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Pengantar
 Dalam suatu rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada tanggal 
24 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo berpesan agar realisasi investasi 
ditingkatkan - sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
kuartal III tahun 2020. Kepala Negara tidak ingin kinerja investasi anjlok 
terlalu dalam, seperti kuartal II tahun 2020. "Faktor yang bisa 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III tahun 2020, 
kuncinya selain konsumsi domestik, jangan sampai investasi tumbuhnya 
di atas minus 5%,”.(https://mediaindonesia.com/read/detail/338944-
presiden-jangan-sampai-investasi-minus-lebih-dari-5 ) 

 Indikasi adanya kurangnya kepastian hukum ini dapat dilihat dari 
dua sisi, yaitu : dasar peraturan perundangan yang mengatur investasi 
(misalnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, sering 
berubah, inkonsistensi, tidak sinkron antara Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Pusat dll) dan praktek dari penegakan peraturan 
perundangan tersebut (pemeriksaan oleh Petugas yang berlebihan 
sebagai akibat ketidak pahaman akan aturan perundangan atau oleh 
karena maksud-maksud tertentu, over role yang bukan tupoksinya, 
banyak pihak ingin terlibat, ketidak-tegasan aparat dalam kondisi 
tertentu dll.).

 Pesan tersebut diatas menunjukkan kekhawatiran Presiden atas 
kondisi investasi yang merosot akibat pandemic covid-19, sehingga perlu 
upaya-upaya yang ekstra khusus agar menurunnya pertumbuhan 
ekonomi dapat didongkrak kembali. Untuk mendongkrak kembali 
pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan menciptakan investasi-
invetasi baru, tetapi juga mempertahankan dan memupuk investasi 
yang sudah ada ini untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga 
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Ini semua 
tidak lepas dari kondisi investasi yang kondusif.

 Banyak faktor yang mempengaruhi giatnya investasi di suatu 
negara, termasuk Indonesia, satu diantaranya adalah kepastian hukum. 
Pelaku usaha menilai faktor utama yang membuat investor asing 
berpikir dua kali untuk investasi di Indonesia adalah kepastian hukum 
dari pemerintah. Hal ini seiring dengan yang disampaikan oleh Wakil 
K e t u a  U m u m  K a d i n  I n d o n e s i a  B i d a n g  P e r i n d u s t r i a n .  
(https:// 438515 www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191010181828-92-
/pelaku-usaha-keluhkan-kepastian-hukum-investasi-di-ri-rendah)
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 Tidak jarang kondisi kurangnya kepastian hukum ini 
mengakibatkan konflik di lapangan baik antara perusahaan dengan 
aparat atau dengan masyarakat umum setempat, lembaga- lembaga 
swadaya masyarakat setempat bahkan pihak Internasional yang tidak 
menginginkan majunya investasi di Indonesia.

 Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum), adalah forum 
pertemuan antar pemangku kepentingan sawit, yang diselenggarakan 
oleh Kolaborasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 
Cabang Sumatera Utara, GAPKI Cabang Aceh, Pusat Penelitian Kelapa 
Sawit (PPKS), Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera 
(BKSPPS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indnesia (APKASINDO), Asosiasi 
Sawitku Masa Depanku (SAMADE) dan Komunitas Pecinta Kelapa 
Sawit. Acara ini diselenggarakan secara tahunan, dan pada tahun 2020 
ini adalah penyelenggaraan yang kelima kalinya. Tidak sebagaimana 
biasa, oleh karena masih dalam situasi pandemi covid- 19, maka 
penyelenggaraan IPOS Forum Kelima ini diselenggarakan melalui 
webinar (video conference), dengan menampilkan pembicara-
pembicara yang kompeten dalam bidangnya. Seiring dengan 
kebutuhan negara dan keinginan Bapak Presiden, serta melihat 
praktek terlaksananya investasi yang terjadi belakangan ini, terkhusus 
pada masa pandemi covid-19, maka dalam IPOS Forum 2020 mengambil 
tema Quo Vadis Kepastian Hukum Dalam Menciptakan Iklim Investasi 
yang Kondusif, pada Industri Kelapa Sawit Indonesia.

 Hasil dari webinar ini akan disampaikan kepada Pemerintah, 
melalui Kantor Kepresidenan, dengan harapan bisa memberikan 
masukan-masukan kepada Pemerintah untuk bisa tetap 
mempertahankan dan menjaga serta mengembangkan investasi yang 
ada, dan juga bisa menarik investor baru untuk menanamkan 
investasinya di Indonesia.

