas, Malaysia merupakan penghasil panen terbesar per hektarnya 
(lebih dari 4 MT) diikuti oleh Kolombia dan kemudian Indonesia (kurang dari 4 MT), sementara Afrika 
menghasilkan panen terkecil dengan hanya 1,5 MT atau lebih rendah (Byerlee, 2017). 

Di Indonesia, produksi minyak sawit untuk komersil sudah ada sejak awal abad ke-20, ketika hasil 
produksi di Sumatera didapati jauh melampaui hasil di Afrika (Tate, 1996). Peran pemerintah dalam 
sektor minyak sawit di Indonesia mulai tumbuh pada tahun 1960an. Pada pertengahan 1980an, 
pemerintah mulai mendorong lebih banyak investasi swasta, yang mengakibatkan perusahaan-
perusahaan Indonesia dan asing (terutama Malaysia dan Singapura) melakukan investasi besar di sektor 
ini. Selain itu, Bank Dunia membiayai beberapa skema perkebunan kelapa sawit, terutama terkait 
dengan program Transmigrasi Indonesia. Indonesia adalah produsen kelapa sawit dengan biaya produksi 
terendah di dunia karena rendahnya biaya tenaga kerja dan lahan di Indonesia. Biaya produksi Indonesia 
yang rendah dan hasil yang relatif tinggi menjadikan sektor minyak kelapa sawit sebagai opsi yang 
menarik bagi investor. Dimulai pada tahun 1990-an, pertumbuhan kelapa sawit meningkat di Sumatera 
dan Kalimantan dengan adanya investasi besar dari Malaysia dan Singapura. Untuk menarik investasi 
lebih lanjut, pemerintah menawarkan persyaratan yang wajar bagi konsesi besar, selain juga manfaat–
manfaat lainnya.  

Pada tahun 2006, Indonesia menyusul Malaysia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di 
dunia, dan pada tahun 2008, Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini, 
minyak sawit menyumbang sekitar setengah dari ekspor pertanian Indonesia dengan sekitar 70 persen 
kelapa sawit di Indonesia ditanam di Sumatera (Byerlee, 2017) dan sebagian besar sisanya ditanam di 
Kalimantan. Papua saat ini dianggap sebagai daerah perbatasan yang sangat terancam oleh ekspansi 
kelapa sawit.  

Produksi Minyak Sawit di Lahan Gambut 
Sekitar 20 persen dari kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia ditanam di tanah gambut. Lahan gambut 
di Indonesia meliputi sekitar 14,9 juta hektar (Osaki M., 2016) tetapi diperlukan perlindungan jangka 
panjang terhadap area yang lebih luas, yaitu sekitar 22 juta hektar, karena hidrologi lahan gambut. 
Tanah gambut tersebut terdistribusi di tiga provinsi: Sumatera (6,44 juta hektar - 43 persen), Kalimantan 
(4,78 juta hektar - 32 persen) dan Papua (3,69 juta hektar - 25 persen) (Osaki M., 2016). Produksi minyak 
sawit di tanah gambut ada di Sumatera (sekitar 1,3 juta hektar dari total 6,44 juta hektar), dan 730.000 
hektar dari produksi minyak sawit di tanah gambut ada di Kalimantan3. Wetlands International 
memperkirakan produksi minyak sawit di lahan gambut di Indonesia menyebabkan sekitar 438 juta ton 
emisi CO2 setiap tahunnya. Satu hektar hutan di lahan gambut yang ditebangi untuk kelapa sawit dapat 
melepaskan sekitar 3.750-5.400 ton karbon dioksida selama 25 tahun dibandingkan dengan satu hektar 
hutan yang ditebangi pada tanah mineral, yang melepaskan antara 500 sampai 900 ton4. Jadi, 
pentingnya tidak mengeringkan lahan gambut tidak boleh diremehkan. Pada bulan Desember 2016, 

 
3 https://www.wetlands.org/casestudy/towards-sustainable-palm-oil/ 
4 http://www.savethefrogs.com/d/threats/palm/images/2010-Yule-Peat-Swamp-Forests.pdf 

https://www.wetlands.org/casestudy/towards-sustainable-palm-oil/
http://www.savethefrogs.com/d/threats/palm/images/2010-Yule-Peat-Swamp-Forests.pdf
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Pemerintah Indonesia menandatangani undang-undang moratorium konversi lahan gambut, yang 
menyatakan bahwa kegiatan yang menurukan fungsi hidrologi tanah gambut adalah ilegal.  

Produksi Petani Kelapa Sawit Kecil Indonesia 
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Daemeter Consulting pada tahun 2015, sekitar 40 persen dari 
total penanaman kelapa sawit dimiliki atau dikelola oleh petani kecil Indonesia. Ini berarti sekitar 35 
persen dari minyak sawit mentah (CPO) yang diproduksi di Indonesia (Daemeter, 2015). Petani kecil ada 
di seluruh Indonesia dan karena itu merupakan bagian penting dari solusi produksi berkelanjutan, 
meskipun komposisi mereka bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, baik dalam hal pangsa dari 
total dan apakah mereka independen atau terikat dengan konsesi perusahaan. Meningkatkan produksi 
petani kecil dan meningkatkan mata pencaharian petani kecil dapat berkontribusi secara signifikan 
terhadap keseluruhan produktivitas kelapa sawit. Namun, ini mungkin tidak mengurangi dampak 
perkebunan petani kecil terhadap lingkungan. Bahkan hal ini bisa memiliki efek terbalik dan 
meningkatkan ekspansi mereka ke area hutan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menggunakan 
pendekatan yang hati-hati dalam melakukan intervensi kepada petani kecil, dalam parameter 
perencanaan lanskap yang efektif, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan terhadap 
lingkungan. 

Permintaan Minyak Sawit Dalam Negeri 
Selain menjadi eksportir minyak sawit terbesar, Indonesia adalah konsumen minyak sawit kedua 
terbesar setelah India. Pada paruh pertama dekade ini, pemerintah Indonesia memberikan insentif 
tambahan untuk meningkatkan kapasitas penyulingan domestik dengan mengurangi pajak ekspor pada 
minyak sulingan dari 25 persen menjadi 10 persen pada tahun 2012 dan kemudian menjadi 0 persen 
pada tahun 2014. Baru-baru ini, pada tahun 2015, pemerintah mengamanatkan peningkatan campuran 
biodiesel hingga 20 persen dan kemudian menjadi 30 persen yang direncanakan pada 2020 dan 
menetapkan subsidi Dana Minyak Sawit (CPO Fund) untuk produksi biodiesel. Keduanya memberikan 
insentif tambahan untuk peningkatan produksi minyak sawit dan kapasitas pengilangan domestik. 
Penggunaan biodiesel saat ini sekitar 2-3 miliar liter per hari. Jika mandat ini dipenuhi seluruhnya, 
tingkat biodiesel akan meningkat menjadi sekitar 12 miliar liter per hari pada mandat 30 persen, dan 
mandat konsumsi biodiesel terus meningkat karena konsumsi solar secara keseluruhan di Indonesia 
diproyeksikan akan terus meningkat secara stabil. Karenanya mandat ini dapat mendorong peningkatan 
lima kali lipat dalam konsumsi biodiesel selama 8 tahun ke depan5. Namun, hingga saat ini mandat 
tersebut belum tercapai. Jadi, sementara ancaman tetap tinggi, masih ada waktu untuk bertindak dan 
tindakan ini akan menjadi penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah keberlanjutan yang 
memadai diberlakukan. 

Pembuatan Kebijakan pada Penggunaan Lahan di Indonesia 
Karena konteks pembuatan kebijakan di Indonesia sangatlah kompleks, pengelolaan ekspansi kelapa 
sawit menjadi sebuah tantangan. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) masing-masing memegang 
otoritas untuk berbagai aspek pengambilan keputusan seputar produksi minyak sawit. Sejak tahun 2000, 
desentralisasi telah menggeser keputusan pembangunan lokal ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan 
desa, dan memungkinkan keputusan pemberian lisensi dibuat di tingkat lokal. Ini berarti bahwa tidak 

 
5 Stephanie Searle, ICCT, Komentar Pribadi 
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ada lembaga atau badan pemerintah yang memiliki otoritas penuh atas keputusan penggunaan lahan. 
Namun demikian, menangani keputusan penggunaan lahan sangatlah penting untuk mencapai 
keberlanjutan jangka panjang di sektor kelapa sawit. 

Pelajaran dari Pemberian Hibah (2012-2017)6 

Latar Belakang 
Sejak tahun 2012, Packard Foundation, bekerja sama dengan Yayasan Iklim dan Aliansi Penggunaan 
Lahan (CLUA), telah mendanai kerja-kerja untuk mengurangi dampak iklim dari industri kelapa sawit 
dengan memperlambat konversi lahan gambut dan hutan asli menjadi perkebunan baru, memfokuskan 
pada geografi Indonesia.  Pada tahun 2014, Packard Foundation menerbitkan sebuah strategi7 untuk 
mengurangi emisi dari budidaya kelapa sawit di Indonesia.  

