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Foto sampul depan:  CAO investigasi keprihatinan masyarkat terkena dampak sawit di 

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam menanggapi keluhan resmi, 

Maret 2008. 

 

Foto sampul belakang: Warga mengangkat slogan menolak sawit dalam pertemuan dengan 

IFC CAO. 
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Pendahuluan: 

 

Sejumlah tindakan perkembangan dicapai hingga saat ini oleh proses tinjauan 

mengenai keterlibatan Bank Dunia dalam sektor minyak sawit bahwa naskah 

dokumen kerangka kerja yang ada sekarang menyatakan:  

 
Kelompok Bank Dunia sadar atas dampak-dampak negatif sosial dan 

lingkungan sektor sawit termasuk deforestasi, kepunahan keanekaragaman 

hayati, emisi gas rumah kaca, konflik pemanfaatan lahan dan pertanyaan atas 

hak kelola tanah serta hak asasi manusia.
1
  

 
Meskipun begitu kami mencatat kesadaran ini tidak tampak ketika Kelompok Bank Dunia 

(WBG) terlibat dalam sektor sawit diawal tahun 2000an, kendati kami telah menyampaikan 

keprihatinan kami bahwa Bank Dunia terus-menerus memberikan dukungan finansial kepada 

perusahaan-perusahaan yang berperilaku bertentangan dengan hukum nasional dan standar 

IFC. Tidak jelas pula saat, bahkan setelah keluhan telah disampaikan kepada lembaga CAO 

IFC, Direktur Eksekutif IFC terus menyetujui investasi kepada perusahaan-perusahaan yang 

sama juga melanggar prosedur IFC dan Kinerja Standard. Sebenarnya kealpaan adalah 

kesadaran atas hal tersebut bahwa CAO kemudian tahun 2009 menyimpulkan bahwa 

keterlibat IFC dalam sektor minyak sawit dilaksanakan secara;  

 

tidak konsisten dengan peran IFC, mandat untuk pengentasan kemiskinan dan 

meningkatkan kehidupan, dan komitmen atas pembangunan berkelanjutan
2 

 

Kesadaran nyata didalam Kelompok Bank Dunia (KBD) atas masalah-masalah terkait 

dengan sektor sawit hanya jadi gamblang tahun 2009, saat menanggapi laporan audit 

CAO yang sangat kritis dan NGO terus menyampaikan kaberatan-keberatan, Presiden 

Bank Dunia Robert Zoellick menulis surat kepada kami menyetujui untuk 

menangguhkan pendanaan KBD untuk sektor minyak sawit sementara 'penyusunan 

strategi komprehensif untuk memandu keterlibatan KBD dalam sektor sawit.' Beliau 

menekankan:  

jelaslah bahwa kita harus memiliki tingkat uji tuntas dan panduan bagi staf lebih 

tinggi. Itulah alasanya mengapa rencana aksi memasukan langkah-langkah untuk 

memastikan bahwa proyek-proyek yang sama ditangani secara berbeda dimasa 

mendatang.   

Jadi, pertanyaan utama yang sekarang penting untuk dijawab adalah: mengingat 

kemunculan kesadaran yang begitu terlambat dalam KBD atas persoalan dasar sektor 

sawit dan memasukan kebutuhan untuk suatu pendekatan baru, apakah naskah 

Kerangka Kerja menyediakan panduan yang memadai kepada staf KBD untuk 

menangani permasalahan-permasalahan serius ini secara cermat? 

 

Kami menghargai putaran kedua konsultasi publik tentang pengembangan satu 

keibjakan Bank Dunia terhadap kelapa sawit adalah tanggapan atas permintaan kami 

untuk keterlibatan yang lebih iteratif dalam prosesnya.
3
 Dalam memperbaiki proses 

tinjauannya sendiri, KBD telah: memperpanjang tenggang waktu untuk konsultasi; 

                                                 
1
 Draf kerangka kerja halaman 3. 

2
  CAO 2010:2. 

3
  Pernyataan Bersama 

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wbg_ngo_palm_oil_may2010_eng.pdf  

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wbg_ngo_palm_oil_may2010_eng.pdf
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setuju untuk berbagi nasakah 'Kerangka Kerja' dan menerima komentar-masukan 

terhadap naskah kerangka kerja melalui proses konsultasi email; telah merencanakan 

dua-hari konsultasi lanjutan atas naskah dilaksanakan di Frankfurt 31 Agustus sampai 

1 September dan; telah membentuk Kelompok Penasehat Eksternal (External 

Advisory Group) dan Panel Pembahas (Discussants Panel) untuk memastikan 

berbagai pandangan didengar dalam proses konsultasi tersebut.
4
 

 

Kami juga mencatat bahwa kendatipun konsultasi email diselenggarakan dalam 

bahasa Inggris dan pertemuan terakhir diselenggarakan di Frankfurt, ketimbang bukan 

di satu negara produsen minyak sawit, paling tidak dokumen Kerangka Kerja telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  

 

Kami juga mencatat bahwa dalam menanggapi ungkapan keprihantinan kami, naskah 

kerangka kerja sekarang benar-benar mencakup seluruh Kelompok Bank Dunia (atau 

paling tidak IDA/IBRD dan IFC).  

