Studi Penguatan Kabupaten Lestari:

Analisa Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL) Untuk
Membangun Area Sumber Komoditi Terverifikasi (MASKOT) di
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

JANUARI 2020
LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI

Hal 1 | 23

Ringkasan Eksekutif
Musi Banyuasin (MUBA) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki
banyak potensi untuk menjadi Kabupaten Lestari. Mulai dari komoditi unggulan (sawit, karet, gambir,
kelapa, kopi, kakao, dll) hingga potensi sumber daya manusia menuju Kabupaten Lestari telah
teresdia. Selain itu, perhatian Pemerintah Daerah MUBA ke arah pembangunan yang ramah
lingkungan sangat besar.
Salah satu program Pemerintah Daerah MUBA menuju Kabupaten Lestari adalah membangun Pusat
Unggulan Kabupaten Lestari (PUKL). PUKL ini akan menjadi dasar dari program kabupaten untuk
Membangun Area Sumber Komoditi Terverifikasi (MASKOT) di Kabupaten MUBA. Berbagai diskusi
telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, mulai dari SKPD terkait, LSM,
asosiasi, perusahaan swasta, dan akademisi. Dari beberapa diskusi tersebut, semua pemangku
kepentingan daerah yang berkepentingan sepakat PUKL sangat dibutuhkan dan sepakat untuk
mempercepat pembentukan PUKL tersebut.
Karena itu, Lingkar Temu Kabupaten Lestari sebagai mitra pembangunan dan Pemerintah Daerah
MUBA bekerjasama menyiapkan pembentukan PUKL ini (baik berupa usulan bentuk badan usaha,
wewenang serta tanggung jawab, legal drafting, dll). Pembentukan PUKL ini juga menjadi wujud
koloborasi multi-pihak dan gerakan bersama untuk memberikan dampak positif terhadap
pembangunan di Kabupaten MUBA, terutama dalam upaya peningkatan ekonomi dan pendapatan
daerah melalui pengembangan komoditi berkelanjutan. PUKL merupakan implementasi dari Verified
Sourcing Area (VSA). Komoditas kelapa sawit, karet, dan gambir adalah komoditas awal yang menjadi
target utama di pembentukan awal PUKL ini. Selanjutnya, komoditas lain akan menjadi target PUKL
selanjutnya. Diharapkan ke depannya PUKL dapat membantu Pemerintah Daerah MUBA menarik
investasi daerah dan menjalankan program berbasis ramah lingkungan di Kabupaten MUBA.
Laporan ini adalah penjelasan tertulis dari beberapa hasil analisa dan hasil diskusi dari kesepakatan
yang telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan terkait. Nantinya PUKL diharapkan akan
menjadi Center of Excellence (CoE) yang menjadi tulang punggung untuk mendukung Kabupaten
MUBA sebagai Kabupaten Lestari.
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1. Profil Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) adalah salah satu Kabupaten anggota Lingkar Temu Kabuten Lestari.
Kabupaten ini terletak di Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas
wilayah ± 14.266,26 km2 yang terbentang pada lokasi 1,3°- 4° LS, 103°- 105° BT. Kabupaten ini bermoto: “Bumi
Serasan Sekate Kota Randik” (Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan). [1,2,3] Kabupaten MUBA memiliki 14
kecamatan, 13 kelurahan, dan 227 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 608.125 jiwa
dengan sebaran penduduk 43 jiwa/km2. [3

Gambar 1. Peta Kabupaten Musi Banyuasin
]

1.1. Potensi Komoditi
Kabupaten MUBA memiliki potensi komoditi yang bervariasi. Sebagian dari komoditi tersebut sudah terkenal
dan merambah pasar ekspor sedangkan lainnya masih belum diperdagangkan dan belum terdata. Mulai dari
gas alam, batubara, minyak bumi, perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga kelapa sawit dan karet.
Terdapat lebih dari 70 perusahaan multi-nasional yang telah berinventasi dan beroperasi di Kabupaten MUBA.
Dalam studi ini, komoditi yang dimaksud lebih difokuskan kepada komoditi yang berbasis pertanian dan
perkebunan, terutama: kelapa sawit, karet, dan tanaman gambir. Kelapa sawit dan karet telah terdata dengan
baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten MUBA. Sedangkan tanaman gambir yang memiliki potensi
pengembangan cukup besar di Kabupaten MUBA masih belum terdata dengan baik.
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Gambar 2. Komoditi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin [4]

Komoditi Kelapa Sawit
Di Kabupaten MUBA terdapat sekitar 20 perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah terdata dan
beroperasi. Mayoritas lokasi pabrik adalah di Kecamatan Bayung Lencir. Adapun perusahaan-perusahaan
tersebut adalah:
Tabel 1. Data Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Musibanyu Asin [5]
NO

PERUSAHAAN

1

PT Hindoli

2

PT Hindoli

3

PT Musi Banyuasin Indah

4
5

PT Pinago Utama
PT Guthrie Pecconia Indonesia

6
7
8

PT Sentosa Mulia Bahagia
PT Wana Potensi Guna
PT Pinang Witmas Sejati

9
10
11

PT Lonsum Babat Toman
PT Berkat Sawit Sejati
PT Banyu Kahuripan Indonesia

LOKASI PABRIK
Kelurahan Sungai Lilin (Kecamatan
Sungai Lilin)
Desa Tanjung Dalam (Kecamatan
Keluang)
Desa Selabu II (Kecamatan Batang Hari
Leko)
Desa Bruge (Kecamatan Sanga Desa)
Desa Sungai Medak (Kecamatan
Sekayu)
Kecamatan Tungkal Jaya
Kecamatan Sanga Desa
Desa Mangsang (Kecamatan Bayung
Lencir)
Kecamatan Babat Toman
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Lalan