 Industri kelapa sawit, adalah salah satu investasi strategis dan 
berkontribusi sangat besar dalam perekonomian nasional. Beberapa 
hal dapat disebutkan disini adalah: nilai ekspor yang dapat 
berkontribusi untuk menambal deficit neraca berjalan beberapa tahun 
terakhir ini, juga berkontribusi memberikan lapangan pekerjaan 
sampai 17 juta orang, membangun ekonomi perdesaan, 
pengembangan wilayah, dan bahkan secara lingkungan fisik 
pengkonversi C0  menjadi 0 , sehingga kualitas oksigen dalam udara 2 2

menjadi lebih baik. Terlebih saat pandemic covid-19 ini, perkebunan 
sawit berkontribusi sangat besar dalam memberikan pendapatan 
negara dan penggerak ekonomi nasional, khususnya di daerah sentra-
sentra sawit dan turunannya, karena operasional industri kelapa sawit 
ini masih bisa berjalan.



Maksud & Tujuan
Maksud dilaksanakannya IPOS-Forum kelima adalah untuk memberikan dan 
menjadi wadah para stakeholders kelapa sawit nasional untuk berdiskusi dan 
bertukar pengalaman mengenai hal-hal atau isu yang utama (hot issues) saat 
ini. 

Tujuan yang diharapkan pada IPOS-Forum kelima ini adalah : 
- Sharing pandangan diantara para stakeholders atas isu utama saat ini yakni 

peran industri kelapa sawit dalam pembangunan dan kendala yang dihadapi 
serta mengkaji kepastian hukum dalam industri kelapa sawit.

- Mencari dan menemukan solusi atau kesepakatan bersama atas isu-isu yang 
diangkat diatas.

- Menyebarluaskan atau mensosialisasikan hasil-hasil kesepakatan bersama 
dalam media cetak dan atau media elektronik.nikasi bagi penyedia teknologi 
perkebunan industri kelapa sawit.

Waktu & Tempat 
Waktu                 : Kamis, 26 November 2020
Studio operation  : Santika Dyandra Premiere Convention Center,    

Medan, Sumut



Tentatif Acara
Hari Pertama:  Kamis, 26 November 2020

08.30 - 09.00  : Rangkaian acara pembukaan
09.00 – 09.15 :Keynote Speech : Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia,Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., 
M.Sc., Ph.D., Kepastian Hukum Dalam Menjamin Iklim 
Investasi yang Kondusif.

09.15 – 09.30 : Pembacaan Tata Tertib Webinar

Siapa yang Hadir & Biaya
SIAPA YANG HADIR? Pelaku usaha industri kelapa sawit (pengusaha dan 
petani) serta regulator (Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait) 
maupun praktisi dan pelaku industri pendukung serta pemerhati kelapa 
sawit termasuk akademisi dan peneliti.

Biaya investasi mengikuti IPOS-Forum 2020 :

- Perusahaan anggota GAPKI� : free registration
     -� Perusahaan non anggota GAPKI �: Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 



- 09.30 – 12.00 :  Sesi – 1: Peran Industri Kelapa Sawit Dalam Pembangunan dan 
Kendala Yang Dihadapi.
Nara Sumber 1: Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, S.E, akan 
menyampaikan :
- Peran investasi dalam pembangunan / perekonomian 

nasional.

- Faktor-faktor penting untuk tercapainya iklim investasi yang 

kondusif.
- Peran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan iklim 

investasi yang kondusif.

Nara Sumber 2, Ketua Umum GAPKI, Bapak Ir. Joko Supriyono, 
akan menyampaikan :

- Kontribusi dan peran strategis yang telah dicapai oleh 

investasi dalam industri kelapa sawit.
- Kendala-kendala utama dalam pengusahaan investasi dalam 

industri kelapa sawit.

Nara Sumber 3, Direktur Utama Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Bapak Eddy Abdurrahman, 
akan menyampaikan:

- Pentingnya kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat.
- Program dan Progres Peremajaan Sawit Rakyat.
- Kepastian Hukum dalam Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat

Nara Sumber 4, Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Bapak Firman 
Soebagyo, S.E., M.H. akan menyampaikan :
-  Pentingnya investasi industri kelapa sawit dilindungi oleh 

Undang-undang khusus kelapa sawit.
- Faktor-faktor penghambat sehingga belum terbentuknya 

undang-undang yang khusus melindungi industri kelapa sawit.

Nara Sumber 5, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Letnan 
Jenderal (Purn) Eddy Rachmayadi, akan menyampaikan :
- Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga, 

merawat dan menciptakan iklim investasi industri kelapa sawit 
yang kondusif.

- Peluang investasi industri kelapa sawit di Sumatera Utara. 

Moderator : Direktur Eksekutif PASPI, Bapak Dr. Ir. Tungkot 
Sipayung.



12.00 – 13.00 : ISHOMA (commercial break, informasi sawit, hiburan dll).

13.00 – 17.00 : Sesi – 2 : Mengkaji Kepastian Hukum Dalam Industri Kelapa Sawit.

