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KATA PENGANTAR
Sistem sertifikasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia 
(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2020. Teknis penyelenggaraan sertifikasi ISPO kemudian diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Sistem sertifikasi 
ISPO ini diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan dan daya saing minyak 
kelapa sawit di pasar dunia, meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan, serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas 
rumah kaca.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO perkebunan sawit 
rakyat, maka Program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesian (SPOSI) 
menyusun modul untuk pendampingan kelompok pekebun. Modul sederhana 
ini menjabarkan tentang konteks perkebunan kelapa sawit yang dijabarkan 
dalam modul I, serta pentahapan pendampingan ISPO bagi kelompok pekebun 
di dalam modul II. 

Modul ini diharapkan dapat memberikan kontribusi percepatan bagi realisasi 
sertifikasi ISPO bagi pekebun. Selain itu, juga diharapkan agar pendamping 
lapangan dan kelompok pekebun kelapa sawit swadaya dapat menggunakan 
modul ini dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO.  

Jakarta, Januari 2022

Irfan bakhtiar,
Direktur SPOSI
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SAWIT RAKYAT DAN 
ISPO PEKEBUN

Tentang Modul 
Modul ini dirancang untuk menjadi panduan bagi para pendamping masyarakat 
dalam upaya melakukan pengorganisasian, penyiapan dokumen, sampai dengan 
tahap pengajuan penilaian kesesuaian ISPO untuk kelompok pekebun sawit 
rakyat berkelanjutan. 

Modul ini adalah panduan bagi pendamping yang memiliki tujuan untuk:  
1. Meningkatkan kapasitas kelompok pekebun sawit rakyat dalam penguatan 

kelembagaan, pengelolaan kebun, dan perencanaan pengembangan usaha.
2. Membangun kesiapan kelompok  pekebun sawit rakyat dalam sertifikasi ISPO. 

Dengan menggunakan modul ini diharapkan pendamping dapat menguasai 
kompetensi dasar yaitu:
1. Pendamping dapat memahami dan menerapkan pengetahuan tentang 

pengorganisasian masyarakat, pengelolaan kebun, pengembangan usaha, 
dan sistem ISPO. 

2. Pendamping dapat melaksanakan pentahapan pendampingan kelompok 
pekebun untuk pemenuhan kesesuaian penilaian ISPO. 

3. Pendamping dapat melakukan fasilitasi terhadap kelompok pekebun untuk 
mempersiapkan dokumen  dan pengajuan dokumen sertifikasi ISPO.

Modul ini dirancang dengan metode dan pentahapan pendampingan agar 
lebih mudah dipahami dan dipergunakan oleh pendamping masyarakat. 
Namun demikian, situasi kelembagaan pekebun setempat dimana pendamping 
melakukan kegiatan dapat mempengaruhi metode dan pentahapan. Oleh karena 
itu, metode dan pentahapan dapat  disesuaikan menurut situasi yang dihadapi.
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Untuk memudahkan memahami dan menerapkan modul pendampingan, maka 
penulisan disusun menjadi 4 buah modul yaitu:
	l Modul I Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun. Modul ini memuat tentang 

pengetahuan dasar perkebunan sawit rakyat dan sistem sertifikasi ISPO untuk 
Pekebun.

	l Modul II Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekebun. Modul ini terdiri dari 3 
bagian modul, yaitu:
	» Modul II Bagian A yang memuat tentang pendampingan penguatan 

kelembagaan pekebun
	» Modul II Bagian B yang memuat tentang pendampingan audit sertifikasi 

ISPO Pekebun. 
	» Modul II Bagian C yang memuat tentang SOP-SOP menurut prinsip-

prinsip dalam standar ISPO pekebun.  

Untuk dapat menggunakan modul secara komprehensif, pendamping masyarakat 
perlu menguasai pengetahuan dasar di dalam modul I, sebelum menggunakan 
panduan penerapan pendampingan di dalam modul II. 

Siapa Pengguna Modul Ini? 
Pengguna (user) modul ini adalah pendamping kelompok pekebun sawit. 
Terminologi pendamping di dalam modul ini adalah seseorang atau pihak yang 
melakukan fasilitasi pendampingan dalam rangka sertifikasi ISPO. Pendamping 
dapat berasal dari internal ataupun eksternal komunitas kelompok pekebun. 
Pihak internal dapat berasal dari pekebun itu sendiri, sedangkan pihak eksternal 
dapat berasal dari lembaga swadaya pemerintah, pemerintah, atau pun pihak-
pihak lainnya yang memiliki peran sebagai fasilitator. 

Untuk dapat menerapkan modul ini agar diperoleh hasil seperti yang diharapkan, 
maka dibutuhkan kompetensi dasar bagi pendamping. Kompetensi pendamping 
yang dimaksud adalah pengetahuan dasar yang disampaikan dalam Modul 
I.  Kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut: a) menguasai situasi 
perkebunan sawit rakyat, kebijakan sawit rakyat, dan sistem sertifikasi ISPO 
Pekebun.  
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Bagaimana Menggunakan Modul II Bagian A ini?
Modul II memuat tentang teknis pendampingan kelompok pekebun untuk 
mendapatkan sertifikat ISPO pekebun. Modul ini menjabarkan teknis 
pendampingan tentang bagaimana tahapan mempersiapkan kelembagaan 
pekebun agar secara organisasi mampu mencapai pemenuhan legalitas pekebun 
dan legalitas kelompok pekebun seperti yang disyaratkan dalam standar ISPO 
pekebun. Kemudian, setelah kelompok pekebun telah tertata secara kelembagaan 
maka selanjutkan pendampingan dilakukan untuk pemenuhan dokumen 
sertifikasi ISPO pekebun sampai dengan pendampingan penilaian ISPO pekebun. 

Konstruksi penulisan modul pendampingan ISPO dibangun dengan tujuan agar 
modul dapat dengan mudah dipahami dan diimplementasikan sebagai panduan 
bagi pendamping lapangan. 

Pada modul II Bagian A ini memuat tentang bagaimana pendamping melakukan 
fasilitasi penguatan kelompok pekebun agar secara penuh memenuhi prinsip 
dan indikator standar ISPO pekebun. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi 
identifikasi kelembagaan, membangun komitmen, pendirian/re-organisasi 
kelompok, pembentukan tim Internal Control System (ICS), pelatihan bagi 
ICS, penyusunan rencana dan sistem monev kinerja, penataan dokumen, dan 
internalisasi aturan internal.
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Kelembagaan pekebun adalah organisasi yang ditumbuhkembangkan oleh para 
pekebun melalui tata kelola organisasi dan memperkuat jejaring organisasi dalam 
rangka mencapai tujuan dan kepentingan pekebun.  Tata kelola organisasi adalah 
bagaimana organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan adanya legalitas 
organisasi, aturan internal, manajemen organisasi, sistem dokumentasi, dan sistem 
kontrol organisasi. Sedangkan, jejaring organisasi adala bagaimana organisasi 
tersebut dapat melakukan hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-
pihak lain agar kepentingan organisasi tersebut  dapat tercapai. 

Bentuk kelembagaan pekebun dapat berupa kelompok pekebun, asosiasi 
pekebun, koperasi pekebun, ataupun gabungan kelompok pekebun. Definisi 
pekebun sendiri didasarkan pada kepemilikan luasan kebun kurang dari 25 hektar.

Kelembagaan pekebun yang kuat dan mandiri dapat dicapai dengan melakukan 
peningkatan kapasitas pada anggota dan pengurus organiasi, baik secara internal 
maupun melalui bantuan pihak lain. Peningkatan kapasitas inilah yang dapat 
meningkatkan kompetensi dari anggota dan pengurus untuk menjalankan roda 
manajemen organisasi. 

Organisasi pekebun yang dibangun secara mandiri atas inisiatif masyarakat 
pekebun biasanya memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan diri 
melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas secara internal. Namun, 
organisasi pekebun yang dibentuk atas inisiatif pihak lain biasanya membutuhkan 
pendampingan untuk memperkuat kelembagaan pekebun. 

Pendampingan yang dimaksud adalah proses pemberian bimbingan, konsultasi, 
dan advokasi yang dilakukan oleh pendamping (perorangan ataupun organisasi 
lain) kepada pengurus dan anggota organisasi pekebun. Pendamping diperlukan 
untuk melakukan proses pemberdayaan menuju kemandirian organisasi pekebun 
yang mandiri.  Proses pendampingan dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan 
yaitu: penguatan kapasitas kelembagaan petani, pengembangan jejaring kerja 
dan kemitraan kelembagaan petani dengan stakeholders, pengembangan 
teknologi produksi, dan pengembangan usaha produktif.  
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Fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pekebun sebenarnya 
telah banyak terdapat di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut 
dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas komoditi kebun 
secara bersama-sama. Misalnya: kelompok pekebun sawit, kelompok pekebun 
karet, kelompok petani padi, dan lain sebagainya. Bahkan, pada tingkat desa 
terdapat Gabungan Kelompok Tani yang merupakan gabungan dari kelompok-
kelompok petani/pekebun yang telah teregistrasi oleh pemerintah kabupaten. 

Fenomena itulah yang perlu dipahami oleh pendamping agar selanjutnya dapat 
menentukan  strategi penguatan kelembagaan pekebun dalam sertifikasi ISPO 
pekebun. Sistem sertifikasi ISPO untuk pekebun mensyaratkan adanya pekebun 
dan atau organisasi pekebun yang memiliki kelembagaan yang kuat dan mandiri 
yang ditunjukkan melalui adanya legalitas pekebun, legalitas organisasi, tata 
aturan internal, dan bukti bahwa organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik. 

Pendampingan penguatan kelembagaan pekebun dalam konteks sertifikasi ISPO 
merupakan proses yang terdiri dari 9 tahapan, yaitu: (1) identifikasi kelembagaan 

pekebun, (2) membangun komitmen sertifikasi, (3) mendirikan atau re-organisasi 

organisasi pekebun, (4) fasilitasi pembentukan tim ICS, (5) fasilitasi penyusunan 

rencana kegiatan dan sistem monitoring kinerja, (6) fasilitasi pelatihan ISPO bagi tim 

ICS, (7)  fasilitasi penyusunan dokumen legalitas dan aturan organisasi, (8) fasilitasi 

internalisasi aturan internal dan SOP bagi anggota kelompok, (9)  fasilitasi evaluasi 

kinerja kelembagaan. 
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Bagan Alur Pendampingan Penguatan Kelembagaan Pekebun

Identifikasi 
Kelembagaan 
Pekebun

Fasilitasi Penyusunan 
Dokumen Legalitas 
dan Aturan Organisasi

Fasilitasi internalisasi 
aturan internal dan SOP 
bagi anggota kelompok

Fasilitasi 
Evaluasi Kinerja 
Kelembagaan

Membangun 
Komitmen 
Sertifikasi

Fasilitasi Pendirian 
atau Re-organisasi 
pekebun

Fasilitasi 
Pembentukan 

Tim ICS

Fasilitasi Penyusunan 
Rencana Kegiatan dan 

Sistem Monitoring

Fasilitasi 
Pelatihan ISPO 

bagi Tim ICS

1 2 3

456

7 8 9

Penjabaran tahap-tahap pendampingan penguatan kelembagaan pekebun 
adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kelembagaan pekebun
Keberadaan organisasi atau kelompok pekebun biasanya sudah ada di setiap 
desa, baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi petani, 
koperasi unit desa, atau pun badan usaha milik desa. Pendamping lapangan 
perlu melakukan identifikasi kelembagaan pekebun tersebut. Identifikasi adalah 
kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lapangan. 
Identifikasi dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
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	l Organisasi pekebun apa saja yang telah ada? 
	l Apakah organisasi tersebut masih aktif dalam kegiatan-kegiatannya? 
	l Apakah kepengurusannya masih aktif? 
	l Apakah memiliki kantor sekretariat? 
	l Apakah telah memiliki legalitas? 
	l Organisasi yang mana saja yang relevan untuk didorong menjadi organisasi 

pemegang sertifikat ISPO pekebun?
	l Apakah organisasi tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dalam 

scope wilayah yang lebih luas dan anggota pekebun lintas desa? 
	l Apakah pengurus dan anggota organisasi petani/pekebun tersebut masih 

memiliki semangat untuk ber-organisasi? 
	l Bagaimana dukungan pemerintah desa? 

Hasil identifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan 
pemilihan organisasi untuk diperkuat atau dikembangkan menjadi organisasi 
pekebun pemegang sertifikat ISPO. Namun demikian, jika ternyata tidak ada 
organisasi petani atau pekebun yang relevan untuk didorong sebagai pemegang 
sertifikat ISPO mana dapat diputuskan untuk mendirikan organisasi yang baru.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendamping dalam kegiatan 
identifikasi kelembagaan pekebun adalah sebagai berikut:

	l Langkah 1: Menentukan desa-desa dan lokasi kebun yang akan didorong 
dalam sertifikasi ISPO.

Penentuan jumlah desa dan wilayah kebun sawit dapat didasarkan pada 
data sekunder yang diperoleh dari dinas perkebunan setempat, serta 
diperkuat dengan wawancara pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam 
perkebunan sawit rakyat. Ini untuk memberikan gambaran tentang jumlah 
produksi sawit rakyat, sebaran kelapa sawit, dan juga kelompok-kelompok 
pekebun yang telah ada di desa-desa tersebut. 

Untuk memperkuat pertimbangan penentuan desa dan cakupan wilayah 
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kebun sawit, pendamping dapat melakukan wawancara dengan pihak Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan setempat dan dinas kehutanan setempat. Hal ini 
untuk memberikan kepastian data bahwa wilayah kebun yang akan didorong 
dalam sertifikasi sawit rakyat terletak pada tanah hak milik, di luar kawasan 
hutan negara. 

Selain itu, pendamping perlu mendapatkan gambaran situasi rantai pasok 
Tandan Buah Segar (TBS) sawit rakyat di wilayah tersebut. Situasi rantai pasok 
dapat digunakan untuk memproyeksikan pengembangan unit usaha yang 
akan dikerjakan oleh kelompok pekebun yang akan didampingi ke depan. 

	l Langkah 2: Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa.
Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan daerah yang paling dekat 
dan paling mengetahui kondisi masyarakat dan situasi wilayah kebun sawit 
rakyat di wilayah administrasi desa. Oleh karena itu, setelah pendamping 
telah mendapatkan keputusan tentang wilayah kebun yang akan didorong 
dalam sertifikasi ISPO, maka pendamping melakukan pendekatan kepada 
pemerintah desa. Pendekatan ini penting agar pendamping mendapatkan 
konfirmasi atas data dan informasi tentang pekebun, organisasi pekebun, 
produksi sawit, luasan kebun dan rantai pasok sawit rakyat di wilayah desa 
tersebut. 