KAPASITAS PABRIK
(TON/JAM)
TERPASANG

TERPAKAI

120

120

90

90

60

60

120
80

120
80

90
90
90

90
90
90

40
90
60

40
90
60
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

PT Banyu Kahuripan Indonesia
PT Mentari Subur Abadi
PT Mentari Subur Abadi
PT Musi Agro Sejahtera
PT Lonsum Bayung Lencir
PT Bastian Olah Sawit
PT Sejati Palma Sejahtera
PT Bina Karya Eka Mandiri
PT Bayung Agro Sawita

Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Lalan
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir

46
40
80
45
40
30
30
60
45

46
40
80
45
40
30
30
-

Komoditi Karet
Kultivasi karet di Kabupaten MUBA didominasi oleh petani rakyat. Total perkebunan karet yang sudah menua
dan tidak produktif lagi mencapai sekitar 23.000 Ha, yang mana terletak sebagian besar di di Kecamatan
Bayung Lencir dan Kecamatan Lawang Wetan. Sedangkan perkebunan karet yang masih remaja terdapat di
Kecamatan Babat Toman, Batanghari Leko, dan Sungai Keruh. Adapun untuk data produksi dari perkebunan
karet dapat dilihat di tabel bawah ini:
Tabel 2. Data Perkebunan Karet di Kabupaten Musi Banyuasin [6]
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1.2. Potensi SDM
Kabupaten MUBA memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup memadai menjadi Kabupaten Lestari. Di
mana prosentasi penduduk cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan serta umur produktif di bawah
50 tahun masih menjadi mayoritas.

Gambar 3. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin [4]

Dengan komposisi penduduk yang relatif berimbang, perencanaan daerah untuk mendukung Kabupaten
Lestari dapat lebih dapat terealisasi. Akan tetapi lamanya usia sekolah yang hanya sekitar rata-rata 7,59 tahun,
perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah MUBA. Karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang
bermanfaat untuk mendukung sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

1.3. Potensi Infrastruktur
Secara umum, Kabupaten MUBA saat ini mengandalkan prasarana jalan raya untuk melakukan perdagangan
dan aktivitas ekonominya. Infrastruktur sungai, masih belum banyak dimanfaatkan dikarenakan banyaknya
penduduk yang tinggal di sekitar sungai yang menyebabkan aktivitas lalu lintas perdagangan melewati sungai
sangat tidak ideal untuk saat ini. Beberapa strategi perlu dipikirkan untuk mendukung arus perdagangan
komoditi selain melalui jalan raya.
Selain itu, Kabupaten MUBA saat ini juga tengah merencanakan pembangunan infrastuktur jalan tol baru
untuk memperkuat akses jalan yang sudah ada. Pada tahun depan telah direncakan akan dibangun Jalan Tol
Sekayu – Sungai Lilin. Jalan tol ini akan dibangun dengan prakarsa badan usaha. Nantinya jalan tol sepanjang
44.35 km ini diharapkan juga dapat membantu lalu lintas komoditi serta perdagangan umum dan juga untuk
mendukung perencanaan Kawasan Hijau Terpadu yang akan dibangun di Kabupaten MUBA dalam lima tahun
ke depan.
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Gambar 4. Perencanaan Jalan Tol Sekayu-Sungai Lilin Mendukung Arus Perdagangan
Komoditi dan Kawasan Hijau Terpadu di Kabupaten Musi Banyuasin [7]

2. Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL)
Untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan menuju terbentuknya Kabupaten Lestari di
Kabupaten MUBA, Pemerintah Daerah MUBA bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait (dinas
terkait, donor internasiona, donor lokal, LSM, perusahaan-perusahaan swasta, asosiasi perkebunan, dll) telah
melakukan beberapa kali pertemuan dan telah pula menyepakati untuk mendirikan Pusat Unggulan Komoditi
Lestari (PUKL). Apabila berhasil, PUKL ini nantinya akan menjadi percontohan bagi Kabupaten Lestari lainnya di
Indonesia.

Gambar 5. Beberapa Pertemuan Membahas PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin [8]
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2.1. Dasar Pembentukan
Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL) dibentuk sebagai suatu alat verifikasi dari komoditi yang akan diangkat
menjadi komoditi lestari di Kabupaten MUBA. Karena itu diharapkan dengan terbentuknya PUKL salah satunya
akan lebih mempercepat Membangun Area Sumber Komoditi Terverifikasi (MASKot)/”Verified Sourcing Area”
(VSA) di Kabupaten MUBA. Sehingga akan terbentuknya suatu standar global untuk komoditi berkelanjutan di
tingkat yurisdiksi di Kabupaten MUBA.
PUKL akan menjadi Center of Excellence bagi pengembangan aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan untuk
menuju Kabupaten Lestari di Kabupaten MUBA. Dalam hal ini, keterlibatan pemangku kepentingan terkait
sangat diharapkan dan menjadi dasar dari pembentukan ini (lihat Gambar 6 di bawah ini). Di saat PUKL
menjadi semakin kuat (baik secara hukum, teknis, dan keuangan), maka PUKL diharapkan dapat menjadi
sebagai suatu Badan Penjamin Investasi Daerah. Sehingga investor dan pedagang tidak ragu lagi berinvestasi
dan bertransaksi di Kabupaten MUBA.
Selain itu, PUKL juga merupakan prasarana perwujudan dari 8 elemen pendukung dari Kerangka Daya Saing
Daerah, yaitu:
1. Keselarasan antara perencanaan dan tujuan kebijakan nasional
2. Transparansi (Open Government)
3. Hutan, sumber daya alam dan pengelolaan tata guna lahan
4. Kondisi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan
5. FPIC (Free, Prior, Information & Consent)
6. Ketangguhan sosial dan keterlibatan masyarakat
7. Mitigasi konflik & mekanisme resolusi konflik
8. Hak buruh dan perlindungan anak

