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Minyak kelapa sawit diperkenalkan pertama kali di Asia tenggara pada tahun 1848  ketika empat

bibit pohon yang berasal dari Afrika Barat ditanam di Buitenzorg botanical gardens atau yang

saat ini dikenal dengan nama kebun raya Bogor di Jawa,  tetapi  hal  ini  tidak  serta merta

menjadi  akar dari  munculnya industri kelapa sawit, bahkan pada saat itu pohon  kelapa sawit

hanya dijadikan tanaman hias oleh para petani tembakau.

Pada tahun 1905 Adrien Hallet yang merupakan insiyur pertanian yang berasal dari  Belgia tiba

di Sumatra dan menyadari bahwa pohon kelapa sawit tumbuh  lebih  cepat  dan  menghasilkan

buah  yang  lebih  banyak  dibandingkan dengan  yang  ditanam  di  Kongo.   Selain   itu  buah

yang  dihasilkan  terlihat menghasilkan  lebih  banyak pulp  oil dan  memiliki  biji  buah  yang

lebih  kecil dibandingkan dengan tanaman – tanaman kelapa sawit di Afrika.1

Keunggulan  yang  dimiliki  oleh  tanaman – tanaman  ini  merupakan cerminan dari kondisi

tanah yang sangat subur, curah hujan yang mencukupi serta kondisi sinar matahari yang bersinar

di Asia Tenggara cukup untuk mendukung optimalisasi kondisi tanaman – tanaman tersebut.

Perusahaan Deli Duras melihat peluang ini, dengan memanfaatkan kondisi sosial saat  itu  yang

terdapat lebih banyak  populasi  orang – orang  usia  produktif  perusahaan  ini  mengharapkan

adanya  hasil  yang  baik.  Selain  itu  didukung  dengan  tidak  adanya  hama  dan penyakit yang

biasanya menyerang tanaman kelapa sawit menjadi alasan kuat perusahaan ini mendirikan

perkebunan.2

Hasil produksi tinggi yang diperoleh dari penanaman di Asia Tenggara dengan resiko  yang

relatif rendah mengakibatkan industri kelapa sawit menjadi tumbuh dengan sangat cepat.

Setelah penanaman perintis yang di lakukan oleh Hallet di Sumatra dan rekannya Henri

Fauconnier di Malaya di tahun 1910an, kemudian tahun 1919 perkebunan kelapa sawit telah

berkembang menjadi hingga 6.000 hektar di kawasan Sumatera, bahkan luas perkebunan kelapa

sawit di tahun 1925 telah mencapai 32.000 hektar, meningkat hingga hampir 400% dalam jangka

waktu 6 tahun. Sementara itu, di Malaya pada tahun 1919 sebanyak 3.400 hektar hektar telah
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ditanam dan enam tahun kemudian meningkat hingga 17.000 hektar. Pada tahun  1919  lebih dari

6.000  ha telah ditanam  di  Sumatera,  naik menjadi 32.000 pada tahun 1925, saat 3.400 ha telah

datang di bawah budidaya di Malaya. Selama  lima  tahun  ke  depan,  lebih  jauh  17.000  ha

telah  ditanam  di Malaya, sementara wilayah Sumatera dua kali lipat.3

Perkembangan kelapa sawit yang sangat pesat di kedua negara hingga saat ini minyak  mentah

yang dihasilkan dari kelapa sawit, atau yang lebih dikenal dengan Crude Palm Oil (CPO)

menjadi komoditi ekspor Malaysia dan Indonesia paling  besar  pada  pasar  dunia,  Indonesia

merupakan  produsen  kelapa  sawit terbesar di dunia dan diikuti oleh Malaysia pada  posisi

kedua5, jumlah ekspor kelapa  sawit  dari  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2012  memiki  jumlah

sebesar

28.000.000 metric ton meningkat 8,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar

25.900.000 metric ton. Sedangkan Malaysia mampu memberikan hasil ekspor kelapa sawit  pada

tahun 2012 sebesar 17.205.000 metric ton dan meningkat 3,64% dibanding tahun  sebelumnya

sebesar 16.600.000 metric ton dengan pasar – pasar impor terbesar ke negara India, Cina dan Uni

Eropa.4

90% perkebunan kelapa sawit di kawasan Kalimantan telah menggunakan lahan hutan yang

merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah5 yang kemudian mengakibatkan

adanya beberapa halangan di dalam perdagangan industri kelapa sawit salah satu hambatan

yang ada adalah terancamnya pasar kelapa sawit Indonesia dan Malaysia di kawasan Uni

Eropa, hal ini dikarenakan Uni Eropa telah menyetujui EU emission trading scheme (EU –

ETS), yaitu kebijakan yang disetujui oleh anggota Uni Eropa untuk mendukung produk negara

– negara yang memiliki low – carbon industrial sectors.

Pasar EU ETS menggunakan sistem cap and trade yaitu cap (capped) Emisi total suatu negara

dibatasi dari emisi yang dibatasi inilah nanti akan muncul allowances (kelebihan emisi yang
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tidak dipakai). EU ETS sendiri resmi  dimulai tahun 2005, hingga tahun  2013 EU ETS telah

berjalan dalam 3 periode yang berbeda, yaitu periode 2005 – 2008, 2008 – 2012, dan yang paling

baru  dilaksanakan  adalah  periode  2013 – 2020.  Skema  2008  disebut dengan fase “learning

by doing” dengan melakukan  beberapa penetapan yang lebih matang, fase kedua 2008 – 2012

merupakan periode komitmen  Protokol Kyoto  dengan  melakukan  Rencana Alokasi  Nasional

bagi  setiap  negara  yang mengsulkan batas cap dar total emisi dar instalasi yang relevan, yang

kemudian akan disetujui oleh Komisi Eropa.

Dengan standard EU ETS produk kelapa sawit dari Indonesia – Malaysia dinilai  tidak

memenuhi  standar  tersebut,  produksi  kelapa  sawit  gabungan Indonesia dan Malaysia dinilai

memproduksi karbon yang ada di atas ambang batas normal, sebesar 0,86 metrik ton atau sebesar

860 kilogram karbon dioksida diproduksi dari perkebunan kelapa sawit setiap harinya6

Untuk itu, RSPO sangat  diperlukan jika produsen – produsen kelapa sawit di  Indonesia dan

Malaysia ingin  tetap  membuka pasar kelapa sawit di Uni Eropa. Salah satu jalan yang

ditawarkan oleh RSPO di dalam perdangan kelapa sawit adalah dengan adanya certified

sustainable palm oil atau sertifikasi terhadap produk kelapa sawit dengan  menggunakan sistem

stadardisasi internasional dan beberapa   syarat   yang   dibutuhkan   untuk   mendapatkan

sertifikasi   tersebut. Beberapa  syarat  diantara  lain  adalah  transparansi,  komitmen,  tanggung

jawab lingkungan, serta kondisi keuangan dan pengelolaan yg stabil. Importir dari Uni Eropa

sangat mengutamakan perusahaan produsen kelapa sawit yang  memiliki sertifikasi  tersebut

karena  dengan  adanya  CSPO  setidaknya  terdapat  sebuah jaminan terhadap importir kelapa

sawit bahwa mereka tidak melanggar kebijakan trading emission yang dijalankan secara ketat di

kawasan Eropa.7 Namun peran RSPO dalam meningkatkan ekspor produk industri kelapa sawit

dikedua negara dinilai tidak memberikan dampak yang cukup signifikan, peran RSPO dalam

kasus ini dinilai hanya berfungsi sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk memberikan
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sertifikasi yang diakui oleh dunia internasional sehingga pasar Uni Eropa dapat membantu

eksportir dari Indonesia dan Malaysia untuk memasuki pasar Uni Eropa.
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