 

Fakta bahwa KBD telah terbukti tanggap terhadap berbagai keprihatinan kami 

mendorong untuk membuat submission ini lebih lanjut. 

 

Meskipun demikian kami memandang dokumen sebagaimana yang ada sekarang 

gagal menjawab substansi isu-isu yang telah kami angkat sebagai pelapor dan NGO 

yang prihatin. Sebaliknya dokumen yang ada sekarang gagal menjawab keprihatinan 

yang diangkat dalam laporan audit yang dilaksanakan dalam menanggapi laporan 

kami. Terakhir, dokumen yang sekarang ini gagal menjawab isu-isu yang kami 

kemukakan dalam putaran pertama konsultasi dalam Pernyataan Bersama kami yang 

didukung oleh lebih dari 160 organisasi diseluruh dunia.   

 

Kami memandang bahwa berbagai kelemahan dan penghilangan atas naskah 

sekarang ini sangat besar sehingga harus direvisi secara substansi untuk 

menjawab masalah-masalah ini lebih rinci dan menyusun satu strategi 

komprehensif untuk memandu keterlibatan KBD dalam sektor minyak sawit. 

Masih sangat diperlukan konsultasi-konsultasi lanjutan untuk memastikan jika 

naskah yang direvisi benar-benar memadai. Sementara itu, moratorium seputar 

pendanaan KBD atas sektor sawit harus dipertahankan.  

 

Kami mempertegas hal-hal tersebut dibawah ini.
5
 

 

 

Keprihatinan umum: 

 

Proses: 

Walaupun proses revisi telah mengambil beberapa upaya untuk lebih inklusif dan 

iteratif, proses konsultasi justru sebaliknya sangat sepihak dan tergesa-gesa. Sangat 

                                                 
4
 Kami mencatat bahwa kami masih menggantung ketidak-pastian mengenai bagaimana 

Kelompok Penasehat Eksternal (EAG) dan Kelompok Pembahas (Discussant Group) yang dipilih oleh 

KBD. Kami juga sangat tidak jelas mengapa konsultasi terakhir diadakan di Eropa yang berarti 

partisipasi pihak-pihak terkena dampak akan terbatas oleh industri sawit dari Malaysia dan Indonesia.  
5
 Komentar-komentar ini disusun dengan mengumpulkan keprihatinan kami melalui konsultasi 

email dan kemudian pada satu hari pertemuan, dilaksanakan di Bogor 12 Agustus 2010, beberapa 

diantaranya signatoris utama atas pelapor sesungguhnya. 
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buruk bila dibandingkan proses-proses tinjauan kebijakan Kelompok Bank Dunia 

lainnya seperti Tinjauan dan Strategi Implementasi Kebijakan Hutan, Komisi Dunia 

tentang Bendungan atau Tinjauan Industri Ekstraktif. 

 

Dalam meringkas hasil putaran pertama konsultasi naskah kerangka kerja menyatakan 

terdapat 'tuntutan kuat dari para pemangku kepentingan, mendesak Kelompok Bank 

Dunia untuk melibatkan kembali dan menyelesaikan berbagai tantangan yang 

dihadapi sektor sawit'. Ini mungkin benar adanya bagi segelintir pemangku 

kepentingan, tetapi suatu ringkasan yang lebih berimbang akan menemukan bahwa 

banyak pemangku kepentingan lainnya, termasuk pihak kami, jelas mewanti-wanti 

Bank Dunia untuk tidak terlibat kembali dalam mendanai sektor sawit tanpa 

ada upaya-tindakan yang kuat untuk memastikan kepatuhan dengan 

perlindungan-perlindungan dan sebelum terlebih dahulu bekerjasama dengan 

pemerintah, pemangku kepentingan dan para pemegang hak untuk reformasi 

hukum nasional yang tidak sesuai, kerangka kelembagaan dan kebijakan, yang 

menyebabkan semua masalah ini.  

 

Satu strategi baru? 

Meskipun dokumen kerangka kerja mencatat beberapa permasalahan kunci dalam 

sektor minyak sawit dan menegaskan kembali komitmen keseluruhan Bank Dunia 

mengenai pengentasan kemiskinan, tata kelola yang baik dan penghargaan bagi 

lingkungan, 'kerangka kerja' yang diusulkan tidak lebih dari sekedar menyatakan 

kembali kebijakan dan struktur Kelompok Bank Dunia yang telah ada. Kerangka kerja 

menegaskan Rencana Aksi Pertanian KBD yang sekarang, menyatakan kembali 

prosedur normal Bank Dunia untuk penyusunan strategi pembangunan nasional 

(CAS) dan mamasukan perlindungan yang akan dipatuhi. Tidak satupun dari semua 

ini lebih dari sekedar bisnis seperti biasa.  