Jika data telah terkonfirmasi benar, maka pendamping selanjutnya dapat 
menyampaikan maksud dan tujuan untuk pendampingan organisasi pekebun 
kelapa sawit rakyat dalam sertifikasi ISPO. Literasi tentang sistem ISPO pekebun 
juga perlu disampaikan kepada perangkat dan tokoh-tokoh desa. 

Jika pemerintah desa mendukung atas maksud dan tujuan pendampingan 
dan sertifikasi ISPO pekebun, maka pendamping selanjutnya dapat melakukan 
identifikasi kelembagaan pengelola kelapa sawit di wilayah tersebut.

	l Langkah 3: Melakukan identifikasi kelembagaan pekebun yang akan 
didorong menjadi pemegang sertifikat ISPO.
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Kegiatan identifikasi dimaksudkan untuk menemukan organisasi pekebun 
yang sudah ada di wilayah tersebut. Organisasi pekebun dapat berbentuk 
kelompok pekebun tingkat desa, gabungan kelompok tani tingkat desa, 
asosiasi pekebun lintas desa, koperasi pekebun, atau pun badan usaha milik 
desa. 

Identifikasi dilakukan dengan menggali data dan informasi melalui 
wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus organisasi 
petani/pekebun, pihak kecamatan, dan beberapa pekebun kelapa sawit di 
wilayah yang telah dipilih tersebut di atas. Pendamping dapat menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas untuk mempertajam fakta 
kelembagaan pekebun di wilayah tersebut. 

	l Langkah 4: Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi kelembagaan 
pekebun. 
Hasil temuan identifikasi kelembagaan pekebun kemudian diolah dan dianalisis 
oleh pendamping untuk menentukan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan 
tersebut, pendamping dapat menentukan apakah akan menggunakan 
kelembagaan yang sudah ada ataukah akan mendirikan kelembagaan baru 
untuk sertifikasi ISPO pekebun? 

Tentunya penentuan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan terkait 
efektifitas organisasi pekebun, efisiensi waktu pendampingan, wilayah kelola 
(1 desa saja atau beberapa desa),dan tingkat produktifitas kelapa sawit di 
wilayah desa-desa tersebut. 
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2. Membangun komitmen sertifikasi 
Hasil temuan dan analisa yang disusun oleh pendamping tersebut di atas, pada 
langkah 1, selanjutnya dikonsultasikan kepada para pekebun dan perangkat desa 
dalam forum musyawarah. Hal itu jika kasusnya adalah hanya 1 desa yang akan 
didorong dalam sertifikasi ISPO pekebun. Namun jika kasusnya adalah beberapa 
desa yang akan didorong, maka forum musyawarah dilaksanakan dengan 
mengundang parapihak antar-desa. 

Forum musyawarah diperlukan untuk mendapatkan keputusan tanpa paksaaan 
dalam menentukan organisasi yang akan didorong sertifikasi ISPO. Pekebun-
pekebun sawit secara sukarela menentukan kelembagaan pekebun yang nantinya 
sebagai pemegang sertifikat ISPO.  
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun komitmen sertifikasi adalah 
sebagai berikut:

	l Langkah 1: Pendamping mempersiapkan hasil temuan dan analisa identifikasi 
kelembagaan pekebun untuk disampaikan kepada peserta musyawarah.
Hasil dan analisa identifikasi sebaiknya disusun dalam bentuk tulisan 
yang mudah dipahami oleh pekebun. Akan lebih baik jika setiap peserta 
mendapatkan bahan tersebut agar proses musyawarah dapat berjalan efektif 
mencapai kesepakatan dan komitmen untuk sertifikasi ISPO pekebun. 

Bahan tersebut juga sebaiknya telah dibagikan kepada parapihak yang 
dipandang sebagai kunci atau tokoh masyarakat sebelum acara dilaksanakan. 
Ini agar proses diskusi antara pendamping dan parapihak desa/ antardesa 
untuk memutuskan bentuk organisasi yang akan dipilih setidaknya telah 
dimulai dalam lingkup tokoh-tokoh masyarakat.

	l Langkah 2: Pendamping berkoordinasi dengan parapihak untuk 
mempersiapkan forum musyawarah.
Hal teknis yang perlu disiapkan adalah menentukan lokasi dan waktu 
penyelenggaraan musyawarah, termasuk siapa-siapa yang akan diundang 
sebagai tokoh kunci dan perwakilan pekebun pada umumnya.  Urusan teknis 
pelaksanaan ini sebaiknya dikoordinasikan dengan parapihak di lingkup 
wilayah sasaran pendampingan. 

Yang perlu dipertimbangkan juga adalah aspek psikis para pekebun. Tujuan 
musyawarah perlu disosialisasikan jauh sebelumnya agar tidak timbul 
prasangka yang dipikirkan oleh para pekebun. Terkait lahan dan kebun 
merupakan hal sensitif di tingkat petani. 

	l Langkah 3: Menyelenggarakan forum musyawarah 
Musyawarah pekebun sebaiknya diawali dengan penjelasan tujuan dan hasil 
yang diharapkan. Ini penting agar fasilitator dapat lebih fokus pada tujuan 
dan hasil musyawarah yang diharapkan. Tentang sertifikasi ISPO Pekebun juga 
perlu disampaikan, sebaiknya oleh dinas perkebunan setempat. 
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Hasil dan analisis identifikasi kelembagaan pekebun yang dilakukan oleh 
pendamping disampaikan kepada peserta musyawarah sebagai bagian 
penting dari kegiatan ini. Diskusi terbuka dan ruang partisipasi dibuka 
agar semua peserta memperoleh kesempatan dan hak yang sama untuk 
menyampaikan pendapatnya. 

Di forum musyawarah ini diharapkan dapat memutuskan organisasi pekebun 
yang akan didorong sertifikasi ISPO pekebun. Apakah akan menggunakan 
organisasi pekebun yang telah ada? Atau, Apakah akan membentuk organisasi 
pekebun yang baru? 

Hasil musyawarah didokumentasikan dalam bentuk berita acara hasil 
musyawarah pekebun. Berita acara setidaknya memuat tempat dan tanggal 
pelaksanaan, daftar peserta yang hadir, kesepakatan kelembagaan yang 
dipilih, menunjuk orang atau tim yang akan menindaklanjuti, dan tanda 
tangan perwakilan yang hadir. Berita acara inilah yang akan menjadi dasar 
untuk ditindaklanjuti oleh pendamping. 

Di dalam forum musyawarah ini, juga dapat dipergunakan sebagai sarana 
untuk rekruitmen anggota organisasi. Selain itu, forum juga dapat menunjuk 
orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan rekuitmen anggota. Tokoh 
masyarakat dan aparat desa merupakan kunci potensial untuk membantu 
melakukan rekruitmen anggota. 
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3. Fasilitasi pendirian atau re-organisasi pekebun
Seperti disampaikan di atas bahwa dalam hasil identifikasi dan hasil musyawarah 
pekebun terdapat 2 kemungkinan yaitu: kasus (1) tidak ditemukan organisasi 
pekebun yang relevan, sehingga diperlukan upaya mendirikan organisasi baru; 
dan kasus (2) sudah ada organisasi pekebun, namun membutuhkan re-organisasi. 

Apabila kasus yang ditemui adalah kasus (1) maka langkah-langkah yang dilakukan 
oleh pendamping untuk mendirikan organisasi pekebun adalah sebagai berikut:
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	l Langkah 1: Bersama-sama dengan tim teknis yang ditunjuk dalam hasil 
musyawarah pekebun melakukan pertemuan terbatas dengan agenda 
persiapan pendirian organisasi pekebun.

	l Langkah 2: Pendamping dan tim teknis mempersiapkan bentuk organiasi 
(dapat berupa: kelompok pekebun, asosiasi kelompok pekebun, koperasi, 
atau bentuk lainnya), draft anggaran dasar, dan draft anggaran rumah tangga. 

	l Langkah 3: Pendamping dan tim teknis melakukan konsultasi ke aparat 
desa, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kunci dalam komunitas pekebun, dan 
parapihak yang berkepentingan untuk menentukan formatur kepengurusan 
organisasi dan formatur anggota organisasi.

	l Langkah 4: Apabila telah disepakati bentuk organisasi, anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga, dan kepengurusan organisasi; selanjutnya 
pendamping dan tim teknis melakukan musyawarah desa (atau antardesa) 
untuk mengesahkannya. Musyawarah desa sebaiknya juga mengundang 
pihak dinas perkebunan dan kepala-kepala desa dalam cakupan wilayah 
kebun. Hasil keputusan musyawarah tersebut didokumentasikan dalam Berita 
Acara Musyawarah.

	l Langkah 5: Pendamping dan pengurus organisasi yang baru dibentuk 
mengurus legalitas kelembagaan pekebun. Instansi yang menerbitkan legalitas 
bergantung pada bentuk organisasi. Pendamping dapat berkonsultasi pada 
dinas perkebunan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Apabila kasus yang ditemui adalah kasus (2) maka langkah-langkah yang 
dilakukan oleh pendamping untuk melakukan re-organisasi pekebun adalah 
sebagai berikut:

	l Langkah 1: Pendamping dan pengurus organisasi pekebun melakukan 
pertemuan dengan agenda melakukan penyesuaian anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga. Penyesuaian yang dimaksud adalah perubahan yang 
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didasarkan pada kepentingan sertifikasi kebun. Penyesuaian dapat menyasar 
dalam perihal keanggotaan, kepengurusan, ruang lingkup kegiatan, dan lain 
sebagainya sesuai dengan kepentingan sertifikasi. 

	l Langkah 2: Pendamping dan pengurus organisasi pekebun mengurus akte 
perubahan yang telah disepakati tersebut ke instansi yang berwenang (notaris, 
dinas perkebunan, KemenkumHAM, dinas koperasi, dan lain sebagainya) 
sesuai dengan legalitas yang diwajibkan.  

	l Langkah 3. Pendamping dan pengurus melakukan sosialisasi legalitas 
organisasi, perubahan anggaran dasar, dan perubahan anggaran rumah 
tangga kepada anggota-anggota organisasi. Langkah ini penting agar anggota 
organisasi dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi. 

4. Fasilitasi pembentukan tim ICS 
Internal Control System (ICS) atau sistem kendali internal merupakan sistem standar 
yang dibuat oleh kelompok pekebun untuk dijadikan rujukan dalam mengelola 
organisasi kelompok pekebun, mengelola perkebunan sawit secara kolektif, dan 
pengembangan usaha secara berkelanjutan. Untuk mengoperasikan ICS tersebut 
maka dibutuhkan adanya tim ICS. 

ICS bertanggung jawab untuk mengatur Standard Operating Procedures (SOP) bagi 
organisasi dan melakukan audit internal untuk menjamin bahwa SOP dijalankan 
dengan semestinya. Audit internal merupakan verifikasi formal yang dilakukan 
oleh tim ICS bahwa semua pekebun anggota kelompok telah  memenuhi semua 
persyaratan yang telah ditentukan dalam SOP. 

Lebih lengkap tentang ICS dijelaskan dalam Modul I. Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun. 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendamping dalam membentuk tim 
ICS adalah sebagai berikut:

	l Langkah 1: Pendamping melakukan fasilitasi pertemuan pengurus kelompok 
untuk agenda pemilihan atau penunjukan tim kerja ICS. 
Di dalam pertemuan tersebut, ketua pengurus menetapkan struktur dan 
kepengurusan tim ICS dalam surat keputusan kelompok tentang pengangkatan 
tim ICS. Keanggotaan tim ICS sebaiknya menunjuk anggota kelompok lainnya, 
bukan pengurus kelompok (ketua, sekretaris, bendahara, atau pun seksi-seksi 
pengurus lainnya) yang sedang menjabat. Hal ini agar tim ICS dapat fokus 
pada urusan-urusan teknis pengelolaan ICS dan penerapannya. 
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	l Langkah 2: Untuk mendapatkan gambaran tentang kerja-kerja yang 
dibutuhkan dalam sertifikasi ISPO, sebaiknya pendamping lapangan memulai 
pertemuan dengan memberikan penjelasan tentang sistem ISPO pekebun. 
Pendamping menjelaskan secara singkat tentang 5 prinsip ISPO pekebun. 
Penjelasan ini dibutuhkan agar pengurus kelompok dan peserta pertemuan 
mendapatkan gambaran tentang tugas dan kerja yang harus dilakukan ke 
depan sehingga struktur tim ICS tepat guna. 

Struktur tim ICS dapat didasarkan pada kebutuhan sertifikasi ISPO pekebun. 
Namun, demikian pengurus dapat membentuk struktur tim ICS sesuai 
dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya agar kelembagaan tim ICS 
dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini contoh struktur tim ICS, yaitu terdiri dari: 
	» Komite persetujuan internal bertanggung jawab untuk memastikan 

keputusan yang diambil oleh ICS sesuai dengan aturan internal kelompok. 
Komite ini terdiri dari manajer ICS, auditor internal dan wakil anggota 
kelompok. 

	» Manajer ICS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota 
menerapkan standar ISPO dan memiliki dokumentasi untuk menunjukkan 
kepatuhan. 

	» Unit keanggotaan dan pelatihan yang bertanggung jawab untuk merekrut 
anggota baru berdasarkan persetujuan internal dan menyelenggarakan 
pelatihan bagi anggota. 

	» Unit audit internal yang bertanggung jawab untuk melakukan audit 
internal dan memonitor seluruh sistem kelompok. 

	» Unit dokumentasi perdagangan bertanggung jawab untuk membeli dan 
menjual TBS berdasarkan prosedur standar. 

	» Unit pengelolaan lingkungan dan K3 bertanggung jawab untuk 
pengelolan lingkungan dan keselamatan kerja di lingkup kerja kelompok, 
serta mengelolaan dokumentasi lingkungan. 

	» Unit pengelolaan GAP bertanggung jawab untuk memastikan SOP 
Good Agricultural Practices (Praktek pengelolaan kebun yang baik) dapat 
dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota. 
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5. Fasilitasi pelatihan ISPO bagi tim ICS
Meskipun pendamping telah menjelaskan tentang system ISPO pekebun, namun 
untuk memberikan pengetahuan yang lebih detail diperlukan pelatihan ISPO bagi 
tim ICS. Materi pelatihan ISPO tersebut setidaknya memuat tentang prinsip dan 
kriteria, verifier dokumen, prosedur audit, prosedur pengajuan audit, dan metode 
audit internal. 

Modul I Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun dapat dijadikan materi pelatihan tersebut.   

Pelatihan ini dibutuhkan agar tim ICS dapat memperoleh gambaran tentang 
apa-apa yang harus dipersiapkan untuk menjadikan kelompok pekebun bersiap 
mengajukan sertifikasi ISPO pekebun. Terutama adalah mengenai tugas pokok 
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dari tim ICS, yaitu menyusun Standard Operating Procedures (SOP) kelompok dan 
pengelolaan kebun sawit yang baik, serta menjamin semua SOP dapat dijalankan 
oleh anggota. 