Menjelang akhir tahun 2016, setelah lebih dari tiga tahun mendukung pekerjaan yang bertujuan untuk 
menghentikan laju konversi hutan yang disebabkan oleh ekspansi industri kelapa sawit dan mendekati 
akhir dari tiga tahun pertama Strategi Minyak Sawit, Packard Foundation terlibat dalam proses 
konsultatif dengan penerima hibah dan mitra inti lainnya untuk melihat kembali apa yang telah dicapai 
dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam strategi lima tahun ke depan. Bekerja sama 
dengan CLUA, Packard Foundation mengadakan dua lokakarya langsung dengan penerima hibah dan 
mitra, serta konsultasi ad hoc lainnya. Lokakarya dan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk 
mempertemukan komunitas praktik untuk mengulas kemajuan yang telah diperoleh pada tahun-tahun 
awal penerapan Strategi Minyak Sawit, merefleksikan perkembangan utama di arena domestik dan 
internasional berkaitan dengan strategi, secara kolaboratif menghasilkan gagasan mengenai kemana 
hibah di bawah strategi dapat difokuskan selama tiga sampai lima tahun ke depan untuk 
memaksimalkan dampak dan kemanjurannya, dan melibatkan para peserta untuk bersama-sama 
mengembangkan strategi yang telah direvisi.  

Proses peninjauan strategi juga termasuk meninjau kembali kemajuan yang telah dilaporkan melalui 
laporan penerima hibah, artikel pers, dan informasi lainnya. Selain itu, pada tahun 2016 dan awal 2017, 
CLUA melaksanakan evaluasi lima tahun, termasuk evaluasi independen terhadap CLUA Indonesia 
Initiative dan keterlibatan CLUA dalam Strategi Minyak Sawit dan Strategi Bioenergi milik Packard 
Foundation. Pelajaran dari kedua laporan telah dipertimbangkan dalam peninjauan strategi ini. Proses 
peninjauan ini memeriksa kemajuan, tantangan, dan pembelajaran yang didapat dari Strategi Minyak 
Sawit 2014-2017, dan penghibahan kami sebelum tahun 2014 untuk menginformasikan kepada kami 
mengenai cara untuk memperbaiki pendekatan kami dan menyesuaikan harapan dan prioritas kami.  

Pendekatan Sisi Permintaan 
Pendekatan “sisi permintaan” berfokus kepada pengerahan pembeli dan pedagang untuk memberikan 
insentif agar produsen memperbaiki praktik produksinya. Meskipun batas antara pelaku rantai pasokan 
tidak selalu jelas (misalnya beberapa pedagang adalah juga produsen), tujuan utama dari pendekatan 
sisi permintaan adalah untuk mengubah permintaan pasar dan keuangan pada produsen. Selama 
beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan yang berjanji untuk menghilangkan deforestasi 

 
6 Lihat Climate and Land Use Palm Oil Strategy Review (2012-2017) untuk informasi lebih lanjut. 
7 Lihat Reducing Emissions from Oil Palm Cultivation in Indonesia (2014) untuk informasi lebih lanjut. 

https://orchard.packard.org/Teams/CS/Climate/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Teams/CS/Climate/LandUse/Strategy/Palm%20Oil/Palm%20Oil%20Strategy%202018-2021/Palm%20Oil%20Strategy%20Review_2014-2017_FinalDraft.docx&action=default
https://www.packard.org/wp-content/uploads/2014/09/Palm-Oil-Strategy_Final-8.27.14.pdf
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dari rantai pasokan mereka. Laporan Forest Trends pada bulan Maret 2017 yang melacak komitmen 
perusahaan terhadap rantai pasokan bebas deforestasi memperkirakan bahwa, dari sekitar 720 
perusahaan (termasuk produsen, pengolah, pedagang, produsen, dan pengecer) yang rantai pasokannya 
terpapar komoditas “Empat Besar” (sawit, kayu dan bubur kayu, kedelai, dan/atau ternak), sekitar 450 
perusahaan telah membuat 760 komitmen8 untuk mengurangi dampak deforestasi dalam rantai 
pasokan mereka. Laporan menunjukkan peningkatan 31 persen dalam jumlah komitmen pada 2017 
dibandingkan dengan 2016 (Donofrio, 2017). Dari perusahaan-perusahaan yang dilacak, perusahaan 
yang berhubungan dengan kelapa sawit dan kayu dan bubur kayu jauh lebih banyak membuat 
komitmen daripada perusahaan-perusahaan yang menangani kedelai dan ternak, sebagian dikarenakan 
kelapa sawit dan kayu dan bubur kayu memiliki skema sertifikasi yang sudah lama berlaku dan telah 
mengambil porsi lebih besar di pasar komoditas.  

Kemajuan untuk memastikan komitmen rantai pasokan yang Tanpa Deforestasi, Tanpa Ekspansi di Lahan 
Gambut dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) telah terjadi lebih cepat daripada yang diharapkan, sehingga 
menimbulkan serangkaian tantangan baru berkenaan dengan kebutuhan untuk mengatasi kompleksitas 
penerapan komitmen ini. Hampir semua dari 450 perusahaan telah berkomitmen untuk mempunyai 
rantai pasokan yang bisa dilacak sepenuhnya paling lambat tahun 2020. Namun, tetap ada tantangan 
besar dalam memantau perusahaan produsen menengah dan kecil dan menekan mereka untuk 
mengubah praktik mereka. Selain itu, banyak perusahaan yang telah membuat komitmen sulit untuk 
melaksanakan komitmen mereka sepenuhnya dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Verifikasi 
independen atas implementasi komitmen tanpa deforestasi sulit dilakukan. Perusahaan dan penyedia 
layanan pihak ketiga semakin menyadari kesulitan dalam mengukur kemajuan nyata terhadap kerangka 
waktu yang realistis. Peran LSM yang tepat dalam menekan perusahaan-perushaan untuk melakukan 
lebih dari praktik-praktik bisnis-seperti-biasa juga sulit. Pertanyaan yang muncul  adalah apakah LSM 
terlalu banyak memberikan “green cover” melalui keterlibatan industri mereka, dan pada titik mana 
keterlibatan tersebut menjadi kontra-produktif. 

Kedepannya, kami melihat perlunya fokus yang lebih terkonsentrasi pada upaya untuk memastikan 
penerapan yang transparan dan verifikasi komitmen perusahaan. Perusahaan perdagangan minyak 
sawit besar (Wilmar, Cargill, Asian Agri, GAR, Musim Mas, IOI) telah memiliki komitmen NDPE yang 
mencakup sebagian besar CPO yand diperdagangkan, namun tetap saja implementasi komitmennya 
tersendat-sendat. Oleh karena itu, tekanan yang terus menerus diberikan kepada perusahaan-
perusahaan ini untuk menindak lanjuti komitmen mereka tentunya memang diperlukan, tetapi mungkin 
tidak cukup. Selain itu, kerja advokasi tambahan masih diperlukan untuk mengubah praktik perusahaan 
produsen yang masih tidak patuh. Kapasitas dan pemberdayaan di tingkat masyarakat untuk menjadi 
pengawas dan membuat perusahaan untuk bertanggung jawab di lapangan tetaplah terbatas, seperti 
halnya kapasitas penyedia layanan independen untuk membantu perusahaan menerapkan komitmen 
mereka. Upaya-upaya tersebut tetap harus diteruskan untuk meningkatkan mutu standar seperti 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memenuhi standar yang lebih ketat seperti RSPO 
Next. Akhirnya, sejauh ini strategi kami terfokus pada permintaan minyak sawit dari Uni Eropa dan pasar 
A.S., namun kami tetap harus meningkatkan dukungan kepada penerima hibah untuk mengeksplorasi 
taktik guna menangani permintaan dari Cina, India, dan Indonesia. 

 
8Satu perusahaan mungkin membuat lebih dari satu komitmen karena setiap komitmen mungkin ditujukan untuk 
komoditas tertentu (misalnya kedelai, minyak sawit, bubur kayu dan kertas). 
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Sehubungan dengan upaya yang difokuskan pada sektor keuangan, meskipun kemajuan telah dicapai 
pada penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) baik secara internasional maupun 
dalam sektor perbankan di Indonesia, masih banyak produksi minyak sawit Indonesia yang dibiayai 
secara pribadi melalui keluarga-keluarga kaya di Indonesia dan bank-bank Cina dan Asia Tenggara yang 
jauh lebih sulit untuk dipengaruhi dibandingkan bank-bank internasional. Meskipun sekarang kami tahu 
lebih banyak daripada empat tahun yang lalu, titik masuk yang paling efektif untuk mempengaruhi 
pengaruh keuangan atas produksi minyak sawit di Indonesia telah tersamarkan oleh kurangnya 
transparansi sektor perbankan swasta.  

Tantangan terhadap kemajuan sektor keuangan juga termasuk kurangnya uji tuntas yang efektif dimana 
para investor dapat memverifikasi kepatuhan perusahaan kliennya terhadap komitmen NDPE, dan 
kurangnya informasi yang luas dan tersedia untuk publik tentang aliran keuangan yang dapat digunakan 
untuk memobilisasi tekanan publik pada pelaku sektor keuangan. Menyelaraskan dan mengoordinasikan 
sektor keuangan dan perbankan di seputar pesan yang konsisten dan memberikan pengelola aset dan 
bank-bank utama contoh kasus bisnis yang meyakinkan agar mereka berinvestasi dalam produksi 
komoditas NDPE adalah kedua bidang yang memerlukan fokus lebih lanjut. 