 

Sebenarnya, 'kerangka kerja' yang sebagaimana dipaparkan bukan merupakan 

'Strategi' dalam kesan bahwa Bank Dunia biasanya menggunakan istilah ini, apa yang 

oleh Presiden Bank Dunia Zoellick janjikan dan itupula apa yang dijanjikan oleh staf 

IFC kepada para Direktur Eksekutif yang akan mereka bangun tahun 2001.
6
 

  

Pelibatan seluruh Kelompok Bank Dunia  

Sebaliknya, saat menerima bahwa 'kerangka kerja' berlaku kepada seluruh Kelompok 

Bank Dunia dan meringkas potensi saling melengkapi antara IDA/IBRD dan IFC, 

kerangka kerja tidak menyediakan kejelasan tentang bagaimana kedua cabang Bank 

Dunia akan berkoordinasi dalam pelaksanaan.   

 

Berkaitan dengan IFC, draf kerangka kerja hanya menyatakan kembali bahwa Standar 

Kinerja akan diterapkan dan sertifikasi akan diwajibkan (dan lihat lebih lanjut 

dibawah). Meskipun begitu, dokumen kerangka kerja tidak menjawab bagaimana 

bantuan keuangan kepada entitas usaha turun sampai ke rantai pasok (supply chain) 

akan memastikan minyak sawit yang diperdagangkan atau digunakan berasal dari 

sumber-sumber yang dapat diterima atau bersertifikat, mengingat banyak hambatan 

pelacakan minyak sawit yang diperdagangkan secara internasional.
7
   

                                                 
6
  Laporan audit CAO: halaman 24 dan 27. 

7
  Halaman 14 draf Kerangka Kerja mencatat masalah keterlacakan tetapi kerangka kerja 

tersebut menawarkan tidak ada solusi tidak pula menawarkan kriteria mana yang harus digunakan oleh 

staf untuk menghindari investasi dalam rantai pasok yang beresiko kecuali mereka harus memuaskan 
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Akhirnya dibiarkan tidak jelas kriteria apa yang akan digunakan Bank Dunia untuk 

menyusun Strategi Asistensi Negara (Country Assistance Strategies/CAS), sebagai 

alat utama ditawarkan untuk menjawab permasalahan seperti lemahnya tata kelola, 

korupsi dan sistem hak milik tanah yang tidak sesuai. Selain itu tidak ada klarifikasi 

mengenai bagaimana Kebijakan Operasional (OP) IDA/IBRD akan diterapkan atau 

dinilai.
8
 Tidak elas juga bagaimana reformasi kerangka kerja akan dicapai jika negara-

negara memilih tidak meminta CAS atau memilih tidak mengikuti rekomendasi yang 

dibuat dalam CAS.  

 

 

Keprihatinan khusus: 

 

Penyusunan pendekatan nasional: 

Saat ini sekitar 85% dari minyak sawit yang diperdagangkan berasal dari dua negara – 

Malaysia and  Indonesia (dan negara utama dimana kelapa sawit meluas begitu cepat 

adalah Indonesia) – tetapi draf Kerangka Kerja tidak menyediakan panduan nyata 

tentang bagaimana KBD akan menjawab berbagai persoalan hukum, tata kelola dan 

hak asasi manusia terkait dengan sektor minyak sawit dikedua negara ini. Kerangka 

Kerja jelas menyebutkan berbagai permasalahan di Malaysia tidak pula memperjelas 

bagaimana KBD mengurus isu-isu sistemik di Indonesia yang diidentifikasi oleh 

submissions dari para pelapor dan dikuatkan lagi oleh CAO. Presiden Bank Dunia 

dalam surat beliau Agustus 2009 menjanjikan kami bahwa:   
 

Penyusunan strategi juga akan menyediakan satu kesempatan untuk analisa isu-

isu yang lebih luas anda sebut mengenai sektor sawit di Indonesia.  

 

Tidak ada bukti bahwa KBD telah melaksanakan analisis seperti itu, tidak ada pula 

panduan dalam dokumen ini bagi staf KBD tentang langkah-langkah apa saja yang 

akan mereka ambil untuk menjawab persoalan semacam ini. Sebaliknya draf Keranga 

Kerja hanya menyatakan bahwa:  
 

Di negara podusen utama kelapa sawit, Bank Dunia akan, jika diminta oleh 

pemerintah, terlibat dalam dialog kebijakan terkait sektor minyak sawit sebagai 

bagian dari desain Strategi Asistensi Negara (CAS). 

 

Penyusunan CAS merupakan bagian rutin strategi investasi KBD. Tetapi jelas, hingga 

saat ini, hal ini belum mencegah KBD untuk mendukung jenis-jenis investasi yang 

keliru. Dokumen kerangka kerja justru tidak memperjelas bagaimana proses-proses 

CAS akan berbeda dimasa yang akan datang, kerangka kerja tidak pula menyediakan 

panduan yang jelas untuk staf KBD mengenai kriteria yang harus dijawab dalam CAS 

untuk pembangunan yang efektif sektor sawit.  