Nara Sumber 1, Praktisi Investasi Industri Kelapa Sawit, Ketua 
GAPKI Cabang Aceh, Bapak Sabri Basyah, akan menyampaikan :
- Persoalan perijinan dan perundangan (kompleksitas, rumit, 

tumpang tindih, inkonsistensi, volatility) yang tidak kondusif 
dalam investasi industri kelapa sawit, sehingga perlu pelurusan 
dan penyederhanaan.

- Perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap perijinan 
dan perundangan tersebut diatas, guna menghindari salah 
tafsir yang berujung kepada kesalahan dalam pengambilan 
keputusan dan bahkan kriminalisasi.

Nara Sumber 2, Pakar Hukum Kehutanan, Bapak Dr. Sadino, SH, 
MH, akan menyampaikan :

- Peliknya peraturan-perundangan yang mengatur industri 

kelapa sawit.
- Potensi ancaman peraturan-perundangan kepada investasi 

industri kelapa sawit.

Nara Sumber 3, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian RI 
Bapak Komjenpol. Drs. Agus Andrianto, SH. MH, akan 
menyampaikan :
- Tugas dan peran kepolisian dalam menjaga, mengawasi dan 

membina investasi agar terjamin keamanannya.
- Langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh polisi agar 

kepastian hukum dalam menjamin investasi yang kondusif akan 
berjalan secara berkeadilan.

Nara Sumber 4, Praktisi dan Akdemisi Hukum Pidana Universitas 
Sumatera Utara, Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum, akan 
menyampaikan :

- Kedudukan hukum dari investor dalam menjalankan 

perusahaannya guna mengamankan investasinya.
- Dukungan KUHAP dalam dalam menjamin kepastian hukum 

untuk investasi industri kelapa sawit.



- Penegakan pidana dalam perspektif perijinan usaha industri 
kelapa sawit.

- Langkah-langkah hukum yang perlu diambil dalam menjaga 
investasi industri kelapa sawit dari berbagai ancaman yang 
mungkin timbul.

Moderator, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu 
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH. M.Li

17.00 – 17.15 : Penyampaian beberapa informasi komersial dan  doorprize.

17.15 – 17.30 : Pembacaan Prosiding.

17.30. – 17.40 : Acara Penutupan

SPONSORSHIP & PROMOSI
IPOS-Forum 2020 diselenggarakan dengan free registration (kecuali non 
perusahaan anggota GAPKI), namun memberikan manfaat yang besar bagi para 
pemangku kepentingan industri kelapa sawit. Oleh sebab itu, pembiayaan 
diharapkan  dapat dipenuhi dari sponsorship.

Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam sponsorship, panitia menyelenggarakan 
webinar ini dengan tampilan active multy screen, yang mana dalam media yang 
dipakai peserta, baik HP maupun computer akan tampak 5 layar yang bisa 
menampilkan secara aktif untuk memasang logo atau pesan dan/atau video 
promosi dari sponsor. Multy screen ini bisa dipakai layaknya sebagai backdrop 
seminar. Layar utama ditengah akan dipakai untuk pembicara, namun pada 
segmen-segmen tertentu bisa dimungkinkan sebagai media promosi. 



Pilihan paket sponsorship yang ditawarkan adalah sebagai berikut : 

1. Diamond
Sponsor Diamond berkontribusi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta 
rupiah), hanya diberikan kepada 1 (satu) perusahaan.

2. Platinum
Sponsor Platinum berkontribusi sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh 
lima juta rupiah), hanya diberikan kepada 2 dua) perusahaan.

3. Gold
Sponsor Gold berkontribusi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), hanya diberikan kepada 4 (empat) perusahaan.

4. Silver 
Sponsor Silver berkontribusi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta 
rupiah), hanya diberikan kepada 10 (sepuluh) perusahaan.

 

 

      

   
 

    
 



 
    

 

 

     
 

 

Kontra  prestasi sponsor :

Keterangan
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1.Logo perusahaan di backdrop seminar
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2.Logo perusahaan di halaman depan handout

 

v

   

3.Logo perusahaan di halaman belakang
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4.Profil perusahaan disertakan dalam setiap

 

handout
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5.Stage announcement pada acara pembukaan

 

dan setiap sesi oleh MC
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6.Logo perusahaan di backdrop
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7. Stage announcement oleh MC & penyanyi
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3 kali
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8.Pemutaran video company profile
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menit) saat jeda menjelang Q&A
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9. Pemutran video company profile
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10.Menerima Prosiding

 

(hard copy)
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11.Logo perusahaan di media publikasi offline

 

majalah
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12.Logo perusahaan di media publikasi online
    

v
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Informasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi 
panitia dan Person In Charge (PIC) sebagai berikut :

