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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 C ini?
Modul II ini 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 C ini  memuat tentang contoh-contoh SOP untuk pemenuhan 
prinsip-prinsip dalam standar ISPO pekebun. Kumpulan SOP-SOP tersebut adalah 
contoh, bukan dokumen baku. Kelompok pekebun dapat melakukan perubahan-
perubahan di dalam contoh SOP-SOP tersebut agar sesuai dengan kondisi yang 
dihadapi. 



BAGIAN C.  KUMPULAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UNTUK PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP STANDAR ISPO PEKEBUN

xi

Kumpulan SOP dalam Pemenuhan 
Standar ISPO Pekebun

Kumpulan SOP-SOP berikut ini adalah contoh-contoh dokumen yang 
dapat dipergunakan oleh kelompok pekebun. Dokumen SOP berikut 

ini  BUKAN merupakan dokumen yang bersifat baku. Kelompok pekebun 
dapat melakukan penyesuaian ataupun pembaharuan dokumen tersebut.
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Kumpulan Standard Operating 
Procedure (SOP)

Prinsip 1. 
Kepatuhan 
terhadap 
Peraturan dan 
Perundangan
1. SOP Verifikasi Legalitas Tanah dan Usaha Pekebun
2. SOP Penyelesaian Sengketa Tanah
3. SOP Pengelolaan Lingkungan
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Verifikasi Legalitas Lahan 
dan Usaha Pekebun

Standard Operational Procedure (SOP)
Verifikasi Legalitas Lahan dan Usaha Pekebun

1. Pendahuluan
Prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan diterapkan dalam 
pengelolaan perkebunan sawit rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan 
dengan adanya kepastian legalitas lahan dimana kebun sawit tumbuh dan dikelola 
oleh anggota-anggota kelompok pekebun sawit. Legalitas lahan perlu dibuktikan 
dengan bukti kepemilikan lahan secara sah menurut perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 

Selain bukti kepemilikan lahan, pekebun juga perlu memiliki usaha pekebun yaitu 
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB merupakan bukti usaha pekebun dengan 
luasan kurang dari 25 hektar yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. STDB 
merupakan bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu kelapa 
sawit karena mencantumkan posisi lahan petani, kualitas bibit sampai pada hasil 
panen. 

Oleh karena itu, kelompok pekebun kelapa sawit memerlukan standar prosedur 
untuk melakukan verifikasi keabsahan legalitas lahan dan STDB pekebun terhadap 
anggota-anggota kelompok. Prosedur ini untuk menjamin pengelolaan kelapa 
sawit secara berkelanjutan dan memberikan jaminan produktifitas bagi kelompok. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1 Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi kelompok dalam menjamin keabsahan lahan dan usaha pekebun di 
wilayah kerjanya sehingga kelompok dapat mengelola kebun-kebun sawit 
secara efisien, efektif, dan menjamin tata laksana yang komprehensif. 
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2.2 Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
verifikasi keabsahan legalitas lahan dan usaha pekebun, serta memberikan 
fasilitasi kepada anggota untuk pengurusan dokumen STDB secara mandiri atau 
kolektif.

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Verifikasi legalitas lahan
3.2  Pengarsipan dokumen legalitas lahan 
3.3  Verifikasi STBD 
3.4  Fasilitasi proses pengajuan STDB 
3.5  Pengarsipan dokumen STDB

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kehutanan.
e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa.
g. Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.44/Mehut-II/2012 Tentang Pengukuhan 

Kawasan Hutan.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
j. Keputusan Dirjen Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat 

Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. 

5. Definisi
a. Legalitas lahan adalah bukti kepemilikan yang sah yang dapat dibuktikan 

dengan dokumen kepemilikan tanah yang diakui oleh perundang-undangan. 
b. Dokumen legalitas lahan merupakan dokumen kepemilikan lahan yang 

diterbitkan oleh pemerintah melalui pihak/instansi yang berwenang. Dokumen 
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legalitas meliputi: sertipikat tanah, letter D, letter C, girik, dan atau bukti lain yang 
diakui oleh ATR/BPN. 

c. Usaha pekebun adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh 
anggota kelompok dengan luas lahan kurang dari 25 hektar sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Dokumen usaha perkebunan rakyat adalah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).  
e. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 

dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

f. Loket layanan adalah loket pelayanan yang terletak di sekretariat kelompok 
untuk memberikan pelayanan kepada anggota. 

g. Verifikasi berkas adalah penelaahan berkas dokumen untuk memastikan 
kelengkapan dan keabsahan sehingga dapat memenuhi prasyarat yang telah 
ditentukan.

h. Verifikasi lapangan adalah kunjungan lapanganuntuk menilai kebenaran lokasi 
dan perihat yang melekat di dalamnya sehingga memenuhi prasyarat yang 
telah ditentukan.

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur verifikasi legalitas lahan dan usaha pekebun ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Verifikasi legalitas lahan

a. Bukti kepemilikan lahan yang diperoleh dari calon anggota yang berasal 
dari dokumen kelengkapan registrasi anggota kelompok merupakan basis 
dokumen untuk verifikasi legalitas lahan oleh kelompok.

b. Tim verifikasi dibentuk oleh manager ICS yang berasal dari tim ICS melakukan 
identifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas lahan tersebut 
meliputi: nama pemilik lahan, nama penguasaan lahan, luas, letak, dan 
koordinat lahan. 

c. Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk meninjau lokasi lahan 
dan melakukan pengecekan batas-batas lahan.  

d. Tim verifikasi melakukan pengecekan keabsahan lahan kepada pemerintah 
desa dan kantor agraria/BPN terkait nama pemilik, keabsahan dokumen, 
luas, dan kebenaran letak lahan. 
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e. Apabila dari hasil verifikasi legalitas lahan dipastikan telah memenuhi 
kesesuaian dan keabsahan legalitas lahan, maka tim verifikasi memberikan 
laporan tertulis kepada manager ICS.

f. Manager ICS memutuskan keanggotaan terhadap pemohon untuk menjadi 
anggota atau tidak dapat menjadi anggota bahwa legalitas lahan kebun 
yang diajukan untuk dikelola secara berkelompok harus dapat dibuktikan 
secara sah. 

g. Apabila keputusannya adalah tidak dapat menjadi anggota kelompok, 
maka kelompok wajib mengembalikan berkas kelengkapan untuk menjadi 
anggota kepada pemohon.  

h. Manager ICS melakukan pengarsipan salinan dokumen legalitas lahan dari 
anggota tersebut. 

7.2 Pengarsipan dokumen legalitas lahan 
a. Pengarsipan dokumen legalitas lahan merupakan pengumpulan dan 

penyimpanan salinan dokumen legalitas lahan (dapat berupa: sertipikat 
tanah, letter D, letter C, girik, atau bukti lain yang diakui oleh pemerintah). 

b. Salinan dokumen legalitas lahan disusun menurut lokasi kebun dalam satu 
wilayah administrasi padukuhan untuk memudahkan pencarian dokumen.

c. Penyimpanan salinan dokumen tersebut dilakukan di kantor sekretariat 
kelompok. 

d. Pengarsipan dilakukan oleh petugas kantor yang ditunjuk oleh manager 
ICS.

7.3 Verifikasi usaha pekebun 
a. Bukti daftar usaha perkebunan sawit rakyat dibuktikan dengan kepemilikan 

STDB yan diterbitkan oleh walikota/bupati setempat.
b. Salinan STDB yang diperoleh dari calon anggota/anggota berasal dari 

dokumen kelengkapan registrasi anggota kelompok merupakan basis 
dokumen untuk verifikasi usaha pekebun oleh kelompok.

c. Tim verifikasi dibentuk oleh manager ICS yang berasal dari tim ICS melakukan 
identifikasi kelengkapan dan keabsahan STDB  tersebut meliputi: nama 
pemilik lahan, nama penguasaan lahan, luas, letak, dan koordinat lahan. 

d. Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk meninjau lokasi lahan 
dan melakukan pengecekan batas-batas lahan.  

e. STDB merupakan dokumen kelengkapan legalitas bersama-sama dengan 
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bukti kepemilikan lahan yang disebutkan pada bagian 7.1 dan 7.2 di atas.
f. Apabila dari hasil verifikasi legalitas lahan dipastikan telah memenuhi 

kesesuaian dan keabsahan STDB, maka tim verifikasi memberikan laporan 
tertulis kepada manager ICS.

g. Salinan STDB dilakukan pengarsipan oleh kelompok. 
h. Apabila calon anggota/anggota belum memiliki STDB maka tim ICS 

melakukan fasilitasi pengurusan STDB. 

7.4 Fasilitasi pengurusan STDB 
a. Fasilitasi pengurusan STDB adalah pengurusan secara kolektif yang 

dilakukan oleh kelompok kepada anggota atau calon anggota yang belum 
memiliki STDB.

b. Anggota/calon anggota mengajukan permohonan fasilitasi pengurusan 
STDB kepada kelompok melalui loket layanan kelompok yang ada di kantor 
sekretatiat.

c. Petugas loket menarsipkan identitas pemohon meliputi nama pemohon, 
lokasi kebun, dan luas dilengkapi dengan berkas yang dibutuhkan untuk 
pengurusan STDB meliputi:
- Permohonan bermaterai 
- Fotocopy e-KTP Pemohon
- Fotocopy surat kepemilikan tanah 
- Bukti Lunas PBB
- Mengisi formulir Data Kebun

d. Tim ICS menindaklanjuti pengambilan data lapangan dengan melakukan 
pemetaan koordinat lahan yang dimaksud.

e. Hasil peta kebun tersebut dilakukan overlay dengan peta RTRW kota/
kabupaten untuk memastikan kesesuaian lahan tersebut berada pada pada 
kwasan fungsi budidaya pertanian/perkebunan. 

f. Tim ICS membuat laporan verifikasi lapangan dan penilaian kesesuaian 
dengan RTRW kepada manager ICS. 

g. Manager ICS memutuskan dilanjutkannya proses fasilitasi pengurusan STDB 
jika berkas dan adanya kesesuaian lahan kebun secara tata ruang wilayah. 

h. Manager ICS membuat surat permohonan pengajuan STDB Secara kolektif 
kepada Bupati/Walikota setempat melalui Dinas Perkebunan. 

i. Manager ICS menunjuk tim kerja STBD tang berasal dari tim ICS untuk 
mengawal proses permohonan STBD yang diajukan oleh kelompok tersebut.
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j. Apabila STDB telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota, dokumen asli 
diserahkan kepada masing-masing anggota dengan dilengkapi tanda 
terima dokumen.

k. Salinan STDB diarsipkan oleh kelompok. 

7.5 Pengarsipan dokumen STDB
a. Pengarsipan salinan dokumen STDB merupakan pengumpulan dan 

penyimpanan salinan dokumen STDB dan peta overlay lahan dengan RTRW. 
b. Salinan dokumen legalitas lahan disusun menurut lokasi kebun dalam satu 

wilayah administrasi padukuhan untuk memudahkan pencarian dokumen.
c. Penyimpanan salinan dokumen tersebut dilakukan di kantor sekretariat 

kelompok. 
d. Pengarsipan dilakukan oleh petugas kantor yang ditunjuk oleh manager 

ICS.

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Verifikasi dan Fasilitasi Legalitas Lahan dan Usaha Pekebun

Tidak Lengkap

Pemohon

Berkas Permohan
 Surat 

permohonan 
bermaterai 

 FC e-KTP 
 FC bukti 

kepemilikan 
tanah 

 Bukti Lunas 
PBB

 FC STDB (Jika ada)

Loket Layanan 
Kelompok

Tim ICS 
Verifikasi Berkas

Input Data & 
Pengarsipan Berkas

Lengkap

Pembentukan Tim Kerja & 
Perencanaan

Verifikasi Lapangan 

Manager ICS

Laporan Hasil Verifikasi

Manager ICS

Manager ICS

BPN (urusan legalitas lahan)
Atau

DPLH ( urusan STDB) Pemberkasan & 
Permohonan

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Verifikasi Legalitas Lahan dan Usaha 
Pekebun ini untuk menjamin legalitas lahan dan usaha kebun agar dapat terwujud 
pengelolaan kebun yang produktif dan berkelanjutan. 
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10. Lampiran
a. Form Laporan Verifikasi Legalitas Lahan
b. Form Pengarsipan Salinan Dokumen Legalitas Lahan
c. Form Laporan Verifikasi usaha pekebun
d. Form Perkembangan Fasilitasi Pengurusan STDB
e. Form Pengarsipan Salinan STBD

Lampiran-Lampiran

Form Laporan Verifikasi Legalitas Lahan

Nama Pemohon    :

Lokasi & Luas Kebun   :

Jenis Bukti Kepemilikan Lahan  :
(sertipikat, letter D, letter C, girik, SKT) 

Nomor Bukti Alat Title   : 

Tim Verifikasi    :

Tanggal Verifikasi    :

Hasil Verifikasi Lapangan  :
(nama pemilik lahan, nama penguasaan lahan, luas, letak, batas-
batas lahan, dan koordinat lahan, peta overlay RTRW)

Hasil verifikasi parapihak   :
(pemilik lahan sekitarnya, pemerintah desa, BPN) 

Analisa     :

Kesimpulan    :

Rekomendasi    :

Form Pengarsipan Salinan Dokumen Legalitas Lahan

Nomor 
Anggota Nama Anggota Lokasi Kebun Luas Kebun

Jenis, Nomor 
Alas Title, 

Pemilik Lahan

Kode 
Penyimpanan 

Salinan  
Dokumen
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Form Laporan Verifikasi Usaha Pekebun

Nama Pemohon STDB   :

Lokasi & Luas Kebun   :

Jenis & Nomor Bukti Alat Title  : 

Tim Verifikasi   :

Tanggal Verifikasi    :

Hasil Verifikasi Lapangan  :
(nama pemilik lahan, nama penguasaan lahan, luas, letak, batas-
batas lahan, dan koordinat lahan, peta overlay RTRW)

Analisa     :

Kesimpulan    :

Rekomendasi    :

Form Perkembangan Fasilitasi Pengurusan STDB

Nomor 
Anggota

Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun Luas Kebun

Jenis, 
Nomor Alas 
Title, Pemilik 

Lahan

Tanggal 
Pengurusan 

STDB ke 
Dinas 

Perkebunan

Status 
Proses STDB 

Form Pengarsipan Salinan STBD

Nomor 
Anggota Nama Anggota Lokasi Kebun Luas Kebun Nomor STDB

Kode 
Penyimpanan 

Salinan  
Dokumen
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Fasilitasi Penyelesaian 
Sengketa Lahan

Standard Operational Procedure (SOP)
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan

1. Pendahuluan
Prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan diterapkan dalam 
pengelolaan perkebunan sawit rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan 
dengan adanya kepastian legalitas lahan dimana kebun sawit tumbuh dan dikelola 
oleh anggota-anggota kelompok pekebun sawit. Legalitas lahan perlu dibuktikan 
dengan bukti kepemilikan lahan secara sah menurut perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 

Kejelasan status hukum atas lahan yang dikelola oleh masing-masing anggota 
kelompok merupakan persyaratan dalam pengelolaan perkebunan sawit secara 
berkelompok. Apabila masih terjadi sengketa atas lahan tersebut maka kelompok 
dapat melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah. 