 

IFC mungkin bisa jalan sendiri: 

                                                                                                                                            
diri mereka sendiri bahwa klien memahami berbagai resiko dan berusaha mencari minyak sawit dari 

sumber yang bersertifikat (halaman 17).   
8
  Dokumen kerangka kerja hanya menyatakan 'Untuk Bank Dunia, pemilihan akhir atas 

indikator-indikator akan menyusul saat aktifitas-aktifitas dipilih (halaman 18), yang kami tangkap 

berarti bahwa staf Bank Dunia belum diberikan waktu untuk memikirkan dengan serius bagaimana 

mereka akan menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sektor sawit.  
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Sebenarnya sama sekali tidak menawarkan kepastian bahwa KBD akan 

mengupayakan pendekatan bertahap – sebagaimana telah kami sarankan – untuk 

memastikan bahwa kerangka kerja direformasi sebelum investasi baru diberikan 

dimana draf dokumen menyatakan: 

 
IFC mungkin menanam modal dalam operasi perkebunan kelapa sawit dan sektor 

minyak sawit lainnya walaupun lingkungan yang memungkinkan sektor 

hukum/peraturan publik kurang dari ideal, jika IFC diyakinkan bahwa proyek 

tersebut akan memiliki dampak pembangunan yang kuat dan dapat diukur dan 

setiap resiko dapat dimitigasi melalui program-program pemerintah atau organisasi 

non pemerintah, termasuk operasi Kelompok Bank Dunia lainnya, jika ada 

(penekanan ditambah). 

 

Ini adalah rumus untuk suatu tindakan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu:  

 

Pemulihan atas kerusakan-kerusakan masa lalu:  

Audit oleh CAO mencatat jejak panjang kegagalan keterlibatan KBD dalam sektor 

minyak sawit, khususnya di Indonesia. Sejak 1965, mengacu pada draf dokumen 

(halaman 30) KBD telah menanamkan modal sekitar US$ 2 miliar dalam sektor 

kelapa sawit, setengah dari investasi tersebut ada di Indonesia dan Malaysia kedua 

negara dimana masih terdapat persoalan terbesar dengan pembangunan kelapa sawit 

terutama dalam hal penghilangan hak masyarakat adat dan konflik lahan.  

 

Kendatipun begitu, daripada memusatkan upaya menjawab persoalan-permasalahan 

tersebut, seperti yang telah kami rekomendasikan, naskah dokumen sebaliknya 

mengusulkan cara-cara untuk memperluas areal kelapa sawit. Meskipun begitu, 

masyarakat adat dan petani sawit tetap menekan bahwa KBD harus menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada terlebih dahulu yang disebabkan oleh kelapa 

sawit daripada membuat masalah-masalah baru lebih lanjut.  

 

Kategorisasi  

Dalam surat beliau kepada NGO pada 28 Agustus 2009, Presiden Bank Dunia 

Robert Zoellick mencatat:  

Saya berbagi pandangan-pandangan anda mengenai pentingnya untuk merevisi 

prosedur kategorisasi … Dalam pengakuan atas kekeliruan sistem yang dulu 

[kategorisasi], kami sedang membuat perubahan ini, mulai  14 Agustus 2009, 

menyediakan panduan yang lebih mudah untuk staf. Sepertinya hasil dalam 

katergorisasi terhadap proyek-proyek tersebut sebagai “A” atau “B” tergantung 

resiko yang ditermukan. 

Ini adalah hal yang juga kami tambahkan dalam penyampaian kami kepada putaran 

pertama konsultasi, merekomendasikan bahwa sebagai persoalan penting investasi 

terkait dengan minyak sawit harus dikategorikan sebagai 'A' sehingga pertimbangan 

tuntas diambil untuk memastikan bahwa perlindungan KBD (Kebijakan Operasional 

dan Standar Kinerja) sungguh-sungguh dipatuhi.  

 

Bagian utama atas dokumen justru sebaliknya gagal menjawab isu kategorisasi 

sementara Lampiran dalam halaman 44, draf kerangka kerja hanya mencatat bahwa:  
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Semua proyek Bank Dunia dikategorikan berdasarkan resiko-resiko sosial dan 

lingkungan yang terkait dengan proyek. Tergantung pada penilaian lingkungan dan 

sosial. Dampak dan resiko, proyek-proyek mungkin perlu Penilaian Lingkungan 

dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk dipersiapkan dan diterapkan. 

 

Lagi-lagi, ini adalah bisnis seperti biasa dan sepertinya staf KBD menyusun dokumen 

ini mengabaikan jaminan yang diberikan oleh Presiden Bank Dunia yang meyakinkan 

kami atas suatu pendekatan baru, paling tidak terkait dengan minyak sawit. 