Langkah-langkah yang diperlukan oleh pendamping dalam melaksanakan 
pelatihan adalah sebagai berikut:

	l Langkah 1: Mempersiapkan bahan dan alat untuk pelatihan, dan juga 
narasumber yang kompeten dalam ISPO pekebun. 
Pendamping dapat menjadi narasumber, jika pendamping menguasai standar 
ISPO Pekebun. Namun apabila tidak, maka pendamping dapat mengundang 
narasumber lain yang kompeten. Sedangkan, materi dan bahan setidaknya 
adalah modul I Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun, Peraturan Presiden Nomor 
44/2020, dan Permentan Nomor 38/2020. Materi sebaiknya dicetak dan 
dibagikan kepada peserta pelatihan.
Waktu dan lokasi pelatihan dapat disesuikan menurut pertimbangan teknis 
yang dapat disepakati agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

	l Langkah 2: Mendesain pelatihan dengan metode presentasi dan praktek 
dokumen ISPO Pekebun. 
Metode ini diperlukan agar peserta tidak sebatas memahami standar ISPO 
pekebun, namun  juga mengenali dokumen-dokumen yang diperlukan 
untuk pemenuhan standar. Simulasi audit internal dapat dijadikan metode 
untuk praktek. 

	l Langkah 3: Akan lebih baik, apabila pendamping juga melakukan fasilitasi 
pelatihan GAP.
Pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) diberikan untuk tim ICS agar 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan kebun 
sawit yang baik, sesuai dengan kaidah dan ilmu perkebunan yang baik. 
Narasumber dapat berasal dari dinas perkebunan atau pun pekebun yang 
telah terbukti menerapkan GAP (telah mendapatkan sertifikat ISPO). Metode 
pelatihan juga sebaiknya mengkombinasikan antara pemaparan materi, 
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diskusi, dan praktek di lapangan. Pelatihan ini dapat membantu tim ICS dalam 
merumuskan SOP-SOP GAP, serta ke depan dapat menjadi Narasumber untuk 
pelatihan GAP kepada anggota kelompok. 

Untuk menajamkan kompetensi tim ICS, pendamping dapat melakukan 
fasilitasi studi banding ke kelompok pekebun lain yang telah mendapatkan 
sertifikat ISPO. Selain belajar tata administrasi dokumen ISPO, tim ICS dapat 
belajar tentang penerapan GAP. 

6. Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan 
dan sistem evaluasi kinerja

Setelah tim ICS mendapatkan pelatihan tersebut di atas, pendamping melakukan 
fasilitasi dalam menyusun rencana operasional yang akan dilaksanakan oleh 
tim kerja ICS. Rencana operasional dibutuhkan agar kegiatan-kegiatan dalam 
penguatan kelembagaan dan pengelolaan kebun dapat terukur dan dapat di-
evaluasi. Oleh karena itu, selain rencana operasional, tim ICS perlu untuk menyusun 
sistem monitoring dan evaluasi kinerja. 

Rencana operasional tidak terbatas pada pemenuhan dokumen sertifikasi 
ISPO pekebun, namun juga terkait pada kegiatan-kegiatan kelompok. Kegiatan 
tersebut dapat berupa: sosialisasi dan rekruitmen anggota baru, pendataan kebun, 
pengurusan STDB, pengurusan SPPL, pertemuan pekebun, dan lain sebagainya. 
Rencana operasional dapat dibatasi dalam durasi 6-12 bulan, sesuai dengan 
kesepakatan yang ditetapkan dalam tim ICS. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pendamping adalah sebagai berikut: 

	l Langkah 1: Pendamping melakukan fasilitasi pertemuan tim ICS untuk 
perencanaan kerja tim ICS.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menetapkan batas waktu untuk 
pengajuan penilaian ISPO pekebun, selanjutnya baru membahas strategi 
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kinerja untuk mensikapi batas waktu audit tersebut. Strategi pencapaian 
kinerja merupakan upaya-upaya strategis yang efektif dan efisien agar tim 
ICS dapat menyusun dokumen legalitas kelompok, dokumen legalitas kebun, 
SOP GAP, SOP pengelolaan lingkungan, SOP pengembangan usaha, dan SOP 
tata kelola kelompok lainnya. Sedangkan agenda tambahan adalah rencana 
kegiatan lain di luar hal tersebut, yang dapat dikerjakan secara paralel, untuk 
pengembangan dan penguatan kelompok dalam konteks pengelolaan kebun 
sawit secara kolektif.

Contoh tabel rencana operasional seperti di bawah ini. Namun demikian, 
pendamping dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan tim ICS. 
Rencana kegiatan perlu ditetapkan secara jelas dan terukur agar tim iCS dapat 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan hasilnya. 
Setidaknya rencana kegiatan memuat tujuan, hasil, target, waktu, pelaksana 
penanggung jawab, dan anggaran biaya kegiatan. 

Rencana Operasional

Kegiatan Tujuan Hasil yang 
Diharapkan

Sasaran Waktu Anggaran Pelaksana

#1

#2

#3

	l Langkah 2: Menyusun sistem monitoring dan evaluasi kinerja.
Sistem Monev kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik untuk 
perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target hasil dan tenggat 
waktu yang ditetapkan. Melalui Monev, pendamping dan tim ICS dapat 
menentukan strategi baru untuk pencapaian target kegiatan. 



22 MODUL II
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

Sistem Monev mengatur tentang beberapa hal, di antaranya adalah:

	» Prosedur pelaporan pelaksanan kegiatan, yaitu setiap pelaksana kegiatan 
berkewajiban untuk menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara 
tertulis kepada manajer ICS.

	» Manajer ICS bertugas melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan 
kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Manajer dapat 
melakukan Monev melalui observasi langsung, wawancara, dan telaah 
laporan kegiatan.

	» Secara berkala, misalnya 1 bulan sekali, tim ICS melakukan pertemuan 
Monev untuk mengukur kinerja secara bersama-sama.

	» Alat (tool) untuk mengukur kinerja tersebut dapat menggunakan blangko 
Monitoring Pemenuhan Dokumen ISPO Pekebun (terlampir pada tahapan 7. 
Fasilitasi Penataan Dokumen dan Penyusunan SOP di bawah ini). 

	» Setiap tahun, manajer ICS berkewajiban menyusun laporan kinerja untuk 
disampaikan kepada pengurus dan anggota kelompok sebagai bentuk 
tanggung jawab kinerja. 

7. Fasilitasi penataan dokumen 
dan penyusunan SOP

Setelah kompetensi tim ICS telah ditingkatkan dalam pemahaman ISPO pekebun 
dan penerapan GAP, selanjutnya pendamping bersama-sama dengan tim ICS 
melakukan penataan dokumen legalitas kelembagaan dan penyusunan SOP-SOP 
yang diwajibkan dalam standar ISPO pekebun. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pendamping adalah sebagai berikut:

	l Langkah 1: Agar mudah dalam proses fasilitasi adalah membagi tim ICS dalam 
tim kecil atas dasar pemenuhan prinsip-prinsip dalam standar ISPO pekebun. 
Dalam setiap tim kerja, sebaiknya pendamping memberikan narasumber 
khusus untuk membantu merumuskan isi dan prosedur dalam dokumen-
dokumen yang dibutuhkan.  
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Tim (1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, yang menyusun dan 
mengelola dokumen-dokumen prinsip 1 ISPO pekebun.  

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P1-1.1
Prosedur Pengelolaan 
Data Legalitas 
dan Pengelolaan 
Pekebun.

Tim ICS mengelola 
salinan dokumen 
alas title lahan kebun 
dari anggota. 

Tim ICS melakukan pengecekan dan dan 
pengelolaan dokumen terkait dengan:
1. Hak atas tanah (HGU, SHM) harus 

dapat ditunjukkan, seperti: Sertifikat 
tanah, akta jual beli tanah, girik, 
dan bukti kepemilikan lainnya.

2. Hak atas tanah yang dalam proses 
pengurusan harus dapat menunjukkan 
surat/dokumen pengurusan.

3. Nama pemegang Hak Atas Tanah (SHGU, 
SHM) sesuai dengan nama unit sertifikasi.

4. Luas Hak Atas Tanah (SHGU, SHM, 
tidak dapat lebih besar dari STDB.

5. Luasan operasional telah sesuai 
dengan Hak Atas Tanah (SHGU, 
SHM) yang ada Hak Atas Tanah.
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Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P1-1.2
Prosedur Verifikasi 
Legalitas Usaha 
Perkebun

Tim ICS melakukan 
verifikasi kesesuaian 
lahan pekebun 
dengan tata 
ruang wilayah. 

Tim ICS melakukan pemeriksanaan 
terhadap kesesuaian data terkait:
1. Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Lokasi pekebun tidak tumpang susun 

dengan perizinan lain yang sudah 
lebih dahulu ada alas hak tanahnya.

P1-1.3
Prosedur 
Penyelesaian 
Sengketa Lahan dan 
Kompensasi serta 
Sengketa Lainnya

Tim ICS mengelola 
dokumen progres 
musyawarah untuk 
penyelesaian 
sengketa dan 
tersedia peta 
lokasi sengketa 
lahan dan atau 
mempunyai salinan 
perjanjian yang 
telah disepakati.

Bila telah terjadi sengketa lahan 
dan sengketa lainnya maka Tim ICS 
mengelola data-data meliputi:
1. Hasil identifikasi areal sengketa pada 

seluruh area operasionalnya yang 
berada didalam lokasi kebun.

2. Peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa. 
3. Laporan proses penyelesaian 

sengketa telah dilaporkan ke instansi 
terkait dan tanda terimanya.

4. Dokumen kesepakatan terkait 
laporan penyelesaian sengketa 
termasuk infomasi tentang batas-
batas kebun yang disengketakan.

P1-1.4
Prosedur Verifikasi 
Legalitas Usaha 
Perkebun

Tim ICS mengelola 
salinan data Surat 
Tanda Daftar Usaha 
Perkebunan Untuk 
Budidaya (STDB).

1. Tim ICS melakukan verifikasi untuk 
memastikan bahwa luas lahan kebun 
anggota kurang dari 25 ha.  

2. Tim ICS melakukan fasilitasi pengurusan 
STDB kepada anggota dan mengelola 
salinan dokumen STDB sesuai lokasi 
kebun yang dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang, sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku.

P1-1.5
Prosedur Pengelolaan 
Kewajiban terkait 
Izin Lingkungan

Tim ICS mengelola 
Salinan dokumen  
izin lingkungan 
sesuai SPPL. 

Tim ICS melakukan fasilitasi pengurusan 
dokumen SPPL kepada anggota, serta 
melakukan pengelolaan salinan dokumen SPPL 
yang diterbitkan Instansi yang berwenang. 
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Tim (2) Penerapan praktek perkebunan yang baik, yang menyusun dan mengelola 
dokumen-dokumen prinsip 2 ISPO pekebun.

Prinsip 2: Penerapan praktek perkebunan yang baik.

Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P2-2.1
Prosedur Pengelolaan 
Organisasi 
Kelembagaan 
Pekebun

Tim ICS mengelola 
tanda bukti 
pekebun masuk 
kelompok tani dan/
atau koperasi.
Kelompok 
mengelola 
dokumen 
pembentukan 
kelompok tani dan/
atau koperasi yang 
diketahui oleh 
pejabat berwenang.

Tim ICS mengelola dokumen-
dokumen kelembagaan, meliputi: 
1. Rekaman pembentukan kelompok 

tani dan atau koperasi beserta susunan 
pengurus yang dilengkapi uraian 
tugas untuk setiap pengurus guna 
mendukung kelancaran kegiatan.

2. Dokumen tentang organisasi kelembagaan 
Pekebun atau koperasi lengkap dengan 
akte pendirian dan Anggran Dasar (AD)/
Anggaran Rumah Tangga (ART) di pekebun, 
kelompok tani,dan/atau koperasi.

3. Dokumen badan hukum koperasi 
sesuai peraturan perundangan. 

4. Tersedia dokumen daftar anggota 
kelompok tani dan koperasi dengan jumlah 
minimal setiap kelompok antara 20 – 30 
pekebun atau disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan masyarakat dan usaha taninya. 

P2-2.2
Prosedur Pengelolaan 
Pekebun

Tim ICS menyusun, 
mengelola, 
dan menjamin 
terlaksananya 
dokumen 
rencana kegiatan 
operasional 
dan laporan 
realisasi kegiatan 
operasional 
kelompok pekebun

1. Tim ICS melakukan fasilitasi penyusunan 
dokumen rencana kegiatan operasional 
dan laporan realiasasinya yang mencakup 
kebutuhan sarana produksi, perkiraan 
produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, 
pengendalian OPT, panen, pengangkutan 
TBS, pemeliharaan terasering, drainase, 
jalan produksi dan lain sebagainya serta 
rencana peremajaan bila sudah diperlukan.

2. Tim ICS melakukan pengelolaan 
dokumen dan menjamin terlaksananya 
rencana kegiatan dan laporan 
realisasi kegiatan kelompok.

P2-2.3
Prosedur Penerapan 
Teknis Budidaya 
Dan Pengangkutan 
Kelapa Sawit

Tim ICS menyusun, 
mengelola, 
dan menjamin 
terlaksananya  SOP 
dan instruksi kerja 
penerapan teknis 
budidaya dan 
pengangkutan 
kelapa sawit. 

1. Tim ICS menfasilitasi penyusunan SOP 
meliputi: meliputi: Pembukaan Lahan, 
Perbenihan, Penanaman pada Lahan 
Mineral, Penanaman pada Lahan Gambut, 
Pemeliharaan Tanaman, Pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), 
Pemanenan, dan Pengangkutan Buah.  

2. Tim ICS mengelola dokumen SOP tersebut.
3. Tim ICS melakukan pendampingan 

dalam penerapan SOP tersebut. 
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Tim (3) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman 
hayati, yang menyusun dan mengelola dokumen-dokumen prinsip 3 ISPO 
pekebun. 

Prinsip 3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P3-3.1
Prosedur Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Kebakaran Pekebun 
swadaya

Tim ICS 
menyusun dan 
melaksanakan SOP 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran secara 
bersama-sama 
dengan penduduk 
sekitar dan instansi 
terkait terdekat 
sesuai Pedoman 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran.

1. Tim ICS melakukan fasilitasi penyusunan 
dokumen SOP yang memuat:
•	 Mekanisme /pedoman/ SOP pencegahan 

Penanggulangan kebakaran.
•	 Informasi areal yang rawan kebakaran.
•	 Ketersediaan peralatan untuk 

mencegah terjadinya kebakaran.
2. Tim ICS melakukan simulasi tanggap 

darurat kebakaran secara periodik.