Kelompok pekebun dapat melakukan fasilitasi tersebut dalam rangka untuk 
mendapatkan penyelesaian yang baik sesuai dengan koridor hukum dan perundang-
undangan yang berlaku. Proses fasilitasi dijalankan secara transparan dengan 
melibatkan parapihak yang berkepentingan dalam penyeleaian konflik agraria. 

Terminologi “lahan” dan “tanah” dalam prosedur ini adalah mengandung makna yang 
sama yaitu hamparan yang dipergunakan untuk perkebunan sawit. Terminologi 
lahan biasa dipergunakan dalam konteks perkebunan, sedangkan terminologi 
tanah biasa dipergunakan dalam konteks urusan yang berkaitan dengan kantor 
agraria/BPN. 
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2. Maksud dan Tujuan
2.1 Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi kelompok dalam memberikan layanan kepada anggota di wilayah kerjanya 
sehingga kelompok dapat mengelola kebun-kebun sawit secara efisien, efektif, 
dan menjamin tata laksana yang komprehensif. 

2.2 Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam memberikan 
layanan penyelesaian sengketa tanah yang sistematis dan terstruktur kepada 
anggota kelompok. 

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Pengajuan fasilitasi penyelesaian sengketa oleh anggota
3.2  Identifikasi sengketa tanah 
3.3  Penyusunan rencana fasilitasi 
3.4  Pelaksanaan fasilitasi
3.5  Monitoring dan evaluasi
3.6  Pelaporan penyelesaian konflik lahan 

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kehutanan.
e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa.
g. Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.44/Mehut-II/2012 Tentang Pengukuhan 

Kawasan Hutan.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
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5. Definisi
a. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang 

disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (“Kementerian ATR”) /
Badan Pertanahan Nasional (“BPN”), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
(“Kanwil BPN”), kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan 
penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

b. Sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, 
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak.

c. Konflik pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, 
kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai 
kecenderungan atau sudah berdampak luas.

d. Perkara pertanahan, yakni  perselisihan tanah yang penanganan dan 
penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

e. Tim ICS adalah kumpulan personil yang ditunjuk oleh pengurus untuk mengatur 
dan melaksanakan system kendali operasional agar terjamin pengelolaan 
perkebunan sawit secara berkelompok secara efektif, efisien, dan berdaya guna.

f. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

g. Loket layanan adalah loket pelayanan yang terletak di sekretariat kelompok 
untuk memberikan pelayanan kepada anggota. 

h. Verifikasi berkas adalah penelaahan berkas dokumen untuk memastikan 
kelengkapan dan keabsahan sehingga dapat memenuhi prasyarat yang telah 
ditentukan.

i. Verifikasi lapangan adalah kunjungan lapangan untuk menilai kebenaran lokasi 
dan perihat yang melekat di dalamnya sehingga memenuhi prasyarat yang 
telah ditentukan.

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab fasilitasi penyelesaian konflik lahan ini adalah manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Pengajuan fasilitasi penyelesaian sengketa oleh anggota

a. Tim ICS menerima pengaduan yang disampaikan oleh calon anggota/
anggota kelompok atas perkara sengketa/konflik lahan melalui loket 
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layanan yang dibuka di sekretariat kelompok.
b. Pemohon mengajukan permohonan fasilitasi dilengkapi dengan berkas 

meliputi: FC e-KTP, bukti alas title, lokasi & luas lahan, dan deskripsi singkat 
sengketa

c. Tim ICS melakukan pencatatan pengaduan tersebut yaitu tanggal 
pengaduan, identitas pelapor, identitas calon anggota, lokasi lahan, dan 
deskripsi singkat sengketa/konflik lahan yang bersangkutan.

7.2 Identifikasi sengketa lahan.  
a. Manager ICS membentuk tim kerja identifikasi untuk melakukan identifikasi 

sengketa lahan tersebut.
b. Tim kerja identifikasi ditunjuk dengan pertimbangan kompetensi yang 

miliki  dan netralitas dalam kasus sengketa yang akan ditangani. 
c. Tim kerja melakukan identifikasi sengketa lahan melalui pengumpulan 

data dan informasi  pendukung sehingga dapat diperoleh gambaran yang 
komprehensif.

d. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam 
dan verifikasi langsung ke lokasi lahan yang disengketakan. 

e. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi siapa yang bersengketa, 
sejarah sengketa, akar masalah sengketa, bukti masing-masing pihak  yang 
bersengketa, koordinat lahan, foto lahan, kapan sengketa muncul, sejauh 
mana penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang ikut terlibat, konfirmasi 
ke pemerintah desa, dan opsi-opsi resolusi konflik menurut pihak yang 
bersengketa. 

f. Tim kerja melakukan analisis temuan lapangan dan menyusun laporan 
identifikasi sengketa lahan untuk disampaikan kepada manager ICS. 

7.3 Penyusunan rencana fasilitasi 
a. Perencanaan fasilitasi penyelesaian sengketa didasarkan atas hasil identifikasi 

dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim kerja identifikasi.
b. Manager ICS memimpin proses penyusunan rencana fasilitasi penyelesaian 

sengketa tersebut.
c. Rencana tersebut memuat tentang strategi, rencana aksi, tim mediasi, 

anggaran, dan tata waktu kegiatan yang akan dilaksanakan. 
d. Tim mediasi ditunjuk dan bertanggung jawab kepada manager ICS. 
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7.4 Pelaksanaan fasilitasi
a. Tim mediasi merupakan pihak yang melakukan proses mediasi dan fasilitasi 

penyelesaian sengketa, yang mendapatkan mandat kelompok, dalam 
melaksanakan rencana penyelesaian sengketa yang telah disusun.

b. Tim mediasi dibekali logistik dan sumberdaya yang dibutuhkan sesuai 
dengan perencanaan anggaran yang ditentukan dalam rencana 
penyelesaian sengketa tersebut. 

c. Tim mediasi dipimpin oleh ketua tim yaitu seseorang yang dipilih dan 
ditunjuk oleh manajer ICS.

d. Ketua tim mengajukan rencana teknis dan anggaran yang dibutuhkan 
kepada manajer ICS. Jika disetujui oleh manajer ICS, ketua tim melakukan 
proses keuangan kepada bagian keuangan kelompok.

e. Ketua tim berkewajiban melaporkan perkembangan penyelesaian sengketa 
kepada manajer ICS secara lisan dan tertulis.

f. Laporan penyelesaian sengketa memuat tentang tanggal fasilitasi, deskripsi 
fasilitasi, pihak yang terlibat, hasil fasilitasi, dan bukti penyelesaian sengketa. 

g. Laporan tersebut terus diperbaharui setidak-tidaknya satu bulan sekali.

7.5 Monitoring dan evaluasi
a. Kegiatan M&E dilakukan oleh manajer ICS.
b. M&E dilakukan untuk memantau perkembangan efektifitas penyelesaian 

sengketa dan menilai kinerja tim mediasi.
c. M&E dilakukan melalui kajian laporan dan observasi lapangan. 
d. Hasil M&E menjadi dasar untuk melakukan perbaikan strategi fasilitasi 

penyelesaian sengketa.

7.6 Pelaporan penyelesaian konflik lahan 
a. Manajer ICS mengelola semua dokumen dan pencatatan penyelesaian 

sengketa tanah yang terjadi di wilayah kerja kelompok.
b. Manajer ICS melakukan pembaharuan pencatatan sesuai dengan 

perkembangan yang penyelesaian sengketa. 



15BAGIAN C.  KUMPULAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UNTUK PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP STANDAR ISPO PEKEBUN

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan

Tidak Lengkap

Anggota

Berkas Permohan
 Surat 

permohonan 
bermaterai 

 FC e-KTP 
 FC bukti 

kepemilikan 
tanah 

 Bukti Lunas 
PBB

 Resume 
sengketa 
lahan 

Loket Layanan 
Kelompok

Tim ICS 
Verifikasi Berkas

Input Data & 
Pengarsipan Berkas

Lengkap

Pembentukan Tim Kerja & 
Perencanaan

Verifikasi Lapangan 

Manager ICS

Lengkap

Laporan Pernyelesaian Sengketa

Tidak Lengkap

Mediasi

Manager ICS

Manager ICS

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa 
Tanah ini untuk memberikan layanan bagi anggota kelompok dalam menjamin 
legalitas lahan agar dapat terwujud pengelolaan kebun yang produktif dan 
berkelanjutan. 

10. Lampiran
a. Form Catatan Pengaduan
b. Form Identifikasi Sengketa
c. Form Laporan Identifikasi Sengketa
d. Form Perkembangan Penyelesaian Sengketa
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Lampiran-Lampiran

Form Catatan Pengaduan Sengketa Hahan

Tanggal 
Penerimaan 
Pengaduan

Pelapor Petugas Penerima Deskripsi 
Pengaduan

Lokasi & Luas 
Lahan

Form Identifikasi Sengketa

Tim Kerja Identifikasi

Tanggal Pelaksanaan Identifikasi:

Lokasi Kebun Sengketa:

Sketsa/Peta Lahan: 

Sejarah Sengketa:

Pihak-pihak yang ikut terlibat:

Bukti kepemilikan/penguasaan lahan oleh  masing-masing pihak  yang bersengketa:

Konfrimasi ke pemerintah desa:

Analisa Sengketa:

Rekomendasi Penyelesaian Sengketa:
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Form Rencana Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Lokasi Sengketa:

Pihak yang bersengketa:

Tim Mediasi: 

Nomor Uraian Rencana Aksi Waktu 
Pelaksanaan Pelaksana Anggaran Keterangan

Form Laporan Perkembangan Penyelesaian Sengketa

Nomor 
Urut

Tanggal 
Pengaduan

Nama 
Anggota/

Calon 
Anggota 

yang 
bersengketa

Lokasi 
Sengketa

Hasil 
Perkembangan 

Penyelesaian

Bukti 
Mediasi

Bukti 
Dokumen 

Kesepakatan 
Penyelesaian 

Sengketa
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pengelolaan Lingkungan

Standard Operational Procedure (SOP)
Pengelolaan Lingkungan

1. Pendahuluan
Prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan diterapkan dalam 
pengelolaan perkebunan sawit rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan 
dengan adanya kepastian legalitas lahan dimana kebun sawit tumbuh dan dikelola 
oleh anggota-anggota kelompok pekebun sawit. Legalitas lahan perlu dibuktikan 
dengan bukti kepemilikan lahan secara sah menurut perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 

Aspek pengelolaan lingkungan perlu diperhatikan dan dilakukan tindakan 
pengelolaan untuk memelihara tanah dan air di dalam  areal kebun sawit yang 
dikelola secara berkelompok. Kelompok menjamin bahwa pengelolaan kebun sawit 
tidak memberikan dampak negatif terhadap tanah dan air di dalam dan di sekitar 
kebun. . 

Oleh karena itu, kelompok pekebun kelapa sawit memerlukan standar prosedur untuk 
melakukan pengelolaan lingkungan terhadap kebun-kebun anggota kelompok. 
Prosedur ini untuk menjamin pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan serta 
perlindungan tanah dan air. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi kelompok dalam melindungi lingkungan hidup di wilayah kerjanya 
sehingga kelompok dapat memelihara lingkungan dan mengelola kebun-kebun 
sawit secara efisien, efektif, dan menjamin tata laksana yang komprehensif. 
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2.2 Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pengelolaan lingkungan, serta memberikan fasilitasi kepada anggota untuk 
pengurusan dokumen SPPL. 

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Fasilitasi pengurusan SPPL
3.2  Pengarsipan dokumen SPPL 
3.3  Pengarsipan laporan pelaksanaan lingkungan 
3.4  Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan 

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kehutanan.
d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan. 

5. Definisi
a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup (SPPL) adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) berupa 
surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan 
memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

b. Tim ICS adalah kumpulan personil yang ditunjuk oleh pengurus untuk mengatur 
dan melaksanakan system kendali operasional agar terjamin pengelolaan 
perkebunan sawit secara berkelompok secara efektif, efisien, dan berdaya guna.

c. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

d. Loket layanan adalah loket pelayanan yang terletak di sekretariat kelompok 
untuk memberikan pelayanan kepada anggota. 

e. Verifikasi berkas adalah penelaahan berkas dokumen untuk memastikan kelengkapan 
dan keabsahan sehingga dapat memenuhi prasyarat yang telah ditentukan.
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f. Verifikasi lapangan adalah kunjungan lapanganuntuk menilai kebenaran lokasi 
dan perihat yang melekat di dalamnya sehingga memenuhi prasyarat yang 
telah ditentukan.

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab fasilitasi pengelolaan lingkungan ini adalah manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Fasilitasi pengurusan SPPL

a. Fasilitasi pengurusan SPPL adalah pengurusan secara kolektif yang dilakukan 
oleh kelompok kepada anggota atau calon anggota yang belum memiliki 
SPPL untuk kebun sawitnya.

b. Anggota/calon anggota mengajukan permohonan fasilitasi pengurusan 
SPPL kepada kelompok melalui loket layanan kelompok yang ada di kantor 
sekretatiat.

c. Petugas loket menarsipkan identitas pemohon meliputi nama pemohon, 
lokasi kebun, dan luas dilengkapi dengan berkas yang dibutuhkan untuk 
pengurusan SPPL meliputi:
- Permohonan bermaterai 
- Fotocopy e-KTP Pemohon
- Fotocopy surat kepemilikan tanah 
- Fotokopi NPWP
- Bukti Lunas PBB
- Mengisi formulir SPPL dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kota/

kabupaten  setempat.
d. Tim ICS mengelola berkas dokumen pengajuan dan menyampaikan 

kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup setempat disertai dengan 
surat permohonan pengurusan secara kolektif dari manager ICS atas nama 
kelompok.

e. Tim ICS mengarsipkan tanda terima berkas permohonan dari Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

f. Tim ICS berkewajiban mendampingi peninjauan lapangan yang dilakukan 
oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

g. Apabila SPPL telah diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dokumen asli diserahkan kepada masing-masing anggota dengan 
dilengkapi tanda terima dokumen.
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h. Salinan STDB diarsipkan oleh kelompok.  