 

Memicu perlindungan 

Dalam penyampaian kami kepada putaran pertama konsultasi kami 

merekomendasikan bahwa draf strategi harus menyediakna pedoman yang jelas 

tentang bagaimana perlindungan harus 'dipicu' untuk memastikan uji tuntas dan 

pembangunan yang efektif. Khususnya kami merekomendasikan bahwa:  

 
Setiap investasi minyak sawit harus memicu semua atau hampir semua Standar 

Kinerja IFC dan Kebijakan Operasional Bank Dunia…. Khususnya sesuai 

dengan persyaratan PS IFC/OP IBRD, penerima bantuan harus: 

 mematuhi hukum nasional, termasuk kewajiban negara tuan rumah dibawah 

hukum internasional; 

 melaksanakan dan menerapkan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang 

komprehensif; 

 menghindari setiap penggusuran paksa; 

 membebaskan lahan melalui proses cermat dan melalui kesepakatan mufakat; 

 menghindari konflik lahan dan menyelesaikan konflik yang ada sekarang; 

 menghargai hak-hak masyarakat adat; 

 mendorong perundingan niat baik dengan masyarakat dan memastikan 

konsultasi bebas, didahulukan dan diinformasikan, dan menyusun rencana 

pembangunan masyarakat adat; 

 memberikan perhatian khusus kepada habitat, spesies dan ekosistem terancam 

dan menghindari konversi habitat-habitat kritis.  

 

Kendatipun demikian, jauh dari sekedar menyatakan kembali kebijakan KBD yang 

ada, isu-isu diatas tidak dijawab secara substansi dalam dokumen draf 'kerangka 

kerja'.  
 
Akuntabilitas staf bagi ketidak-patuhan  

Audit CAO telah menunjukan bahwa staf telah membiarkan pertimbangan finansial 

untuk mengabaikan berbagai keprihatinan sosial dan lingkungan, menyiratkan bahwa 

staf merasa mereka dibawah tekanan besar untuk menyalurkan uang daripada 

menjalankan uji tuntas. Kemudian dalam penyampaian kami merekomendasikan 

bahwa strategi yang baru harus menyediakan cara yang dapat digunakan agar staf 

KBD:  

 
bertanggung jawab setiap kekeliruan mematuhi Standar Kinerja IFC dan 

Kebijakan Operasional Bank Dunia atau hukum dan peraturan nasional yang 

terakait  

 

Draf Kerangka Kerja tidak membuat proposal menganai bagaimana insentif bagi staf 

akan dirubah untuk memastikan kecermatan dalam mengikuti prosedur-prosedur 

KBD.  
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Mempertahankan standar RSPO 

Kami menghargai draf Kerangka Kerja memasukan komitmen untuk 

mempertahankan standar Roundtable on Sustainable Palm Oil. 

 

Kendatipun demikian, dalam penyampaian kami kepada putaran pertama konsultasi, 

kami mencatat Standar Kinerja IFC dan Kebijakan Operasional Bank Dunia berbeda 

dari Prinsip dan Kriteria RSPO dalam beberapa hal, terutama terkait dengan  

pengakuan hak ulayat dan pengakuan hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan 

Diinformasikan. Kami menyarankan pembentukan Kelompok Kerja untuk menilai 

kesesuaian antara IFC PS dan WB OP disatu sisi dan RSPO P&C dilain pihak. 

Dokumen Kerangka Kerja gagal menjawab isu ini.  

 

Kami mencatat bahwa dokumen tersebut menekankan bahwa IFC hanya akan 

membuat investasi langsung dalam perkebunan kelapa sawit jika:  

 
Operasi penerima bantuan disertifikatkan untuk produksi minyak sawit 

berkelanjutan sesuai dengan skema sertifikasi yang diakui-internasional, atau 

memiliki rencana aksi waktu yang mengikat untuk mencapai rencana sertifikasi 

serupa.
9
  

  

Kendatipun demikian, (tidak seperti strategi dan kebijakan tentang hutan KBD yang 

juga percaya terhadap sertifikasi untuk memastikan produksi kayu aman), draf 

kerangka keraja ini tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria apa yang harus digunakan 

untuk memutuskan jika skema sertifikasi diterima atau tidak. Kami sangat prihatin 

atas persyaratan yang lemah untuk memiliki 'rencana aksi waktu-mengikat' terbuka 

luas untuk penyelewengan dan/atau penyimpangan dan kesalahan tafsir oleh staf dan 

klien. 

 

Menjadikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan wajib 

Dalam penyampaian kami terdahulu kami merekomendasikan bahwa, sementara 

perbaikan atas berbagai kebijakan KBD sesuai dengan hukum internasional, paling 

tidak untuk sektor minyak sawit dan konsisten dengan standar RSPO, strategi harus 

mewajibkan agar tidak ada tanah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat.  

 

Draf kerangka kerja, meskipun begitu, menghindari menjawab isu ini walaupun dalam 

ringkasan konsultasi (lihat lampiran halaman 23) dokumen tersebut jelas mencatat 

bahwa 

 
Kepatuhan utuh terhadap konsep Keputusan Dipahami Didahulukan Bebas oleh 

para investor dalam sektor minyak sawit dipandang penting oleh banyak 

pemangku kepentingan. 

 

Standar yang belum ada 

Terdapat sejumlah penghilangan serius semakin jauh dalam dokumen tersebut, 

semuanya telah disampaikan oleh laporan, audit dan/atau dalam putaran pertama 

konsultasi.  