P3-3.2
Prosedur Pelestarian 
Keanekaragaman 
Hayati (biodiversity).

Tim ICS menyusun 
dokumen 
pelestarian 
biodiversity 
dan menjamin 
terlaksananya 
pelestarian 
biodiversity.  

Tim ICS menyusun dokumen pelestarian 
biodiversity yang memuat informasi, yaitu:
rencana dan realisasi identifikasi satwa 
dan tumbuhan langka di lokasi kebun
mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan 
langka yang teridentifikasi ada di lokasi kebun
informasi dan jaminan bahwa tidak terdapat 
satwa langka yang ditangkap oleh pekebun/
pekerja pekebun, atau tidak ada pekebun 
yang memelihara sata liar sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang berlaku.
Daftar satwa dan tumbuhan langka yang 
ditemukan dalam areal lokasi kebun. 
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Tim (4) Penerapan transparansi, yang menyusun dan mengelola dokumen-
dokumen prinsip 4 ISPO pekebun.

Prinspi 4. Penerapan transparansi

Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P4-4.1
Prosedur penjualan 
dan Kesepakatan 
Harga TBS 

Tim ICS menyusun 
dokumen prosedur 
penjualan TBS 
dan menyatakan 
transparansi 
kesepakatan 
harga TBS. 

1. Tim ICS menyusun dokumen dan 
menyatakan transparansi terkait informasi 
harga TBS berdasarkan penetapan harga 
yang ditetapkan oleh Tim Penetapan 
Harga TBS untuk setiap tujuan penjualan.

2. Tim ICS menyusun dokumen catatan 
penjualan yang memuat:
•	 catatan harga TBS dan realisasi pembelian 

oleh pembeli, perusahaan dan pabrik 
dan tersedia sumber informasi harga 
untuk penetapan harga pembelian TBS 
yang dipantau oleh pekebun, kelompok 
tani dan/atau koperasi secara rutin.

•	 catatan realisasi penjualan
•	 dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang ditandatang ani kedua 
pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ 
Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan

P4-4.2
Prosedur Penyediaan 
Data & Informasi 
Penyediaan data dan 
informasi kepada 
instansi terkait 
serta pemangku 
kepentingan lainnya 
selain informasi 
yang dikecualikan 
sesuai peraturan 
perundangan.

Tim ICS menyusun 
SOP pelayanan 
informasi; dokumen 
pemberian 
informasi kepada 
pemangku 
kepentingan sesuai 
peraturan yang 
berlaku; dokumen 
tanggapan 
atau pelayanan 
informasi terhadap 
permintaan 
informasi dari 
pemangku 
kepentingan. 

1. Tim ICS menyusun dan melaksanakan SOP 
dokumen pelayanan informasi yang terdiri 
dari penerimaan permintaan informasi dan 
tindak lanjut terdapat permintaan informasi.

2. Tim ICS mengelola Rekaman pemberian 
informasi kepada pemangku 
kepentingan dan tindak lanjut 
terdapat permintaan informasi.

3. Tim ICS mengelola Rekaman terhadap 
tanggapan atau pelayanan informasi 
terhadap permintaan informasi 
dari pemangku kepentingan.
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Tim (5) Peningkatan usaha secara berkelanjutan, yang menyusun dan mengelola 
dokumen-dokumen prinsip 4 ISPO pekebun.

Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Kode dan Nama 
Dokumen Ruang Lingkup Prosedur Operasional

P5-5.1
Prosedur penyusunan 
rencana aksi yang 
mendukung 
peningkatan 
produksi kelapa sawit 
berkelanjutan.

Tim ICS menyusun 
dokumen dan 
melaksanakan  
terkait perbaikan/
peningkatan usaha 
yang berkelanjutan.

1. Tim ICS malakukan fasilitasi penyusunan 
dokumen identifikasi potensi 
dilakukannya tindakan perbaikan.

2. Tim ICS mengelola rekaman terkait 
kegiatan perbaikan/peningkatan usaha 
perkebunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, pendamping dapat membagi tim-tim kerja berdasarkan format 
lain yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

	l Langkah 2: Selain itu, di dalam proses fasilitasi pendampingan penyusunan 
dokumen, pendamping dapat memberikan pelatihan-pelatihan Tematik 
sesuai dengan kebutuhan tim kerja yang bersangkutan. 
Pelatihan tersebut dimaksudkan agar tim kerja juga memahami pengetahuan 
thematik tersebut, agar di dalam penyusunan dokumen dan SOP dapat 
menghasilkan dokumen/SOP yang logis dan dapat diterapkan. Thematik 
pelatihan, misalnya: Pengelolaan limbah, Penanggulangan kebakaran, 
pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi (NKT) dan lain sebagainya. 

	l Langkah 3: Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemenuhan 
dokumen dan SOP-SOP dalam prinsip-prinsip ISPO pekebun.
Secara berkala, unit audit internal melakukan pemantauan perkembangan 
penyelesaian penataan dokumen kelembagaan dan SOP-SOP yang diwajibkan 
dalam standar ISPO pekebun. Pemantauan dapat dilakukan melalui pertemuan 
tim ICS setiap akhir bulan, misalnya, sekaligus sebagai wahana untuk berbagi 
pengetahuan di antara tim-tim kerja dalam tim ICS.
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Pemantauan perkembangan tersebut dapat menggunakan blangko 
monitoring pemenuhan dokumen ISPO pekebun di bawah ini.

	l Langkah 4: Melakukan tindakan perbaikan terhadap rekomendasi atas hasil 
temuan monitoring perkembangan pemenuhan dokumen.
Perbaikan tindakan yang didasarkan pada rekomendasi tersebut dilakukan 
untuk menjamin ketersediaan dokumen dan SOP dalam sertifikasi ISPO 
pekebun. Selain itu, juga untuk menjamin konten di dalam SOP yang sesuai 
dengan standar ISPO. 
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Blangko
Monitoring Pemenuhan Dokumen ISPO Pekebun

Pendahuluan
Monitoring pemenuhan dokumen ISPO pekebun adalah penilaian yang didasarkan 
pada perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial yang diharapkan. 
kinerja potensial yang diharapkan adalah kondisi dimana kelompok telah 
memenuhi semua persyaratan dalam standar ISPO. Di dalam monitoring ini 
juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang 
diperlukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam kinerja potensial.  
Di dalamnya juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan 
oleh kelompok untuk mencapai pemenuhan standar ISPO.

Standar ISPO yang digunakan adalah Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO. 

Informasi Kelompok
Nama Kelompok  :
Badan Hukum    : 
Alamat Sekretariat  :
Nama Ketua   :
Nomor Kontak (HP/email) :
Jumlah Anggota  :
Total Luas Kebun  :
Nama Asesor   :
Tanggal Pelaksanaan  :

Informasi ICS
Nama Manajer   :
Nomor Kontak (HP/email) :
No. SK Pembentukan ICS :
Struktur tim ICS  :
Tugas dan wewenang ICS :
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Petunjuk Teknis
1. Kolom “Standar ISPO” adalah kriteria & indikator (K&I) dan  verifier yang dikutip 

dari Permentan No. 38/2020.
2. Kolom “Aktual Kondisi Sekarang” adalah kondisi yang sedang terjadi pada saat 

dilakukan monitoring di unit kelompok tani.
3. Kolom “Pertanyaan” merupakan panduan pertanyaan untuk menjawab K&I 

yang ada pada standar. 
4. Kolom “Temuan” merupakan kolom yang diisi dengan hasil yang 

menggambarkan kondisi pada saat sedang dilakukan monitoring oleh asesor. 
Asesor adalah orang yang melakukan kegiatan monitoring dalam hal ini 
adalah unit audit internal dalam struktur tim ICS. 

5. Kolom “Identifikasi Akar Masalah” merupakan kolom yang diisi dengan 
argumentasi yang menggambarkan penyebab dasar mengapa K&I belum 
dapat dipenuhi oleh kelompok. 

6. Metode yang dipergunakan oleh asesor untuk mengumpulkan informasi dan 
data yang diisikan dalam kolom “Temuan” dan kolom “Identifikasi Akar Masalah” 
adalah studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung.  
	» Studi dokumen adalah mengumpulkan dan mengkaji seluruh dokumen 

kelompok yang tersedia. 
	» Untuk mengkonfirmasi lebih jauh dilakukan wawancara mendalam 

kepada pengurus dan anggota kelompok. 
	» Sedangkan, observasi lapangan adalah untuk mengkonfirmasi  apakah 

dokumen-dokumen yang tersedia sesuai dengan aktual kelompok atau 
seberapa efektif dikerjakan oleh kelompok. 

7. Kolom “Saran Tindakan Perbaikan” merupakan kolom yang berisi opsi-opsi 
yang disarankan oleh asesor agar kelompok dapat memenuhi K&I yang 
didasarkan pada identifikasi akar masalah.  

8. Rekomedasi adalah saran yang dirumuskan berdasarkan hasil monitoring 
yang ditujukan kepada tim kerja untuk melakukan perbaikan kinerja. 
Rekomendasi  bersifat operasional dan spesifik sesuai dengan sumberdaya 
(anggaran, waktu, aset, SDM) yang miliki oleh kelompok sehingga tim kerja 
mudah mengimplementasikan hasil rekomendasi. 
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

1.1 Legalitas dan 
Pengelolaan Pekebun

Mempunyai sertifikat 
tanah, akta jual beli 
tanah, girik, dan bukti 
kepemilikan tanah 
lainnya yang sah.

1. Hak atas tanah (HGU, SHM) harus dapat 
ditunjukkan, seperti: Sertifikat tanah, akta jual 
beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan lainnya.

2. Hak atas tanah yang dalam proses 
pengurusan harus dapat menunjukkan 
surat/dokumen pengurusan.

3. Nama pemegang Hak Atas Tanah (SHGU, 
SHM) sesuai dengan nama unit sertifikasi.

4. Luas Hak Atas Tanah (SHGU, SHM, 
tidak dapat lebih besar dari STDB

5. Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas 
Tanah (SHGU, SHM) yang ada Hak Atas Tanah.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan legalitas dan pengelolaan 
pekebun yang memuat nama 
anggota, lokasi kebun & luas, bentuk 
hak atas tanah & nama kepemilikan,  
nomor hak atas tanah, penerbit 
tanda bukti hak atas tanah kebun? 

2. Apakah kelompok telah menyimpan 
salinan atau tanda bukti hak 
atas tanah dari anggota? 

3. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh salinan catatan/
dokumen tersebut di atas? 

1.2 Lokasi Pekebun Lahan pekebun 
mengacu kepada 
penetapan tata ruang.

1. Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Lokasi pekebun tidak tumpang susun 
dengan perizinan lain yang sudah lebih 
dahulu ada alas hak tanahnya.

1. Apakah kelompok telah memiliki peta 
kelola yang memuat lokasi kebun 
dan nama anggota kelompok? 

2. Apakah kelompok telah memiliki 
peta RTRW kabupaten/kota?

3. Apakah tersedia peta overlay peta 
kebun kelompok dengan peta RTRW?

4. Apakah seluruh lokasi kebun 
anggota kelompok telah sesuai 
dengan peruntukan budidaya 
mengacu pada peta RTRW?

5. Apakah asesor telah memeriksa 
dan/atau memperoleh dokumen/
peta tersebut di atas? 

1.3 Sengketa Lahan dan 
Kompensasi serta 
Sengketa Lainnya

Bila telah terjadi 
sengketa lahan dan 
sengketa lainnya:
Mempunyai dokumen 
progres musyawarah 
untuk penyelesaian 
sengketa dan 
tersedia peta lokasi 
sengketa lahan.
Mempunyai salinan 
perjanjian yang 
telah disepakati

1. Tersedia hasil identifikasi areal sengketa 
pada seluruh area operasionalnya yang 
berada di dalam lokasi kebun.

2. Tersedia peta lahan/ sketsa 
yang menjadi sengketa. 

3. Tersedia laporan proses penyelesaian 
sengketa telah dilaporkan ke Instansi 
terkait dan tanda terimanya.

4. Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan 
penyelesaian sengketa termasuk infomasi 
tentang batas-batas kebun yang disengketakan.

1. Apakah terdapat tanah sengketa 
pada kebun anggota? 

2. Jika Iya, apakah kelompok memiliki 
catatan sengketa lahan yang 
memuat nama anggota, lokasi 
kebun yang sedang dalam sengketa 
tersebut, keterangan perkembangan 
penyelesaian sengketa yang 
terjadi sampai dengan saat ini?

3. Jika di dalam kelompok masih 
terdapat tanah sengketa, apakah 
kelompok memiliki laporan proses 
penyelesaian tanah sengketa terebut?

Matrik Monitoring Pemenuhan Dokumen ISPO Pekebun
Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

1.1 Legalitas dan 
Pengelolaan Pekebun

Mempunyai sertifikat 
tanah, akta jual beli 
tanah, girik, dan bukti 
kepemilikan tanah 
lainnya yang sah.

1. Hak atas tanah (HGU, SHM) harus dapat 
ditunjukkan, seperti: Sertifikat tanah, akta jual 
beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan lainnya.

2. Hak atas tanah yang dalam proses 
pengurusan harus dapat menunjukkan 
surat/dokumen pengurusan.

3. Nama pemegang Hak Atas Tanah (SHGU, 
SHM) sesuai dengan nama unit sertifikasi.

4. Luas Hak Atas Tanah (SHGU, SHM, 
tidak dapat lebih besar dari STDB

5. Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas 
Tanah (SHGU, SHM) yang ada Hak Atas Tanah.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan legalitas dan pengelolaan 
pekebun yang memuat nama 
anggota, lokasi kebun & luas, bentuk 
hak atas tanah & nama kepemilikan,  
nomor hak atas tanah, penerbit 
tanda bukti hak atas tanah kebun? 

2. Apakah kelompok telah menyimpan 
salinan atau tanda bukti hak 
atas tanah dari anggota? 

3. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh salinan catatan/
dokumen tersebut di atas? 

1.2 Lokasi Pekebun Lahan pekebun 
mengacu kepada 
penetapan tata ruang.

1. Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Lokasi pekebun tidak tumpang susun 
dengan perizinan lain yang sudah lebih 
dahulu ada alas hak tanahnya.