Gambar 6. Skema Keterlibatan Pemangku Kepentingan di PUKL Kabupaten Musi Banyuasin [9]
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2.2. Fungsi Dan Tugas

Gambar 7. Fungsi dan Tugas PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin [9]
 Pusat Data & Pelatihan
Sesuai dengan poin ke-2 dari 8 elemen di Kerangka Daya Saing Daerah, perlu dibentuk suatu sistem
yang transparan untuk mengelola data. Selain itu data tersebut juga perlu terintegrasi satu sama lain
dan memiliki nilai yang sama. Karena itu salah satu tugas terberat bagi PUKL adalah menjadi tulang
punggung sistem data yang akurat dan transparan bagi calon pengguna data. Dengan tuntutan Industri
4.0, kebutuhan data sangat penting. Lebih penting lagi adalah data yang valid dan dapat dimanfaatkan.
Dengan data yang akurat dan terintegrasi, maka investor akan melihat suatu kelebihan bekerjasama
dengan Kabupaten MUBA. Hal ini akan lebih membuka kesempatan bagi investasi di Kabupaten MUBA.
Karena itu perlu dibuat suatu sistem informasi berbasis digital yang dapat dimanfaatkan bagi semua
pemangku kepentingan terkait. Untuk itu kesediaan pasokan listrik yang stabil juga harus menjadi
acuan sewaktu membangun sistem data tersebut.
Sehubungan dengan tantangan sumber daya manusia di Kabupaten MUBA yang telah disebutkan
sebelumnya, maka pelatihan akan menjadi tugas utama dari PUKL. Di Kabupaten MUBA ada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat bekerja sama dengan PUKL. Banyak bantuan pelatihan yang
dapat bekerjasama dengan pemerintah di luar negeri (seperti: Belanda, Jerman, Jepang, Korea, dll)
yang dapat dimanfaatkan. Sebagian dari pelatihan tersebut tidak memerlukan biaya. Mulai dari
pelatihan teknis operasional, teknis perawatan, pencatatan keuangan, manajerial, strategi marketing,
kursus bahasa, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu dibarengi juga dengan pelatihan-pelatihan yang
sifatnya nasional memanfaatkan pusat pelatihan milik pemerintah dan swasta (seperti: TEDC Cimahi
untuk energi terbarukan, Pusat Pelatihan ESDM, Pusat Pelatihan KEMENPERIN, dll). Dengan variasi
pelatihan ini, sumber daya manusia akan menjadi lebih terampil dan investor akan melihat ini sebagai
terobosoan baru. Dengan sumber daya manusia yang kuat, pembangunan akan lebih berkelanjutan.
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 Investasi Hijau
Investasi yang ramah lingkungan (atau disebut: investasi hijau) adalah menjadi salah satu target utama
di PUKL. Untuk mempersiapkan hal ini, perlu dibentuk PUKL yang profesional sehingga kepercayaan
investor (baik lokal maupun internasional) dapat terjaga. Nantinya investasi hijau ini akan menjadi
bagian dari “Trust Fund” yang terintegrasi dengan kelembagaan PUKL. Investasi hijau ini memiliki
kriteria investasi yang didukung oleh mitigasi resiko terhadap pengrusakan lingkungan. Apabila suatu
investasi dinilai akan membahayakan lingkungan (baik secara langsung maupun tidak langsung), maka
PUKL akan bertindak sebagai penentu kebijakan untuk mengamankan target Kabupaten Lestari.
Apakah investasi tersebut tidak disetujui, disetujui dengan revisi, ataupun dengan konsekuensi lainnya.
Pada implementasinya, investasi hijau ini nantinya akan diletakkan di pengelolaan terpisah dari PUKL.
Setelah terbentuknya Konsorsium Dana Pembangunan Hijau (“Green Trust Fund”) akan mengambil alih
fungsi dari pendanaan investasi hijau di Kabupaten MUBA, dengan tetap berkoordinasi dengan PUKL.
Hal ini akan lebih memudahkan di dalam persetujuan investasi. Mitra lokal dan internasional, institusi
keuangan konvensional, institusi keuangan syariah, filantropi, dana APBD, dana “Corporate Share
Value” (CSV), dana “Corporate Share Responsibility” (CSR), dan lainnya dapat berkontribusi melalui
Konsorsium Dana Pembangunan Hijau (“Green Trust Fund”) yang akan dibentuk. Dana ini nantinya
akan dimanfaatkan pula untuk melakukan investasi yang ramah lingkungan berbasis kerakyatan.
Misalnya untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini yang dikelola oleh masyarakat secara swakelola. Dengan ini, maka target investasi di Kabupaten MUBA menjadi Kabupaten Lestari akan lebih
cepat terwujud dan lebih terarah.
 Teknologi Hijau
Teknologi yang digunakan di PUKL adalah teknologi yang mendukung pengurangan emisi gas rumah
kaca dan tidak mencemari lingkungan, atau disebut teknologi hijau. Apabila teknologi hijau produksi
dalam negeri belum terbukti implementasinya, maka perlu didatangkan teknologi hijau dari luar
negeri. Akan tetapi dengan negoisasi yang ketat untuk mendukung produksi dalam negeri. Sehingga
nantinya Kabupaten MUBA bukan hanya menjadi Kabupaten Lestari dengan penerapan-penerapan
teknologi hijau, namun juga dapat mandiri memproduksi di Kabupaten MUBA dengan supervisi dari
prinsipal di luar negeri pemilik teknologi hjau tersebut. Untuk itu PUKL hadir untuk mengevaluasi
teknologi hijau yang akan diterapkan di Kabupaten MUBA, menjembatani transfer teknologi, dan
untuk memastikan pengawasan proses operasional yang berkesinambungan. Sehingga diharapkan
tidak adanya teknologi hijau yang diinstalasi di Kabupaten MUBA yang tidak beroperasi. Dukungan
pelatihan
 Manajemen Resiko
Salah satu tantangan bagi investor adalah untuk memitigasi resiko yang ada sebelum proyek berjalan,
sewaktu konstruksi, dan pasca konstruksi (operasional & perawatan). Untuk itu, selain pengalaman