 

                                                 
9
  Draf dokumen halaman 17. 
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Isu-isu penting yang diangkat dalam konsultasi tetapi tidak draf dokumen justru gagal 

memberikan panduan yang bermanfaat kepada staf KBD termasuk:  

 

 kebutuhan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam rencana pemanfaatan 

lahan (tidak dijawab) 

 tidak ada penggusuran paksa untuk membuka jalan untuk minyak sawit (tidak 

dijawab) 

 Sesuai dengan rekomendasi Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi 

Rasial, tidak akan membiayai dilahan yang diambil dengan menggunakan 

kekuatan hak menguasai negara (tidak dijawab) 

 memastikan upaya khusus untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat 

(tidak dijawab) 

 menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan yang masih terjadi (tidak dijawab) 

 menyediakan upaya untuk mlindungi hak-hak perempuan, buruh paksa dan 

anak-anak tanpa warga negara (tidak dijawab). 

 

Melindungi kepentingan petani kecil 

Diperlukan yang pembangunan minyak sawit dapat dibawah keadaan yang baik 

yang memberikan pendapatan kepada petani dan membantu masyarakat keluar dari 

kemiskinan. Dilain pihak terdapat banyak dokumentasi yang menunjukan bahwa 

dalam keadaan yang salah masyarakat dapat terkena dampak negatif pembangunan 

kelapa sawit, misalnya kehilangan tanah mereka dan sumber mata pencaharian, dan   

dibebani hutang, sehingga menjadi menderita. Seperti yang telah kami tekankan, 

pelanggaran hak asasi manusia serius dan konflik lahan terjadi dimana-mana: diantara 

masalah ini dicatat dalam halaman 9 draf dokumen. 

 

Draf kerangka kerja juga menambahkan pentingnya meningkatkan bagi untung dan 

pembangunan petani sebagai tujuan keterlibatan KBD dalam sektor sawit dimasa 

mendatang (halaman 13) dan dokumen tersebut juga meringkas beberapa isu yang 

dapat dijawab dengan cara meningkatkan hasil (halaman 15), ketentuan atas jasa-jasa 

nasihat dan pembuatan proyek (halaman 17).  

 

Meskipun demikian kami memandang pendekatan ini tidak memadai untuk menjawab 

persoalan yang ada yang sedang dihadapi petani yang mengalami situasi yang sulit 

yang harus dijawab hanya dengan merubah peraturan dan kebijakan nasional serta 

penyelesaian konflik atas tanah yang sedang terjadi. Isu-isu ini harus dijawab terlebih 

dahulu, sebelum KBD mempertimbangkan investasi lebih lanjut dalam sektor sawit. 

 

Menyelamatkan Nilai Konservasi Tinggi 

Draf Kerangka Kerja mencatat bahwa KBD mendukung upaya-upaya untuk 

memastikan bahwa penanaman sawit akan perlahan-lahan beralih dari kawasan 

berhutan dengan nilai konservasi tinggi,
10

 dan juga mencatat bahwa IFC akan terlibat 

'diawal dalam perencanaan perkebunan ...(untuk) memastikan bahwa Habitat 

Kritis/habitat Nilai Konservasi Tinggi dilindungi'.
11

  

 

Walaupun demikian, dalam penyampaian kami kepada putaran pertama atas 

komentar-komentar kami mencatat bahwa kerangka kerja hukum di Indonesia tidak 

                                                 
10

  Draf dokumen halaman 3. 
11

  Diulang lagi pada halaman 5 dan 17. 
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menyediakan alat hukum untuk melindungi NKT di kawasan-kawasan yang diizinkan 

untuk perkebunan sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengikuti standar RSPO 

menemukan lembaga pemerintah mengambil kawasan-kawasan yang tidak ditanam 

dan diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengembangkan lahan-

lahan tersebut.  

 

Draf kerangka kerja tidak menjalaskan bagaimana menjawab isu-isu tersebut dan 

tidak menawarkan pedoman bagi staf soal bagaimana konsep Nilai Konservasi Tinggi 

dijawab dalam menerapkan Kebijakan Operasional dan Kinerja Standar (keduanya 

tidak menggunakan konsep ini tetapi sebaliknya menggunakan konsep 'habitat kritis' 

yang belum didefinisikan). Ini justru bertolak belakang dengan fakta bahwa dalam 

lampiran dokumen jelas mencatat bahwa 'kurang jelas mengenai apa yang dimaksud 

dengan hutan konservasi tinggi diangkat sebagai isu penting untuk resolusi’ (halaman 

22). 

 

Tanggung jawab Iklim  

Adalah fakta bahwa pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa 

sawit merupakan penyebab utama emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi dari Asia 

Tenggara, khususnya Sarawak dan Indonesia. Dalam penyampaian kami kepada 

putaran pertama kami mencatat bahwa 

 
Strategi KBD harus melarang setiap ekspansi kelapa sawit di daerah-daerah yang 

dikelompokkan sebagai hutan dan harus melarang setiap penanaman di gambut. 

Satu prosedur dan efektif perlu disusun untuk menilai kebijakan pemanfaatan 

lahan, memastikan audit karbon dan mencegah 'kebocoran'. 