1. Apakah kelompok telah memiliki peta 
kelola yang memuat lokasi kebun 
dan nama anggota kelompok? 

2. Apakah kelompok telah memiliki 
peta RTRW kabupaten/kota?

3. Apakah tersedia peta overlay peta 
kebun kelompok dengan peta RTRW?

4. Apakah seluruh lokasi kebun 
anggota kelompok telah sesuai 
dengan peruntukan budidaya 
mengacu pada peta RTRW?

5. Apakah asesor telah memeriksa 
dan/atau memperoleh dokumen/
peta tersebut di atas? 

1.3 Sengketa Lahan dan 
Kompensasi serta 
Sengketa Lainnya

Bila telah terjadi 
sengketa lahan dan 
sengketa lainnya:
Mempunyai dokumen 
progres musyawarah 
untuk penyelesaian 
sengketa dan 
tersedia peta lokasi 
sengketa lahan.
Mempunyai salinan 
perjanjian yang 
telah disepakati

1. Tersedia hasil identifikasi areal sengketa 
pada seluruh area operasionalnya yang 
berada di dalam lokasi kebun.

2. Tersedia peta lahan/ sketsa 
yang menjadi sengketa. 

3. Tersedia laporan proses penyelesaian 
sengketa telah dilaporkan ke Instansi 
terkait dan tanda terimanya.

4. Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan 
penyelesaian sengketa termasuk infomasi 
tentang batas-batas kebun yang disengketakan.

1. Apakah terdapat tanah sengketa 
pada kebun anggota? 

2. Jika Iya, apakah kelompok memiliki 
catatan sengketa lahan yang 
memuat nama anggota, lokasi 
kebun yang sedang dalam sengketa 
tersebut, keterangan perkembangan 
penyelesaian sengketa yang 
terjadi sampai dengan saat ini?

3. Jika di dalam kelompok masih 
terdapat tanah sengketa, apakah 
kelompok memiliki laporan proses 
penyelesaian tanah sengketa terebut?

Matrik Monitoring Pemenuhan Dokumen ISPO Pekebun
Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

4. Jika di dalam kelompok masih 
terdapat tanah sengketa, apakah 
kelompok memiliki salinan dokumen 
kesepakatan penyelesaian sengketa 
yang berasal dari anggota kelompok 
yang bersengketa? Bagaimana prosedur 
penyelesaian sengketa lahan? Apakah 
kelompok telah memiliki dokumen 
SOP penyelesaian sengketa? 

5. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh salinan catatan/
dokumen tersebut di atas? 

1.4 Legalitas Usaha 
Perkebun

Surat Tanda Daftar Usaha 
Perkebunan Untuk 
Budidaya (STD-B).

1. Untuk lahan <25 ha tersedia dokumen 
STD sesuai dengan lokasi kebun.

2. STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan legalitas usaha pekebun 
yang memuat nama anggota, lokasi 
&  luas kebun, dan nomor STDB-nya?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
seluruh salinan STDB dari anggota? 

3. Bagaimana prosedur fasilitasi 
oleh kelompok kepada anggota 
dalam proses pengajuan STDB 
kepada instansi yang berwenang? 
Apakah kelompok telah memiliki 
dokumen SOP fasiltasi tersebut?

4. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh catatan kelompok 
dan salinan STDB tersebut di atas? 

1.5 Kewajiban terkait 
Izin Lingkungan

Memiliki izin lingkungan 
sesuai SPPL. 
Memiliki catatan 
pelaksanaan 
penerapan SPPL.

1. Tersedia dokumen SPPL yang 
diterbitkan oleh intansi terkait.

2. SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
3. Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL. 
4. Membuat dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan izin lingkungan yang 
memuat nama anggota, lokasi 
& luas kebun, nomor SPPL?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
salinan SPPL dari seluruh anggota?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan tentang pelaksanaan SPPL 
dan diperbaharui setiap tahun?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
salinan laporan pelaksanaan SPPL yang 
dilaporkan kepada instansi terkait 
oleh anggota setiap tahunnya?

5. Bagaimana prosedur fasilitasi 
kelompok kepada anggota untuk 
proses pengajuan SPPL kepada 
instansi yang berwenang?

6. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh catatan kelompok 
dan salinan SPPL tersebut di atas?
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
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Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

4. Jika di dalam kelompok masih 
terdapat tanah sengketa, apakah 
kelompok memiliki salinan dokumen 
kesepakatan penyelesaian sengketa 
yang berasal dari anggota kelompok 
yang bersengketa? Bagaimana prosedur 
penyelesaian sengketa lahan? Apakah 
kelompok telah memiliki dokumen 
SOP penyelesaian sengketa? 

5. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh salinan catatan/
dokumen tersebut di atas? 

1.4 Legalitas Usaha 
Perkebun

Surat Tanda Daftar Usaha 
Perkebunan Untuk 
Budidaya (STD-B).

1. Untuk lahan <25 ha tersedia dokumen 
STD sesuai dengan lokasi kebun.

2. STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan legalitas usaha pekebun 
yang memuat nama anggota, lokasi 
&  luas kebun, dan nomor STDB-nya?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
seluruh salinan STDB dari anggota? 

3. Bagaimana prosedur fasilitasi 
oleh kelompok kepada anggota 
dalam proses pengajuan STDB 
kepada instansi yang berwenang? 
Apakah kelompok telah memiliki 
dokumen SOP fasiltasi tersebut?

4. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh catatan kelompok 
dan salinan STDB tersebut di atas? 

1.5 Kewajiban terkait 
Izin Lingkungan

Memiliki izin lingkungan 
sesuai SPPL. 
Memiliki catatan 
pelaksanaan 
penerapan SPPL.

1. Tersedia dokumen SPPL yang 
diterbitkan oleh intansi terkait.

2. SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
3. Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL. 
4. Membuat dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan izin lingkungan yang 
memuat nama anggota, lokasi 
& luas kebun, nomor SPPL?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
salinan SPPL dari seluruh anggota?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan tentang pelaksanaan SPPL 
dan diperbaharui setiap tahun?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
salinan laporan pelaksanaan SPPL yang 
dilaporkan kepada instansi terkait 
oleh anggota setiap tahunnya?

5. Bagaimana prosedur fasilitasi 
kelompok kepada anggota untuk 
proses pengajuan SPPL kepada 
instansi yang berwenang?

6. Apakah asesor telah memeriksa dan/
atau memperoleh catatan kelompok 
dan salinan SPPL tersebut di atas?
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Prinsip 2. Penerapan praktek perkebunan yang baik

Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

2.1 Organisasi 
Kelembagaan 
Pekebun.
 
Pekebun dapat 
bergabung dalam 
kelompok tani 
atau koperasi 
sebagai wadah 
bersama untuk 
memenuhi 
aspirasi dan 
kebutuhan 
anggotanya.

1. Pekebun memiliki 
kelembagaan 
dalam bentuk 
kelompok tani 
atau koperasi.

2. Mempunyai 
dokumen 
pembentukan 
kelompok tani 
dan/atau koperasi 
yang diketahui 
oleh pejabat 
berwenang.

1. Memiliki tanda bukti pekebun masuk 
kelompok tani dan/atau koperasi.

2. Tersedia rekaman pembentukan 
kelompok tani dan atau koperasi beserta 
susunan pengurus yang dilengkapi 
uraian tugas untuk setiap pengurus guna 
mendukung kelancaran kegiatan.

3. Tersedia dokumen tentang organisasi 
kelembagaan Pekebun atau koperasi 
lengkap dengan akte pendirian 
dan Anggran Dasar (AD)/Anggaran 
Rumah Tangga (ART) di pekebun, 
kelompok tani,dan/atau koperasi.

4. Tersedia dokumen badan hukum koperasi 
sesuai peraturan perundangan. 

5. Tersedia dokumen daftar anggota 
kelompok tani dan koperasi dengan jumlah 
minimal setiap kelompok antara 20 – 30 
Pekebun atau disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/berita acara pembentukan 
kelompok tani/koperasi?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen pengesahan 
sebagai badan hukum? 

3. Apakah kelompok telah 
memiliki struktur kepengurusan 
dan deskripsi tugasnya?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen AD ART 
yang telah disahkan? 

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/daftar anggota kelompok 
yang setidaknya memuat: 
nama, alamat, tanggal masuk, 
dan nomor keanggotaan?

6. Bagaimana prosedur untuk 
menjadi anggota kelompok? 
Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen SOP tentang 
keanggotaan kelompok?

7. *) kelompok dapat berupa: 
kelompok tani, koperasi, gapoktan, 
asosiasi, atau lain-lain yang diakui 
oleh kebijakan pemerintah. 

 

2.2 Pengelolaan 
Pekebun

1. Memiliki dokumen 
rencana kegiatan 
operasional 
pekebun, kelompok 
tani dan/atau 
koperasi.

2. Tersedia laporan 
kegiatan pekebun, 
kelompok tani dan/
atau koperasi.

1. Tersedia dokumen rencana kegiatan 
operasional mencakup kebutuhan sarana 
produksi, perkiraan produksi, kegiatan 
pemeliharaan tanaman, pengendalian 
OPT, panen, pengangkutan TBS, 
pemeliharaan terasering, drainase, jalan 
produksi dan lain sebagainya serta rencana 
peremajaan bila sudah diperlukan.

2. Tersedia dokumen laporan yang 
cukup lengkap kegiatan kelompok 
tani dan atau koperasi.

1. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen rencana 
kegiatan operasional?

2. Bagaimana prosedur penyusunan 
rencana kegiatan operasional? 

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang penyusunan rencana 
kegiatan operasional tersebut? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki laporan pelaksanaan 
kegiatan operasional?

5. Bagaimana prosedur penyunan 
laporan pelaksanaan kegiatan 
operasional kelompok?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang penyusunan laporan 
kegiatan operasional tersebut?
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

2.1 Organisasi 
Kelembagaan 
Pekebun.
 
Pekebun dapat 
bergabung dalam 
kelompok tani 
atau koperasi 
sebagai wadah 
bersama untuk 
memenuhi 
aspirasi dan 
kebutuhan 
anggotanya.

1. Pekebun memiliki 
kelembagaan 
dalam bentuk 
kelompok tani 
atau koperasi.

2. Mempunyai 
dokumen 
pembentukan 
kelompok tani 
dan/atau koperasi 
yang diketahui 
oleh pejabat 
berwenang.

1. Memiliki tanda bukti pekebun masuk 
kelompok tani dan/atau koperasi.

2. Tersedia rekaman pembentukan 
kelompok tani dan atau koperasi beserta 
susunan pengurus yang dilengkapi 
uraian tugas untuk setiap pengurus guna 
mendukung kelancaran kegiatan.

3. Tersedia dokumen tentang organisasi 
kelembagaan Pekebun atau koperasi 
lengkap dengan akte pendirian 
dan Anggran Dasar (AD)/Anggaran 
Rumah Tangga (ART) di pekebun, 
kelompok tani,dan/atau koperasi.

4. Tersedia dokumen badan hukum koperasi 
sesuai peraturan perundangan. 

5. Tersedia dokumen daftar anggota 
kelompok tani dan koperasi dengan jumlah 
minimal setiap kelompok antara 20 – 30 
Pekebun atau disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/berita acara pembentukan 
kelompok tani/koperasi?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen pengesahan 
sebagai badan hukum? 

3. Apakah kelompok telah 
memiliki struktur kepengurusan 
dan deskripsi tugasnya?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen AD ART 
yang telah disahkan? 

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/daftar anggota kelompok 
yang setidaknya memuat: 
nama, alamat, tanggal masuk, 
dan nomor keanggotaan?

6. Bagaimana prosedur untuk 
menjadi anggota kelompok? 
Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen SOP tentang 
keanggotaan kelompok?

7. *) kelompok dapat berupa: 
kelompok tani, koperasi, gapoktan, 
asosiasi, atau lain-lain yang diakui 
oleh kebijakan pemerintah. 

 

2.2 Pengelolaan 
Pekebun

1. Memiliki dokumen 
rencana kegiatan 
operasional 
pekebun, kelompok 
tani dan/atau 
koperasi.

2. Tersedia laporan 
kegiatan pekebun, 
kelompok tani dan/
atau koperasi.

1. Tersedia dokumen rencana kegiatan 
operasional mencakup kebutuhan sarana 
produksi, perkiraan produksi, kegiatan 
pemeliharaan tanaman, pengendalian 
OPT, panen, pengangkutan TBS, 
pemeliharaan terasering, drainase, jalan 
produksi dan lain sebagainya serta rencana 
peremajaan bila sudah diperlukan.

2. Tersedia dokumen laporan yang 
cukup lengkap kegiatan kelompok 
tani dan atau koperasi.

1. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen rencana 
kegiatan operasional?

2. Bagaimana prosedur penyusunan 
rencana kegiatan operasional? 

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang penyusunan rencana 
kegiatan operasional tersebut? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki laporan pelaksanaan 
kegiatan operasional?

5. Bagaimana prosedur penyunan 
laporan pelaksanaan kegiatan 
operasional kelompok?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang penyusunan laporan 
kegiatan operasional tersebut?
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

7. Apakah asesor telah memeriksa 
dokumen/laporan tersebut 
dan menyaksikan proses/hasil 
kegiatan yang dilaksanakan?

8. *) rencana kegiatan operasional 
dan laporan kegiatan operasional 
merupakan dokumen 
yang disusun tahunan. 

2.3 Penerapan Teknis 
Budidaya Dan 
Pengangkutan 
Kelapa Sawit.

2.3.1 Pembukaan lahan 
yang memenuhi 
kaidah-kaidah 
konservasi 
tanah dan air.

Memiliki dan 
melaksanakan SOP 
dan instruksi kerja 
cara pembukaan 
lahan tanpa bakar.

Tersedia SOP pembukaan lahan, mengacu 
pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan 
Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian 
Pertanian dan pedoman dari instansi lainnya.
a. Tersedia dokumentasi/ rekaman kegiatan 

pembukaan lahan tanpa membakar.
b. Tersedia rekaman penanaman pada 

lahan miring yang dapat ditanami 
dengan melakukan terasering.

c. Tersedia rekaman penanaman pada 
lahan yang memerlukan konservasi 
dilakukan dengan pembuatan 
sistem drainase dan terasering.

1. Bagaimana prosedur 
pembukaan lahan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan kaidah 
konservasi tanah dan air?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
pedoman teknis pembukaan 
lahan tanpa bakar dari Ditjenbun 
Kementerian Pertanian? 
Apakah telah dia-adopsi dalam 
SOP kelompok tersebut?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumentasi kegiatan 
pembukaan lahan tanpa bakar?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
dokumentasi penanaman 
pada lahan miring dengan 
menggunakan terasiring?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
dokumentasi penanaman pada 
lahan yang memerlukan konservasi 
(sistem drainase dan terasiring)?

7. Apakah kelompok telah memiliki 
peta sebaran pembukaan 
lahan dan lahan-lahan yang 
membutuhkan konservasi? 

8. Apakah asesor telah memeriksa 
keabsahan dokumen-dokumen 
tersebut dan memastikan 
kelompok melaksanakan SOP 
pembukaan lahan tersebut di atas? 
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

7. Apakah asesor telah memeriksa 
dokumen/laporan tersebut 
dan menyaksikan proses/hasil 
kegiatan yang dilaksanakan?

8. *) rencana kegiatan operasional 
dan laporan kegiatan operasional 
merupakan dokumen 
yang disusun tahunan. 