Sekretariat Panitia : GAPKI cabang Sumatera Utara
     Jl. Murai 2 No.40, Komplek Tomang Elok. 
Medan 20122
     Tel. (061) 8473331-2
     Email : iposforummedan@gmail.com

 PIC Kesekretariatan & Kepesertaan (WA) :

1. John Edward : 0811656047
2. Tabita  : 081260007758
3. M. Fazli Andika : 082262109291
4. Nurasiyah  : 082276202167

 

INFORMASI

mailto:iposforummedan@gmail.com


FORMULIR PENDAFTARAN 

Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum 2020

(IPOS-Forum 2020)
Studio Operation : Santika Dyandra Convention Center, Medan 26 November 2020

Hanya diisi oleh Panitia/Sekretariat

Tanggal No. Registrasi

Bersama ini kami mengirimkan form registrasi peserta sarasehan IPOS Forum dan terlampir bukti 
transfer biaya kepesertaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ke Rekening 
GAPKI IPOS Forum No. 106-00-1277503-0 Bank Mandiri Cabang Medan Balaikota. Kami 
bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di bawah ini :

Data Peserta Sarasehan 
(ditulis dengan huruf tegak dan jelas atau diketik; bila lebih dari satu orang agar ditulis per orang dengan memperbanyak 
formulir ini):

(Mohon diisi dan dikirim beserta bukti pembayaran)

Kepada Yth
Sekretariat IPOS-Forum 
c.q. GAPKI Cabang Sumut: 
Jl. Murai 2 No 40 Komplek Tomang Elok
Medan 20122

Syarat dan ketentuan:
- Kepesertaan teregistrasi dan dianggap sah bila sejumlah uang pendaftaran telah dikonfirmasi diterima oleh panitia
- Biaya kepesertaan tidak dapat dikembalikan tapi dapat dialihkan ke orang lain dengan surat pendukung
- Biaya kepesertaan hanya keikutsertaan dalam webinar, tidak termasuk transportasi, hotel, konsumsi dan biaya lain yang 

timbul akibat kebutuhan peserta yang tidak termasuk fasilias dalam IPOS Forum ini (makan siang, coffee break, kit, 
sertifikat).

- Sertifikat keikutsertaan dalam webinar ini hanya diberikan kepada yang namanya tercantum di atas
- Ketentuan lain terkait dengan kepesertaan hanya resmi dikeluarkan oleh penyelenggara yang berwenang
- Informasi lengkap tentang kepesertaan dapat menghubungi sekretariat panitia.

Nama Lengkap  :  

Instansi / Perusahaan :  

Alamat Lengkap :   

Telp./Fax/HP : .............................................................................................................

E-mail  : .............................................................................................................

Tertanda,

...................................................
(nama jelas pendaftar)

* dapat diperbanyak

*



FORMULIR PENDAFTARAN

Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum 2020

(IPOS-Forum 2020)
Studio Operation : Santika Dyandra Convention Center, Medan 26 November 2020

Hanya diisi oleh Panitia/Sekretariat

Tanggal No. Registrasi

Bersama ini kami mengirimkan form registrasi peserta Sponsorship dan Pameran IPOS Forum
dan terlampir bukti transfer biaya ke Rekening GAPKI IPOS Forum No. 106-00-1277503-0 Bank 
Mandiri Cabang Medan Balaikota. Kami bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku 
di bawah ini :

Data Peserta 
(ditulis dengan huruf tegak dan jelas atau diketik) 

(Mohon diisi dan dikirim beserta bukti pembayaran)

Kepada Yth
Sekretariat IPOS-Forum 
c.q. GAPKI Cabang Sumut: 
Jl. Murai 2 No 40 Komplek Tomang Elok
Medan 20122

Syarat dan ketentuan:
- Kepesertaan Sponsorship teregistrasi dan dianggap sah bila sejumlah uang pendaftaran telah dikonfirmasi diterima oleh 

panitia
- Biaya tidak dapat dikembalikan
- Ketentuan lain terkait dengan kepesertaan Sponsorship hanya resmi dikeluarkan oleh penyelenggara yang berwenang
- Informasi lengkap tentang kepesertaan Sponsorship dapat menghubungi sekretariat panitia.

Nama Instansi :  

Bidang Usaha :  

Alamat Instansi :  

Telp./Fax :  .......................................................................................................

Email  : .......................................................................................................

Nama penanggung- : .......................................................................................................
jawab/Jabatan/No. HP.

Pilihan Sponsorship :  Diamond  Platinum;   Gold   Silver

Tertanda,

...................................................
(nama jelas pendaftar)

SPONSORSHIP

* dapat diperbanyak



GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)
CABANG SUMATERA UTARA

Sekretariat Panitia: Jl. Murai 2 No 40 Komplek Tomang Elok Medan 20122
Telp. 061-8473331/8473332;

Fax 061-8468851, email: iposforummedan@gmail.com
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