 

Meskipun begitu, draf kerangka kerja, mengakui masalah emisi gas rumah kaca dari 

pembukaan lahan (halaman 3 dan 9) tetapi tidak menyediakan panduan apapun 

kepada staf KBD soal bagaimana mereka harus menjawab tantangan ini.
12

 

 

Hal ini kami pandang sebagai upaya menghindari tanggung jawab. Suatu saat ketika 

KBD berusaha untuk memimpin upaya-upaya untuk mengurangi emisi dari 

deforestasi dan kerusakan hutan melalui Forest Carbon Partnership Facility dan 

Forest Investment Program, yang saat bersamaan menyusun suatu pendekatan untuk 

membantu perubahan pemanfaatan lahan untuk minyak sawit tanpa memperhitungkan 

isu iklim dengan sungguh-sungguh.  

 

Minitoring & Evaluasi Partisipatif 

Salah satu kesimpulan yang sangat jelas yang datang dari bacaan atas audit CAO 

adalah bahwa suatu pendekatan baru efektif, KBD perlu membuat satu komitmen 

untuk terlebih dahulu menyusun data khusus negara mengenai sektor sawit yang dapat 

menyediakan garis haluan dasar terhadap dampak pembangunan, dan keberhasilan 

atas 'strategi' baru tersebut, dapat dipantau dan dinilai.   

 

Dalam penyampaian kami kepada putaran pertama konsultasi kami mencatat bahwa: 

 
Setiap Strategy KBD untuk keterlibatan kembali dalam sektor minyak sawit 

harus disiapkan untuk mencapai hasil-capaian nyata bagi orang miskin dan 

                                                 
12

  Ini khususnya penting sebagaimana standar RSPO tidak menjawab emisi gas rumah kaca 

dengan memadai dan kelompok kerja GRK RSPO telah gagal untuk menyepakati standar. 
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lingkungan yang terancam dan harus memastikan investasi mengutamakan 

kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karenan itu strategi tersebut 

harus: 

  

 Membangun (sebagaimana digaris-bawahi) sebagai tujuan yang jelas dan 

terukur; 

 Memperjelas standar, garis haluan dan indikator capaian yang mana atas 

objektif dapat dinilai; 

 Masukan strategi negara (paling tidak untuk negara-negara podusen 

minyak sawit utama) yang menjawab kendala-kendala khusus yang 

ditemukan dalam laporan dan audit dan melalui konsultasi;  

 menjabarkan proses dimana perkembangan akan dipantau secara terbuka 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkat.  

 

Dalam pandangan kami draf Kerang Kerja yang ada sekarang hampir seluruh bagian 

kurang persyaratan-persyaratan dasar diatas tidak pula menyebutkan atas rencana 

KBD untuk mengikuti pendekatan yang lebih inklusif. Sebenarnya beberapa indikator 

dicatat dalam Tabel 3 (halaman 19), sepertinya masih sangat dangkal. KBD akan 

mngukur perbaikan-perbaikan dalam peraturan dan kebijakan lingkungan dengan 

mencatat “jumlah dialog pemangku kepentingan”, dan “jumlah negara yang telah 

menyelenggarakan aktifitas-aktifitas misalnya penilaian Lingkungan dan Sosial".  

 

Kesimpulan  

Draf dokumen sebenarnya bukan merupakan satu strategi untuk keterlibatan KBD 

dalam sektor minyak sawit tetapi hanya menyediakan kerangka kerja  untuk strategi 

semacam ini. Jelas bahwa tidak hanya IFC dan Bank Dunia belum bisa sungguh-

sungguh menjawab isu-isu yang dikemukakan oleh para pelapor, audit CAO dan 

putaran pertama konsultasi.  

 

Bersamaan dengan itu, kami meminta bahwa strategi semacam ini dikembangkan,  

dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan lebih lanjut, tetapi sementara itu  

moratorium atas investasi KBD dalam sektor sawit harus dilanjutkan.  

 

 

Ditanda-tangani: 

 

1. Forest Peoples Programme, UK 

2. Sawit Watch, Indonesia 

3. SETARA Jambi 

4. Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), Indonesia 

5. Lembaga GEMAWAN, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 

6. Serikat Petani Kelapa Sawit Kalimantan Barat (SPKS Kalbar, Sanggau), 

Indonesia  

7. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor-Indonesia 

8. Down to Earth (DTE), UK 

9. HuMA, Jakarta, Indonesia 

10. First Peoples Human Rights Coalition, USA 

11. Cultural Survival, Inc., USA 

12. Center for International Environmental Law, USA 

13. The Oakland Institute, California, USA 

14. North East Peoples Alliance, India 
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15. Both ENDS, the Netherlands 