Upaya-upaya dan kebijakan di negara-negara sisi permintaan seperti larangan Norwegia terhadap 
pengadaan dan penggunaan publik terhadap biofuel berbasis minyak sawit, keputusan parlemen Uni 
Eropa untuk melarang biofuel yang berasal dari kelapa sawit, dan pengumuman menteri lingkungan 
hidup Perancis tentang rencana mereka untuk menghentikan “deforestasi impor” telah mendapatkan 
perhatian negara-negara produsen, serta menunjukkan peluang lebih lanjut untuk memanfaatkan sinyal 
negara-negara konsumen untuk melakukan perubahan di negara-negara produsen. Diperlukan juga 
analisis lebih lanjut dari strategi sisi permintaan di negara-negara seperti Cina dan India yang kemudian 
dapat diperbandingkan.   

Pendekatan Sisi Penawaran 
Pendekatan dari “sisi penawaran” untuk Strategi Minyak Sawit berfokus pada perbaikan kondisi tata 
kelola dalam lanskap-lanskap tempat kelapa sawit diproduksi, melibatkan para pemangku kepentingan 
lokal secara langsung dalam praktik pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca dari ekspansi kelapa sawit. Salah satu jalan yang bisa kita gunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut adalah di tingkat yurisdiksi, melalui apa yang kami sebut “pendekatan 
yurisdiksi.” Pendekatan yurisdiksional bertujuan untuk menggabungkan insentif sektor publik dan 
swasta dengan cara yang mengoperasionalkan komitmen sektor publik dan swasta untuk mengurangi 
deforestasi di yurisdiksi sub-nasional (misalnya provinsi atau kabupaten) dan menjadikan produksi 
minyak sawit NDPE berkelanjutan dan menguntungkan.  

Kami menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan keberhasilan proyek percontohan yang 
menggunakan pendekatan yurisdiksional. Pertama, ketiadaan insentif materi untuk melakukan 
perubahan (misalnya pendanaan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD+]) 
belum ditawarkan ke yurisdiksi sub-nasional. Demikian juga komitmen perusahaan untuk mendapatkan 
sumber dan keuangan yurisdiksional yang belum ditafsirkan menjadi penawaran yang dapat dibiayai 
perbankan). Tanpa insentif-insentif tersebut, pemerintahan sub-nasional dan pelaku yurisdiksi memiliki 
sedikit insentif untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan di tingkat yurisdiksi. Hal ini menjadi 
tantangan bagi LSM-LSM yang bekerja di tingkat yurisdiksional untuk mengidentifikasi cara-cara yang 
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produktif untuk melibatkan perusahaan produsen dan masyarakat dalam model-model alternatif untuk 
pembangunan pedesaan dimana mereka dapat berbagi dan saling memahami satu sama lain. Akibatnya, 
standar kinerja yurisdiksi dan mekanisme akuntabilitas yang selaras untuk memastikan penerapan 
standar ini belum bisa diwujudkan.  

Ternyata mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perjanjian pengadaan preferensial (preferential 
sourcing) di tingkat yurisdiksional lebih sulit dari yang diperkirakan. Misalnya, meskipun Unilever (yang 
berkomitmen untuk mendapatkan sumber preferensial dari yurisdiksi progresif pada tahun 2015) 
sedang menilai potensi kegiatan pengadaan preferensial di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan 
Riau, hingga saat ini perusahaan tersebut belum menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan para 
pemangku kepentingan di tingkat yurisdiksional, mungkin sebagian dikarenakan peta sumber pasokan  
yang lintas yurisdiksi. Sehubungan dengan pemetaan sumber pasokan, ketelusuran minyak sawit dari 
hulu ke tingkat pabrik, di mana minyak sawit diekstrasi dari tandan buah segar (TBS) cukup mudah; 
namun, ketelusuran lebih jauh ke hulu bahkan sebelum penggilingan ke sumber perkebunan/petani, 
terutama di wilayah yang didominasi oleh produsen petani kecil, jauh lebih menantang namun tetap 
diperlukan supaya bisa sepenuhnya memetakan, memahami, dan mentransformasi seluruh sumber 
pasokan. Oleh karena itu, standar bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mencapai ketertelusuran 
sendiri menjadi tinggi. Pengadaan skala yurisdiksional akan membuat ketertelusuran hingga ke 
petani/lapangan menjadi tidak terlalu penting di mata perusahaan-perusahaan individu. 

Secara keseluruhan, ada beberapa insentif untuk kelangsungan dukungan politik untuk kebijakan-
kebijakan progresif. Salah satu cara untuk memastikan kesinambungan adalah dengan menawarkan 
insentif fiskal untuk kinerja yang baik yang akan hilang jika kebijakan tersebut berubah dan 
mengakibatkan penurunan kinerja dan insentif terkait. Meskipun insentif fiskal tetap belum terbukti, 
umumnya diyakini bahwa insentif-insentif tersebut dapat secara efektif meningkatkan kinerja pada skala 
yurisdiksi. Satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi gubernur progresif atau kepala daerah yang 
saat ini membela keberlanjutan diganti dengan pemimpin yang kurang progresif, sehingga menimbulkan 
risiko politik yang perlu dikelola. Perubahan kebijakan yang konkret dan dukungan dari pemangku 
kepentingan aktif perlu dilakukan di dalam yurisdiksi untuk memastikan keberlanjutan pendekatan 
yurisdiksi jangka panjang. Pendekatan ini akan memakan waktu, upaya terfokus, dan kolaborasi yang 
kuat di antara pemangku kepentingan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan sektor publik. 

Upaya untuk terlibat dengan perusahaan progresif bahkan belum menghasilkan konstituensi perusahaan 
yang terkoordinasi, yang menjadi syarat untuk perubahan kebijakan. Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), 
yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB pada bulan September 2014 oleh Kamar 
Dagang Indonesia dan empat perusahaan minyak sawit terkemuka, bertujuan untuk menjadi sebuah 
perjanjian dari inisiatif industri di antara perusahan-perusahaan minyak sawit terkemuka yang 
berkomitmen untuk melaksanakan praktek industri yang berkelanjutan. Pembubaran IPOP9, terutama 
akibat serangan balik dari para pelaku industri yang kurang progresif dan pengaruh mereka atas 
pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa perusahaan cenderung kurang dapat mengambil tindakan 

 
9 Seperti yang diutarakan pada evaluasi CLUA, IPOP bukanlah kegagalan. IPOP meningkatkan profil berbagai isu lingkungan 
hidup dan sosial yang relevan dengan pertumbuhan industri minyak sawit di Indonesia, mendudukkan perusahaan dan 
organisasi masyarakat sipil bersama, dan membuka jalur komunikasi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, 
dan menajamkan fokus pada kelemahan standar praktik, kapasitas tenaga terampil, dan kebijakan pemerintah yang ada di 
Indonesia yang diperlukan untuk membuat perubahan yang lestari. 



Strategi Minyak Sawit Packard Foundation Terbaru 2018-2021 10 
 

kolektif untuk memajukan perubahan kebijakan di Indonesia kedepannya. Kemauan untuk melakukan 
aksi untuk memenuhi komitmen NDPE utamanya harus berasal dari perusahan itu sendiri – oleh karena 
itu, tekanan terus menerus dan langsung pada perusahaan dan upaya untuk melibatkan perusahaan-
perusahaan sangatlah penting.  

Di lapangan, memantau aktivitas perusahaan dapat menjadi tantangan. Terdapat kekurangan data 
mengenai batas-batas konsesi aktual, sumber pasokan pabrik, dan sejauh mana petani kecil 
bertanggung jawab atas deforestasi. Kekurangan orang di lapangan menjadi hambatan untuk 
memverifikasi data yang ada secara efektif. Selain itu, ketika data tersedia, terdapat tantangan untuk 
memastikan bahwa data dapat dan memang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah sub-
nasional untuk mengelola risiko kebakaran, mengatasi konflik sosial, dan menginformasikan kampanye 
dan aksi korporasi.  

Inisiatif Satu Peta Pemerintah Indonesia, sebuah upaya nasional untuk menyatukan data penggunaan 
lahan, penguasaan lahan, dan data spasial lainnya (termasuk luas lahan gambut) ke dalam satu database 
untuk Indonesia, dipandang sebagai solusi potensial untuk mengatasi konflik lahan di Indonesia. Dengan 
demikian, ada peningkatan pengakuan akan kebutuhan untuk memperkuat peran Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengembangan Satu Peta ini. Hal yang juga penting adalah 
perlunya mengadopsi model pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan mengumpulkan bukti 
yang menunjukkan yang menunjukkan bagaimana hal itu dapat terwujud di tingkat nasional dan sub-
nasional, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan opsi pengembangan ekonomi atau alternatif 
bagi petani kecil. 