7.2 Pengarsipan dokumen SPPL
a. Pengarsipan salinan dokumen SPPL merupakan pengumpulan dan 

penyimpanan salinan dokumen SPPL.  
b. Salinan dokumen legalitas lahan disusun menurut lokasi kebun dalam satu 

wilayah administrasi padukuhan untuk memudahkan pencarian dokumen.
c. Penyimpanan salinan dokumen tersebut dilakukan di kantor sekretariat 

kelompok. 
d. Pengarsipan dilakukan oleh petugas kantor yang ditunjuk oleh manager 

ICS.

7.3 Fasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
a. Berdasarkan ketentuan tentang SPPL terdapat kewajiban pemegang SPPL 

untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara 
periodik setahun sekali.

b. Laporan pelaksanaan tersebut disampaikan kepada Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup setempat.

c. Kelompok jika diperlukan oleh anggota, sebagai pemegang SPPL, dapat 
melakukan fasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan tersebut.

d. Proses penyusunan dilakukan oleh tim ICS yang dipimpin oleh manager 
ICS.

e. Blangko laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mengacu 
pada form-form yang ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

7.4 Pengarsipan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
a. Pengarsipan salinan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 

merupakan pengumpulan dan penyimpanan salinan dokumen SPPL.  
b. Salinan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan disusun menurut 

lokasi kebun dalam satu wilayah administrasi padukuhan untuk 
memudahkan pencarian dokumen.

c. Penyimpanan salinan laporan tersebut dilakukan di kantor sekretariat 
kelompok. 

d. Pengarsipan dilakukan oleh petugas kantor yang ditunjuk oleh manager 
ICS.
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7.5 Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan
a. Monitoring (pemantauan) pelaksanaan pengelolaan lingkungan diperlukan 

untuk menjaga agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok 
dan anggota kelompok berjalan dengan baik sesuai dengan SPPL. 

b. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tanah, air, satwa, dan tumbuhan yang 
dilindungi tidak terdampak buruk oleh pengelolaaan kebun sawit.

c. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim ICS dipimpin oleh manager ICS.
d. Tim ICS melakukan pencatatan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik 

6 (enam) bulan sekali. 

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Pengelolaan Lingkungan

Tidak Lengkap

Anggota

Berkas Permohan
 Surat 

permohonan 
bermaterai 

 FC e-KTP 
 FC bukti 

kepemilikan 
tanah 

 FC NPWP
 Bukti Lunas 

PBB
 Isian 

formulir SPPL 

Loket Layanan 
Kelompok

Tim ICS 
Verifikasi Berkas

Input Data & 
Pengarsipan Berkas

Lengkap

Dinas Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota

Verifikasi Lapangan oleh Dinas 

SPPL

FC SPPL

Laporan 
Pengelolaan LH

Dok SPPL Asli 

Tim ICS

Lengkap

Tim ICS

Tidak Lengkap

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 
untuk menjamin pengelolaan kebun sawit yang ramah terhadap lingkungan hidup 
secara berkelanjutan. 

10. Lampiran
a. Form Perkembangan Fasilitasi Pengurusan SPPL
b. Form Pengarsipan Salinan Dokumen dan Laporan SPPL
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Lampiran-Lampiran

Form Perkembangan Fasilitasi Pengurusan SPPL

Nomor 
Anggota

Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun Luas Kebun

Jenis, Nomor 
Alas Title, 

Pemilik Lahan

Tanggal 
Pengurusan 

SPPL ke Dinas 
Perkebunan

Status Proses 
SPPL 

Form Pengarsipan Salinan Dokumen dan Laporan SPPL

Nomor 
Anggota

Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun Luas Kebun Nomor 

SPPL

Kode Penyimpanan 
Salinan  Dokumen 

SPPL

Kode 
Penyimpanan 

Salinan 
Laporan SPPL
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Kumpulan Standard 
Operating Procedure (SOP)

Prinsip 2. 
Penerapan 
Praktek 
Perkebunan 
Yang Baik
1. SOP Pengelolaan Dokumen 

Kelembagaan Pekebun
2. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan 

dan Pelaporan Kegiatan
3. SOP Penerapan Teknik Budidaya 
4. SOP Pemanenan dan Pengangkutan TBS
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pengelolaan Dokumen 
Kelembagaan Pekebun

Standard Operational Procedure (SOP)
Pengelolaan Dokumen Kelembagaan Pekebun

1. Pendahuluan
Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) 
harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan peningkatan 
kualitas dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun 
yang maksimal. Salah satu elemen yang penting dalam bagian GAP adalah organisasi 
pekebun yang mapan dan efektif untuk melakukan praktek-praktek perkebunanan 
secara tepat dan efisien.

Kelembagaan pekebun ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun 
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun yaitu peningkatan 
kesejahteraan bersama. Kelompok pekebun harus memiliki daya saing, produktif, 
menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. 

Prosedur ini diperlukan agar kelompok mampu melaksanakan tata kelola 
kelembagaan kelompok pekebun dengan baik  sehingga tata laksana GAP dapat 
dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian kelompok dapat menjamin 
kelestarian produksi, kuantitas, dan kualitas kelapa sawit. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam melakukan tata kelola kelembagaan 
pekebun sehingga dapat terwujud kelompok yang transparan, efektif dan 
efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pengelolaan kelembagaan dan tata kelola perkebunan yan baik.  
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3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Pengarsipan dokumen kelembagaan kelompok
3.2  Tata cara untuk menjadi anggota

4. Referensi
a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/

SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. 
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Pekebun. 

5. Definisi
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang 
jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha 
Perkebunan.

d. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

e. GAP adalah praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang 
ditentukan dan menerapkan  prinsip  telusur balik (traceability), yaitu produk 
dapat ditelusuri asal-usulnya, dari konsumen sampai lahan usaha.

f. Pengarsipan adalah proses menyimpan dan mengelola dokumen arsip menurut 
sistem pengarsipan tertentu.

g. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

h. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

i. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  



28 MODUL II
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur pengelolaan dokumen kelembagaan pekebun ini 
adalah manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Pengarsipan dokumen kelembagaan kelompok

a. Manager ICS menunjuk personil yang berasal dalam tim ICS untuk 
melakukan pengarsipan. 

b. Personil tersebut dinamakan sebagai pengelola arsip.
c. Pengarsipan dilakukan di kantor sekretariat kelompok.
d. Dokumen-dokumen organisasi yang harus disimpan dan dikelola dengan 

baik adalah Berita Acara Pembentukan Kelompok, Akte pendirian kelompok, 
AD/ART, struktur pengurus kelompok, struktur tim ICS, SOP keanggotaan 
kelompok, dan daftar anggota kelompok. 

e. Dokumen-dokumen tersebut diletakkan dalam almari kaca yang terkunci 
dan dikelola oleh pengelola arsip. 

f. Dokumen asli tidak diperbolehkan dipinjamtangankan kepada pihak lain, 
kecuali seizin pengurus kelompok. 

g. Semua dokumen tersebut dibuat salinan minimal sebanyak 3 (tiga) salinan 
untuk keperluan keseharian kelompok.

h. Salinan dokumen dapat dipergunakan, dibaca, dan dipinjamkan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan, seizin pengelola arsip.

7.2 Tata cara untuk menjadi anggota 
a. Tata cara untuk menjadi anggota mengacu pada AD/ART kelompok dan 

aturan kelompok terkait keanggotaan.
b. Anggota kelompok merupakan pekebun yang telah memiliki legalitas usaha 

pekebun yang ditunjukkan dengan STDB, legalitas lahan yang ditunjukkan 
dengan sertifikat tanah atau alas title yang sah, dan pengelolaan lingkungan 
yang ditunjukkan dengan SPPL.

c. Calon anggota yang belum memiliki dokumen legalitas pada point (b) 
di atas, dapat difasilitasi pengurusannya secara kolektif oleh kelompok. 
Prosedur fasilitasi diatur dalam SOP tersendiri. 

d. Daftar anggota dikelola oleh pengelola arsip dan disimpan di kantor 
sekretariat kelompok.
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e. Daftar anggota kelompok setidaknya memuat nama, alamat, tanggal 
masuk, dan nomor keanggotaan. 

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Pengelolaan Dokumen Kelembagaan Pekebun

Dokumen Asli

Salinan 
Dokumen

Manager ICS Menunjuk Pengelola 
Dokumen

Pengarsipan Dokumen Disimpan di 
Sekretariat Kantor

Dapat Dipergunakan  
Terbatas

Dapat Dipergunakan/
Dipinjamtangankan 

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan dokumen kelembagaan 
pekebun  ini untuk dokumentasi dan tata kelola dokumen kelompok sehingga 
tertata dan tersimpan dengan baik.  

10. Lampiran
a. Form Pencatatan Dokumen Kelompok 
b. Form Pengakses Dokumen
c. Form Pengarsipan Keanggotaan Kelompok
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Lampiran-Lampiran

Form Pencatatan Dokumen Kelompok

No. Kode Dokumen Nama Dokumen Tanggal Diarsipkan Nomor Almari 

Form Pengakses Dokumen

No. Tanggal Nama Pengakses*) Nama Dokumen Keperluan

*) Pengakses adalah orang yang mempergunakan, membaca, atau meminjam salinan dokumen. 

Form Pengarsipan Keanggotaan Kelompok

No. Nama 
Anggota

Tanggal 
Masuk

Nomor 
Registrasi

Nomor 
Keanggotaan Alamat Luas 

Kebun
Lokasi 
Kebun
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Penyusunan Rencana Kegiatan 
dan Pelaporan Kegiatan

Standard Operational Procedure (SOP)
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan

1. Pendahuluan
Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) 
harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan peningkatan 
kualitas dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun 
yang maksimal. Salah satu elemen yang penting dalam bagian GAP adalah organisasi 
pekebun yang mapan dan efektif untuk melakukan praktek-praktek perkebunanan 
secara tepat dan efisien.

Pengelolaan pekebun merupakan bagian yang komprehensif meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan operasional perkebunan 
yang dikelola oleh kelompok. Kegiatan operasional meliputi 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.

Perencanaan pengelolaan pekebun merupakan elemen penting karena rencana 
kegiatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, yang dikomparasi dengan 
realisasi kegiatan. 

Prosedur ini diperlukan agar pengurus kelompok dan tim ICS dapat melakukan 
pengelolaan pekebun kelapa sawit secara kompak dan terintergasi. Dengan 
demikian kebun kelapa sawit yang dikelola secara berkelompok dapat meningkatkan 
produktifitas dan kualitas secara berkelanjutan dan terkontrol.
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2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam melaksanakan pengelolaan pekebun agar 
terwujud kelestarian produksi kelapa sawit.

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pengelolaan pekebun secara tertib dan terarah. 

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Penyusunan rencana kegiatan operasional
3.2  Penyusunan laporan kegiatan operasional

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang 

Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian 

Sustainable Palm Oil/ISPO)

e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/
Kb.410/1/2018 Tentang  Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan 
Tanpa Membakar.

f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1/Permentan/
KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Pekebun.

g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/
SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. 

5. Definisi
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang 
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jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
c. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha 

Perkebunan.
d. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan 

Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
e. GAP adalah praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang 

ditentukan dan menerapkan  prinsip  telusur balik (traceability), yaitu produk 
dapat ditelusuri asal-usulnya, dari konsumen sampai lahan usaha.

f. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang dilakukan oleh kelompok 
pekebun.

g. Rencana kegiatan operasional adalah rencana kegiatan yang disusun oleh 
kelompok pekebun untuk waktu selama 1 (satu) tahun ke depan yang memuat 
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.

h. Laporan kegiatan operasional atau disebut juga laporan realisasi kegiatan adalah 
laporan yang disusun oleh kelompok yang memuat realisasi rencana kegiatan 
operasional tahunan. 

i. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

j. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

k. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan 
Kegiatan ini adalah manager ICS. 

7. Prosedur  
7.3  Penyusunan rencana kegiatan operasional
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a. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh tim ICS yang dipimpin oleh 
manager ICS.

b. Rencana kegiatan operasional memuat rencana kegiatan selama satu tahun 
ke depan tentang kegiatan-kegiatan teknis budidaya perkebunan kelapa 
sawit. 

c. Di dalam tabel rencana kegiatan secara rinci memuat: jenis kegiatan, sasaran, 
tujuan, target, indikator keberhasilan, metode evaluasi, dan rencana biaya. 

d. Dokumen rencana kegiatan disahkan oleh ketua pengurus.
e. Pengurus melakukan pemantauan dan evaluasi rencana kegiatan dan 

realisasi kegiatan secara berkala dan memberikan masukan perbaikan agar 
kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

7.4 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan operasional
a. Penyusunan laporan kegiatan dilakukan oleh tim ICS yang dipimpin oleh 

manager ICS.
b. Laporan pelaksanaan kegiatan memuat pelaksanaan kegiatan selama 

satu tahun terakhir, yang merupakan realisasi rencana kegiatan yang telah 
disusun sebelumnya.

c. Semua penanggung jawab pelaksanaan kegiatan berkewajiban menyusun 
laporan realisasi kegiatan yang memuat pencapaian kegiatan (lokasi, 
volume, waktu, dan biaya) dan melaporkan kepada manager ICS.

d. Manager ICS berkewajiban menyusun laporan realisasi kegiatan. 
e. Ketua pengurus melakukan pemantauan dan evaluasi rencana kegiatan 

dan realisasi kegiatan secara berkala dan memberikan masukan perbaikan 
agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 
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8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Pengelolaan Pekebun: Perencanaan & Pelaporan Realiasasi 

Identifikasi Kebutuhan

Analisis Kondisi Saat Ini

Manager ICS

Potensi, Masalah, Peluang, Tantangan 
Kebun dan Organisasi Kelompok

Tim ICS

Perencanaan 
Kegiatan Dokumen 

Rencana Kegiatan 

Pelaksanaan 
KegiatanDokumen 

Realisasi Kegiatan

Evaluasi dan 
Monitoring Pengurus

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Pelaporan Kegiatan ini untuk menjamin tata laksana kegiatan teknis perkebunan 
dalam pengelolaan usaha kebun agar dapat terwujud praktek budidaya kelapa 
sawit yang baik dan berkelanjutan. 