2.3 Penerapan Teknis 
Budidaya Dan 
Pengangkutan 
Kelapa Sawit.

2.3.1 Pembukaan lahan 
yang memenuhi 
kaidah-kaidah 
konservasi 
tanah dan air.

Memiliki dan 
melaksanakan SOP 
dan instruksi kerja 
cara pembukaan 
lahan tanpa bakar.

Tersedia SOP pembukaan lahan, mengacu 
pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan 
Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian 
Pertanian dan pedoman dari instansi lainnya.
a. Tersedia dokumentasi/ rekaman kegiatan 

pembukaan lahan tanpa membakar.
b. Tersedia rekaman penanaman pada 

lahan miring yang dapat ditanami 
dengan melakukan terasering.

c. Tersedia rekaman penanaman pada 
lahan yang memerlukan konservasi 
dilakukan dengan pembuatan 
sistem drainase dan terasering.

1. Bagaimana prosedur 
pembukaan lahan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan kaidah 
konservasi tanah dan air?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
pedoman teknis pembukaan 
lahan tanpa bakar dari Ditjenbun 
Kementerian Pertanian? 
Apakah telah dia-adopsi dalam 
SOP kelompok tersebut?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumentasi kegiatan 
pembukaan lahan tanpa bakar?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
dokumentasi penanaman 
pada lahan miring dengan 
menggunakan terasiring?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
dokumentasi penanaman pada 
lahan yang memerlukan konservasi 
(sistem drainase dan terasiring)?

7. Apakah kelompok telah memiliki 
peta sebaran pembukaan 
lahan dan lahan-lahan yang 
membutuhkan konservasi? 

8. Apakah asesor telah memeriksa 
keabsahan dokumen-dokumen 
tersebut dan memastikan 
kelompok melaksanakan SOP 
pembukaan lahan tersebut di atas? 
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

2.3.2 Perbenihan.

Untuk 
mendukung 
produktivitas 
tanaman dari 
Pekebun, benih 
yang digunakan 
harus berasal 
dari sumber 
benih yang 
telah mendapat 
rekomendasi dari 
pemerintah.

Menggunakan benih 
tanaman berasal 
dari produsen 
benih yang telah 
mendapat sertifikat 
dari instansi yang 
berwenang dan diakui 
oleh Kementerian 
Pertanian.
Mempunyai catatan 
asal benih.

1. Tersedia rekaman menggunakan 
benih sesuai dengan standar yang 
sudah dilepas oleh Pemerintah.

2. Tersedia rekaman sosialisasi dan 
informasi terkait benih bersertifikat 
melalui gapoktan dan kelompok tani.

3. Tersedia penggunaan benih dari 
perusahaan sumber benih/ penangkar 
yang ditetapkan pemerintah.

4. Tersedia rekaman asal benih yang 
dapat disediakan oleh perusahaan yang 
bermitra dengan petani swadaya.

5. Tersedia surat keterangan penggunaan 
benih dari Dinas yang membidangi 
Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi 
Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.

6. Tersedia dokumen/catatan perbenihan di 
pekebun, kelompok tani dan koperasi

1. Apakah kelompok telah 
menggunakan benih tanaman 
yang bersertifikat?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan penggunaan benih 
bersertifikat tersebut? Catatan 
setidaknya memuat: kapan 
pembelian, asal benih, jumlah 
benih, kapan pengangkutan, kapan 
dibibitkan, kapan didistribusikan, 
siapa saja anggota yang 
menerima, dan kapan ditanam.  

3. Apakah kelompok memiliki surat 
keterangan penggunaan benih 
dari Dinas yang membidangi 
Perkebunan/ Balai Perbenihan 
dan Proteksi Tanaman? 

4. Apakah kelompok telah 
melakukan sosialisasi tentang 
benih bersertifikat tersebut 
kepada seluruh anggota? 

5. Apakah kelompok memiliki catatan/
dokumen pelaksanaan sosialisasi 
tersebut yang setidaknya memuat: 
bahan sosialisasi, narasumber,lokasi, 
peserta, hasil sosialisasi?

6. Bagaimana prosedur perbenihan? 
7. Apakah kelompok telah 

memiliki SOP perbenihan? 
8. Apakah asesor telah memeriksa 

keabsahan dokumen/
catatan tersebut di atas?

9. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan di 
lokasi pembibitan? 

2.3.3 Penanaman pada 
Lahan Mineral.

Pekebun swadaya 
dalam melakukan 
penanaman 
harus sesuai baku 
teknis dalam 
mendukung 
produktivitas 
tanaman.

1. Memiliki dan 
melaksanakan 
SOP penanaman 
yang sesuai 
Good Agricultural 
Practises (GAP).

2. Memiliki catatan 
pelaksanaan 
penanaman.

1. Tersedia SOP penanaman 
dengan acuan GAP.

2. Tersedia SOP pedoman teknis 
penanaman harus mencakup:
a. realisasi luas areal penanaman,
b. pengaturan jumlah tanaman dan 

jarak tanam sesuai dengan kondisi 
lapangan dan praktek budidaya 
perkebunan yang baik,

c. pembuatan terasering 
untuk lahan miring.

1. Apakah lahan kebun anggota 
kelompok ada yang berada 
pada lahan mineral?

Jika Iya, diteruskan ke 
pertanyaan selanjutnya:
2. Bagaimana prosedur 

penanaman pada Lahan 
Mineral di dalam  kelompok?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP penanaman tersebut?
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

2.3.2 Perbenihan.

Untuk 
mendukung 
produktivitas 
tanaman dari 
Pekebun, benih 
yang digunakan 
harus berasal 
dari sumber 
benih yang 
telah mendapat 
rekomendasi dari 
pemerintah.

Menggunakan benih 
tanaman berasal 
dari produsen 
benih yang telah 
mendapat sertifikat 
dari instansi yang 
berwenang dan diakui 
oleh Kementerian 
Pertanian.
Mempunyai catatan 
asal benih.

1. Tersedia rekaman menggunakan 
benih sesuai dengan standar yang 
sudah dilepas oleh Pemerintah.

2. Tersedia rekaman sosialisasi dan 
informasi terkait benih bersertifikat 
melalui gapoktan dan kelompok tani.

3. Tersedia penggunaan benih dari 
perusahaan sumber benih/ penangkar 
yang ditetapkan pemerintah.

4. Tersedia rekaman asal benih yang 
dapat disediakan oleh perusahaan yang 
bermitra dengan petani swadaya.

5. Tersedia surat keterangan penggunaan 
benih dari Dinas yang membidangi 
Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi 
Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.

6. Tersedia dokumen/catatan perbenihan di 
pekebun, kelompok tani dan koperasi

1. Apakah kelompok telah 
menggunakan benih tanaman 
yang bersertifikat?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan penggunaan benih 
bersertifikat tersebut? Catatan 
setidaknya memuat: kapan 
pembelian, asal benih, jumlah 
benih, kapan pengangkutan, kapan 
dibibitkan, kapan didistribusikan, 
siapa saja anggota yang 
menerima, dan kapan ditanam.  

3. Apakah kelompok memiliki surat 
keterangan penggunaan benih 
dari Dinas yang membidangi 
Perkebunan/ Balai Perbenihan 
dan Proteksi Tanaman? 

4. Apakah kelompok telah 
melakukan sosialisasi tentang 
benih bersertifikat tersebut 
kepada seluruh anggota? 

5. Apakah kelompok memiliki catatan/
dokumen pelaksanaan sosialisasi 
tersebut yang setidaknya memuat: 
bahan sosialisasi, narasumber,lokasi, 
peserta, hasil sosialisasi?

6. Bagaimana prosedur perbenihan? 
7. Apakah kelompok telah 

memiliki SOP perbenihan? 
8. Apakah asesor telah memeriksa 

keabsahan dokumen/
catatan tersebut di atas?

9. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan di 
lokasi pembibitan? 

2.3.3 Penanaman pada 
Lahan Mineral.

Pekebun swadaya 
dalam melakukan 
penanaman 
harus sesuai baku 
teknis dalam 
mendukung 
produktivitas 
tanaman.

1. Memiliki dan 
melaksanakan 
SOP penanaman 
yang sesuai 
Good Agricultural 
Practises (GAP).

2. Memiliki catatan 
pelaksanaan 
penanaman.

1. Tersedia SOP penanaman 
dengan acuan GAP.

2. Tersedia SOP pedoman teknis 
penanaman harus mencakup:
a. realisasi luas areal penanaman,
b. pengaturan jumlah tanaman dan 

jarak tanam sesuai dengan kondisi 
lapangan dan praktek budidaya 
perkebunan yang baik,

c. pembuatan terasering 
untuk lahan miring.

1. Apakah lahan kebun anggota 
kelompok ada yang berada 
pada lahan mineral?

Jika Iya, diteruskan ke 
pertanyaan selanjutnya:
2. Bagaimana prosedur 

penanaman pada Lahan 
Mineral di dalam  kelompok?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP penanaman tersebut?



42 MODUL II
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

3. Tersedia data tahun tanam, sumber bibit, 
luas lahan, jumlah tanaman per hektar, 
penggunaan pupuk, penanggulangan 
hama dan penyakit, jenis herbisida, 
insektisida, pestisida, fungisida.

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan /dokumen tentang 
realisasi luas areal penanaman?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
tahun tanam, sumber bibit, 
luas lahan, jumlah tanaman per 
hektar, penggunaan pupuk, 
penanggulangan hama dan 
penyakit, jenis herbisida, 
insektisida, pestisida, fungisida? 

6. Apakah asesor telah 
memeriksa dokumen-
dokumen tersebut di atas? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan pada 
lahan mineral tersebut?

2.3.4 Penanaman pada 
Lahan Gambut.

Penanaman 
kelapa sawit di 
kebun swadaya 
di lahan gambut 
dapat dilakukan 
dengan 
memperhatikan 
karakteristik 
lahan gambut 
sehingga tidak 
menimbulkan 
kerusakan fungsi 
lingkungan.

Memiliki catatan 
untuk penanaman 
pada lahan gambut 
yang mengacu 
kepada peraturan 
dan ketentuan 
yang berlaku.

1. Tersedia rekaman penanaman dilakukan 
pada lahan gambut, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku (rujuan 
Permentan, PP 71/2014 jo PP N0. 
57/2018, Permen LHK 10/2019) 

2. Lapisan tanah mineral di bawah gambut 
bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat 
masam dan pada lahan gambut dengan 
tingkat kematangan matang (saprik). Areal 
disisakan minimal 30% tidak ditanami 
untuk konservasi (berlaku untuk kebun 
yang dibuka setelah peraturan berlaku). 

3. Tersedia rekaman pengaturan jumlah 
tanaman dan jarak tanam sesuai 
dengan kondisi lapangan dan praktek 
budidaya perkebunan terbaik

4. Tersedia rekaman adanya 
tanaman penutup tanah.

5. Tersedia rekaman pengaturan tinggi air 
tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan 
tata air kebun (saluran cacing) untuk 
menghambat emisi CO2 dari lahan gambut.

1. Apakah lahan kebun anggota 
kelompok ada yang berada 
pada lahan gambut?

Jika Iya, diteruskan ke 
pertanyaan selanjutnya:
2. Bagaimana prosedur penanaman 

di lahan gambut?
3. Apakah kelompok telah memiliki 

SOP penanaman di lahan gambut 
dengan kaidah-kaidah konservasi 
dan peraturan yang berlaku?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan/ dokumen 
pengaturan jumlah tanaman 
dan jarak tanam sesuai dengan 
kondisi lapangan dan praktek 
budidaya perkebunan terbaik

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen adanya 
tanaman penutup tanah?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen tentang 
pengaturan tinggi air tanah 
antara 60 – 80 cm dengan 
pembuatan tata air kebun (saluran 
cacing) untuk menghambat 
emisi CO2 dari lahan gambut.
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3. Tersedia data tahun tanam, sumber bibit, 
luas lahan, jumlah tanaman per hektar, 
penggunaan pupuk, penanggulangan 
hama dan penyakit, jenis herbisida, 
insektisida, pestisida, fungisida.

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan /dokumen tentang 
realisasi luas areal penanaman?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
tahun tanam, sumber bibit, 
luas lahan, jumlah tanaman per 
hektar, penggunaan pupuk, 
penanggulangan hama dan 
penyakit, jenis herbisida, 
insektisida, pestisida, fungisida? 

6. Apakah asesor telah 
memeriksa dokumen-
dokumen tersebut di atas? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan pada 
lahan mineral tersebut?

2.3.4 Penanaman pada 
Lahan Gambut.

Penanaman 
kelapa sawit di 
kebun swadaya 
di lahan gambut 
dapat dilakukan 
dengan 
memperhatikan 
karakteristik 
lahan gambut 
sehingga tidak 
menimbulkan 
kerusakan fungsi 
lingkungan.

Memiliki catatan 
untuk penanaman 
pada lahan gambut 
yang mengacu 
kepada peraturan 
dan ketentuan 
yang berlaku.

1. Tersedia rekaman penanaman dilakukan 
pada lahan gambut, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku (rujuan 
Permentan, PP 71/2014 jo PP N0. 
57/2018, Permen LHK 10/2019) 

2. Lapisan tanah mineral di bawah gambut 
bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat 
masam dan pada lahan gambut dengan 
tingkat kematangan matang (saprik). Areal 
disisakan minimal 30% tidak ditanami 
untuk konservasi (berlaku untuk kebun 
yang dibuka setelah peraturan berlaku). 

3. Tersedia rekaman pengaturan jumlah 
tanaman dan jarak tanam sesuai 
dengan kondisi lapangan dan praktek 
budidaya perkebunan terbaik

4. Tersedia rekaman adanya 
tanaman penutup tanah.

5. Tersedia rekaman pengaturan tinggi air 
tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan 
tata air kebun (saluran cacing) untuk 
menghambat emisi CO2 dari lahan gambut.

1. Apakah lahan kebun anggota 
kelompok ada yang berada 
pada lahan gambut?

Jika Iya, diteruskan ke 
pertanyaan selanjutnya:
2. Bagaimana prosedur penanaman 

di lahan gambut?
3. Apakah kelompok telah memiliki 

SOP penanaman di lahan gambut 
dengan kaidah-kaidah konservasi 
dan peraturan yang berlaku?

4. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan/ dokumen 
pengaturan jumlah tanaman 
dan jarak tanam sesuai dengan 
kondisi lapangan dan praktek 
budidaya perkebunan terbaik

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen adanya 
tanaman penutup tanah?

6. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen tentang 
pengaturan tinggi air tanah 
antara 60 – 80 cm dengan 
pembuatan tata air kebun (saluran 
cacing) untuk menghambat 
emisi CO2 dari lahan gambut.
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7. Apakah asesor telah memeriksa 
keabsahan dokumen-
dokumen tersebut di atas? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan pada 
lahan gambut tersebut?