Konsep alternatif atau kontra narasi di Indonesia masih relatif baru. Meskipun konsensus yang umum 
saat ini adalah bahwa narasi alternatif yang efektif harus dibangun sendiri di Indonesia, data bukti untuk 
mendukung pengembangan narasi ini di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, komunikasi 
terkoodinasi yang mudah dipahami pembuat kebijakan, pemimpin yang berpengaruh, dan publik pada 
umumnya yang dapat mendorong wacana publik yang produktif, serta koordinasi dan kapasitas 
kampanye di antara para pelaku penyebaran pesan-pesan ini masih kurang. 
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Tujuan Strategi dan Teori Perubahan 

Tujuan Jangka Panjang 
Tujuan Strategi Minyak Sawit Packard Foundation adalah untuk mengkatalisasi sebuah perubahan 
transformasional dalam industri kelapa sawit menjadi industri yang rendah karbon, pro petani kecil, dan 
menghormati norma-norma internasional terkait dengan perlindungan hak atas tanah, hak tenaga kerja, 
dan nilai keanekaragaman hayati, dan yang mengatasi masalah turunan terkait dengan perkebunan yang 
sudah dikembangkan. 

Tujuan Jangka Pendek 
Tingkat konversi lahan gambut dan hutan asli ke kelapa sawit di Indonesia trennya menurun tajam pada 
akhir tahun 2021. 

Teori Perubahan 
Mengubah sektor minyak sawit menjadi sektor yang rendah karbon, pro petani kecil, dan menghormati 
norma-norma internasional yang terkait dengan perlindungan nilai-nilai hak atas tanah, hak tenaga 
kerja, dan nilai keanekaragaman hayati, dengan Indonesia sebagai fokus utama, akan secara signifikan 
mengurangi angka emisi gas rumah kaca yang telah diproyeksikan. Karena sebagian besar emisi dari 
kelapa sawit di Indonesia terkait dengan drainase tanah gambut, perwujudan sektor kelapa sawit rendah 
karbon memerlukan penghentian ekspansi perkebunan kelapa sawit pada tanah gambut yang kaya 
karbon dan secara drastis mengurangi deforestasi terkait minyak kelapa sawit. Tekanan deforestasi 
industri kelapa sawit di Indonesia akan sangat berkurang jika ada tata kelola yang kuat dan penegakan 
hukum (termasuk moratorium perluasan lahan gambut), peningkatan produktivitas di seluruh 
perkebunan di semua ukuran (termasuk pertanian skala kecil), dan di mana ekspansi perkebunan hanya 
terjadi di lahan yang sudah terdegradasi. Permintaan minyak sawit global diproyeksikan akan terus 
meningkat setelah tahun 2020, oleh karena itu diperlukan kebijakan kuat yang dapat memastikan 
ekspansi tersebut hanya terjadi melalui peningkatan produksi atau ekspansi di lahan marjinal dan lahan 
terdegradasi. Jika moratorium minyak sawit diberlakukan secara penuh, kemungkinan kami akan 
mencapai tujuan jangka pendek kami. 

Diperlukan strategi baik dari sisi permintaan maupun sisi pasokan untuk mencapai transformasi sektor 
minyak sawit. Pada akhirnya, perlindungan lanskap yang kaya karbon membutuhkan rezim hak atas 
tanah yang jelas, proses perencanaan tata ruang yang baik, proses perizinan yang transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan, rantai pasokan yang dapat ditelusuri, dan upaya penegakan hukum yang secara 
politik sah di negara-negara produsen.  

Untuk menciptakan tata kelola dan penegakan hukum yang kuat yang diperlukan untuk menekan 
ekspansi kelapa sawit di lahan gambut, inti teori perubahan kami adalah tekanan yang cukup dapat 
dibebankan pada perusahaan konsumen, pedagang, dan produsen swasta sehingga yurisdiksi produsen 
minyak sawit yang tidak memiliki kebijakan kuat untuk membatasi ekspansi kelapa sawit ke lahan 
marjinal atau terdegradasi akan mengalami kerugian bisnis. Selain itu, insentif fiskal yang relevan dari 
pemerintah nasional ke pemerintah daerah (seperti distribusi penerimaan dana umum proporsional 
dengan tutupan hutan) akan menjadi insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melindungi dan 
memulihkan hutan. Kami menyadari bahwa bahkan dengan ancaman kehilangan bisnis dan insentif 
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memadai dari pemerintah nasional, beberapa pemerintah daerah tidak akan mau berubah tanpa bukti 
bahwa pendekatan alternatif dapat berhasil. Oleh karena itu, kami akan memusatkan sumber daya kami 
di tiga kabupaten prioritas di Riau dan Kalimantan Barat untuk menunjukkan kelayakan pendekatan ini. 
Hal penting untuk keberhasilan pendekatan semacam ini adalah kapasitas masyarakat setempat dan 
organisasi-organisasi di Indonesia dalam mengambil peran kepemimpinan dan mengembangkan visi 
Indonesia untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan yang melindungi hutan dan lahan gambut. Kami 
akan melakukan pendanaan kami sedemikian rupa sehingga membangun kapasitas di Indonesia, baik di 
tingkat daerah maupun nasional, dan meningkatkan kepemimpinan dan kepemilikan lokal atas 
pemikiran strategis di balik narasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Pendekatan Kami dalam Pelaksanaan  
Industri minyak sawit dicirikan oleh rantai pasokan yang kompleks - melibatkan banyak perusahaan dan 
negara produsen, pembeli, dan pasar yang beragam – sehingga memerlukan banyak titik masuk dan 
taktik. Upaya-upaya yang dilakukan selama fase pertama Strategi Minyak Sawit menegaskan bahwa 
tidak ada intervensi “senjata ampuh” yang akan mengubah pasar atau praktik produksi terkait dari 
inisiatif mereka sendiri. Fokus terus menerus pada sisi permintaan - meningkatkan komitmen sektor 
swasta dan memastikan bahwa perusahaan menindaklanjuti komitmen mereka – adalah penting. 
Namun, peningkatan fokus pada sisi pasokan di geografi utama di Indonesia sangatlah penting bagi 
keberhasilan strategi jangka panjang. 

Pelajaran dari pemberian hibah dalam Strategi Minyak Sawit selama empat tahun pertama 
menunjukkan bahwa pendekatan sisi permintaan penting untuk mengkatalisasi perubahan dalam subset 
industri kelapa sawit untuk jangka pendek, dan berpotensi menciptakan konstituen baru dan kuat untuk 
reformasi hukum dan kondisi perundang-undangan di negara-negara produsen untuk jangka panjang. 
Upaya-upaya sisi permintaan sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan yang telah dicapai di sisi 
pasokan. Agar sektor swasta melaksanakan sepenuhnya komitmen kuat mereka membutuhkan waktu 
dan upaya bersama dari berbagai pihak. Upaya pribadi tanpa paksaan dapat mengubah praktik 
perusahaan progresif di dalam wilayah yang mereka kendalikan, dan kebijakan di negara-negara 
konsumen dapat memberikan insentif tambahan untuk perubahan (meskipun bukan tanpa potensi 
serangan balik dari negara-negara produsen). Tetapi keduanya tidak dapat secara langsung mengatasi 
kondisi tata kelola yang buruk atau kegiatan ilegal yang menyebabkan berlanjutnya konversi hutan dan 
lahan gambut. Dengan demikian, walaupun tingkat kemajuan penguatan tata kelola lahan dan hutan 
lambat dan seringkali membuat frustasi, upaya-upaya tersebut tetap penting untuk keberhasilan strategi 
jangka panjang secara keseluruhan, dan kami merasa pendekatan dengan bekerja dari bawah ke atas di 
tingkat sub-nasional adalah cara yang paling efektif untuk memperkuat kebijakan dan penegakannya 
secara keseluruhan. 

Di lapangan, pendekatan seperti pendekatan yurisdiksi - yang menghubungkan antara intervensi sisi 
pasokan dan sisi penawaran, dan antara pelaku pemerintah dan swasta dan masyarakat sipil yang 
bekerja bersama di geografi sub-nasional tertentu – perlu untuk “menanamkan” komitmen kebijakan di 
rantai pasokan. Penanaman komitmen kebijakan pada tingkat sub-nasional di beberapa kabupaten 
dengan potensi keberhasilan paling tinggi, baik dalam hal mengurangi emisi maupun memperoleh 
dukungan politik, dan yang memiliki potensi terbesar untuk skala, akan memberikan dasar pengskalaan 
dan replikasi pendekatan ini di seluruh wilayah geografis utama di Indonesia. Selain itu, taktik penting 
lainnya adalah memberikan tekanan yang ditargetkan pada kabupaten yang memiliki lahan gambut dan 
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hutan alam yang melimpah, di mana tekanan industri tinggi dan dukungan politik untuk penggunaan 
lahan yang berkelanjutan rendah. 

Hasil yang Diharapkan dari Strategi Terbaru  
Proses penyegaran Strategi Minyak Sawit mengkonsolidasikan dan memperbaiki delapan hasil awal 
strategi menjadi empat hasil yang secara kolektif mencerminkan fokus yang lebih kuat pada 
pengimplementasian komitmen NDPE untuk periode tahun 2018 hingga 2021. Tahap kedua 
implementasi strategi ini selaras dengan strategi lima tahun CLUA (2018-2022). 
 
Hasil 1 
Perusahaan perdagangan dan konsumen besar memiliki komitmen NDPE yang kuat, secara terbuka 
mengungkapkan kemajuannya lewat langkah-langkah yang dapat diverifikasi menuju perubahan 
praktik-praktik mereka, dan menyelaraskannya dengan perusahaan produsen progresif untuk 
memajukan visi bersama untuk minyak sawit yang patuh NDPE di seluruh rantai pasokan.  
 