10. Lampiran
a. Form Rencana Kegiatan Operasional 
b. Form Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional 
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Lampiran-Lampiran

Rencana Kegiatan Operasional Kelompok
Periode Tahun …………

A. Profil Kelompok
1. Nama Kelompok
2. Alamat Kelompok
3. Peta Kebun 

B. Latar Belakang
1. Visi dan misi kelompok
2. Program kerja kelompok 

B. Deskripsi  Perkebunan Kelompok (Existing)
1. Kondisi kelompok
2. Kondisi lahan
3. Produktifitas
4. Kualitas TBS
5. (silakan ditambahkan lainnya)

C. Deskripsi Kendala dan Tantangan

D. Deskripsi Rencana Kegiatan
1. Kebutuhan sarana produksi
2. Perkiraan produksi
3. Pemeliharaan tanaman
4. Pengendalian OPT
5. Pemanenan
6. Pengangkutan TBS
7. Pemeliharaan terasering
8. Pembuatan drainase
9. Pembuatan jalan produksi 
10. Rencana peremajaan 
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C. Matrik Rencana  Kegiatan

Rencana Kegiatan Operasional

No
Nama 
Rencana 
Kegiatan

Tujuan 
Kegiatan

Sasaran
(Lokasi/
Pekebun)

Target Kegiatan
Indikator 
Keberhasilan

Rencana 
Biaya

Penanggung 
Jawab 
PelaksanaanVolume Waktu

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Disusun oleh:   

 

(Manager ICS dan Tanda Tangan)



38 MODUL II
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kelompok
Periode Tahun …………

A. Profil Kelompok
1. Nama Kelompok
2. Alamat Kelompok
3. Peta Kebun 

B. Latar Belakang
1. Visi dan misi kelompok
2. Program kerja kelompok 

C. Deskripsi  Perkebunan Kelompok (Existing)
1. Kondisi kelompok
2. Kondisi lahan
3. Produktifitas
4. Kualitas TBS
5. (silakan ditambahkan lainnya)

D. Deskripsi Realisasi Kegiatan
1. Sarana produksi
2. Produksi
3. Pemeliharaan tanaman
4. Pengendalian OPT
5. Pemanenan
6. Pengangkutan TBS
7. Pemeliharaan terasering
8. Pembuatan drainase
9. Pembuatan jalan produksi 
10. Peremajaan 
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C. Matrik Ringkasan Realisasi Kegiatan

Realisasi Kegiatan Operasional 

No Nama 
Kegiatan

Indikator 
Keberhasilan

Rencana 
Kegiatan 
(Target)

Realisasi 
Kegiatan

Rencana 
Biaya

Realisasi 
Biaya

Penanggung 
Jawab 
Pelaksanaan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Disusun oleh:   

 

(Manager ICS dan Tanda Tangan)
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Penerapan Teknis Budidaya

Standard Operational Procedure (SOP)
Penerapan Teknis Budidaya 

1. Pendahuluan
Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) 
harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan peningkatan 
kualitas dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun 
yang maksimal. Salah satu elemen yang penting dalam bagian GAP adalah organisasi 
pekebun yang mapan dan efektif untuk melakukan praktek-praktek perkebunanan 
secara tepat dan efisien.

Penerapan teknis budidaya merupkan upaya yang dilakukan oleh kelompok guna 
memperbaiki dan meningkatkan produktifitas TBS dengan tetap mempertahankan 
kualitas lingkungan. Pengelolaan kebun yang ramah terhadap geofisik dan 
biodiversiti diharapkan dapat menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit 
sebagai tulang pungggung sumber penghidupan bagi pekebun-pekebun secara 
bersama di dalam kelompok.

Prosedur ini diperlukan agar pengelola kelompok dapat melakukan teknis budidaya  
dengan lebih tertata dan terkoordinasi.  Dengan demikian kelompok dapat 
melakukan praktek perkebunan yang baik yang berkorelasi pada peningkatan 
produktifitas dan kelestarian lingkungan. 

2. Maksud dan Tujuan
 2.1 Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi  pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam melaksanakan pengelolaan pekebun agar 
terwujud kelestarian produksi kelapa sawit dan kelestarian lingkungan.
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2.2 Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pengelolaan kebun secara tertib dan terarah.  

3. Ruang Lingkup
3.1 Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.2  Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi tanah dan air
3.3  Perbenihan untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun
3.4  Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya
3.5  Penanaman pada Lahan Gambut
3.6  Pemeliharaan Tanaman

4.  Pengendalian OPT
a. Referensi
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang 

Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian 

Sustainable Palm Oil/ISPO)

f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/
Kb.410/1/2018 Tentang  Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan 
Tanpa Membakar.

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2016 Tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/
SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. 

i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang 
Pendaftaran Pestisida. 

a. Definisi
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
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b. GAP adalah praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang 
ditentukan dan menerapkan  prinsip  telusur balik (traceability), yaitu produk 
dapat ditelusuri asal-usulnya, dari konsumen sampai lahan usaha.

c. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang 
jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

d. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha 
Perkebunan.

e. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

f. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah 
segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.

g. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka areal lahan baru untuk dipersiapkan 

menjadi kebun sawit.

h. Perbenihan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan 

peredaran benih kelapa sawit untuk dijadikan sebagai bibit kelapa sawit. 

i. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke 

lahan tanam kebun agar menghasilkan TBS dengan produktifitas yang baik. 

j. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman kelapa sawit dan 

lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, 

penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit.

k. Pengendalian OTP adalah kegiatan mengamankan produksi tanaman sawit dari 

serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)  melalui Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT). 

l. Pengangkutan TBS  adalah pemindahan TBS dari kebun ke pabrik dengan 
menggunakan kendaraan. 

m. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

n. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

o. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  
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6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab pelaksanaan prosedur penerapan teknik budidaya ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi tanah dan air

a. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang 
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain menyatakan: Setiap 
Pelaku Usaha Perkebunan di larang membuka dan/atau mengolah lahan 
dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan 
prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

b. Pembukaan lahan dilakukan dengan berpegang pada prinsip ramah 
lingkungan

c. Tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar 
(PLTB/Pembukaan Lahan Tanpa Bakar) karena  dapat berakibat pada potensi 
kebakaran dan rusahnya ekosistem tanah. 

d. Sebelum dilakukan pembukaan lahan, terlebih dahulu dilakukan penetapan 
tata batas dan penyiapan jalan kebun. Pada lahan yang basah perlu 
direncanakan letak saluran drainase untuk pengendalian tata air.

e. Persiapan lahan untuk penanaman dengan cara melakukan pemotongan 
pohon menggunakan alat-alat mekanis. Seperti: Chainsaw atau gergaji 
manual, jika pada lahan hamparan (beberapa pekebun anggota) dapat 
menggunakan excavator, bulldozer, atau mesin sejenisnya.

f. Teknis pembukaan lahan mengacu  pada Pedoman Teknis Pembukaan 
Lahan Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian Pertanian. 

7.2 Perbenihan untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun
a. Benih harus berasal dari benih unggul yang telah mendapatkan sertifikasi 

benih. 
b. Tim ICS memiliki tugas untuk mendapatkan jenis benih unggul yang akan 

ditanam dengan mempertimbangkan usulan/pendapat tentang jenis 
benih yang diharapkan dari pekebun-pekebun. 

c. Kegiatan perbenihan terdiri dari sub kegiatan meliputi: persiapan pembibitan, 
pembibitan, persiapan pemindahan bibit ke lapangan, pemeliharaan bibit, 
dan pemangkasan pelepah pertama. 

d. Teknis Perbenihan mengacu  pada Pedoman Teknis dari Ditjenbun 
Kementerian Pertanian. 
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7.3 Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun Swadaya
a. Penanaman harus mempertimbangkan kualitas lahan dan biofisik areal 

agar tidak menimbulkan kebakaran, erosi, dan banjir, serta tidak berdampak 
buruk pada ekosistem tanah dan air.

b. Kegiatan penanaman terdiri dari sub kegiatan meliputi: pola tanam, kerapatan 
tanaman, pembuatan lubang tanam, pemupukan awal, pengangkutan bibit, 
dan penanaman bibit.

c. Teknis Penanaman pada Lahan Mineral mengacu  pada Pedoman Teknis dari 
Ditjenbun Kementerian Pertanian.  

7.4.  Penanaman pada Lahan Gambut
a. Penanaman pada lahan gambut harus mempertimbangkan biofisik areal 

agar tidak menimbulkan kebakaran dan tetap menjaga kelembaban lahan 
gambut.

b. Kegiatan penanaman terdiri dari sub kegiatan meliputi: pola tanam, kerapatan 
tanaman, pembuatan lubang tanam, pemupukan awal, pengangkutan bibit, 
dan penanaman bibit.

c. Teknis Penanaman pada Lahan Gambut mengacu  pada Pedoman Teknis 
dari Ditjenbun Kementerian Pertanian.  

7.5 Pemeliharaan Tanaman
a. Pemeliharaan tanaman terdiri dari pemeliharaan sebelum tanaman 

menghasilkan buah dan pemeliharaan tanaman yang telah menghasilkan 
buah.

b. Pemeliharaan sebelum tanaman menghasilkan buah disebut dengan 
Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
i.  TBM dimulai dari saat tanam sampai panen pertama yaitu berlangsung 

30-36 bulan. 
ii.  TBM terdiri dari pekerjaan teknis meliputi: penghitungan populasi kelapa 

sawit (sensus), pemilahan berkala untuk mengetahui tanaman yang 
perlu diganti (penyisipan), pengukuran pertumbuhan, pemeliharaan 
piringan, jalan rintis, dan gawangan. 

iii.  Sensus dilakukan dengan melakukan identifikasi tanaman per tanaman 
yang telah ditanam untuk memastikan penanaman tumbuh sempurna, 
tegak dan tmbuh sehat/normal.

iv. Pemilahan berkala dilakukan dengan identifikasi tanaman untuk 
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mengetahui tanaman yang mati, titik kosong, pohon yang diserang 
berat oleh hama dan penyakit, serta tanaman yang tumbuh tidak 
normal.

v. Pemeliharaan piringan, jalan rintis dan gawangan yakni dengan 
melakukan pengendalian gulma di kebun kelapa sawit dilakukan pada 
areal piringan (lingkaran batang) dan gawangan.  

c. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) terdiri dari pekerjaan teknis 
meliputi: sensus pohon, perawatan piringan-jalan pikul-jalan control, 
perawatan gawangan, perawatan jalan-parit-jembatan, pengendalian hama 
dan penyakit (OPT), penunasan dan penyusunan pelepah, dan pemupukan.

d. Teknis Pemeliharaan Tanaman mengacu  pada Pedoman Teknis dari 
Ditjenbun Kementerian Pertanian.  

7.6 Pengendalian OPT
 Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah hewan atau tumbuhan yang 

mengganggu, menghambat, atau mematikan tanaman yang dibudidayakan. 
Kategori Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yakni Kelompok Hama dan 
Kelompok Penyakit. 

7.6.1 Kelompok Hama Penggangu Tanaman dan Pengendaliannya
a. Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS)

i. Pencegahan Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) 
dilakukan dengan memperbanyak musuh alami khususnya 
parasitoid, yaitu serangga yang bermanfaat membunuh 
serangga hama, diantaranya dengan mengurangi penggunaan 
insektisida.

ii.  Pengasapan Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) 
dengan Bio insektisida dilakukan untuk serangan kategori berat 
atau sedang. Pengendalian harus tuntas dilaksanakan tidak lebih 
dari 7 hari (masa stadia larva). 

iii.  Infus akar/ injeksi batang akibat Hama Ulat Pemakan Daun 
Kelapa Sawit (UPDKS) dilakukan untuk serangan kategori berat 
dan sedang dengan pola serangan spot-spot dan atau stadia 
hama tumpang tindih ada fase ulat, telur, imago) dan atau untuk 
isolasi.
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iv. Tindakan pencegahan serangan Hama Kumbang Tanduk (Oryctes 

rhinoceros) melalui memusnahkan breading site pada areal 
peremajaan, pengaturan ketebalan rumpukan,  penanaman 
tanaman kacangan penutup tanah, dan pengaplikasian tandan 
kosong satu lapis.

v.  Pengendalian secara manual dengan melakukan kutip manual 
kumbang yang menyerang/ditemukan di pokok tanaman sawit 
dengan menggunakan alat kait dari besi. 

vi. Memasang Perangkap Feromon (Attractant) pada tanaman 
menghasilkan (TM) yang pokoknya sudah berumur (tinggi). 
Pheromon Trap dipasang dengan radius coverage seluas 
kisaran 2 hektar dan harus digantung minimal 2 meter di atas 
permukaan tanah. 

b. Kumbang Tanduk Oryctes rhinoceros
i. Pengendalian kumbang tanduk Oryctes rhinoceros secara 

biologi menggunakan beberapa agensia hayati diantaranya 
jamur Metarhizium anisopliae dan Baculovirus oryctes. Jamur 
diaplikasikan dengan menaburkan 20 g/m2 (dalam medium 
jagung) pada tumpukan tandan kosong kelapa sawit dan 1 
kg/batang kelapa sawit yang telah ditumbang. Baculovirus 

oryctes juga efektif mengendalikan larva maupun kumbang O. 

rhinoceros. 
ii. Pengendalian Kimiawi menggunakan insektisida cypermetrin 

dan lamda sihalotrin dengan konsentrasi b.a. 0,1%. Sedangkan 
carbosulfan dan carbofuran dengan dosis 5 gram/pk. Interval 
aplikasi 2 minggu, bila serangan dan curah hujan tinggi 
pengaplikasian diperpendek menjadi 10 hari.

c. Hama Ulat Tandan (Thirataba sp)
i. Apabila serangan pada taraf sedang, pengendalian dilakukan 

dengan membersihkan tanaman dari buah dan bunga yang 
busuk, dikumpulkan kemudian dibakar.

ii. Apabila serangan sampai pada level berat,pengendalian 
dilakukan insektisida pyrethroid, organofosfat.

iii. Hama Rayap (Captotermes Curvignathus)
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iv.  Membersihkan piringan pokok yang terserang hama rayap dari 
sersah dan gulma menggunakan parang, sabit, atau alat manual 
sejenisnya.

v.  Melakukan penyemprotan piringan pokok yang terserang hama 
rayap dengan Termisida b.a. Chlorpyrifos (konsentrasi 38ml/5lt 
air) dan Fipronil (konsentrasi 5ml/5lt air).

vi. Penyemprotan dilakukan dari atas gejala serangan mengarah ke 
bawah sampai ke piringan. Pokok yang terserang hama rayap 
yang telah dilakukan penyemprotan diberi tanda merah dengan 
cat agar mudah dikenali.

d. Hama Tikus 
i.  Pengendalian hama tikus menggunakan pemangsa alami yaitu 

burung hantu (Tyto alba).
ii.  Tim pengendali membuat sarang buatan dari kayu untuk tempat 

Tyto alba, setiap radius 500 meter pada areal kebun sawit. 
iii. Apabila serangan hama pada tingkatan sedang dan berat, maka 

tim pengendali dapat mengkombinasikan penanganan dengan 
menggunakan umpan beracun, namun tetap aman untuk Tyto 
alba.

e. Hama Landak
i. Pengendalian hama landak dilakukan dengan menanam 

tanaman kacangan di areal yang berpotensi pada tepat sarang 
dan areal yang berpotensi diserang hama landak.

ii. Tim pengendalian OPT dapat melakukan perburuan 
menggunakan anjing berburu, pemasangan alat penjerat, dan 
atau melakukan umpan beracun.