juga diperlukan kearifan lokal sehingga segala resiko dapat termitigasi dengan baik dan akurat. PUKL
dapat membantu investor yang akan berinvestasi di Kabupaten MUBA untuk melakukan mitigasi resiko
dan melakukan analisa resiko. Sehingga resiko-resiko dapat teridentifikasi sebelum proyek berjalan.
Proyek-proyek juga dianalisa secara komprehensif untuk memastikan bahwa proyek tersebut
bermanfaat untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat MUBA. Mulai dari analisa dampak lingkungan,
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analisa manajerial proyek, analisa sumber daya manusia, analisa penambahan logistik terhadap
kekuatan jalan, analisa titik optimum untuk pembangunan pabrik berbasis komoditi lestari, analisa
potensi konflik sosial, dan lain sebagainya.
 Promosi & Negosiasi
Salah satu peran penting dari PUKL adalah menjadi pusat promosi bagi produsen-produsen komoditi
lestari di Kabupaten MUBA. Untuk tahap awal, promosi difokuskan untuk komoditi minyak kelapa
sawit (dan turunannya serta pemanfaatan limbahnya), komoditi karet alam (dan turunannya serta
pemanfaatan limbahnya), dan pemanfataan buah gambir (disebut juga “Gambo MUBA”; dan
turunannya serta pemanfaatan limbahnya. Nantinya diharapkan akan diluncurkannya profil investasi
terhadap komoditi lestari di Kabupaten MUBA secara rutin. Misalnya, sekali dalam tiga bulan. Dengan
profil investasi ini, investor akan lebih mudah membayangkan pertumbuhan investasi di Kabupaten
MUBA dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan ke depannya. Selain itu diharapkan juga dengan
adanya PUKL, promosi komoditi lestari di Kabupaten MUBA akan lebih terpusat. Sehingga segala
kegiatan promosi (baik oleh swasta maupun melalui Pemerintahan Daerah MUBA) dapat lebih
bersinergi.
Selain itu, PUKL juga dapat membantu negoisasi bisnis untuk komoditi lestari di Kabupaten MUBA.
Nantinya akan dibentuk Konsorsium Pengusaha Komoditi Hijau yang komponennya terdiri dari
pengusaha komoditi lestari, asosiasi komoditi lestari, pembeli komoditi lestari, dan pihak-pihak terkait.
Konsorsium ini akan berdiri sendiri dan akan berkoordinasi dengan PUKL. Anggota dari konsorsium ini
dapat berasal dari individu/insitusi di iIndonesia, maupun dari luar Indonesia (yang telah terdaftar
menjadi anggota PUKL). Dengan konsorsium ini diharapkan dapat mempersingkat pengambilan
keputusan dan mempersingkat rantai jalur perdagangan komoditi lestari. PUKL dapat pula berperan
sebagai wasit apabila tidak terjadinya kesepakatan bisnis karena satu dan lain hal. Setelah keuangan
PUKL lebih kuat, PUKL dapat pula bertindak sebagai “buffer buyer” apabila terjadi kelebihan produksi
komoditi lestari dari perkebunan plasma rakyat sehingga harga dapat terjaga dan petani plasma dapat
terus berproduksi.
 Jaminan Komoditi & Sertifikasi
Salah satu kekhawatiran dari pembeli komoditi adalah kualitas komoditi diperdagangan berbeda
dengan contoh komoditi yang diperlihatkan di awal. Selain itu jumlah volume pasokan komoditi juga
tidak memenuhi target sesuai kontrak yang disepakati. Dalam hal ini, PUKL dapat memberikan jaminan
kualitas dan kuantitas dari komoditi yang diperdagangkan. Setiap perdagangan komoditi lestari melalui
PUKL, akan mendapat jaminan komoditi dengan harga yang relatif masih kompetitif.
PUKL juga membantu pengurusan sertifikasi komoditi lestari di Kabupaten MUBA. Sertifikasi yang telah
ada di bisnis komoditi terkait akan diterapkan untuk produk komoditi, misalnya: RSPO dan ISCC untuk
komoditi sawit. Bila sertifikasi ini sulit diraih karena satu dan lain hal, maka PUKL dapat mengeluarkan
“Sertifikat Komoditi Lestari” untuk komoditi tersebut. Sehingga nantinya akan terjadi negoisasi harga
komoditi lestari berdasarkan sertifikasi yang telah ada. Dikarenakan semua pemangku kepentingan
yang terkait ada terlibat di PUKL, maka “Sertifikat Komoditi Lestari” dapat menjadi nilai tambah yang
dapat dipertanggungjawabkan.
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 Pengaduan & Pengawasan
PUKL dapat berfungsi sebagai “Call Center” melayani pengaduan dari investor dan pedagang komoditi
lestari serta pihak terkait lainnya (baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, donor,
perbankan, dan pengusaha lainnya). Nantinya apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikuti
ketentuan perdagangan hijau, PUKL dapat memberikan peringatan yang tegas hingga memberikan
sanksi tertulis. Daftar pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan perdagangan hijau ini akan
dikeluarkan bersamaan dengan profil investasi yang akan diterbitkan sekali dalam tiga bulan sebagai
“Daftar Pihak-pihak Yang Diberikan Peringatan Untuk Berbisnis di Kabupaten MUBA”.
Pengawasan terhadap investasi dan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dapat dilakukan
bertingkat dan secara transparan. Mulai dari Pemerintah Daerah MUBA, asosiasi komoditi lestari
(misalnya: GAPKI untuk sawit dan GAPKINDO untuk karet), LSM, donor, dan pihak terkait lainnya dapat
berpartisipasi aktif di dalam melakukan pengawasan melalui sistem informasi PUKL yang dibuat
setransparan mungkin. Dengan proses pengawasan multi-pihak dan sistem yang transparan, maka
diharapkan kekhawatiran investor dan pengusaha komoditi lestari dapat terjawab melalui solusi-solusi
yang dibangun melalui sistem pengelolaan PUKL yang profesional. Dengan begitu diharapkan akan
lebih banyak lagi investasi untuk memajukan Kabupaten MUBA dan mewujudkan target Kabupaten
Lestari.