Sejak tahun 2013, perusahaan-perusahaan konsumen besar terus meningkatkan tingkat komitmen 
mereka terhadap kelapa sawit NDPE, sementara hampir semua pedagang minyak sawit global telah 
membuat komitmen kuat untuk memasok minyak sawit NDPE10. Seiring dengan langkah perusahaan 
untuk menerapkan komitmen mereka, memastikan transparansi yang lebih besar dalam upaya meraih 
tujuan komitmen sangat penting untuk mengukur kemajuan secara keseluruhan dan memampukan 
berbagai pelaku rantai pasokan untuk bereaksi secara tepat. Selain itu, perusahaan-perusahaan 
konsumen besar mengakui bahwa walaupun standar RSPO untuk minyak sawit berkelanjutan adalah 
mekanisme yang penting untuk mengukur kemajuan, itu saja tidak cukup untuk mewujudkan 
transformasi di sektor ini. Namun, penolakan untuk memasok dari pemasok yang tidak patuh dan yang 
tidak mampu menelusuri CPO secara penuh, terutama di luar pabrik CPO, akan menimbulkan tantangan 
besar bagi perusahaan.  
 
Jelas bahwa kampanye sisi penawaran harus meneruskan tekanannya pada perusahaan yang tidak 
patuh dan perusahaan yang belum membuat komitmen, khususnya untuk memastikan bahwa pemasok 
pihak ketiga dibuka ke publik dan diputus dari rantai pasokan, dan bahwa baik implementasi dan 
verifikasi komitmen perusahaan saat ini, terutama yang terikat waktu, menjadi fokus utama kampanye. 
Kampanye semacam ini membutuhkan serangkaian upaya pelengkap yang sinergis, termasuk 
meningkatkan visibilitas kasus bisnis yang lebih baik untuk minyak sawit NDPE bagi perusahaan 
produsen, memperkuat standar keberlanjutan, menyelaraskan kemajuan secara transparan dalam 
pelaporan dan verifikasi, membangun kapasitas masyarakat untuk memantau dan meminta 
pertanggungjawaban lapangan perusahaan-perusahaan tersebut, membangun kapasitas yurisdiksi untuk 
merespon pasar baru secara fleksibel, membangun kapasitas penyedia layanan, mengidentifikasi alat 
bantu dan pendekatan untuk melacak TBS di lapangan, dan memberdayakan pengawas di lapangan 
untuk memastikan komitmen perusahaan diimplementasikan. Melalui jaringan CLUA yang lebih luas, 
pekerjaan dari hasil ini akan meliputi dukungan bagi masyarakat untuk memahami dan membela hak-
hak mereka, mengambil tindakan kolektif, dan menjadi berdaya untuk memantau persetujuan informasi 
di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan kinerja sosial industri. Dukungan juga akan diberikan untuk 
kegiatan yang memastikan data spasial yang diperlukan tersedia untuk mengidentifikasi dan/atau 
mengantisipasi lokasi deforestasi. 

 
10 Lihat penilaian kemajuan Deklarasi New York mengenai Hutan http://forestdeclaration.org/ 

http://forestdeclaration.org/
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Bahkan jika hasil ini tercapai, dampaknya akan berkurang jika pasar terpecah, yaitu pedagang besar yang 
memasok CPO ke A.S. dan Eropa mematuhi komitmen NDPE yang kuat, namun pedagang lain yang 
memasok CPO yang tidak berkelanjutan mengirimnya ke Cina, India, dan Indonesia.  Karena alasan 
tersebut, kami akan mengeksplorasi potensi untuk memengaruhi permintaan dari tiga negara ini.   
 
Kami akan terus mengeksplorasi peluang bagi bank regional dan investor institusional untuk dapat 
menekan perusahaan dengan mengadopsi kebijakan yang kuat untuk hanya membiayai hanya kelapa 
sawit NDPE dan menerapkan kebijakan tersebut sebagai sarana untuk menekan perusahaan dan 
lembaga keuangan lainnya untuk mengubah praktik mereka. Meskipun kami sadar bahwa bahwa 
komunitas keuangan internasional dapat menggunakan alasan kekuatan mereka sebagai pemberi 
pinjaman dan investor untuk menekan pada perusahaan di seluruh rantai nilai minyak sawit, masih 
belum  jelas bahwa jika hal ini cukup mengingat bahwa mayoritas produksi minyak sawit di Asia dibiayai 
oleh lembaga keuangan regional dan domestik dan keluarga taipan Indonesia yang kaya raya. Bank-bank 
global memang memainkan peran dalam pendanaan, namun seberapa besar peran mereka masih belum 
jelas. Dan seandainya bank-bank global mengalihkan pembiayaan mereka misalnya hanya untuk ke 
perusahaan-perusahaan bersertifikasi RSPO, ini bisa meninggalkan kesenjangan besar bagi bank-bank 
lain untuk bisa secara mudah mengisi kekurangan ini. Secara keseluruhan, penting untuk memahami 
sejauh mana sektor keuangan mempengaruhi tujuan strategi jangka pendek dan panjang kami. 
  
Hasil 2 
Kebijakan-kebijakan negara konsumen mengirimkan sinyal pasar sisi permintaan yang kuat kepada 
pemasok agar mengadopsi praktik-praktik NDPE. 
 
Seperti yang telah kita lihat dari larangan Norwegia mengenai biofuel berbasis minyak sawit, keputusan 
parlemen Uni Eropa, dan upaya di Perancis untuk melarang impor minyak sawit, sinyal dari negara-
negara konsumen telah menarik perhatian negara-negara produsen dan merupakan komponen penting 
dalam mencapai tujuan strategi kami. Walaupun Strategi Bioenergi dari Packard Foundation 
menampilkan fokus yang lebih kuat pada kebijakan sisi permintaan, tambahan investasi sejumlah kecil 
untuk Strategi Minyak Sawit dapat berguna, terutama jika peluang muncul untuk memengaruhi 
kebijakan pemerintah Cina dan India. Meskipun keterlibatan organisasi masyarakat sipil (ormas) di Cina 
menjadi lebih sulit setelah pemerintah Cina semakin membatasi kegiatan LSM asing di dalam negerinya, 
tampaknya ada peluang bagi LSM yang terdaftar untuk memperluas kemajuan yang telah dibuat baik 
dengan pemerintah maupun perusahaan Cina dalam pasokan kacang kedelai yang berkelanjutan. Selain 
itu, peningkatan kesadaran di kalangan kelas menengah di Cina dan keinginan mereka untuk membeli 
produk yang berkelanjutan, ditambah dengan kesuksesan dari kampanye konsumen sebelumnya seperti 
anti sirip ikan hiu dan perlindungan spesies terancam punah, menunjukkan selera konsumen di Cina 
untuk memilih produk dan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan/atau berkelanjutan.  

Sementara itu, India adalah pengimpor minyak sawit terbesar di dunia dan konsumen minyak sawit 
terbesar kedua di dunia, kedua setelah Indonesia.11 Beberapa perusahaan di India mulai mengambil 
tindakan terhadap minyak sawit berkelanjutan bersertifikasi terutama karena sensitivitas harga pasar 

 
11RSPO. Januari 2017 “Minyak Sawit di India: analisa Rantai Pasokan dan Keberlanjutan.” http://www.rspo.org/news-and-
events/tenders/palm-oil-in-india-analysis-of-supply-chains-and-sustainability 
 

http://www.rspo.org/news-and-events/tenders/palm-oil-in-india-analysis-of-supply-chains-and-sustainability
http://www.rspo.org/news-and-events/tenders/palm-oil-in-india-analysis-of-supply-chains-and-sustainability
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India.12 Harga kelapa sawit berkelanjutan premium terlalu mahal untuk pasar yang didominasi oleh 
permintaan minyak nabati yang tidak bermerek dan pembeli komersial dan berpenghasilan rendah, yang 
mana kenaikan kecil harga minyak sawit memiliki implikasi sangat besar. Kebijakan pemerintah di India 
dapat memainkan peran penting di pasar minyak sawit karena pemerintah India sendiri merupakan 
pembeli minyak sawit terbesar di India.  

Akhirnya, hasil ini menampilkan keterkaitan yang kuat dengan hasil 4 (mengenai kontra narasi) terkait 
dengan Indonesia. Ormas semakin mengakui status Indonesia sebagai negara konsumen minyak sawit 
utama dan peluang untuk memanfaatkan daya beli konsumen Indonesia yang terus meningkat, 
khususnya kalangan perkotaan kelas menengah dan generasi muda yang cerdas secara digital untuk 
mendukung pertumbuhan industri minyak sawit berkelanjutan. 
 
Semua intervensi negara konsumen selama fase Strategi Minyak Sawit berikutnya akan memerlukan 
pemahaman yang lebih baik tentang titik-titik intervensi dan sub-strategi spesifik per negara dan relevan 
yang memanfaatkan kekuatan relatif konsumen untuk mengkatalisasi perubahan kebijakan negara.  
Oleh karena itu, pada tahap awal fase implementasi strategi berikutnya, kami akan memetakan potensi 
kebijakan sisi permintaan di negara-negara konsumen kemudian memfokuskan upaya kami pada 
peluang yang teridentifikasi.  Kami akan meneruskan fokus kerja kami di parlemen Uni Eropa dan 
Norwegia untuk memastikan kebijakan yang mereka hasilkan terinformasi dengan baik dan dapat 
menjadi model potensial bagi adaptasi di negara-negara lain. 
 