f. Hama Babi Hutan
i. Tim pengendalian OPT dapat melakukan pengendalian hama 

babi hutan dengan menggunakan alat perangkap dan atau 
perburuan dengan anjing. 

ii. Memasang pagar berduri sekitar tanaman.
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7.6.2. Kelompok Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya
a. Penyakit Busuk Daun (Antraknosa) pada Pembibitan

i. Memangkas daun-daun yang terserang penyakit dan 
membakarnya.

ii. Apabila gejala sedang-berat, dapat dilakukan penyemprotan 
dengan fungisida.

b. Penyakit Bercak Daun pada Pembibitan
i. Memangkas daun-daun yang terserang penyakit dan 

membakarnya.
ii. Apabila gejala sedang-berat, dapat dilakukan penyemprotan 

dengan fungisida.
c. Penyakit Busuk Tandan Buah (Marasmius sp)

i. Membuang semua buah dan bunga yang busuk dan penunasan 
cabang daun secara berkala.

ii. Apabila serangan sedang-berat, dapat melakukan penyemprotan 
dengan Difolatan 0.7ltr/ha dengan volume semprot 150ltr/ha 
interval 2 minggu. 

d. Penyakit Tajuk (Crown Desease)
i. Melakukan pemangkasan pelepah sakit baik untuk mengurangi 

serangan penyakit.
ii. Melakukan seleksi bibit di pembibitan, hanya bibit yang sehat 

yang ditanam di areal kebun.
e. Penyakit Busuk Pupus (Spear Rot)

i. Membuang semua jaringan busuk dan membakarnya.
ii. Apabila gejala sedang-berat, dapat dilakukan penyemprotan 

dengan fungisida.
f. Pengakit Busuk Pangkal Batang (Ganoderma boninense)

i. Apabila serangan sedang-berat, maka dilakukan pembongkaran 
tanaman.

ii. Pada serangan ringan dapat dibuat parit untuk isolasi tanaman.
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8. Bagan Alur Prosedur
Bagan Alur Prosedur

Penerapan Teknis Budidaya

Tim ICSManager ICS

 Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi tanah dan air

 Perbenihan untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun

 Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya

 Penanaman pada Lahan Gambut

 Pemeliharaan Tanaman

 Pengendalian OPT

Pelaksanaan Teknis 
Budidaya

Koordinasi dan 
Bekerjasama 

dengan Pekebun

Pelaporan 

Perencanaan 

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Penerapan Teknis Budidaya untuk 
menjamin kualitas tumbuh tanaman dan produktifitas TBS dalam pengelolaan 
usaha kebun secara berkelompok. 

10. Lampiran
A. Pembukaan Lahan

a. Form rekaman kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar
b. Form rekaman penanaman pada lahan miring yang dapat ditanami dengan 

melakukan terasering.
c. Form rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan konservasi 

dilakukan dengan pembuatan sistem drainase dan terasering.
B. Perbenihan

a. Form rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah 
dilepas oleh Pemerintah.

b. Form rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui 
gapoktan dan kelompok tani.

c. Form rekaman penggunaan benih dari perusahaan sumber benih/ 
penangkar yang ditetapkan pemerintah.

d. Form rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang 
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bermitra dengan petani swadaya.
e. Form rekaman surat keterangan penggunaan benih dari Dinas yang 

membidangi Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman 
Perkebunan/ UPTD Benih.

f. Form catatan perbenihan di pekebun, kelompok tani dan koperasi. 
C. Penanaman pada Lahan Mineral

a. Form realisasi luas areal penanaman, jarak tanam, dan jumlah tanaman.
b. Form rekaman data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman 

per hektar, penggunaan pupuk, penanggulangan hama dan penyakit, jenis 
herbisida, insektisida, pestisida, fungisida.

D. Penanaman pada Lahan Gambut
a. Form 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)

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

c. Form rekaman adanya tanaman penutup tanah.
d. Form rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan 

pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi CO2 
dari lahan gambut.

E. Pemeliharaan Tanaman
a. Form rekaman data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan 

dengan melakukan sisipan.
b. Form rekaman pemeliharaan piringan.
c. Form rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop)

- sanitasi kebun dan penyiangan gulma, 
- rekomendasi dan realisasi pemupukan, 
- laporan kegiatan pemeliharaan tanaman

d. Form rekaman data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.
F. Pengendalian OPT

a. Daftar dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida 
Kementerian Pertanian.

b. Daftar ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT
c. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk 

meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
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Lampiran-Lampiran

A. Pembukaan Lahan

a. Form rekaman kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Realisasi Kegiatan PLTB

Tanggal Lokasi PLTB Luas PLTB Nama Pekebun Deskripsi PLTB*)

*) kolom deskripsi PLTB dapat diisi perihal narasi proses, hasil, kendala, tantangan, dan lain 
sebagainya.

b. Form rekaman penanaman pada lahan miring yang dapat ditanami dengan melakukan 
terasering.

Realisasi Penanaman dan Terasering pada Lahan Miring

Tanggal Lokasi & Nama 
Pekebun Luas Penanaman Jumlah Tanaman Panjang 

Terasering (m)

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

Realisasi Penanaman, Drainase, dan Terasering pada Lahan Konservasi

Tanggal Lokasi & Nama 
Pekebun

Luas 
Penanaman

Jumlah 
Tanaman

Panjang 
Terasering (m)

Panjang saluran 
Drainase (m)
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B. Perbenihan

a. Form rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh 
Pemerintah.

Rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah.

No. Varietas Benih Asal Benih
Kuantitas 

Pembelian 
Benih (Kg)

Realisasi 
Penggunaan 

Benih (Kg)

Realisasi Benih 
Yang Tumbuh 

(batang)

b. Form rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui gapoktan dan 
kelompok tani.

Rekaman Sosialisasi dan Informasi Penggunaan Benih Unggul kepada Pekebun

Tanggal 
Pelaksanaan

Lokasi 
Sosialisasi Jumlah Peserta

Varietas 
Benih Yang 

Disosialisasikan

Tanggapan 
Pekebun Rekomendasi

c. Form rekaman penggunaan benih dari perusahaan sumber benih/ penangkar yang 
ditetapkan pemerintah dan rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan 
yang bermitra dengan petani swadaya.

Rekaman Asal dan Penggunaan Benih

Varietas 
Benih Asal Benih Alamat 

Penangkar

Jumlah Benih 
yang Dibeli

(Kg) 

Jumlah Benih yang 
Dipergunakan (Kg) Keterangan*)

*) Kolom keterangan dapat diisi perihal penerima benih, lokasi perbenihan/pembibitan, nama 
pekebun, dan lain sebagainya yang relevan.
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d. Form rekaman surat keterangan penggunaan benih dari Dinas yang membidangi 
Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.

Rekaman Surat Keterangan Penggunaan Benih

Tanggal Nomor SK Nama Instansi Perihal Keterangan

e. Form catatan perbenihan di pekebun, kelompok tani, dan koperasi.

Catatan Perbenihan

Varietas Benih Pengguna 
Benih

Tanggal 
Pengambilan Benih*) Jumlah (Kg) Benih Keterangan

*) Kolom tanggal pengambilan benih diisi dengan tanggal yaitu sewaktu pekebun/kelompok 
tani mengambil benih di gudang penyimpanan benih yang dikelola oleh kelompok. 

C. Penanaman pada Lahan Mineral

a. Form realisasi luas areal penanaman, jarak tanam, jumlah tanaman, dan pembuatan 
terasering untuk lahan miring.

Realisasi Penanaman pada Lahan Mineral

Lokasi Areal 
Kebun 

Penanaman

Nama 
Pekebun

Varietas 
Benih

Asal Lokasi 
Pembibitan

Luas 
Penanaman

Jarak 
Tanam

Jumlah 
Tanaman

Panjang 
Terasering*)

(m)

*) Kolom Panjang Terasering hanya diisi jika areal kebun berada pada lahan miring, yang 
berpotensi mengalami erosi tanah.
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b. Form rekaman data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman per hektar, 
penggunaan pupuk, penanggulangan hama dan penyakit, jenis herbisida, insektisida, 
pestisida, fungisida.

Rekaman Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Nama 
Pekebun

Lokasi 
kebun

Penanaman Pemeliharaan

Tahun 
Tanam

Luas 
(ha)

Jumlah 
Bibit

Sumber 
Bibit

Realisasi 
Pemupukan 
(Jenis & Kg)

Jenis 
Gangguan 

OPT

Penangganan dan 
Jenis Obat Kimia 
yang Digunakan

D. Penanaman pada Lahan Gambut

a. Form 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) dan 
rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan 
praktek budidaya perkebunan terbaik.

Realisasi Penanaman pada Lahan Gambut

Lokasi Areal 
Kebun 

Penanaman

Nama 
Pekebun

Varietas 
Benih

Asal Lokasi 
Pembibitan

Luas 
Penanaman

Jarak 
Tanam

Jumlah 
Tanaman

b. Form rekaman adanya tanaman penutup tanah.

Lokasi Areal 
Kebun 

Penanaman

Nama 
Pekebun

Varietas 
Benih

Luas 
Penanaman

Jumlah 
Tanaman

Jenis 
Tanaman 
Penutup 

Tanah

Luas 
Penanaman 
dan Jumlah 

Tanaman 
Penutup 

Tanah

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

Rekaman Pengaturan Tinggi Air Tanah

Lokasi 
Gambut*)

Tanggal Tinggi Air Tanah Deskripsi 
Kondisi

Keterangan Tindakan 
Selanjutnya

*) Kolom lokasi gambut diisi dengan nama blok areal atau nama pembagian lokasi kebun. 
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E. Pemeliharaan Tanaman

a. Form rekaman data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan 
sisipan.

Rekaman Data Populasi Tanaman

Per Bulan - - - -

Lokasi 
Kebun

Nomor 
Lahan

Nama 
Pekebun

Jumlah 
Populasi 
Tanaman 

Awal

Pemeliharaan

Jumlah 
Kumulatif 
Populasi 
Tanaman 

Jumlah 
Tanaman 

Mati

Jumlah 
Tanaman 

Sakit

Jumlah 
Tanaman 
Sisipan

b. Form rekaman pemeliharaan piringan.
Rekaman Pemeliharaan Piringan

Per Bulan - - - -

Lokasi 
Kebun

Nomor 
Lahan

Nama 
Pekebun

Jumlah 
Piringan 
Tanaman 

Pemeliharaan Piringan
Jumlah 

Tanaman 
Sawit 

Tanggal 
Penyiangan 

Gulma

Jumlah 
Piringan 
Terawat

Jumlah 
Piringan 
Belum 

Terawat

c. Form rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop)
Rekaman Pemeliharaan Tanaman Penutup Tanah

Per Bulan - - - -

Lokasi 
Kebun

Nomor 
Lahan

Nama 
Pekebun

Luas Kebun Pemeliharaan Tanaman Penutup Tanah Jumlah 
Tanaman 
SawitJumlah 

Tanaman 
Penutup 
Tanah

Jenis 
Tanaman 
Penutup 
Tanah

Jumlah 
Tanaman 
yang Sudah 
Dipupuk
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d. Form rekaman data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.

Rekaman Data Jenis & Jumlah Pupuk, dan Pestisida

Per Bulan - - - -

Lokasi 
Kebun

Nomor 
Lahan

Nama 
Pekebun

Luas 
Kebun 

Pemeliharaan Pemupukan

Jumlah 
Tanaman SawitTanggal 

Pemupukan 
Jenis 

Pupuk 

Jumlah 
Tanaman 

yang 
Sudah 

Dipupuk

F. Pengendalian OPT
a. Daftar dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida 

Kementerian Pertanian.
 Dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 

Tentang Pendaftaran Pestisida

b. Daftar ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT
Daftar Ruang Penyimpanan Alat dan Bahan Kimia Pengendalian OPT

Per Bulan - - - -

Lokasi Gudang 
Penyimpanan

Petugas 
Gudang

Jensi dan Jumlah 
Alat dan Peralatan

Jenis dan Jumlah 
Stok Bahan Kimia Keterangan 

c. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk 
meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Penanganan Limbah Pestisida

Per Bulan - - - -

Jenis Pestisida Lokasi Kejadian
(Tumpah/Tercecer)

Nama 
Penanggung 

Jawab
Jenis Penanganan Catatan 

Penanganan
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pemanenan dan Pengangkutan TBS

Standard Operational Procedure (SOP)
Pemanenan dan Pengangkutan TBS

1. Pendahuluan
Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) 
harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan peningkatan 
kualitas dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun yang 
maksimal. Salah satu elemen yang penting adalah pemanenan dan pengakutan TBS 
yang tepat dan efektif untuk menjaga kualitas TBS dan harga TBS yang optimal.

Prosedur ini diperlukan agar tim ICS dapat melakukan pemanenan dan pengangkutan 
hasil panen kelapa sawit secara kompak dan terintergasi. Dengan demikian produksi 
dan produktifitas kelapa sawit yang dikelola secara berkelompok dapat menjamin 
pasokan TBS secara berkelanjutan dan terkontrol.

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud
 Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi 

manajemen kelompok dalam melaksanakan pemanenan dan pengangkutan 
TBS agar terwujud kelestarian produksi kelapa sawit.

2.2  Tujuan
 Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 

pemanenan dan pengangkutan TBS secara tertib dan terarah. 

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Standar kematangan panen
3.2  Tingkat kematangan TBS
3.3  Pelaksana panen
3.4  Sistem panen
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3.5  Proses panen
3.6  Peralatan panen
3.7  Pemanenan dan Pengangkutan ke PKS 

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang 

Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian 

Sustainable Palm Oil/ISPO)

e. Fauzi Y, Widyastuti YE, Satyawibawa I, Hartono R. 2007. Kelapa Sawit: Budidaya, 
Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran. Penebar 
Swadaya. Jakarta. 

5. Definisi
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang 
jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha 
Perkebunan.

d. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

e. GAP adalah praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang 
ditentukan dan menerapkan  prinsip  telusur balik (traceability), yaitu produk 
dapat ditelusuri asal-usulnya, dari konsumen sampai lahan usaha.

f. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang dilakukan oleh kelompok 
pekebun.

g. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan 
pengangkutan ke pabrik yang   meliputi kegiatan pemotongan tandan buah 
matang, pengutipan brondolan, dan pemotongan pelepah kelapa sawit. 

h. Brondolan kelapa sawit merupakan butiran buah yang lepas dari tandan buah 
kelapa sawit. 
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i. Pengangkutan adalah pengangkutan hasil ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), 
dan pengangkutan hasil ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 

j. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

k. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

l. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur pemanenan dan pengangkutan TBS ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1  Standar kematangan panen

a. Standar kematangan berdasarkan jumlah brodolan yang ada di permukaan 
tanah.

b. Pada tanaman yang baru menghasilkan  panen dilakukan tidak lebih dari 10 
hari pada 3 tahun pertama setelah menghasilkan buah sawit. Pemanenan 
pada tanaman yang lebih tua tidak lebih dari 14 hari. 

c. Untuk tanaman diantara panen tahun pertama sampai ke tiga, paling sedikit 
5 brondolan per janjang dengan interval kurang dari 10 hari.

d. Untuk tanaman yang lebih tua , standar kematangan maksimum adalah 3 
– 5 brondolan per janjang sebelum panen dengan interval kurang dari 10 
hari.  Dipastikan bahwa interval panen tidak lebih dari 14 hari. 

e. Ciri tandan matang  adalah warna buah orange kemerahan dan Sudah ada 
buah yang lepas (memberondol).