2.3.5 Pemeliharaan 
Tanaman dalam 
mendukung 
produktivitas 
tanaman.

1. Memiliki SOP dan 
Instruksi Kerja 
pemeliharaan 
tanaman. 

2. Memiliki catatan 
mengenai 
pemupukan 
tanaman dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
tanaman.

1. Tersedia data populasi tanaman 
sesuai standar yang ditetapkan 
dengan melakukan sisipan.

2. Tersedia rekaman pemeliharaan piringan
3. Tersedia rekaman pemeliharaan 

tanaman penutup tanah (cover crop)
a. sanitasi kebun dan penyiangan gulma, 
b. rekomendasi dan realisasi pemupukan, 
c. laporan kegiatan pemeliharaan tanaman

4. Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, 
pestisida yang digunakan.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data populasi tanaman sesuai 
standar yang ditetepkan 
dengan melakukan sisipan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data pemeliharaan piringan?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data pemeliharaan tanaman 
penutup tanah (sanitasi kebun dan 
penyiapan gulma, rekomendasi 
dan realisasi pemupukan, laporan 
kegiatan pemeliharaan)? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan/dokumen 
yang memuat data jenis pupuk 
& pestisida yang digunakan?

5. Bagaimana prosedur pemeliharaan 
tanaman oleh kelompok?

6. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP pemeliharaan 
tanaman tersebut?

7. Apakah asesor telah 
memeriksa SOP tersebut?

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk 
melihat apakah kelompok 
telah mengimplementasikan 
SOP tersebut?

2.3.6 Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan (OPT).

1. Memiliki dan 
melaksanakan 
Petunjuk Teknis 
Pengamatan dan 
Pengendalian 
Hama Terpadu 
(PHT)/ Integrated 
Pest Management 
(IPM).

1. Tersedia SOP Pedoman pengendalian OPT 
yang menjamin bahwa Pengendali an OPT 
dilakukan dengan pengendalian hama 
terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, 
kebersihan kebun, penggunaa n musuh 
alami (parasitoid, predator dan agens 
hayati), secara mekanis dan penggunaan 
pestisida secara terbatas dan bijaksana.

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam pengendalian OPT?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP pengendalian OPT tersebut? 

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
jenis pestisida untuk memastikan 
apakah jenis pestisida tersebut 
terdaftar di komisi pestisida 
kementerian pertanian?
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7. Apakah asesor telah memeriksa 
keabsahan dokumen-
dokumen tersebut di atas? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan pada 
lahan gambut tersebut?

2.3.5 Pemeliharaan 
Tanaman dalam 
mendukung 
produktivitas 
tanaman.

1. Memiliki SOP dan 
Instruksi Kerja 
pemeliharaan 
tanaman. 

2. Memiliki catatan 
mengenai 
pemupukan 
tanaman dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
tanaman.

1. Tersedia data populasi tanaman 
sesuai standar yang ditetapkan 
dengan melakukan sisipan.

2. Tersedia rekaman pemeliharaan piringan
3. Tersedia rekaman pemeliharaan 

tanaman penutup tanah (cover crop)
a. sanitasi kebun dan penyiangan gulma, 
b. rekomendasi dan realisasi pemupukan, 
c. laporan kegiatan pemeliharaan tanaman

4. Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, 
pestisida yang digunakan.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data populasi tanaman sesuai 
standar yang ditetepkan 
dengan melakukan sisipan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data pemeliharaan piringan?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
data pemeliharaan tanaman 
penutup tanah (sanitasi kebun dan 
penyiapan gulma, rekomendasi 
dan realisasi pemupukan, laporan 
kegiatan pemeliharaan)? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan/dokumen 
yang memuat data jenis pupuk 
& pestisida yang digunakan?

5. Bagaimana prosedur pemeliharaan 
tanaman oleh kelompok?

6. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP pemeliharaan 
tanaman tersebut?

7. Apakah asesor telah 
memeriksa SOP tersebut?

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk 
melihat apakah kelompok 
telah mengimplementasikan 
SOP tersebut?

2.3.6 Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan (OPT).

1. Memiliki dan 
melaksanakan 
Petunjuk Teknis 
Pengamatan dan 
Pengendalian 
Hama Terpadu 
(PHT)/ Integrated 
Pest Management 
(IPM).

1. Tersedia SOP Pedoman pengendalian OPT 
yang menjamin bahwa Pengendali an OPT 
dilakukan dengan pengendalian hama 
terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, 
kebersihan kebun, penggunaa n musuh 
alami (parasitoid, predator dan agens 
hayati), secara mekanis dan penggunaan 
pestisida secara terbatas dan bijaksana.

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam pengendalian OPT?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP pengendalian OPT tersebut? 

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
jenis pestisida untuk memastikan 
apakah jenis pestisida tersebut 
terdaftar di komisi pestisida 
kementerian pertanian?
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2. Mempunyai sarana 
pengendalian OPT 
sesuai petunjuk 
teknis serta tenaga 
(regu) pengendali 
yang sudah terlatih

2. Tersedia dokumen pestisida yang 
digunakan telah terdaftar di Komisi 
Pestisida Kementerian Pertanian

3. Tersedia ruang penyimpan an alat dan 
bahan kimia pengendalian OPT

4. Tersedia SOP penanganan limbah 
pestisida dilakukan sesuai petunjuk 
teknis untuk meminimali sir dampak 
negatif terhadap lingkungan.

4. Apakah kelompok telah memiliki 
ruang penyimpanan alat dan 
bahan kimia pengendalian OPT?

5. Apakah kelompok telah 
membentuk tim pengendali 
OPT yang terlatih?

6. Bagaimana prosedur penanganan 
limbah pestisida oleh kelompok?

7. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP penanganan 
limbah pestisida tersebut? 

8. Apakah asesor telah 
memeriksa SOP tersebut?

9. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi OPT tersebut?

2.3.7 Pemanenan 
Pekebun, 
kelompok 
tani, koperasi 
memastikan 
bahwa panen 
dilakukan tepat 
waktu dan 
dengan cara 
yang benar.

1. Memiliki acuan 
teknis untuk buah 
yang dipanen 
adalah buah 
matang panen dan 
dilakukan pada 
waktu yang tepat.

2. Memiliki 
rekaman/ catatan 
pelaksanaan 
pemanenan. 

1. Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, 
peralatan dan sarana penunjangnya.

2. Tersedia SOP penetapan kriteria 
matang panen dan putaran panen 
sesuai petunjuk teknis.

3. Tersedia SOP Kriteria Penetapan 
Matang Panen adalah:
a. Kurang matang (12,5% – 25% buah luar 

membrondol) buah berwarna kemerahan.
b. Matang 1 (26% – 60% buah 

luar membrondol) buah 
berwarna merah mengkilat.

c. Matang 2 (61% - 75% buah luar 
membrondol) buah berwarna orange.

4. Tersedia rekaman rencana pemanenan, 
catatan pemanenan, hasil pemanenan.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen penyiapan 
tenaga kerja, peralatan, dan sarana 
penunjang kegiatan pemanenan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP penetapan kriteria matang 
panen dan putaran panen?

3. Bagaimana prosedur 
pemanenan oleh kelompok? 

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen rencana 
pemanenan, pelaksanaan 
pemanenan, dan hasil pemanenan. 

5. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi seluruh SOP tersebut?
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2. Mempunyai sarana 
pengendalian OPT 
sesuai petunjuk 
teknis serta tenaga 
(regu) pengendali 
yang sudah terlatih

2. Tersedia dokumen pestisida yang 
digunakan telah terdaftar di Komisi 
Pestisida Kementerian Pertanian

3. Tersedia ruang penyimpan an alat dan 
bahan kimia pengendalian OPT

4. Tersedia SOP penanganan limbah 
pestisida dilakukan sesuai petunjuk 
teknis untuk meminimali sir dampak 
negatif terhadap lingkungan.

4. Apakah kelompok telah memiliki 
ruang penyimpanan alat dan 
bahan kimia pengendalian OPT?

5. Apakah kelompok telah 
membentuk tim pengendali 
OPT yang terlatih?

6. Bagaimana prosedur penanganan 
limbah pestisida oleh kelompok?

7. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP penanganan 
limbah pestisida tersebut? 

8. Apakah asesor telah 
memeriksa SOP tersebut?

9. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi OPT tersebut?

2.3.7 Pemanenan 
Pekebun, 
kelompok 
tani, koperasi 
memastikan 
bahwa panen 
dilakukan tepat 
waktu dan 
dengan cara 
yang benar.

1. Memiliki acuan 
teknis untuk buah 
yang dipanen 
adalah buah 
matang panen dan 
dilakukan pada 
waktu yang tepat.

2. Memiliki 
rekaman/ catatan 
pelaksanaan 
pemanenan. 

1. Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, 
peralatan dan sarana penunjangnya.

2. Tersedia SOP penetapan kriteria 
matang panen dan putaran panen 
sesuai petunjuk teknis.

3. Tersedia SOP Kriteria Penetapan 
Matang Panen adalah:
a. Kurang matang (12,5% – 25% buah luar 

membrondol) buah berwarna kemerahan.
b. Matang 1 (26% – 60% buah 

luar membrondol) buah 
berwarna merah mengkilat.

c. Matang 2 (61% - 75% buah luar 
membrondol) buah berwarna orange.

4. Tersedia rekaman rencana pemanenan, 
catatan pemanenan, hasil pemanenan.

1. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen penyiapan 
tenaga kerja, peralatan, dan sarana 
penunjang kegiatan pemanenan?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP penetapan kriteria matang 
panen dan putaran panen?

3. Bagaimana prosedur 
pemanenan oleh kelompok? 

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen rencana 
pemanenan, pelaksanaan 
pemanenan, dan hasil pemanenan. 

5. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi seluruh SOP tersebut?
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2.3.8 Pengangkutan 
Buah.

Pekebun 
memastikan 
bahwa TBS yang 
dipanen harus 
segera diangkut 
ke tempat 
pembeli untuk 
menghindari 
kerusakan buah. 

Memiliki dan 
melaksanakan 
petunjuk teknis 
pengangkutan TBS.

1. Tersedia SOP alat transportasi 
serta sarana pendukungnya.

2. Tersedia SOP dan rekaman buah harus 
terjaga dari kerusakan, kontaminasi, 
kehilangan dan ketepatan waktu 
sampai di tempat pengolahan.

3. Tersedia rekaman kualitas TBS 
tetap baik walaupun ada jarak 
kebun ke pabrik pengolahan.

1. Bagaimana prosedur 
pengangkutan oleh kelompok?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP pengangkutan 
(alat transportasi, sarana 
pendukung) tersebut?

3. Bagaimana prosedur 
pengangkutan TBS agar terjaga 
dari kerusakan, kontaminasi, 
kehilangan, dan ketepatan waktu 
sampai tempat pngolahan?

4. Apakah kelompok memiliki catatan 
kualitas TBS (sampai pabrik)?

5. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi seluruh SOP tersebut?

Rekomendasi:
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Saran Tindakan 

Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan
Identifikasi 
Akar Masalah

2.3.8 Pengangkutan 
Buah.

Pekebun 
memastikan 
bahwa TBS yang 
dipanen harus 
segera diangkut 
ke tempat 
pembeli untuk 
menghindari 
kerusakan buah. 

Memiliki dan 
melaksanakan 
petunjuk teknis 
pengangkutan TBS.

1. Tersedia SOP alat transportasi 
serta sarana pendukungnya.

2. Tersedia SOP dan rekaman buah harus 
terjaga dari kerusakan, kontaminasi, 
kehilangan dan ketepatan waktu 
sampai di tempat pengolahan.

3. Tersedia rekaman kualitas TBS 
tetap baik walaupun ada jarak 
kebun ke pabrik pengolahan.

1. Bagaimana prosedur 
pengangkutan oleh kelompok?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP pengangkutan 
(alat transportasi, sarana 
pendukung) tersebut?

3. Bagaimana prosedur 
pengangkutan TBS agar terjaga 
dari kerusakan, kontaminasi, 
kehilangan, dan ketepatan waktu 
sampai tempat pngolahan?

4. Apakah kelompok memiliki catatan 
kualitas TBS (sampai pabrik)?

5. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi seluruh SOP tersebut?

Rekomendasi:
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

3.1 Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran.

Pekebun swadaya 
harus melakukan 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran 
kebunnya di 
lingkungannya 
masing-masing.

Melaksanakan 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran secara 
bersama-sama 
dengan penduduk 
sekitar dan instansi 
terkait terdekat sesuai 
Pedoman Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Kebakaran.

1. Dokumen mekanisme /pedoman/ SOP 
pencegahan Penanggulangan kebakaran.

2. Dokumen yg berisi tentang informasi 
areal yang rawan kebakaran.

3. Ketersediaan peralatan untuk 
mencegah terjadinya kebakaran. 

4. Dilakuan simulasi tanggap darurat 
kebakaran secara periodik.

1. Bagaimana prosedur pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP tersebut?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
informasi areal rawan kebakaran? 

4. Apakah kelompok telah memiliki 
peralatan untuk mencegak kebakaran? 

5. Apakah kelompok telah melakukan 
simulasi tanggap darurat 
kebakaran secara periodik? 

6. Apakah kelompok memiliki 
rekaman simulasi tersebut? 

7. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

3.2 Pelestarian 
Keanekaragaman 
Hayati (biodiversity).

Pekebun swadaya 
harus menjaga 
dan melestarikan 
keaneka ragaman 
hayati pada areal 
yang dikelola sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku.

1. Mengetahui 
keberadaan satwa 
dan tumbuhan di 
area tersebut dan di 
sekitar kebun dan 
sesudah dimulainya 
usaha perkebunan

2. Memiliki catatan 
keberadaan satwa 
dan tumbuhan 
di kebun dan 
sekitar kebun.

1. Terdapat rencana dan realisasi identifikasi 
satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun

2. Terdapat mekanisme perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka yang 
teridentifikasi ada di lokasi kebun

3. Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap 
oleh pekebun/pekerja pekebun, atau tidak 
ada pekebun yang memelihara sata liar sesuai 
dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

4. Daftar satwa dan tumbuhan langka yang 
ditemukan dalam areal lokasi kebun

1. Bagaimana prosedur identifikasi satwa 
dan tumbuhan langka di lokasi kebun?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP identifikasi satwa dan 
tumbuhan langka di lokasi kebun?

3. Bagaimana prosedur perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka yang 
teridentifikasi ada di lokasi kebun?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP prosedur perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka?

5. Apakah kelompok dapat membuktikan 
bahwa tidak ada satwa langka yang 
ditangkap oleh pekebun/pekerja 
pekebun, atau tidak ada pekebun 
yang memelihara sata liar? Apakah 
kelompok dapat menunjukkan surat 
keterangan jaminan tersebut?

6. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

Rekomendasi:

Prinsip 3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

3.1 Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran.

Pekebun swadaya 
harus melakukan 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran 
kebunnya di 
lingkungannya 
masing-masing.

Melaksanakan 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran secara 
bersama-sama 
dengan penduduk 
sekitar dan instansi 
terkait terdekat sesuai 
Pedoman Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Kebakaran.

1. Dokumen mekanisme /pedoman/ SOP 
pencegahan Penanggulangan kebakaran.

2. Dokumen yg berisi tentang informasi 
areal yang rawan kebakaran.

3. Ketersediaan peralatan untuk 
mencegah terjadinya kebakaran. 

4. Dilakuan simulasi tanggap darurat 
kebakaran secara periodik.

1. Bagaimana prosedur pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran?

2. Apakah kelompok telah 
memiliki SOP tersebut?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan/dokumen yang memuat 
informasi areal rawan kebakaran? 

4. Apakah kelompok telah memiliki 
peralatan untuk mencegak kebakaran? 

5. Apakah kelompok telah melakukan 
simulasi tanggap darurat 
kebakaran secara periodik? 

6. Apakah kelompok memiliki 
rekaman simulasi tersebut? 

7. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

3.2 Pelestarian 
Keanekaragaman 
Hayati (biodiversity).

Pekebun swadaya 
harus menjaga 
dan melestarikan 
keaneka ragaman 
hayati pada areal 
yang dikelola sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku.

1. Mengetahui 
keberadaan satwa 
dan tumbuhan di 
area tersebut dan di 
sekitar kebun dan 
sesudah dimulainya 
usaha perkebunan

2. Memiliki catatan 
keberadaan satwa 
dan tumbuhan 
di kebun dan 
sekitar kebun.

1. Terdapat rencana dan realisasi identifikasi 
satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun

2. Terdapat mekanisme perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka yang 
teridentifikasi ada di lokasi kebun

3. Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap 
oleh pekebun/pekerja pekebun, atau tidak 
ada pekebun yang memelihara sata liar sesuai 
dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

4. Daftar satwa dan tumbuhan langka yang 
ditemukan dalam areal lokasi kebun

1. Bagaimana prosedur identifikasi satwa 
dan tumbuhan langka di lokasi kebun?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP identifikasi satwa dan 
tumbuhan langka di lokasi kebun?

3. Bagaimana prosedur perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka yang 
teridentifikasi ada di lokasi kebun?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP prosedur perlindungan 
satwa dan tumbuhan langka?

5. Apakah kelompok dapat membuktikan 
bahwa tidak ada satwa langka yang 
ditangkap oleh pekebun/pekerja 
pekebun, atau tidak ada pekebun 
yang memelihara sata liar? Apakah 
kelompok dapat menunjukkan surat 
keterangan jaminan tersebut?

6. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh SOP tersebut? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

Rekomendasi:
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

4.1 Penjualan dan 
Kesepakatan 
Harga TBS.

TBS dijual kepada 
perusahaan 
perkebunan 
dengan harga yang 
mengacu pada 
penetapan harga 
TBS kelapa sawit 
produksi pekebun.

1. Memiliki 
informasi harga 
TBS berdasarkan 
penetapan harga 
yang ditetapkan oleh 
Tim Penetapan Harga 
TBS untuk setiap 
tujuan penjualan.

2. Tersedia catatan 
harga TBS dan 
realisasi pembelian 
oleh perusahaan/
pabrik dan tersedia 
sumber informasi 
harga untuk 
penetapan harga 
pembelian TBS 
yang dipantau oleh 
pekebun, kelompok 
tani dan/atau 
koperasi secara rutin.

1. Tersedia infomasi harga TBS yang dijadikan 
acuan oleh pekebun dari Pemerintah.

2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi 
pembelian oleh pembeli, perusahaan dan 
pabrik dan tersedia sumber informasi harga 
untuk penetapan harga pembelian TBS 
yang dipantau oleh pekebun, kelompok 
tani dan/atau koperasi secara rutin.

3. Tersedia dokumen realisasi penjualan
4. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama 

kemitraan yang ditandatangani kedua 
pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ 
Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam menyampaikan informasi 
harga TBS kepada anggota secara 
periodik/rutin dan terus ter-update?

2. Apakah anggota dapat mengakses 
informasi harga TBS dengan mudah?

3. Apakah kelompok memiliki 
SOP terkait hal di atas?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan harga TBS secara periodik?

5. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan yang memuat 
realisasi penjualan TBS?

6. Apakah kelompok memiliki dokumen 
perjanjian kerjasama kemitraan yang 
ditandatangani kedua pihak dan 
Kepala Daerah Kabupaten/ Provinsi 
Cq. Kepala Dinas Perkebunan?

7. Apakah asesor telah memeriksa seluruh 
caatatan/dokumen dan SOP tersebut? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut? 

4.2 Penyediaan Data 
& Informasi.

Penyediaan data 
dan informasi 
kepada instansi 
terkait serta 
pemangku 
kepentingan lainnya 
selain informasi 
yang dikecualikan 
sesuai peraturan 
perundangan.

1. SOP pelayanan 
informasi.

2. Mempunyai dokumen 
pemberian informasi 
kepada pemangku 
kepentingan 
sesuai peraturan 
yang berlaku

3. Mempunyai 
dokumen tanggapan 
atau pelayanan 
informasi terhadap 
permintaan informasi 
dari pemangku 
kepentingan.

1. SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri 
dari penerimaan permintaan informasi dan 
tindak lanjut terdapat permintaan informasi.

2. Rekaman pemberian informasi kepada 
pemangku kepentingan dan tindak 
lanjut terdapat permintaan informasi.

3. Rekaman terhadap tanggapan atau 
pelayanan informasi terhadap permintaan 
informasi dari pemangku kepentingan.

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam pelayanan informasi?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP pelayanan informasi tersebut?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan pemberian informasi kepada 
pemangku kepentingan dan tindak 
lanjut permintaan informasi?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan tanggapan atau pelayanan 
informasi terhadap permintaan 
informasi dari pemangku kepentingan?

5. Apakah asesor telah memeriksa seluruh 
caatatan/dokumen dan SOP tersebut? 

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

Rekomendasi:

Prinsip 4. Penerapan transparansi
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

4.1 Penjualan dan 
Kesepakatan 
Harga TBS.

TBS dijual kepada 
perusahaan 
perkebunan 
dengan harga yang 
mengacu pada 
penetapan harga 
TBS kelapa sawit 
produksi pekebun.

1. Memiliki 
informasi harga 
TBS berdasarkan 
penetapan harga 
yang ditetapkan oleh 
Tim Penetapan Harga 
TBS untuk setiap 
tujuan penjualan.

2. Tersedia catatan 
harga TBS dan 
realisasi pembelian 
oleh perusahaan/
pabrik dan tersedia 
sumber informasi 
harga untuk 
penetapan harga 
pembelian TBS 
yang dipantau oleh 
pekebun, kelompok 
tani dan/atau 
koperasi secara rutin.

1. Tersedia infomasi harga TBS yang dijadikan 
acuan oleh pekebun dari Pemerintah.

2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi 
pembelian oleh pembeli, perusahaan dan 
pabrik dan tersedia sumber informasi harga 
untuk penetapan harga pembelian TBS 
yang dipantau oleh pekebun, kelompok 
tani dan/atau koperasi secara rutin.

3. Tersedia dokumen realisasi penjualan
4. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama 

kemitraan yang ditandatangani kedua 
pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ 
Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam menyampaikan informasi 
harga TBS kepada anggota secara 
periodik/rutin dan terus ter-update?

2. Apakah anggota dapat mengakses 
informasi harga TBS dengan mudah?

3. Apakah kelompok memiliki 
SOP terkait hal di atas?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan harga TBS secara periodik?

5. Apakah kelompok telah 
memiliki catatan yang memuat 
realisasi penjualan TBS?

6. Apakah kelompok memiliki dokumen 
perjanjian kerjasama kemitraan yang 
ditandatangani kedua pihak dan 
Kepala Daerah Kabupaten/ Provinsi 
Cq. Kepala Dinas Perkebunan?

7. Apakah asesor telah memeriksa seluruh 
caatatan/dokumen dan SOP tersebut? 

8. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut? 

4.2 Penyediaan Data 
& Informasi.

Penyediaan data 
dan informasi 
kepada instansi 
terkait serta 
pemangku 
kepentingan lainnya 
selain informasi 
yang dikecualikan 
sesuai peraturan 
perundangan.

1. SOP pelayanan 
informasi.

2. Mempunyai dokumen 
pemberian informasi 
kepada pemangku 
kepentingan 
sesuai peraturan 
yang berlaku

3. Mempunyai 
dokumen tanggapan 
atau pelayanan 
informasi terhadap 
permintaan informasi 
dari pemangku 
kepentingan.

1. SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri 
dari penerimaan permintaan informasi dan 
tindak lanjut terdapat permintaan informasi.

2. Rekaman pemberian informasi kepada 
pemangku kepentingan dan tindak 
lanjut terdapat permintaan informasi.

3. Rekaman terhadap tanggapan atau 
pelayanan informasi terhadap permintaan 
informasi dari pemangku kepentingan.

1. Bagaimana prosedur kelompok 
dalam pelayanan informasi?

2. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP pelayanan informasi tersebut?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan pemberian informasi kepada 
pemangku kepentingan dan tindak 
lanjut permintaan informasi?

4. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan tanggapan atau pelayanan 
informasi terhadap permintaan 
informasi dari pemangku kepentingan?

5. Apakah asesor telah memeriksa seluruh 
caatatan/dokumen dan SOP tersebut? 

6. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk melihat 
implementasi tersebut?

Rekomendasi:
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

5.1 Meningkatkan 
kinerja dengan 
mengembangkan 
dan 
mengimplemen-
tasikan rencana 
aksi yang 
mendukung 
peningkatan 
produksi 
kelapa sawit 
berkelanjutan.

Memiliki dokumen 
hasil penerapan 
perbaikan/
peningkatan usaha 
yang berkelanjutan.

1. Dokumen identifikasi potensi 
dilakukannya tindakan perbaikan.

2. Tersedia rekaman terkait kegiatan 
perbaikan/peningkatan usaha 
perkebunan yang berkelanjutan.

1. Bagaimana prosedur 
kelompok dalam melakukan 
identifikasi potensi?

2. Bagaimana prosedur 
kelompok dalam penyusunan 
rencana aksi peningkatan 
produktifitas kelapa sawit?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP terkait hal di atas? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen rencana aksi 
peningkatan produksi kelapa sawit?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan realisasi kegiatan perbaikan 
dan peningkatan usaha? 

6. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh caatatan/dokumen 
dan SOP tersebut? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk 
melihat implementasi tersebut?

 
Rekomendasi:

Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang Saran Tindakan 
Perbaikan

No. Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Identifikasi 
Akar Masalah

5.1 Meningkatkan 
kinerja dengan 
mengembangkan 
dan 
mengimplemen-
tasikan rencana 
aksi yang 
mendukung 
peningkatan 
produksi 
kelapa sawit 
berkelanjutan.

Memiliki dokumen 
hasil penerapan 
perbaikan/
peningkatan usaha 
yang berkelanjutan.

1. Dokumen identifikasi potensi 
dilakukannya tindakan perbaikan.

2. Tersedia rekaman terkait kegiatan 
perbaikan/peningkatan usaha 
perkebunan yang berkelanjutan.

1. Bagaimana prosedur 
kelompok dalam melakukan 
identifikasi potensi?

2. Bagaimana prosedur 
kelompok dalam penyusunan 
rencana aksi peningkatan 
produktifitas kelapa sawit?

3. Apakah kelompok telah memiliki 
SOP terkait hal di atas? 

4. Apakah kelompok telah 
memiliki dokumen rencana aksi 
peningkatan produksi kelapa sawit?

5. Apakah kelompok telah memiliki 
catatan realisasi kegiatan perbaikan 
dan peningkatan usaha? 

6. Apakah asesor telah memeriksa 
seluruh caatatan/dokumen 
dan SOP tersebut? 

7. Apakah asesor telah melakukan 
observasi lapangan untuk 
melihat implementasi tersebut?

 
Rekomendasi:
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8. Fasilitasi internalisasi aturan internal 
bagi anggota kelompok

Setelah pendamping dan tim ICS menyelesaikan penataan dokumen dan 
penyusunan SOP-SOP pengelolaan kebun, maka hal penting yang perlu dilakukan 
adalah bagaimana semua dokumen dan SOP-SOP tersebut dapat terdiseminasi 
kepada seluruh anggota kelompok pekebun. Diseminasi merupakan tantangan 
bagi tim ICS karena inilah yang akan dinilai oleh auditor bahwa semua kebijakan 
kelompok dapat dipatuhi dan diterapkan oleh anggota. 
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Pendamping perlu mendorong proses literasi bagi seluruh anggota kelompok 
dapat berjalan dengan baik. Tidak terbatas bahwa anggota kelompok memahami 
semua kebijakan kelompok, namun juga dapat mengaplikasikan dalam 
pengelolaan kebun secara umum. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pendamping adalah sebagai berikut:
	l Langkah 1: Melakukan pengemasan aturan internal dan SOP-SOP pengelolaan 

kebun dalam bentuk media yang mudah tersampaikan (diseminasi), sederhana, 
dan mudah dipahami oleh anggota kelompok. Pengemasan dapat dilakukan 
dalam bentuk buku saku, video, leaflet, dan lain sebagainya.

	l Langkah 2: Diseminasi media tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan 
kelompok, mendatangi langsung pekebun, atau pertemuan-pertemuan 
tingkat desa lainnya.

	l Langkah 3: Melakukan pelatihan-pelatihan teknis kepada anggota kelompok. 
Untuk memudahkan penyelenggaraannya,  pelatihan dapat dilakukan 
dengan membentuk kelompok-kelompok kecil pekebun. Misalnya, kelompok 
yang terdiri dari 10-15 orang pekebun. Materi pelatihan teknis dapat berupa: 
pelatihan GAP, pelatihan pengelolaan limbah, pelatihan pemanenan, dan lain 
sebaginya.

	l Langkah 4: Melakukan pendampingan praktek SOP-SOP terhadap kebun-
kebun anggota secara langsung oleh tim ICS. Cara ini dapat digunakan sebagai 
transfer ketrampilan pengelolaan kebun yang baik oleh tim ICS, bukan sekedar 
pengetahuan namun juga pembinaan langsung untuk menerapkannya. 

	l Langkah 5: Selain internalisasi untuk anggota, pendamping dan tim ICS 
juga dapat melakukan sosialisasi dan rekruitmen anggota baru dengan 
mengunakan media-media komunikasi tersebut (video, buku saku, dan lain 
sebagainya).
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