Hasil 3 
Para pemimpin sub-nasional yang progresif memengaruhi perubahan yang berarti dalam peraturan, 
kebijakan, dan praktik yang mengatur penggunaan lahan pada skala yurisdiksional. 
 
Strategi Minyak Sawit terbaru tetap fokus membangun bukti konsep dalam yurisdiksi percontohan dan 
mengidentifikasi ukuran kesempatan. Selama beberapa tahun terakhir, kami belajar pentingnya insentif 
(dan disinsentif) publik dan swasta, serta pendekatan multi-sektoral dan multi-komoditas, untuk 
mendukung perubahan yang berarti di tingkat yurisdiksional. Ini berarti kegiatan yang ambil serta pada 
hasil ini juga sangat terkait dengan hasil 1 (misalnya sumber dan keuangan preferensial yang terkait 
dengan kinerja yurisdiksional). 
 
Selama periode implementasi Strategi Minyak Sawit berikutnya, Packard Foundation akan fokus 
terutama di Kabupaten Siak, Ketapang, dan Sintang, dengan beberapa kegiatan di Kapuas Hulu dan Musi 
Banyuasin tergantung pada kemajuan yang dibuat di kabupaten tersebut dan kegiatan penyandang dana 
lainnya.  Semua kabupaten ini penting dari perspektif gambut dan hutan dan memiliki kepemimpinan 
progresif dan alur yang menjanjikan menuju model penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kami juga 
akan memprioritaskan Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hilir sebagai yurisdiksi penting untuk dicoba 
berubah ke arah keberlanjutan, dan kami akan lebih fokus pada tekanan sisi permintaan terhadap 
perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini dan tidak terlalu banyak pada kepemimpinan kabupaten, 
kecuali ada perubahan yang terjadi pada kepemimpinan di sana. Kabupaten-kabupaten prioritas ini 
dipilih berdasarkan hasil dari proses pemrioritasan yang dilakukan oleh Packard Foundation bekerja 
sama dengan Daemeter Consulting (lihat Kotak 1). Meskipun Papua jelas merupakan provinsi dengan 
banyak hal yang dipertaruhkan terkait dengan hutan dan lahan gambut di sana, kami memutuskan tidak 

 
12Profile Pasar WWF. 2011. 
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/responsible_purchasing/palm_oil_buyers_scorec
ards/scorecard2011/markets/india/ 

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/responsible_purchasing/palm_oil_buyers_scorecards/scorecard2011/markets/india/
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/responsible_purchasing/palm_oil_buyers_scorecards/scorecard2011/markets/india/
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memilih Papua dalam strategi ini karena tiga alasan. Pertama, ancaman yang akan segera terjadi di 
Kalimantan Barat dan Riau jauh lebih besar. Kedua, “bukti konsep” di kabupaten-kabupaten prioritas 
yang dipilih akan menyediakan proses yang berguna untuk menginformasikan kemajuan di Papua. Dan 
terakhir, sejumlah mitra yayasan kami telah meningkatkan fokus mereka di Papua. 
 
Di yurisdiksi tersebut, kami akan fokus pada pencapaian definisi bersama mengenai keberhasilan, 
termasuk tonggak sejarah dan tujuan yang terikat waktu; persiapan pemantauan, pelaporan, verifikasi, 
dan sistem pembelajaran; memastikan sistem insentif dan pembagian biaya yang terintegrasi tersedia; 
dan pembangunan struktur tata kelola multi sektor.  Dengan aspek-aspek penting ini sebagai hasil yang 
diharapkan, pendanaan akan kami arahkan untuk membangun kapasitas organisasi yang bekerja di 
kabupaten, mendorong kolaborasi dan tujuan bersama di antara organisasi-organisasi tersebut, 
kelompok pendanaan bekerja baik dengan pemerintah, sektor swasta dan dengan masyarakat petani 
kecil untuk memastikan pendekatan multi pemangku kepentingan, dan membangun kapasitas dalam 
pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan.  Di seluruh kabupaten tersebut, kami akan terus 
membangun kapasitas kelompok seperti Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) untuk memastikan 
pembelajaran lintas kabupaten dan potensi untuk mengskalakan pendekatan.  
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KOTAK 1: YURISDIKSI PRIORITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membantu memprioritaskan kabupaten untuk pemberian hibah dengan pendekatan yurisdiksional, Daemeter Consulting 
melakukan analisis yang menilai dan memeringkat distrik berdasarkan pada 1) pentingnya mengejar pendekatan yurisdiksi di 
kabupaten-kabupaten tersebut, dan 2) peluang nyata untuk bisa terlibat dalam pekerjaan tersebut di kabupaten-kabupaten itu. 
Pentingnya kabupaten dikuantifikasi dengan parameter biofisik seperti keberadaan tanah gambut dan hutan asli, serta tingkat 
ancaman/risiko dari ekspansi kelapa sawit. Metrik peluang membahas tata kelola kabupaten, hak adat, dan kehadiran aktor 
sektor swasta progresif dan ormas.  Kabupaten dinilai berdasarkan pendekatan pemberian hukuman dan hadiah (pendekaran 
carrot and stick).   

Lingkup geografis analisis ini mencakup 60 kabupaten, termasuk semua kabupaten di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta kabupaten terpilih di Aceh (Aceh Tamiang, Aceh Timur), 
Sulawesi Tengah (Sigi), dan Sumatera Selatan (Musi Banyuasin).  Semua kabupaten diberi nilai pada beberapa parameter yang 
dideskirpsikan sebagai “kepentingan” dan “peluang.” Kemudian kabupaten diberi peringkat dan dikumpulkan dalam beberapa 
kelompok. Pengelompokkan dan pemeringkatan juga menjalani proses analisis sensitivitas dengan penekanan pada 
pembandingan antara hutan dengan gambut, dan antara keduanya.  

Hasilnya: 

• Ketapang, Musi Banyuasin, dan Siak mendapatkan nilai peluang dan kepentingan tertinggi; 
• Kapuas Hulu, Sintang, dan Seriyan mendapatkan nilai sedang sampai tinggi baik untuk peluang maupun kepentingan; 
• Paser dan Kotawaringin Barat mendapatkan nilai tinggi untuk peluang namun rendah untuk kepentingan; 
• Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir mendapatkan nilai tinggi untuk kepentingan namun rendah untuk peluang 

(kabupaten-kabupaten ini lebih baik didekati dengan pemberian hukuman); Perlu diingat bahwa ketiga kabupaten ini 
terletak di Riau, dan Pelalawan berbatasan dengan Siak, kabupaten yang berpeluang tinggi; dan 

• Berau, Kapuas, Katingan, Indragiri Hilir, dan Pulang Pisau mendapatkan nilai sedang untuk kepentingan dan peluang. 
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Hasil 4 
Pengambilan keputusan para pemangku kepentingan penting dipandu dan dipengaruhi oleh data dan 
narasi yang kredibel tentang manfaat pengembangan emisi rendah di sektor penggunaan lahan. 
 
Temuan evaluasi CLUA baru-baru ini serta diskusi selama lokakarya konsultatif Teori Perubahan yang 
kami selenggarakan pada akhir tahun 2016 menunjukkan keinginan yang kuat dari para penerima hibah 
kami untuk memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk memajukan “narasi alternatif” di bawah 
Strategi Minyak Sawit terbaru. Narasi pembangunan yang dominan di Indonesia saat ini 
mempromosikan model pertanian perkebunan industri sebagai sumber mata pencaharian yang penting 
dan sarana pembangunan ekonomi, sementara hanya sedikit sekali pertimbangan mengenai dampak 
yang sangat nyata dan merusak dari pertumbuhan perkebunan industri terhadap sumber daya alam dan 
identitas negara, mata pencaharian lokal, dan iklim secara lebih luas. Model-model alternatif dari 
pembangunan rendah emisi (LED) yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan 
risiko terhadap modal alam dan sosial belum terdefinisi dengan baik, dan tidak dikomunikasikan dengan 
jelas atau strategis di Indonesia - setidaknya dengan cara-cara yang nyata dapat memengaruhi 
pengambilan keputusan mengenai perencanaan pembangunan. Saat ini diperlukan upaya yang lebih 
terkoordinasi, khususnya di kalangan masyarakat filantropis, masyarakat sipil, dan akademis untuk 
memfasilitasi pergeseran strategis dalam paradigma pembangunan ekonomi Indonesia ke paradigma 
yang tidak hanya rendah emisi, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan sosial yang 
diperlukan. Secara kolektif, pesan-pesan ini menjadi “narasi alternatif” dari “narasi dominan” saat ini. 
 