7.2  Tingkat kematangan TBS
a. Tingkat kematangan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan 

kualitas TBS kelapa sawit. Kualitas TBS yang terbaik adalah TBS yang 
mempunyai kandungan minyak tertinggi dan kadar Asam Lemak Bebas 
(ALB) terendah.  

b. Klasifikasi tingkat kematangan buah kelapa sawit berdasarkan jumlah buah 
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yang lepas dan perubahan warna. 
c. Tingkat kematangan kelapa sawit disebut dengan fraksi terdiri dari fraksi 

00,fraksi 0,fraksi 1,fraksi 2,fraksi 3,fraksi 4 dan fraksi 5. 
d. Untuk menghasilkan minyak sawit yang optimal fraksi kematangan yang 

digunakan hanya fraksi 1 hingga fraksi 5. TBS harus segera dipanen pada 
saat yang tepat agar minyak yang dihasilkannya optimal dan mengandung 
asam lemak bebas yang rendah. 

e. Fraksi 2 dan 3 menghasilkan CPO terbanyak karena pada saat fraksi tersebut 
merupakan kondisi optimal buah kelapa sawit dalam menghasilkan minyak.

f. Apabila TBS yang dipanen telah lewat matang yang ditandai dengan 
banyaknya buah yang jatuh ke tanah (membrondol) maka minyak yang 
dihasilkan sedikit dan jumlah asam lemak bebasnya (ALB) lebih dari 5 %.

g. Fraksi 4 merupakan fraksi yang telah lewat matang sehingga kandungan 
asam lemak bebas lebih tinggi dan proses hidrolisis yang terjadi didalam 
buah lebih optimal sehingga fraksi cukup potensial untuk menghasilkan 
emulsifaier dalamjumlah tinggi.

 Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Kelapa Sawit
Fraksi Jumlah Brondolan Keterangan

00 Tidak ada, buah berwarna hitam Sangat mentah

0 1 – 12,5 % buah luar membrondol Mentah

1 12,5 – 25 % buah luar membrondol Kurang matang

2 25 – 50 % buah luar membrondol Matang I

3 50 – 75 % buah luar membrondol Matang II

4 75 – 100 % buah luar membrondol Lewat matang I

5 Buah dalam juga membrondol, 
ada yang membusuk Lewat matang II

7.3 Tim pelaksana panen
a. Orang yang melaksanakan teknis pemanenan disebut dengan pemanen. 
b. Pemanen diawasi oleh mandor.
c. Seorang mandor mengawasi 15-50 pemanen pada luasan 50-60 hektar.
d. Pemanen dan mandor ditunjuk dan diangkat oleh manager ICS.

7.4 Sistem panen
a. Untuk memudahkan pelaksanaan panen dan memastikan produktifitas 

panen yang tinggi mandor menentukan sistem ancak/petak.
b. Satu ancak terdiri dari 2-4 baris tanaman yang berdekatan tergantung pada 
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perapatan buah masak.
c. Areal panen harus di bagi menjadi 5 - 6 bagian tergantung dari berapa hari 

kerja selama seminggu, ancakan sistem pengancakan terdri dari 3 sistem 
yaitu: Ancak giring tetap, Ancak giring tidak tetap, dan Ancak tetap. 

7.5  Proses panen
Proses panen dapat dilakukan kegiatan meliputi: 
a. Memotong tandan.
b. Mendodos buah yang telah siap untuk dipanen.
c. Mengutip brondolan hasil dari rontokan panen.
d. Mengangkut hasih panen ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil).

7.6  Peralatan panen 
a. Pealatan panen kelapa sawit untuk tanaman umur 7 tahun ke bawah dengan 

menggunakan dodos dengan lebar 10-12,5 cm, kantong untuk tempat 
brondolan, kapak kecil untuk memotong tangkai TBS, kereta dorong (lori) 
atau alat pikul, dan jaring panen.

b. Untuk tanaman umur lebih dari 7 tahun dengan menggunakan egrek, 
kampak kecil dan batu asah, kereta dorong atau alat pikul, dan jaring panen.

c. Pengangkutan TBS ke pabrik menggunakan alat angkut berupa truk.
d. Pengangkutan menggunakan truk perlu memperhatikan pembatasan 

kapasitas truk sesuai dengan daya muat, pengaturan jadwal yang baik, 
pengaturan muatan yang sesuai, pemeliharaan truk, dan keamanan 
pengangkutan. 

e. Masing-masing truk  dilayani oleh 2-3 orang tukang muat bongkar dan 1 
orang kerani muat.

7.7  Pemanenan dan Pengangkutan
a. Kuantitas dan kualitas CPO (Crude Palm Oil) sangat dipengaruhi oleh 

kematangan buah sebagai bahan bakunya.
b. Proses pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit harus 

menghasilkan TBS pada kematangan yang optimal.
c. Buah mentah yang ikut terbawa dalam pemanenan ini cenderung akan 

merusak mutu CPO.
d. Apabila buah sawit yang dipanen terlalu matang, maka bakal menghasilkan 

CPO yang mempunyai kandungan asam lemak bebas yang tinggi.
e. Pemanenan dilakukan pada buah sawit pada tingkat kematangan yang 

optimum, yaitu pada saat tandan buah segar (TBS) mengandung minyak 
dan kernel tertinggi. 
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f. Pemanenan dilakukan hanya buah sawit yang matang dan memungut 
brondolan. 

g. Rotasi panen di pertahankan pada interval 7-10 hari TBS dan brondolan 
disusun rapi di TPH (tempat pemungutan hasil) untuk pengangkutan ke 
pabrik. 

h. Mengangkut TBS ke TPH dengan menggunakan kereta dorong atau alat 
pikul.

i. Buah yang telah terkumpul di TPH kemudian di angkut ke truk pengumpul 
dengan menggunakan gancu. 

j. Setelah TBS terkumpul di TPH, mengangkut TBS kelapa sawit ke PKS (Pabrik 
Kelapa Sawit). Alat angkut yang digunakan yaitu truk. 

k. Pengangkutan buah ke pabrik harus bersamaan dengan hari panen. 
l. Sesampainya tiba di PKS, buah-buah sawit ini akan dipilah berdasarkan 

tingkat kematangannya.
m. Pengangkutan TBS ke pabrik dalam waktu 24 jam setelah panen. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas di dalam 
minyak sawit kandungan asam lemak bebas di dalam minyak sawit mentah. 

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur

Pemanenan dan Pengangkutan TBS

Pelaksana PanenManager ICS

 Standar kematangan panen

 Tingkat kematangan TBS

 Pelaksana panen

 Sistem panen

 Proses panen

 Peralatan panen

 Pemanenan dan Pengangkutan ke PKS 

Pelaksanaan Pemanenan 
dan Pengangkutan TBS

Koordinasi dan 
Bekerjasama 

dengan Pekebun

Pelaporan 
(Rekaman rencana pemanenan, 

catatan pemanenan, hasil 
pemanenan)

Perencanaan 

Rekaman penyiapan tenaga kerja, 
peralatan dan sarana penunjangnya

 Ketentuan alat transportasi serta 
sarana pendukungnya.

 Rekaman Jaminan Kualitas TBS 
Panen

9. Penutup

https://klpswt.blogspot.com/2016/03/5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam.html
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Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Pemanenan dan Pengangkutan TBS 
ini untuk menjamin tata laksana kegiatan teknis perkebunan dalam pengelolaan 
usaha kebun agar dapat terwujud praktek budidaya kelapa sawit yang baik dan 
berkelanjutan.  

10. Lampiran
a. Form Rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana penunjangnya.
b. Form Rekaman Jaminan Kualitas TBS Panen.
c. Form Rekaman rencana pemanenan, catatan pemanenan, dan hasil pemanenan.

Lampiran-Lampiran

a. Form Rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana penunjangnya.
Rekaman Penyiapan Tenaga Kerja

Tanggal Nama & Jumlah 
TK Tersedia 

Nama & Jumlah 
TK yang Bekerja

Tempat Kerja/
Lokasi Kebun

Lama Kerja 
(Jam)

Rekaman penyiapan Peralatan dan sarana penunjangnya

Tanggal Nama & Jumlah 
Peralatan 

Nama & Jumlah Alat 
yang Dipergunakan

Tempat Kerja/
Lokasi Kebun

Penanggung 
Jawab

b. Form Rekaman Jaminan Kualitas TBS Panen.
Rekaman Jaminan Kualitas TBS Panen

Tanggal

Pemanenan TPH Pengangkutan Penanggung 
Jawab

Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun

Jam 
Panen 

di 
Kebun

Tingkat 
Kematangan

Jam 
Bongkar 

TBS di 
TPH

Jam Muat 
Truk 

Pengangkut

Jam 
Bongkar 
Truk di 
Pabrik
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c. Form Rekaman rencana pemanenan, catatan pemanenan, dan hasil pemanenan.

Rekaman Rencana Pemanenan

Bulan ______sd_______

Minggu Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun

Jumlah 
Panen 

(Kg)

Tingkat 
Kematangan

Tim Panen Penanggung 
Jawab

Catatan Harian Pemanenan

Bulan _______

Tanggal Nama 
Anggota

Lokasi 
Kebun

Jumlah 
Panen 

(Kg)

Tingkat 
Kematangan

Tim Panen Penanggung 
Jawab

Hasil Pemanenan

Bulan ______sd_______

Minggu Nama 
Anggota 

Lokasi 
Kebun

Jumlah 
Panen 

(Kg)

Tingkat 
Kematangan

Tim Panen Penanggung 
Jawab
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Kumpulan Standard Operating 
Procedure (SOP)

Prinsip 3. 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, 
Sumberdaya 
Alam, dan 
Keanekaragaman 
Hayati
1. SOP Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran
2. SOP Pelestarian Keanekaragaman Hayati
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pencegahan Penanggulanan 
Kebakaran

Standard Operational Procedure (SOP)
Pencegahan Penanggulanan Kebakaran

1. Pendahuluan
Prinsip Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman 
hayati harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan 
kelestarian  sumber daya alam hayati  dan keseimbangan ekosistemnya. Ini 
merupakan bagian dari tanggung jawab kelompok pekebun sawit. 

Antisipasi terjadinya kebakaran lahan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kebakaran yang dapat berakibat pada rusaknya lahan dan keanekaragaman 
hayati. Upaya pencegahan dan penanggangan kebakaran serta kesiapan teknis 
membutuhkan komitmen dan partisipasi parapihak, khususnya para pekebun dan 
tim ICS, agar tercipta kesigapan dan sinergitas yang baik. 

Prosedur ini diperlukan agar pengurus kelompok dan tim ICS dapat melakukan 
pencegahan penanggulangan kebakaran secara kompak dan terintergasi. Dengan 
demikian potensi kebakaran dapat diminimalkan dan diantisipasi dengan baik. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam melaksanakan pencegahan kebakaran agar 
terwujud kelestarian produksi kelapa sawit dan kelestarian keanekaragaman 
hayati.

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pencegahan kebakaran secara tertib dan terarah. 
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3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Persiapan dan Pencegahan
3.2  Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
c. Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Hutan dan Lahan
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 Tahun 2009 Tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan.
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian 

Sustainable Palm Oil/ISPO)

f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/
Kb.410/1/2018 Tentang  Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan 
Tanpa Membakar.

5. Definisi
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang 
jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha 
Perkebunan.

d. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

e. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah 
terjadinya kebakaran.

f. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang dilakukan oleh kelompok 
pekebun.

g. Pengendalian kebakaran lahan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, 
pengananan pasca kebakaran lahan dan penyelamatan.

h. Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan 
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yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya 
kebakaran lahan.

i. Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.

j. Penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang 
meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka 
menangani suatu areal setelah terbakar.

k. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk 
mendukung pengendalian kebakaran lahan.

l. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

m. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

n. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur Pencegahan Penanggulanan Kebakaran ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Persiapan dan Pencegahan 

a. Manager ICS membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran yang dipimpin oleh ketua satgas. Ketua satgas 
diangkat dan bertanggung jawab kepada manager ICS.

b. Satgas bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran di areal kebun-kebun anggota kelompok 
pekebun. 

c. Ketua satgas melakukan identifikasi dan pemetaan areal lahan yang rawan 
kebakaran.

d. Ketua satgas menyiapkan, memastikan, dan memelihara peralatan untuk 
mencegah terjadinya kebakaran.

e. Inventaris peralatan disediakan oleh ketua satgas atas persetujuan dari 
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manager ICS terkait jenis, jumlah, dan anggaran pengadaan barangnya.
f. Ketua satgas memimpin dan melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran 

secara periodik.
g. Ketua satgas melakukan pelaporan kesiapan tim satgas dan kegiatan 

pencegahan secara berkala setiap bulan kepada manager ICS. 
7.2 Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran

a. Apabila terjadi kebakaran, satags melakukan isolasi dan pengendalian 
kebakaran di dalam kebun dengan dipimpin oleh ketua satgas.

b. Apabila kebakaran tidak dapat dikendalikan oleh  kekuatan satgas dan 
anggota kelompok, maka ketua satgas dan manager ICS meminta bantuan 
kepada BPBD dan polsek terdekat. 

c. Apabila kebakaran telah dapat dipadamkan, satgas melakukan investigasi 
asal api penyebab kebakaran tersebut dan membuat laporan kepada 
manager ICS.

d. Selanjutnya manager ICS menindaklanjuti laporan investigasi tersebut agar 
tidak terulang kembali  kebakaran. 