16. Scale Up, Riau-Indonesia 

17. Akar, Bengkulu 

18. Komkot PRP Bengkulu, Indonesia 

19. Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta, Indonesia  

20. Konsorsium Pembaruan Agraria, Indonesia 

21. WALHI NTB, Indonesia  

22. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Parapat 

Sumatera Utara, Indonesia 

23. Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh, Banda Aceh, Indonesia 

24. Perkumpulan Penembangan Partisipasi untuk Rakyat (PETRA), Medan, Indonesia 

25. LBBT, Pontianak, Indonesia 

26. KPS, Medan, Indonesia 

27. PIAR NTT, Indonesia 

28. The Ecological Society of the Philippines, Philippines 

29. TARA-Ping Pu, Taiwan  

30. Robin Wood, Germany 

31. Komunitas Hijau Proklamasi, Indonesia 

32. pt. PPMA Papua, Indonesia 

33. Perkumpulan MEDIKRA, Sulawesi Tenggara, Indonesia 

34. Save Our Borneo, Kalimantan Tengah, Indonesia 

35. Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan [POKKER SHK], Kalimantan Tengah, 

Indonesia 

36. Yayasan Tanah Merdeka, Indonesia 

37. WALHI Aceh, Indonesia 

38. Institute Menua Punjung, Sekadau, Kalbar, Indonesia 

39. Perhimpunan BAKUMSU, Sumatra Utara, Indonesia 

40. WALHI Riau, Indonesia 

41. SPKS Riau, Indonesia  

42. WALHI Sumatra Barat, Indonesia 

43. WALHI Bali, Indonesia 

44. Yayasan Merah Putih (YMP), Sulawesi Tengah, Indonesia 

45. Institut Transformasi Lokal (Instal), Sulawesi Tengah, Indonesia 

46. KSPPM, Parapat, Sumatra Utara, Indonesia 

47. AMAN, Jakarta-Indonesia 

48. Almaciga, Spain  

49. Rainforest Action Network, California, USA 

50. Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta, Indoensia 

51. The Netherlands Centre for Indigenous Peoples (NCIV), The Netherlands 

52. Sarekat Hijau Indonesia, Jakarta, Indonesia 

53. Andiko, Jakarta 

54. Ahmad Zazali, Riau, Indonesia 

55. Erwin Basrin, Bengkulu, Indonesia 

56. Ronald Reagen, Bengkulu, Indonesia 

57. Alma Adventa PhD, UK  

58. Deddy Ratih, Jakarta, Indonesia 

59. Paula Palmer, USA 

60. Ram Wangkheirakpam, India  

61. Anuradha Mittal, California, USA 

62. Anne Perrault, USA 
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63. R. Yando Zakaria, praktisi antropologi, fellow KARSA, Yogyakarta, Indonesia 

64. Iwan Nurdin, Jakarta Selatan, Indonesia 

65. Muhammad Juaini, NTB, Indonesia 

66. Dimpos Manalu, Parapat – Sumatra Utara, Indonesia 

67. Jes Putra Kluet, Banda Aceh, Indonesia 

68. Monang Ringo, Medan, Indonesia Indonesia 

69. Tandiono Bawor Purbaya, Jakarta, Indonesia  

70. Agustinus, Pontianak, Indonesia 

71. Gindo Nadapdap, Medan, Indonesia 

72. Lery Mboeik, NTT, Indonesia 

73. Solihin, Sulawesi Tenggara, Indonesia 

74. Antonio M. Claparols, the Philippines 

75. Jason Pan, Taiwan 

76. Peter Gerhardt, Germany 

77. A. M. Jufri, Indonesia 

78. Agung Wardana, Nottingham, UK 

79. Lyndon B. Pangkali, Papua, Indonesia 

80. Gustav George, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia 

81. Nur Hidayati, Jakarta, Indonesia 

82. Nordin, Kalimantan Tengah, Indonesia 

83. Haryanto, Belitung, Indonesia 

84. Wanly Thomas, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia 

85. Heny Soelistyowati, Jakarta, Indonesia 

86. Andika Kuntani, Indonesia 

87. Bambang A. Kusyanto, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 

88. TM Zulfikar, Aceh, Indonesia 

89. Shaban stiawan, Sekadau, Kalimantan Barat, Indonesia 

90. Benget Silitonga, Medan, Sumatra Utara, Indonesia 

91. Hariansyah Usman, Riau, Indonesia 

92. Lamhot, Riau, Indonesia  

93. Khalid Saifullah, Padang, Sumatra Barat, Indonesia 

94. Maryo, Bali, Indonesia 

95. Nasution Camang, Sulawesi Tengah, Indonesia 

96. Ibrahim Hafid, Sulawesi Tengah, Indonesia 

97. Suryati Simanjuntak, Parapat, Sumatra Utara, Indonesia  

98. Limantina Sihaloho, Pematang Siantar, Sumatra Utara, Indonesia 

99. Taryudi Caklid, Indonesia 

100. Mahir Takaka, Indonesia 

101. Loreto Ferrer, Spain 

102. Ashley Schaeffer, California, USA  

103. Drs. Michael Nico Bohot, Sekadau, Kalimantan Barat, Indonesia 

104. Mr. Leo van der Vlist, The Netherlands 

105. Koesnadi Wirasapoetra, Jakarta, Indonesia 

 

 

CC. Eksekutif Direktur Kelompok Bank Dunia. 
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Orang Dayak menyampaikan pandangan mereka soal penolakan mereka atas kelapa 

sawit di tanah-tanah adat mereka dalam pertemuan masyarakat dengan CAO di 

Kabupaten Sambas, Maret 2008.  