2.3. Struktur Kelembagaan

Gambar 8. Struktur Kelembagaan PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin [9]
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Pada prinsipnya struktur kelembagaan PUKL terbagi dua:
 Tim Pengawas (Majelis Wali Amanat)
Tim Pengawas terdiri dari Pembina (Bupati MUBA dan Wakil Bupati MUBA), Penasehat (Sekda
MUBA/Ketua POKJA Pembangunan Hijau MUBA, anggota POKJA Pembangunan Hijau MUBA, dan OPD
terkait), Tim Pendukung Program (Tim Perencanaan Hijau di BAPPEDA MUBA, Tim Komoditi Unggulan
di DISBUN, Tim Pelestarian Lingkungan di DLHP, Tim Perijinan Hijau di DPMPTSP, dan Tim Perindustrian
Hijau di DAGPRIN), dan Komite Pengarah Mitra Pembangunan Hijau (representasi pemangku
kepentingan MUBA: perwakilan swasta, perwakilan akademisi, perwakilan profesional, perwakilan
LSM/CSM, perwakilan filantropi/donor, dsb).
Tim Pengawas akan melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dari PUKL yang
langsung mendapat arahan dari Bupati MUBA (atau yang ditunjuk mewakili). Untuk memperlancar
kerja Tim Pelaksana, Tim Pengawas hanya akan mengambil keputusan strategis terhadap hal-hal
seperti di bawah ini:
o Keputusan penerimaan investasi dalam jumlah tertentu (misalnya: di atas Rp 10
milyar/investasi);
o Keputusan investasi untuk jumlah tertentu (misalnya: di atas Rp 3 milyar/investasi);
o Keputusan perubahan anggaran dalam jumlah tertentu (misalnya: di atas Rp 1
milyar/perubahan anggaran);
o Keputusan perubahan internal di PUKL yang sifatnya strategis dan bukan operasional
 Tim Pelaksana (“Implementing Agency”)
Tim Pelaksana ada pengurus harian yang bertanggung jawab terhadap operasional dari PUKL dan
bertanggung jawab pula untuk keputusan investasi dalam julah tertentu (di luar keputusan Tim
Pengawas). Tim Pelaksana bertugas membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) PUKL dan
memastikan PUKL mengikuti SOP tersebut. Selain itu Tim Pelaksana juga bertanggung jawab untuk
melaksanakan arahan dari keputusan Tim Pengawas.
Tim Pelaksana dikepalai oleh Satuan Kerja Mitra Pembangunan Hijau yang mengepalai beberapa divisi,
yaitu Divisi Produksi, Divisi Pengolahan, dan Divisi Pemasaran. Divisi-divisi ini hanya sebagai suatu
contoh dari divisi yang dapat dibentuk oleh PUKL. Untuk lebih detailnya nanti akan dituangkan di
dalam Peraturan Bupati MUBA mengenai pembentukan PUKL.
Manajerial dari Tim Pelaksana diharapkan adalah orang-orang profesional yang memiliki pengalaman
bekerjasama dengan pemerintah daerah, LSM, donor, investor, dan lembaga keuangan. Sehingga
nantinya diharapkan akan banyak membantu mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Adapun gambaran umum pembagian tugas dan wewenang dari Tim Pengawas dan Tim Pelaksana dijelaskan di
skema di bawah ini. Gambaran ini adalah gambaran umum untuk mempermudah penyusunan SOP dari PUKL.
Masukan dan revisi dari pihak-pihak terkait akan sangat membantu menciptakan desain PUKL yang tepat
sasaran.
Hal 14 | 23