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

Penanggulanan Kebakaran

Satgas 

Kesiapan Tim dan Sarana Prasarana

Manager ICS Ketua Satgas

Pencegahan Kebakaran

Simulasi Tanggap Darurat 
secara Periodik

 Identifikasi areal 
potensial rawan 
kebakaran

 Koordinasi stakeholders

 Identifikasi kebutuhan 
Sarana Prasarana

 Pelatihan kompetensi SDM

Pemadaman Kebakaran 
oleh Satgas

Pemadaman Kebakaran 
oleh Tim Gabungan

Kebakaran 
Kecil

Kebakaran 
Sedang-Besar

InvestigasiPelaporan

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Pencegahan Penanggulangan 
Kebakaran ini untuk meminimalkan resiko potensi bahaya kebakaran lahan agar 
terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  
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10. Lampiran
a. Informasi areal yang rawan kebakaran
b. Ketersediaan peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran
c. Catatan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik

Lampiran-Lampiran
Informasi Areal yang Rawan Kebakaran

Peta Rawan Kebakaran

Keterangan Peta Rawan Kebakaran

No. Lokasi Rawan Nama Pekebun Potensi Kebakaran Upaya Mitigasi

Ketersediaan Peralatan untuk Mencegah Terjadinya Kebakaran

No. Jenis Barang Nomor Aset Jumlah Barang Lokasi Penyimpanan Penanggung 
Jawab

Catatan Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran Secara Periodik

No. Tanggal Kegiatan 
Simulasi

Lokasi Simulasi Peserta Simulasi Catatan Kejadian
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Standard Operational Procedure (SOP)
Pelestarian Keanekaragaman Hayati

1. Pendahuluan
Prinsip Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman 
hayati harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan 
kelestarian  sumber daya alam hayati  dan keseimbangan ekosistemnya. Ini 
merupakan bagian dari tanggung jawab kelompok pekebun sawit. 

Keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman sumber daya 
hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah (keanekaragaman genetik 
di dalam jenis), keanekaragaman antarjenis, dan keanekaragaman ekosistem. 
Perlindungan  keanekaragaman  sumberdaya  hayati diperlukan untuk menjamin 
kelestarian pemanfaatannya oleh manusia. 

Prosedur ini diperlukan agar pengurus kelompok dan tim ICS dapat melakukan 
upaya pelestarian keanekaragaman hayati secara kompak dan terintergasi. Dengan 
demikian keberadaan kebun kelapa sawit yang dikelola secara berkelompok justru 
dapat mendukung upaya pelestarian satwa dan tumbuhan langka.

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam menjamin kelestarian keanekaragaman 
hayati di dalam areal kebun kelompok.

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
upaya-upaya pelestarian satwa dan tumbuhan langka. 
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3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Identifikasi satwa dan tumbuhan langka
3.2  Mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan langka
3.3 Jaminan tidak ada satwa langka yang ditangkap/dipelihara oleh pekebun

4. Referensi
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa 
Mengenai Keanekaragaman Hayati). 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 
Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati.  

5. Definisi
a. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi 

dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, 
keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. 

b. Tumbuhan dan satwa langka adalah semua tumbuhan atau binatang yang 
hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat 
perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan 
yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Upaya  pelestarian keanekaragaman hayati  adalah upaya-upaya untuk 
menjaga kelestarian dan keseimbangan flora, fauna, tanah, air, dan ekosistem lainnya. 

d. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

e. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

f. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  
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6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur pelestarian keanekaragaman hayati ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1  Identifikasi satwa dan tumbuhan langka

a. Kegiatan identifikasi dilakukan untuk ngenali jenis satwa dan tumbuhan 
langka yang berada dalam areal kebun yang dikelola secara bersama dalam 
kelompok. 

b. Manager ICS membentuk tim identifikasi yang dipimpin oleh ketua tim.
c. Keanggotaan tim dan ketua tim ditunjuk dan diangkat oleh manager ICS.
d. Metode identifikasi dilakukan dengan purposive sampling yaitu pada lokasi 

yung diduga kuat merupakan habitat satwa atau tumbuhan langka di 
dalam areal kebun.

e. Teknik identifikasi dilakukan melalui observasi langsung (kunjungan 
lapangan) dan wawancara dengan anggota kelompok dan masyarakat 
lokal.

f. Hasil identifiksi satwa dan tumbuhan langka didokumentasikan dalam 
catatan identifikasi yang disusun oleh tim identifikasi, kemudian dilaporkan 
kepada manager ICS.

7.2  Mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan langka
a. Tim ICS melakukan edukasi kepada seluruh anggota kelompok bahwa 

upaya perlindungan satwa dan tumbuhan langka merupakan kewajiban 
yang harus dilakukan oleh seluruh anggota kelompok.

b. Hal yang penting untuk disampaikan dalam edukasi adalah larangan kepada 
anggota khususnya dan oleh pihak lain untuk melakukan perburuan, 
pengambilan, dan pemeliharaan satwa dan tumbuhan langka yang 
dilindungi oleh kelompok pekebun dan pemerintah.

c. Apabila point (b) di atas dilanggar oleh anggota kelompok, maka pengurus 
kelompok dapat memberikan sanksi berupa teguran dan atau dikeluarkan 
dari keanggotaan. 

d. Pemberhentian sebagai keanggotaan yang disebut dalam point (c) 
diputuskan dalam rapat musyawarah pengurus, dengan terlebih dahulu 
melakukan penyampaian surat teguran maksimal 3 kali kepada yang 
bersangkutan.
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e. Satwa dan tumbuhan langka yang disebut dalam point (b) dimuat dalam 
daftar jenis tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi oleh kelompok 
pekebun. 

f. Daftar tersebut yang dimaksud dalam point (e) disosialisasikan kepada 
seluruh anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya.

g. Upaya perlindungan satwa dan tumbuhan langka dilakukan dengan 
menetapkan areal hidupnya sebagai kawasan lindung. 

h. Kawasan lindung dipelihara oleh kelompok dan segala kegiatan di dalam 
kawasan lindung harus atas izin dari pengurus kelompok. Pengurus 
kelompok dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada manager 
ICS.

i. Anggota kelompok yang areal kebunnya ditetapkan sebagai kawasan 
lindung oleh kelompok, mendapatkan kompensasi dari kelompok.

j. Bentuk dan jenis kompensasi tersebut ditetapkan oleh pengurus kelompok. 
7.3  Jaminan tidak ada satwa langka yang ditangkap/dipelihara oleh pekebun

a. Kelompok tidak memperbolehkan kepada seluruh anggota untuk 
melakukan tindakan perburuan, penangkapan dan atau  pemeliharaan 
satwa langka yang dilindungi oleh kelompok dan pemerintah. 

b. Kelompok tidak memperbolehkan kepada seluruh anggota untuk 
memungut dan atau memelihara tumbuhan langka yang dilindungi oleh 
kelompok dan pemerintah.

c. Seluruh anggota membuat pernyataan tertulis kepada pengurus kelompok 
bahwa tidak melakukan tindakan melanggar yang disampaikan pada point 
(a) dan (b). 

d. Apabila terdapat anggota yang memelihara atau membudidayakan satwa 
dan tumbuhan langka maka harus seizin dari instansi pemerintah yang 
berwenang dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kelompok menjamin tidak ada anggota yang melanggar point (a) dan (b) di 
atas. 

f. Apabila terdapat pelanggaran point (a) dan (b) di atas, maka kelompok 
dapat memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan.

g. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan atau dikeluarkan 
sebagai anggota kelompok. 

h. Pemberian sanksi diputuskan dalam musyawarah pengurus.



77BAGIAN C.  KUMPULAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UNTUK PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP STANDAR ISPO PEKEBUN

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur

Pelestarian Keanekaagaman hayati

Tim Identifikasi Satwa 
dan Tumbuhan LangkaManager ICS

Pelestarian Satwa dan 
Tumbuhan Langka

Daftar Satwa dan 
Tumbuhan Langka

Pelaporan 

Kegiatan 
Identifikasi 

Surat Pernyataann 
Anggota 

Kawasan 
Dilindungi

Tidak terdapat satwa langka yang 
ditangkap oleh pekebun/pekerja pekebun

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Pelestarian Keanekaragaman Hayati 
untuk menjamin kelestarian tumbuhan dan satwa langka di dalam areal kebun. 

10. Lampiran
a. Form rencana dan realiasasi identifikasi satwa dan tumbuhan langka 
b. Form jaminan tidak ada satwa dan tumbuhan langka yang ditangkap/dipelihara 



78 MODUL II
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN

Lampiran-Lampiran

Rencana dan Realiasasi Identifikasi Satwa dan Tumbuhan Langka
A. Rencana Identifikasi Satwa an Tumbuhan Langka

1. Latar Belakang
2. Tujuan Identifikasi
3. Metodologi

- Purposive Sampling
- Lokasi Terindikasi Sebagai Habitat
- Teknik Pengambilan Data dan Informasi

4. Tim Identifikasi
5. Pihak yang akan Diwawancarai
6. Lokasi yang Observasi

B. Realisasi Identifikasi Satwa an Tumbuhan Langka
1. Deskripsi Lokasi Habitat Satwa dan Tumbuhan Langka
2. Hasil Temuan Satwa Langka
3. Hasil Temuan Tumbuhan Langka
4. Daftar Satwa Dan Tumbuhan Langka
5. Rekomendasi Upaya-Upaya Konservasi
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Jaminan Tidak Ada Satwa dan Tumbuhan Langka yang Ditangkap/Dipelihara

Surat Pernyataan 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Saya sebagai anggota kelompok/pekerja 
pekebun (coret salah satu),

Nama  :
NIK   :
Alamat   :

Menyatakan bahwa tidak akan pernah menangkap, mengambil, merusak, dan/
atau memelihara satwa dan tumbuhan langka sesuai dengan ketentuan pelestarian 
keanekaragaman hayati yang diputuskan dalam kelompok pekebun. 

Nama dan Tanda Tangan

(____________) 
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Kumpulan Standard Operating 
Procedure (SOP)

Prinsip 4. 
Penerapan 
Transparansi
1. SOP Transparansi Penjualan TBS Kelapa Sawit
2. SOP Pengelolaan dan Pelayanan 

Data & Informasi
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Transparansi Penjualan 
TBS Kelapa Sawit

Standard Operational Procedure (SOP)
Transparansi Penjualan TBS Kelapa Sawit

1. Pendahuluan
Prinsip transparansi penjualan TBS diterapkan dalam pengelolaan perkebunan sawit 
rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya penyampaian 
harga TBS secara transparan kepada anggota tercipta kepercayaan dan kelancaran 
proses penjualan TBS dari anggota melalui kelompok. 
Transparansi penjualan TBS dapat meningkatkan akuntabilitas kelompok yaitu 
dengan membuka seluas-luasnya akses informasi kepada anggota kelompok. 
Informasi harga TBS merupakan perihal yang krusial sehingga perlu disampaikan 
secara terbuka oleh kelompok, di mulai dari proses penentuan harga sampai dengan 
harga TBS pada tingkat anggota/pekebun. 
Dengan demikian kelompok pekebun memerlukan prosedur untuk merumuskan 
penjualan TBS dan kerjasama dengan pihak pembeli (pabrik/perusahaan).  sehingga 
tim ICS mudah untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam menyusun kerja sama penjualan TBS, 
penetapan harga TBS, dan  pembelian TBS anggota sehingga kelompok dapat 
mengelola kebun-kebun sawit secara efisien, efektif, dan menjamin tata laksana 
yang komprehensif. 

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
penjualan TBS secara transparan kepada anggota. 

3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Penetapan harga TBS kelompok
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3.2  Perumusan kerjasama penjualan TBS kelompok dengan perusahaan 
3.3  Pembelian TBS dari anggota
3.4  Penjualan TBS kepada pabrik/perusahaan

4. Referensi
a. Peraturan Menteri Pertanian No. 395//Kpts/OT. 140/11/2005 Tentang Pedoman 

Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi 
Pekebun. 

b. Peraturan Gubernur …………. Nomor…….Tahun ………. tentang Pedoman 
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi 
Pekebun di ……….. ……. 

5. Definisi
a. Transparansi atau keterbukaan adalah informasi yang berkaitan dengan 

kelompok pekebun tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh 
anggota kelompok. 

b. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah 
segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.

c. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara 
Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala 
tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun. 

d. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk 
membayar harga yang telah dijanjikan. 

e. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

f. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

g. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  
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6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur transparansi penjualan TBS kelapa sawit ini adalah 
manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Penetapan harga TBS kelompok

a. Harga TBS kelompok merupakan acuan bagi tim ICS untuk membeli TBS dari 
kebun anggota untuk dijual melalui kelompok kepada pabrik/perusahaan 
yang telah menjalin perjanjian kerjasama.

b. Harga TBS yang dimaksud adalah harga yang telah ditetapkan oleh 
Dinas Perkebunan Provinsi melalui rapat pembahasan yang dihadiri oleh 
perwakilan kelompok, pabrik/perusahaan, dan dinas perkebunan.

c. Harga TBS yang ditetapkan tersebut adalah harga TBS menurut umur 
tanaman kelapa sawit di lokasi pabrik/perusahaan. 

d. Kelompok berkewajiban menyampaikan hasil rapat penetapan harga TBS 
kepada seluruh anggota.

e. Kelompok berkewajiban daftar harga TBS kepada seluruh anggota melalui 
papan informasi yang diletakkan di kantor sekretariat kelompok. 

f. Kelompok berkewajiban melakukan pembaharuan harga TBS dari hasil 
penetapan harga oleh dinas secara periodik sesuai dengan fluktuasi harga 
yang terjadi. 

g. Atas dasar harga TBS tersebut yang dimaksud pada point (c), manager ICS 
menindaklanjuti dengan menjalin perjanjian kerjasama dengan pabrik/
perusahaan tersebut.

h. Atas dasar harga TBS tersebut yang dimaksud pada point (c), manager ICS 
menghitung harga TBS pada tingkat kebun anggota 

7.2 Perjanjian kerjasama penjualan TBS kelompok 
a. Manajer ICS melakukan komunikasi dengan pihak pabrik/perusahaan 

untuk menindaklanjuti realisasi kerjasama melalui perjanjian kerjasama jual 
beli TBS.

b. Manajer ICS atas persetujuan pengurus kelompok melakukan 
penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pabrik/perusahaan.

c. Salinan dokumen perjanjian kerjasama disampaikan kepada dinas 
perkebunan setempat. 

d. Dokumen perjanjian kerjasama tersebut diarsipkan di sekretariat kelmpok 
dan dibuka akses seluas-luasnya bagi anggota untuk mengetahuinya.
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7.3 Pembelian TBS dari anggota
a. Berdasarkan harga TBS hasil perjanjian kerjasama tersebut, tim ICS 

melakukan kalkulasi penetapan harga pada tingkat kebun/anggota. 
b. Harga TBS tingkat kebun dikalkulasi dengan memperhitungkan biaya 

transportasi, biaya tenaga kerja pengangkutan, iuran kelompok, dan biaya-
biaya lainnya yang disepakati dan diputuskan dalam rapat kelompok.

c. Besarnya biaya-biaya operasional tersebut ditetapkan dalam rapat anggota.
d. Besarnya iuran kelompok dtetapkan dalam rapat anggota dan pengurus.
e. Tim ICS membuat catatan pembelian TBS dari kebun anggota.