Untuk mendukung pencapaian hasil ini, kami akan bekerja erat dengan tim CLUA Indonesia dan mitra 
pemberi dana lainnya untuk membantu penelitian dan analisis tambahan untuk pertama-tama 
mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memvalidasi narasi berbasis bukti yang mempromosikan model 
alternatif yang layak mengenai pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan penghidupan di 
pedesaan sambil mengurangi tekanan pada hutan asli dan lahan gambut. Upaya ini kemungkinan akan 
mencakup berbagai pembangunan kapasitas di Indonesia. Untuk melengkapi upaya-upaya ini, akan 
diberikan hibah untuk mengkomunikasikan narasi-narasi ini kepada para pembuat keputusan: 
membangun koalisi yang kuat dengan LSM lokal dan utusan, teladan, dan pemimpin-pemimpin opini 
lainnya yang dapat mendefinisikan, mengartikulasikan dan menyebarluaskan narasi alternatif ini baik di 
dalam maupun diluar khalayak utama, termasuk pemerintah Indonesia, masyarakat publik, dan elit 
berpengaruh; dan mengembangkan komunikasi “tidak bermerek” (unbranded) untuk mendukung narasi 
alternatif ini. Menghubungkan upaya ini dengan kerja dan kenyataan di lapangan di yurisdiksi-yurisdiksi 
utama adalah penting untuk menginformasikan narasi dan memastikan dukungan dari pemimpin lokal 
dan konstituen lainnya. Para pemimpin setempat dan komunitas lokal harus memiliki dan mendukung 
narasi pembangunan berkelanjutan ini, dan memahami serta mempromosikan manfaat ekonomi jangka 
pendek, menengah, dan panjang dari jalur pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini akan 
melengkapi dan didukung oleh upaya komunikasi tidak bermerek yang lebih luas yang dirancang oleh 
CLUA, yang memungkinkan pembangunan kapasitas tambahan di Indonesia dan perluasan komunikasi 
baik di Indonesia maupun secara global. 
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PEMBANGUNAN KAPASITAS 

Membangun tata kelola, sains, LSM, dan kapasitas kepemimpinan individu tambahan di Indonesia 
menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan meningkatkan 
upaya masa depan di negara ini. Hibah kami di Indonesia akan memprioritaskan pendanaan ormas lokal 
dan pemimpin perorangan. Kami sedang meningkatkan pendanaan kami untuk organisasi lokal 
Indonesia dan kebutuhan lain yang diidentifikasi, serta juga akan menawarkan bantuan untuk 
meningkatkan efektivitas organisasi mereka secara keseluruhan. Kami juga akan mencari cara untuk 
menghubungkan para ahli di LSM internasional dengan LSM lokal sebagai sebuah cara untuk 
membangun kapasitas, dengan fokus khusus pada kapasitas  komunikasi dan advokasi. Bekerja sama 
dengan tim Kelautan dan Pertanian, Mata Pencaharian, dan Konservasi, kami akan berusaha untuk 
memperkuat kapasitas para pemimpin baru lingkungan di Indonesia. 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN (MEL)  
Inti dari falsafah MEL Packard Foundation adalah keyakinan bahwa strategi yang sukses membutuhkan 
pembelajaran berkelanjutan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Usaha MEL kami 
dipandu empat prinsip: terus belajar dan beradaptasi dalam kemitraan; menggunakan berbagai 
masukan untuk menginformasikan keputusan; menumbuhkan keingintahuan; dan membagikan 
pembelajaran ini untuk memperkuat dampak. MEL terintegrasi sejak awal pemberian hibah dan 
memandu strategi kami secara teratur.  
 
Kami melakukan pekerjaan ini bekerja sama dengan penerima hibah kami, yang adalah mitra terpenting 
kami dalam menerapkan strategi dan memantau, mengevaluasi, dan belajar dari upaya ini.  Kami juga 
mendanai para penerima hibah untuk mengembangkan kapasitas mereka lebih lanjut untuk memantau 
kehilangan hutan dan drainase gambut yang diakibatkan kelapa sawit di Indonesia dan akan 
menggunakan data dari pekerjaan mereka untuk membantu memantau seluruh tujuan kami.  
 
Bagian berikut menjabarkan rencana kami dan bagaimana kami akan memantau, mengevaluasi, dan 
belajar dari strategi kami. 
 

Pemantauan 
 

Pemantauan adalah pengumpulan informasi berkelanjutan tentang implementasi program dan perubahan 
konteks strategi. Hal ini membantu kita memahami apa yang berfungsi dan tidak, dan apa yang muncul di 
lapangan.  

 
Penelusuran Hasil dan Indikator:  

• Secara teratur kami akan mengukur kemajuan menuju pencapaian hasil dengan mengumpulkan 
informasi indikator (lihat matriks pada Lampiran 1). 

• Kami akan meninjau kembali rangkaian indikator ini setiap tahunnya dan menyempurnakannya 
jika perlu. 

 
Laporan Tahunan Penerima Hibah:  
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• Selain menyediakan data indikator, para penerima hibah juga menyediakan laporan tahunan 
(sementara dan final) dengan informasi terbaru mengenai kemajuan dari hibah yang diberikan 
kepada mereka. Laporan tersebut mencakup informasi terbaru mengenai narasi, khususnya 
kemajuan yang dicapai dan laporan keuangan,  

• Pedoman pelaporan kami disusun sedemikian sehingga membantu penerima hibah memberikan 
informasi yang akan membantu kami menangkap kemajuan dalam Strategi Minyak Sawit kami. 

 
Pertemuan Penerima Hibah:  

• Staf Packard Foundation akan menelepon dan mengunjungi lokasi dengan penerima hibah 
sepanjang tahunnya, baik dalam format kelompok dengan berbagai mitra maupun melalui 
pertemuan perorangan.  

 
Kami akan menelusuri kemajuan terhadap empat hasil kami berikut ini. Silakan lihat Lampiran 1 untuk 
tabel pemantauan terperinci.  
 
Evaluasi 
 

Evaluasi adalah pengumpulan, analisis, dan penafsiran data yang sistematis yang bertujuan untuk 
menentukan nilai suatu program atau kebijakan. Evaluasi melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang 
telah kita capai, dan bagaimana kita mencapai hal itu.  

 
Evaluasi Pihak Ketiga yang Ditargetkan:  

• Strategi akan mempertimbangkan kesempatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
Keputusan mengenai evaluasi ini akan didasarkan pada dimana temuan evaluasi ini akan 
memiliki dampak terbesar pada hasil utama dan bidang investasi kami dan dimana temuan akan 
berguna bagi mitra lain (termasuk penerima hibah dan mitra pemberi dana).  

• Tujuan evaluasi pihak ketiga adalah untuk menguji asumsi-asumsi dasar kami, 
menginformasikan jika ada perubahan yang diperlukan dari hasil dan/atau pendekatan kami 
atau jika  tingkat investasi perlu diubah.   

• Prioritas awal kemungkinan akan termasuk evaluasi untuk mengeksplorasi kemajuan pekerjaan 
yang kami danai di yurisdiksi prioritas dan hubungan antara keberhasilan di yurisdiksi tersebut 
dan kemajuan keseluruhan menuju tujuan jangka pendek kami.  

 
Evaluasi CLUA:  

• Jika relevan, kami akan mengintegrasikan elemen evaluatif dari Strategi Minyak Sawit ke dalam 
evaluasi CLUA jangka menengah dan akhir untuk strategi 5-tahun mereka.  

 
Tinjauan Strategi Sumatif: 

• Pada paruh kedua tahun 2020, kami merencanakan untuk menyelesaikan proses peninjauan 
strategi yang serupa dengan proses yang dilakukan pada tahun 2016-2017 untuk merefleksikan 
kemajuan terhadap hasil yang kami inginkan.  

• Hasil tinjauan strategi ini akan diselesaikan pada waktunya sehingga dapat memberikan 
masukan kepada keputusan Dewan tentang program iklim Packard Foundation pada bulan Juli 
2021. 
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Pembelajaran: 
 

Pembelajaran adalah penggunaan data dan wawasan dari pengumpulan informasi lewat berbagai 
pendekatan-termasuk pemantauan dan evaluasi-untuk menginformasikan strategi dan pengambilan 
keputusan. Staf Packard Foundation melakukan berbagai kegiatan untuk terus belajar dan membantu 
memantau dan mengevaluasi kemajuan program lebih lanjut.  

 
Pertanyaan-pertanyaan Pembelajaran:  

• Packard Foundation akan mengidentifikasi seperangkat pertanyaan pembelajaran utama. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu staf Packard Foundation mengklarifikasi prioritas pembelajaran 
untuk meningkatkan strategi, mengeksplorasi peluang baru untuk mendapatkan dampak yang 
lebih besar, atau lebih memahami keseluruhan status lapangan.  

• Temuan dari penelitian ini akan digabungkan kedalam pertemuan refleksi rutin.  
 
Refleksi Kuartal Tim Strategi: 

• Tim Strategi Minyak Sawit, termasuk Direktur Konservasi dan Sains, Staf Program CLU, Staf 
Program Associate CLU, Penasihat Regional Senior CLU, dan MEL, Organizational Effectiveness 
(OE), dan anggota tim Komunikasi (jika relevan) bertemu sekali setiap kuartal untuk membahas 
kemajuan strategi. 

o Tim yang lebih besar bertemu setiap tahun 
o Tim yang lebih kecil bertemu setiap kuartal 

 
Pertemuan Peninjauan Tahunan:  

• Setiap musim gugur staf Packard Foundation mengadakan pertemuan untuk meninjau tahun 
tersebut untuk merefleksikan tantangan, keberhasilan, dan perubahan strategi (termasuk rekan 
kerja dari Konservasi dan Sains, Komunikasi, OE, dan tim MEL).  