Gambar 9. Gambaran Umum Pembagian Tugas & Wewenang PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin [9]

2.4. Jadwal Implementasi
Implementasi dari PUKL dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah pembentukan PUKL sebagai fungsi
sosialisasi dan koordinasi. Bentuk yang tepat untuk ini adalah Satuan Kerja Mitra Pembangunan HIjau MUBA.
Satuan Kerja ini akan bertindak sebagai transisi formasi dari badan usaha yang akan dibentuk (lihat Kajian
Hukum di Bagian 4 dari laporan ini). Paralel dengan itu juga akan dibentuk suatu badan usaha, atau “Special
Purpose Vehicle (SPV)”, yang akan meneruskan peran dari Satuan Kerja ini. Karena itu implementasi dari PUKL
ini memiliki tahapan-tahan sesuai target yang direncanakan di bawah ini.
Tabel 3. Jadwal Implementasi PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin [9]
TIPOKSI

LEGALITAS

TIM PELAKSANA
(IMPLEMENTING AGENCY)

TIM PENGAWAS
(MAJELIS WALI AMANAT)

AKTIVITAS
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 TAHUN-6 TAHUN-7 TAHUN-8 TAHUN-9 TAHUN-10
Peraturan Bupati: Pembentukan PUKL
SK Bupati: Penetapan Tim PUKL
Peraturan Bupati: Pembentukan
Konsorsium Pengusaha Komoditi Hijau
Peraturan Bupati: Pembentukan
Konsorsium Dana Pembangunan Hijau
PERDA: Penetapan Bentuk Usaha PUKL
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Pengintegrasian Data Dinas Terkait
Pengintegrasian Data LSM & Donor
Analisa Data Yang Terkumpul
Penyusunan Data Base
Pembentukan Konsorsium Pengusaha
Komoditi Hijau
Pembentukan Konsorsium Dana
Pembangunan Hijau
Peluncuran Resmi PUKL Untuk Investor
Pelatihan (ToT & Umum)
Jaminan Komoditi & Sertifikasi Hijau
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Persetujuan Kegiatan Tim Pelaksana
Pelaporan Kegiatan PUKL Kepada Bupati &
Dinas Terkait
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2.5. Sumber Pendanaan
Untuk membentuk PUKL diperlukan pula dana awal yang sebagai penggerak aktivitas dari PUKL. Adapun usulan
dari sumber pendanaan adalah sebagai berikut:
 Dana APBD
Dana APBD adalah bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah MUBA untuk mewujudkan terbentuknya
PUKL dan untuk mewujudkan Kabupaten Lestari. Bentuk pendanaan APBD dapat dimasukkan sebagai
anggaran rutin Pemerintah Daerah MUBA. Setelah PUKL berjalan optimal, pendanaan ini dapat
perlahan-lahan dikurangin. Targetnya setelah 3 tahun berdiri, makan PUKL dapat berjalan mandiri
tanpa dana APBD.
 Dana CSR
Salah satu kewajiban perusahaan-perusahaan berbasis komoditi lestari adalah menyalurkan dana
Corporate Share Responsibility (CSR) untuk masyarakat. Besarnya cukup signifikan yaitu 2% dari
keuntungan perusahaan. Selama ini perusahaan-perusahaan tersebut telah menyalurkan CSR nya
namun beberapa di antaranya tidak terarah dengan tepat. Sehingga beberapa pengeluaran CSR kurang
membawa dampak untuk masyarakat dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan juga mendapat kendala
di lapangan untuk memonitor CSR yang telah diberikan. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut
bekerjasama dengan PUKL, maka eksposurnya akan lebih membawa manfaat bagi dukungan ke arah
pembentukan Kabupaten Lestari dan dapat lebih termonitor karena langsung diawasi oleh PUKL.
 Dana CSV
Corporate Share Value (CSV) adalah bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang
ingin mendapatkan dampak lebih dari pendanaan yang mereka lakukan untuk mendukung suatu
program. Perbedaan utama dari CSR dan CSV adalah, CSV akan mendapatkan keuntungan (walau
dalam jumlah kecil) yang nantinya keuntungan ini dapat dikembalikan ke dalam program dalam bentuk
proyek baru yang sifatnya bergulir. Pemerintah Daerah MUBA dapat memanfaatkan peraturan
mengenai dukungan jasa lingkungan sebagai landasan hukum untuk dana CSV.
 Hibah Donor
Banyak donor asing maupun lokal yang memiliki beberapa kewajiban program tapi masih sulit mencari
lokasi implementasi. Mereka memiliki dana sendiri yang perlu disalurkan. Karena itu peran penting
dari PUKL adalah menmpersiapkan lokasi di daerah MUBA yang dapat bekerjasama dengan pihak
donor tersebut. Sehingga investasi donor tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan
Kabupaten Lestari di MUBA.
 Bantuan Filantropi
Banyak filantropi di Indonesia maupun luar negeri yang berminat mengembangkan proyek-proyek
hijau berbasis ramah lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah MUBA harus dapat
menangkap kesempatan ini. Tahun ini ada lebih dari 60 filantropi asing yang telah menyatakan
komitmennya untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan di Indonesia. Ini belum termasuk
filantropi yang sudah bergerak di Indonesia. Selain itu ada juga pendanaan non-konvesional seperti
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waqaf, infak, zakat, dan sadakah yang telah banyak membantu petani-petani di Indonesia. Ini adalah
peluang besar yang dapat dimanfaatkan.
 Biaya Keanggotaan
Untuk mendapatkan data dan informasi serta konsultasi, sebagai salah satu target dari PUKL, investor
atau pengusaha (atau pihak lainnya) akan diberikan akses berdasarkan jenis keanggotannya. Besarnya
biaya keanggotan ini akan ditetapkan di dalam SOP PUKL. Anggota akan mendapatkan hak nya sebagai
anggota berdasarkan tipe keanggotaan yang dibayarkan. Apabila data dan informasi serta konsultasi
itu akurat dan terintegrasi, maka anggota akan merasakan manfaat dari keanggotannya. Karena itu
perlu dikelola dengan profesional data-data yang disajikan untuk investor dan pengusaha ini (atau
pihak lainnya) supaya dapat dimonetasi dengan baik.

3. Kajian Usaha
Untuk mempersiapkan Kabupaten MUBA sebagai suatu Kabupaten Lestari yang menarik untuk diinvestasikan,
Pemerintah Daerah MUBA dapat mempersiapkan beberapa hal seperti di bawah ini:
 Memperkuat infrastruktur sebagai akses investasi di Kabupaten MUBA (seperti: jalan provinsi, jalan
kabupaten, jembatan, kanal, stock-pile, telekomunikasi, listrik, air, internet, dsb);
 Mepersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan di PUKL yang bermanfaat untuk komoditi lestari
dan terintegrasi dengan industry pendukungnya;
 Mempersiapkan PUKL MUBA sebagai Penjamin Investasi Daerah (target dalam 5 tahun ke depan);
 Kerjasama “Sister District” atau “Sister Green Industrial Park” atau lainnya yang dapat mendukung
pembangunan Kabupaten Lestari (misalnya dengan Jepang, Korea, Jerman, Belanda, Itali, UAE,
Thailand, Vietnam, dsb);
 Kerjasama investasi dalam bentuk hilirisasi produk komoditi lestari (melalui perencanaan Kawasan
Industri Hijau Terpadu);
 Kerjasama investasi dengan pemilik teknologi hijau yang tertarik mengembangkan investasi di
Kabupaten MUBA;
 Kerjasama investasi dengan pengusaha-pengusaha asing maupun nasional untuk mewujudkan
“Investment Zone” yang memiliki hak kelola di dalam kawasan (melalui perencanaan Kawasan Industri
Hijau Terpadu);
 Mersiapkan data dan prasarana yang transparan dan realtime (melalui sistem RFID, Industri 4.0, dsb);
 Dan lain sebagainya
Adapun sistem kerjasama yang ditawarkan dapat berbagai macam: Built-Operate-Own (BOO), Built-OperateOwn-Transfer (BOOT), atau pun lainnya. Dengan banyaknya investor asing tertarik masuk ke Indonesia
(terutama karena akan mendapatkan margin lebih tinggi apabila berinvestasi di Indonesia dibandingkan di
negaranya sendiri), maka Pemerintah MUBA harus dapat menangkap peluang ini. Salah satu kendala yang ada
di Indonesia secara umumnya adalah data yang tidak akurat, perijinan yang berbelit, dan tidak mendapatkan
insentif yang menarik. Sehingga sebagian besar investor yang awalnya tertarik berinvestasi di Indonesia
mengalihkan investasinya ke negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Karena itu menjadi menarik apabila
dapat bekerjasama melalui “Sister District” atau “Sister Green Industrial Park” dengan negara-negara tersebut.
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Sehingga investasi yang sudah terlanjur masuk ke negara-negara tersebut bisa ikut terbawa ke Kabupaten
MUBA melalui kerjasama ini.

3.1. Hilirisasi Komoditi Lestari
Saat ini Kabupaten MUBA sedang mempersiapkan industri komersil dari komoditi sawit dan karet. Pemerintah
Daerah MUBA telah bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa mitranya untuk
mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan dari limbah minyak sawit yang memiliki asam lemak bebas
(“Free Fatty Acid”) yang tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pangan. Bahan bakar ini disebut bahan
bakar “Diesel Hijau (Green Diesel)”. Selain itu Pemerintah Daerah MUBA juga telah bekerjasama dengan
sebuah perusahaan swasta untuk memproduksi aspal dari karet alam secara pabrikan. Dengan campuran karet
alam ini, aspal akan menjadi lebih tahan terhadap penetrasi air sehingga lebih awet. Uji coba untuk aspal karet
di Kabupaten MUBA telah dilakukan. Tahun 2019, ditargetkan sepanjang 5 km jalan raya di daerah Kabupaten
MUBA menggunakan aspal hotmix dengan campuran Serbuk Karet Alam Teraktivasi (SKAT).
Kabupaten MUBA juga memiliki beberapa komoditi yang belum banyak dimanfaatkan. Salah satunya adalah
tanaman gambir. Buah gambir berpotensi sebagai bahan baku kosmetik, obat-obatan (mengatasi penyakit
lambung, diare, mengobati luka, mencegah kanker kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan
mencegah penyakit jantung. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengimport bahan baku yang
sama yang dapat diekstrak dari buah gambir. Hal ini menciptakan peluang bagi Kabupaten MUBA untuk mulai
memikirkan hilirisasi dari tanaman gambir.