• Pertemuan ini dimaksudkan sebagai tinjauan retrospektif untuk mempertimbangkan kemajuan 
selama setahun terakhir serta untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan arah di 
tahun berikutnya.   

 
Pertemuan Tahunan Penerima Hibah:  

• Packard Foundation berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan dan berbagi 
pembelajaran dengan mitra kami. Setiap tahunnya, tim strategi mengadakan pertemuan dengan 
penerima hibah. Kami menggunakan pertemuan ini untuk membahas temuan penelitian dan 
evaluasi yang relevan dan untuk merencanakan kebutuhan pembelajaran di masa depan.  
 

Pembelajaran Informal:  
• Tim Strategi akan mengatur kunjungan lapangan dan berpartisipasi dalam konferensi dan 

pertemuan utuk mengetahui kemajuan di lapangan, dan berhubungan secara teratur dengan 
penerima hibah dan penyandang dana sepanjang tahun.  
 

Komunikasi 

Komunikasi adalah elemen dari penerapan strategi yang sangat penting. Sebagai bagian dari upaya kami 
untuk memastikan komunikasi yang terbuka dan transparan, kami berkomitmen untuk: 
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• Memastikan komunikasi yang jelas antara penerima hibah, mitra yayasan, dan rekan kerja 
yayasan internasional. 

• Memberikan informasi terkini mengenai penerapan Strategi Minyak Sawit di situs web Packard 
Foundation-strategi dapat diakses di situs web, dan kami akan mengembangkan sebuah blog 
sederhana untuk berbagi informasi dengan dan antara para penerima hibah dan mitra, 
termasuk makalah dan laporan lainnya dari penerima hibah dan suara para pemangku 
kepentingan di lapangan. 

• Komunikasi langsung di lapangan melalui Penasihat Senior kami yang berbasis di Jakarta. Ini 
termasuk bekerja erat dengan mitra CLUA kami di Indonesia, mengadakan pertemuan dengan 
para penerima hibah dan mitra, serta melakukan interaksi perorangan yang dianggap paling 
bermanfaat bagi mitra kami. 

• Kami akan mengambil langkah-langkah untuk menerjemahkan semua materi hibah kami 
(termasuk strategi) ke dalam Bahasa Indonesia, bekerja sama dengan sub-program dan 
program-program Packard Foundation lainnya yang berfokus di Indonesia. 

Kami juga akan secara selektif menggunakan suara Packard Foundation dan CLUA untuk mendukung 
upaya penerima hibah dan mitra dan memperkuat atau mempercepat kemajuan sesuai kebutuhan. 
Packard Foundation dan CLUA sangat dihormati di antara organisasi masyarakat sipil, mitra pemerintah 
utama, dan sektor bisnis di Indonesia. Jika diperlukan, kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak-
pihak ini untuk mempercepat kemajuan Strategi Minyak Sawit dan Strategi CLUA, serta strategi-strategi 
Packard Foundation lainnya yang berkaitan dengan Indonesia. 

Melalui hibah kami dan fokus CLUA pada komunikasi tidak bermerek, kami akan mendukung upaya 
komunikasi penerima hibah dan upaya komunikasi lainnya yang penting untuk mencapai sasaran 
strategi kami. Tim internal Komunikasi Packard Foundation akan bekerja bersama kami  jika perlu untuk 
membantu mengembangkan prioritas untuk kontrak komunikasi dan hibah-hibah untuk mendukung 
kegiatan terkait komunikasi yang relevan. 
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LAMPIRAN 1: Catatan pada Perubahan Strategi Awal 
 

Selama proses penyegaran strategi, kami memadatkan delapan hasil awal kami menjadi empat hasil. Di 
bagian ini kami menjelaskan kenapa kami menggolongkan hasil awal tersebut menjadi empat hasil.  

Hasil Awal 2:  Meningkatnya kesadaran akan risiko investasi terkait kelapa sawit di antara para 
pemodal diterjemahkan sebagai sinyal yang jelas bagi perusahaan produsen dan pemerintah negara-
negara produsen tentang perlunya meningkatkan kebijakan dan praktik-praktik yang ada. 

Pekerjaan yang dilakukan dengan sektor keuangan telah berevolusi sehingga berfokus pada sektor 
keuangan global yang memberikan sinyal kuat kepada perusahaan-perusahaan produsen dan 
perusahaan lain di rantai pasokan untuk meningkatkan praktik dan menerapkan kebijakan perusahaan 
yang berkomitmen terhadap minyak sawit NDPE.  Oleh karena itu, pekerjaan ini sangat sesuai dengan 
hasil revisi 1, yang berfokus pada perusahaan yang berkomitmen dan mengimplementasikan komitmen 
NDPE mereka. Masih ada ketidakjelasan berkenaan dengan seberapa besar pengaruh sektor keuangan 
global terhadap produksi minyak sawit di Indonesia. Oleh karena itu, kami merasa hasil independen 
yang berfokus khusus pada sektor keuangan mungkin tidak dapat dijustifikasi. Namun demikian, kami 
akan terus mencoba untuk lebih memahami pengaruh relatif pembiayaan minyak sawit yang berasal 
dari Asia.   

Hasil Awal 5: Keterlibatan dengan perusahaan progresif menghasilkan peta jalan menuju transformasi 
pasar dan konstituen korporat yang aktif untuk perubahan kebijakan.  

Pelajaran dari beberapa tahun pertama Strategi Minyak Sawit mengindikasikan pentingnya masyarakat 
sipil dan perusahaan bekerja selaras di sekitar visi bersama atau peta jalan untuk mencapai transformasi 
sektoral (misalnya kerangka kerja standar umum, indikator kinerja utama, arah dan arti penting RSPO 
dan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)). Namun, pembubaran IPOP dan kelemahan RSPO 
menunjukkan bahwa keterlibatan kolektif dengan perusahaan progresif tidak selalu mengarah pada 
konstituensi korporat yang kuat menuju ke perubahan politik, sehingga kami mempertanyakan asumsi 
dan teori perubahan kami mengenai peran peta jalan umum sebagai syarat awal menuju transformasi 
pasar. Dengan demikian, bagian dari hasil awal 5 ini telah diintegrasikan ke dalam hasil 1 dan 4 terbaru. 

Hasil Awal 6: Data spasial dengan cakupan dan kualitas memadai tersedia untuk mendukung 
penargetan dan implementasi strategi, termasuk menaruh perhatian pada masalah yang 
“diwariskan.” 

Elemen dari hasil ini telah diintegrasikan ke dalam hasil yang diperbarui tersebut di atas.  Selain itu, 
kompetisi pemetaan gambut Indonesian Peat Prize akan memberikan kontribusi untuk mencapai 
komponen utama dari hasil ini. Namun pendanaan kami tidak cukup untuk memetakan lahan gambut 
Indonesia yang lebih luas setelah kompetisi ini mendapatkan pemenangnya, sehingga kami 
mengharapkan pemerintah Indonesia dan donor lain dapat meneruskan dukungan terhadap upaya 
tersebut. Selanjutnya, dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia pada bulan 
Januari 2016, pemerintah Indonesia tampaknya telah menunjukkan komitmennya dalam pengumpulan 
dan penyediaan data spasial yang lebih luas. Hal ini sangat penting untuk strategi kami untuk memantau 
kemajuan Satu Peta dan BRG. Kami akan terus melakukannya dengan bekerja sama erat dengan tim 
CLUA di Indonesia. 
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Hasil Awal 7: Implikasi dari perubahan dalam kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan yang 
dihasilkan dari strategi dipantau secara memadai untuk mengidentifikasi dan merespon secara efektif 
potensi konsekuensi yang tidak diinginkan pada masyarakat pedesaan. 

Hasil ini telah diintegrasikan ke hasil yang diperbarui, sebagian besar dalam bentuk indikator. Bagian dari 
hasil ini juga akan terus mendapat dukungan dari yayasan-yayasan CLUA, dan pada saat yang sama 
menerima dukungan tambahan dari Strategi Pertanian, Mata Pencaharian, dan Konservasi baru dari 
Packard Foundation, yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat asli Indonesia untuk 
menjaga tanah mereka, mengembangkan sumber pangan berkelanjutan, dan melindungi hutan yang 
mengelilingi mereka.  
 
Revisi bahasa dari Hasil 7 juga muncul dari lokakarya di Jakarta: Masyarakat di daerah perbatasan dan 
yurisdiksi percontohan diberi wewenang untuk membuat pilihan seputar ekspansi kelapa sawit di 
wilayah mereka. 
 
Hasil pro-aktif dengan unsur ekuitas dan inklusi yang kuat dapat berfokus pada, atau menggabungkan 
penggunaan, Dana Desa. Ini bisa termasuk mengembangkan kapasitas dan mendidik masyarakat 
tentang hak mereka sehubungan dengan ekspansi kelapa sawit di komunitas mereka. Kami tidak 
memasukkan hasil ini dalam Strategi Minyak Sawit meskipun sebagian besar fokus dari hasil ini adalah 
bagian dari strategi CLUA. Hasil ini juga penting bagi penyumbang dana lainnya.  
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