Diesel Hijau

Aspal Karet

Bubuk Gambir

Kebun Sawit

Karet Alam

Buah Gambir

Gambar 10. Hilirisasi Komoditi Lestari di Kabupaten Musi Banyuasin [10]

3.2. Kawasan Industri Hijau Terpadu
Saat ini Kabupaten MUBA juga tengah mengembangkan Kawasan Industri Hijau Terpadu di Kecamatan Bayung
Lencir. Kawasan ini diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung pembentukan Kabupaten Lestari di
Kabupaten MUBA. Teknologi yang akan diimplementasikan diharapkan adalah teknologi yang ramah
lingkungan.
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Gambar 11. Lokasi Rencana Kawasan Industri Hijau Terpadu di Kabupaten Musi Banyuasin [11]
Kawasan Industri Hijau Terpadu juga diharapkan dapat mengintegrasikan pengolahan sampah, pengolahan air,
penyediaan energi (melalui energi terbarukan), dan penyediaan pangan. Sehingga kawasan industri tersebut
bukan hanya ramah lingkungan tapi juga memiliki ketahanan energi, air, dan pangan.

Gambar 12. Perencanaan Kawasan Industri Hijau Terpadu di Kabupaten Musi Banyuasin [9]
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3.3. Pengembangan Industri Kerakyatan

Gambar 13. Perencanaan Proyek Berbasis Industri Kerakyatan di Kabupaten Musi Banyuasin [9]

Beberapa contoh industri kerakyatan dapat dilihat seperti tercantum pada Gambar 13 di atas. Industri ini
difokuskan untuk pengembangan produksi berbasis komoditi lestari untuk pengembangan ekonomi
kerakyatan. Industri ini dapat dikembangkan melalui kerjasama perusahaan swasta melalui program CSR atau
pun CSV. Masyarakat akan mendapatkan manfaat melalui pengembangan industri yang akan memberikan
pendapatan dan lapangan kerja baru. Industri komersil dapat bekerjasama dengan industri kerakyatan ini
untuk memurnikan produk ataupun bekerjasama dengan pedagang bahan baku turunan lainnya.

4. Kajian Hukum
4.1. Dasar Hukum
Pembentukan PUKL merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Sumatra Selatan (No. 16/2017 dan No.
21/2017) yang merupakan bagian dari peraturan yang mendukung perencanaan pembangunan lestari di
wilayah tersebut. Untuk itu perlu dipersiapkan juga Peraturan Bupati MUBA yang dapat mendukung kegiatan
ini, sebagai turunan kedua Peraturan Gubernur tersebut di atas. Salah satu Peraturan Bupati MUBA yang dapat
dipersiapkan adalah mengenai pembentukan “Center of Excellent” untuk Kabupaten MUBA melalui Pusat
Unggulan Komoditi Lestari (PUKL).
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Gambar 14. Skema Peraturan Daerah Terkait Menuju Pembangunan Kabupaten Lestari [9]

4.2. Pembentukan Badan Hukum
Berdasarkan kajian hukum yang dilakukan oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dapat disimpulkan
bahwa pembentukan badan hukum untuk dapat mengoperasionalkan Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL)
akan dilakukan secara bertahap. Studi ini dilakukan oleh biro hukum yang kompeten dan telah punya banyak
pengalaman bekerjasama dengan pemerintah daerah. Analisa dari kajian hukum yang dilakukan oleh LTKL
dapat dilihat di dokumen terpisah dari laporan ini.
Ada pun hasil kesimpulan yang didapat melalui kajian hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan kajian mengenai jenis-jenis badan hukum dan juga setelah berdiskusi bersama dengan tim
LTKL, dipahami bahwa entitas yang diusulkan untuk menjalankan kegiatan yang direncanakan, yaitu
pemberian konsultasi, pelatihan, dan penyewaan sarana dan prasarana, adalah berbentuk Perseroan
Daerah (PERSERODA) karena dianggap paling tepat untuk mendapatkan modal dari berbagai sumber,
mampu melibatkan berbagai pihak, dan menjalankan berbagai kegiatan usaha;
2. Terdapat dua (2) opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah MUBA, yaitu:
o OPSI 1: pembentukan PERSERO baru dengan pemegang saham mayoritas Kabupaten MUBA.
Perusahaan Terbatas (PT) yang dibentuk LTKL sebagai minoritas;
o OPSI 2: pembentukan Perusahaan Terbatas (PT) yang kemudian menjadi pemegang saham
minoritas pada PERSERO;
3. Untuk menetukan Opsi 1 atau Opsi 2 yang akan diterapkan, perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu
dengan pihak Pemerintah Daerah MUBA, khususnya terkait proses dan jangka waktu penyusunan
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Peraturan Daerah (PERDA) terkait Opsi 1 dan ”due diligence” terhadap PERSERODA terkait Opsi 2.
Selain itu untuk Opsi 2 perlu mempertimbangkan apakah PT yang dibentuk akan menjadi pemegang
saham melalui pengalihan dari pemegang saham minoritas yang eksisting atau melalui penerbitan
saham baru mengingat untuk pengalihan saham pada BUMD wajib tunduk pada ketentuan privatisasi
sesuai PP 54/2017.

4.3. Implementasi Badan Hukum
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada tahap awal pembentukan PUKL akan berbentuk Satuan
Kerja Mitra Pembangunan Hijau MUBA. Dengan Satuan Kerja ini akan memudahkan sosialisasi dan koordinasi
dengan target-target aktivitas PUKL yang telah disusun sesuai SOP. Paralel dengan itu, akan dibentuk badan
hukum yang optimum dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Tabel 4. Implementasi PUKL Berbentuk Badan Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin [9]
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