7.4 Penjualan TBS kepada pabrik/perusahaan
a. Tim ICS membuat catatan realisasi penjualan TBS.
b. Hasil realisasi penjualan TBS disampaikan dalam rapat kelompok secara 

periodik dan ditempel di papan informasi. 
c. Hasil realiasasi penjualan TBS diarsipkan di kantor sekretariat kelompok. 

8. Bagan Alur Prosedur
Bagan Alur Prosedur

Transparansi Penjualan TBS 

Rapat Penentuan Harga TBS
(kelompok, pabrik, dinas)

 Daftar Harga TBS  
Acuan  

Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama 
Antara Kelompok & Pabrik/perusahaan

Penandatanganan Perjanjian 
Kerjasama Penjualan TBS

Penyampaian Hasil Perjanjian 
kepada Dinas Perkebunan

Penyampaian Hasil Perjanjian 
kepada anggota

Rapat Penentuan Harga TBS 
Tingkat Kebun

Kesepakatan Harga TBS 
Tingkat Kebun

Penyampaian Informasi 
Harga TBS kepada anggotaPembelian TBS anggota

Catatan Realisasi 
Pembelian TBS dari 

anggota

Penjualan  TBS kepada 
Pabrik

Catatan Realisasi 
Penjualan TBS 
kepada pabrik

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) transparansi penjualan TBS ini untuk 
menjamin transparansi dan kredibilitas  kelompok dalam pengelolaan usaha kebun 
agar dapat terwujud pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan. 
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10. Lampiran
a. Form daftar harga TBS kelapa sawit pekebun 
b. Form perjanjian kerjasama penjualan TBS ke pabrik/perusahaan
c. Form catatan realisasi pembelian TBS dari anggota
d. Form catatan realisasi penjualan TBS kepada pabrik 

Lampiran-Lampiran

Form Daftar Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun*)  

Nama Kelompok :
Alamat Sekretariat :
Nama Pabrik/Perusahaan :
Nomor Perjanjian Kerjasama :

Periode Harga TBS Kelompok 
Per Bulan xx Tahun xxxx

Umur Tanaman
(Tahun)

Harga Pabrik
(Rp)

Harga Kelompok
(Rp)

Keterangan

1

2

…

…

25

Pengesahan Kelompok
Tanggal :

Manager ICS
(Nama dan Pengesahan Pengurus)

*) Daftar ini ditempel di papan informasi sekretariat kelompok sebagai bukti transparansi harga TBS.

Pasal 8
Bila terjadi force majeure seperti:
a. Bencana alam
b. Huru-hara, kerusuhan, dan sejenisnya. 
Maka pihak pertama tidak dapat menuntut denda karena keterlambatan yang disebabkan 

oleh pihak pertama.

Pasal 9
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat 
untuk:
a. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama
b. Bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak memuaskan kedua belah pihak, maka 
perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 10
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan 
dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang 
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat di : -----
Tanggal   : -----

Pihak Pertama

(……………………………..)

Pihak Kedua

(…………………………)
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Format Perjanjian Kerjama Penjualan TBS
Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar

Perjanjian Jual Beli TBS Antara:
PT…………Dengan …………

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama     :

Alamat   :
Bertindak untuk dan atas nama PT………selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama     :
Alamat   :

Bertindak untuk dan atas nama kelompok tani selanjutnya disebut pihak kedua.

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari 
kebun milik pihak kedua yang akan diuraikan dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1
Pihak pertama bersedia membeli Tandan Buah Segar (TBS) di desa ……

Pasal 2
Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak kedua adalah berdasarkan franco PKS PT…..

Pasal 3
(1) Pemanenan dari seluruh areal kebun sawit dilakukan berdasarkan heri terima yang diatur 

bersama PT…….
(2) Penyerahan tandan buah segar (TBS) harus disertai dengan surat pengantar/penyerahan (DO) 

sesuai kesepakatan bersama

Pasal 4
Jumlah Tandan Buah Segar (TBS) pihak kedua per harinya disesuaikan dengan kemampuan pabrik 
dan mempunyai kriteria buah yang baik seperti:
a. Tandan Buah Segar (TBS) harus dalam keadaan matang sesuai dengan kriteria panen
b. Berat Tandan Buah Segar (TBS) yang dibeli minimal 6 kg keatas

Pasal 5
Mutu panen pihak kedua harus memuhi persyaratan dari PT…. sebagai berikut:
a. Fraksi 00 dan 0 tidak diterima
b. Fraksi 2 dan 3 dengan jumlah minimal 60%
c. Fraksi 5 maksimal 5%
d. Brondolan 1,25% dari berat TBS keseluruhan
e. Tandan tidak boleh bertangkai panjang

Pasal 6 
a. Harga TBS merupakan harga standar yang ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh gubernur;
b. Harga TBS dapat berubah setiap bulan atau waktu sesuai dengan standar penghitungan oleh tim.

Pasal 7
Pembayaran dilakukan setelah TBS tiba dan dilakukan cek oleh Pabrik sesuai mutu dan standar harga 
yang telah ditetapkan pada bulan berjalan.
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Pasal 8
Bila terjadi force majeure seperti:
a. Bencana alam
b. Huru-hara, kerusuhan, dan sejenisnya. 
 Maka pihak pertama tidak dapat menuntut denda karena keterlambatan yang disebabkan oleh 

pihak pertama.

Pasal 9
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk:
a. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama
b. Bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini 

akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 10
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat 
rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh Pihak 
Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat di : -----
Tanggal   : -----

Pihak Pertama

(……………………………..)

Pihak Kedua

(…………………………)
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Form catatan realisasi pembelian TBS dari anggota
Slip Pembelian TBS dari Anggota

Nama Anggota :

Nomor Anggota  :

Lokasi Kebun : 

Tanggal Panen  :

Nama Pengangkut :

Volume TBS        : ------ Ton 

Harga TBS/ton     : ------ Rp/ton (harga per tanggal pengambilan)

Total harga TBS    : Rp -------

Nama dan Tanda Tangan

-----------                                                 --------------

(Anggota)                                                (Pengangkut) 

Catatan:

●	 Slip ini dibuat rangkap 3 (tiga)
●	 Slip 1 (asli) dipegang anggota pemilik kebun
●	 slip 2 (dua) salinan dipegang penggangkut dari kelompok
●	 Slip 3 (tiga) salinan untuk arsip kelompok
●	 Slip asli digunakan untuk pencairan uang pembelian di sekretariat kelompok.
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Catatan Komulatif Pembelian TBS dari Anggota

Nama Anggota  :

Nomor Anggota :

Lokasi Kebun  : 

Komulatif Pembelian TBS dari Anggota

Tanggal
Pembelian Total Volume (Ton) Harga (Rp/ton) Komulatif Volume 

(Ton)
Komulatif Nilai 

Harga (Rp)

Catatan:

●	 Lembar catatan ini disimpan di sekretariat kelompok.
●	 Diisi berdasarkan bukti “Slip Pembelian TBS dari Anggota”. 
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Form catatan realisasi penjualan TBS ke pabrik
Slip Pengangkutan TBS ke Pabrik

Tanggal Pengangkutan  :

Nama Sopir Truk       :

Nomor Plat Truk       :

Volume TBS      : ------ Ton 

Nama dan Tanda Tangan

-----------                                                   --------------

(Sopir)                                                (Penerima/Grader) 

Catatan:

●	 Slip ini dibuat rangkap 2 (dua)
●	 Slip 1 (asli) untuk arsip kelompok
●	 slip 2 (dua) salinan dipegang sopir
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Catatan Harian Komulatif Penjualan TBS ke Pabrik*)

Tanggal Penjualan 
TBS

Nama Sopir 
Pengangkut & Nomor 

Plat Truk

Nama Penerima TBS 
di Pabrik

Volume TBS
(Ton)

Komulatif Volume 
Harian 
(Ton)

*) Catatan ini disimpan di sekretariat kelompok

Catatan Bulanan Komulatif Penjualan TBS ke Pabrik*)

Bulan &
Tahun Nama Pabrik Volume TBS

(Ton)

Komulatif Volume 
Harian 
(Ton)

Januari 2021

Desember 2021

*) Catatan ini disimpan di sekretariat kelompok
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Pengelolaan dan Pelayanan 
Data & Informasi

Standard Operational Procedure (SOP)
Pengelolaan dan Pelayanan Data & Informasi

1. Pendahuluan
Prinsip transparansi penjualan TBS diterapkan dalam pengelolaan perkebunan sawit 
rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya penyampaian 
harga TBS secara transparan kepada anggota tercipta kepercayaan dan kelancaran 
proses penjualan TBS dari anggota melalui kelompok. 
Penyediaan data dan informasi oleh kelompok adalah bentuk kesungguhan 
kelompok dalam mengelola perkembangan harga TBS dan perihal perkembangan 
informasi lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan nilai harga 
TBS. Data dan informasi yang telah dikelola oleh kelompok dibuka seluas-luasnya 
untuk diakses oleh anggota kelompok dan parapihak yang membutuhkannya 
sehingga transparansi harga dapat diwujudkan.
Prosedur ini diperlukan agar kelompok dapat melakukan pengolahan dan 
pelayanan data dan informasi kepada parapihak untuk penggunaan yang dapat 
dipertangungjawabkan. Dengan demikian kelompok dapat menerapkan prinsip 
transparansi kepada anggota dan parapihak untuk menjamin akuntabilitas 
kelompok.

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam mengelola  dan membuka akses data 
dan inforamsi kepada parapihak sehingga dapat terwujud kelompok yang 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
pengelolaan serta pelayanan data dan informasi. 
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3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Pengelolaan Data dan Informasi 
3.2  Pemberian informasi kepada parapihak
3.3  Tanggapan atau pelayanan informasi

4. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
b. Peraturah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok.

5. Definisi
a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik 

b. Pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab 
di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 
informasi. 

c. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

d. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur 
dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

e. Parapihak/pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki 
hubungan atau pengaruh terhadap keberadaan kelompok yang dinilai oleh 
kelompok (pengurus dan anggota) bukan merupakan pihak yang berpotensi 
merugikan atau memberikan dampak buruh terhadap keberadaan kelompok 
dan pengelolaan kebun sawit secara berkelompok. 

f. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.
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g. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

h. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur pengelolaan dan pelayanan data & informasi ini 
adalah manager ICS. 

7. Prosedur  
7.1 Pengelolaan Data dan Informasi 

a. Pengelolaan data dan informasi kelompok dikelola oleh pengeloa data dan 
informasi.

b. Pengelola data dan informasi ditunjuk oleh manager ICS.
c. Pengelola data dan informasi melakukan pekerjaan pelayanan informasi, 

pengelolaan informasi, dan dokumentasi data dan informasi. 
d. Struktur pengelola data dan informasi

e. Unit kerja pelayanan informasi bertugas melakukan pengelolaan pemberian 
informasi kepada parapihak dan  melakukan pelayanan informasi dari 
parapihak.

f. Unit kerja pengelolaan informasi bertugas melakukan pengumpulan informasi 
dari berbagai unit kerja dalam tim ICS dan pengurus kelompok dan 
melakukan peemilahan dan analisa terhadap informasi yang dimaksud.

Tim Data & Informasi

PengarsipanPelayanan Informasi

Pengelolaan Informasi
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g. Unit kerja pengarsipan bertugas melakukan penyimpanan data dan 
informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy di sekretariat kelompok. 

7.2 Pemberian informasi kepada parapihak
a. Setiap informasi kelompok bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

Pengguna Informasi Publik. 
b. Informasi kelompok yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia adalah informasi tertentu 

yang ditetapkan secara seksama oleh pengurus kelompok yang apabila 
disampaikan dapat menimbulkan dampak negative terhadap kelompok, 
anggota, dan publik. 

d. Pemberian informasi kepada parapihak dengan tetap memegang prinsip 
kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan sesuai dengan tujuan pemberian 
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pemberian data dan informasi disampaikan kepada parapihak, di antaranya: 
pemerintah daerah, anggota, non anggota, swasta, perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan mempertimbangkan point (c) 
dan (d). 

7.3 Tanggapan atau pelayanan informasi
a. Setiap Informasi harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi  dengan 

cepat dan tepat.
b. Parapihak yang menyampaikan permintaan informasi harus dalam bentuk 

surat permohonan tertulis (kertas/e-mail) yang ditujukan kepada pengurus 
kelompok.

c. Tim data dan informasi mencatat surat dan isi surat permintaan data dan 
informasi, serta melaporkan kepada manager ICS.

d. Manager ICS mempertimbangkan dan menilai kelayakan data dan informasi 
yang diminta sesuai dengan bagian 7.2 point (d)

e. Setelah manaegr memberikan keputusan, tim data dan informasi 
menyelesaikan pelayanan informasi dalam tenggat waktu selama-lamanya 
selama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak permintaan informasi dari pemangku 
kepentingan yang bersangkutan. 
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8. Bagan Alur Prosedur
Bagan Alur Prosedur

Pengelolaan dan Pelayanan Data & Informasi 

Pemberkasan  Informasi Oleh 
Pengelola Data & Informasi

PengarsipanSurat Permintaan Informasi Verifikasi Oleh Pengelola  
Data & Informasi

Manager ICS

Pemangku 
Kepentingan

Surat Tanggapan

Tidak Ya

Pelayanan Data & 
Informasi

Pemangku 
Kepentingan

Pemberian 
informasiManager ICSPemberkasan  Informasi Oleh 

Pengelola Data & Informasi

Perihal Informasi Bersifat 
Umum & Tidak Rahasia

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Data 
& Informasi ini untuk menjamin transparansi dan kredibilitas  kelompok dalam 
pengelolaan usaha kebun agar dapat terwujud pengelolaan kebun sawit yang 
akuntabel. 

10. Lampiran
a. Form rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan
b. Form rekaman pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari 

pemangku kepentingan. 
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Lampiran-Lampiran

Form Rekaman Pemberian Informasi Kepada Pemangku Kepentingan

No. Tanggal Pemangku 
Kepentingan

Nomor Surat 
Kelompok

Perihal Informasi yang 
Disampaikan

Form Rekaman Pelayanan Informasi 

No. Tanggal Pemangku 
Kepentingan

Nomor Surat 
dari Pemangku 
Kepentingan

Perihal 
Informasi 

yang Diminta

Tindak Lanjut

Tanggal Surat 
Tanggapan 
Kelompok

Isi Perihal 
Tanggapan
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101

Kumpulan Standard 
Operating Procedure (SOP)

Prinsip 5. 
Peningkatan 
Usaha secara 
Berkelanjutan
1. SOP Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Peningkatan Usaha
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Logo Kelompok 
Pekebun

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE

Nomor Dokumen:
Tanggal: 

Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Peningkatan Usaha

Standard Operational Procedure (SOP)
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Peningkatan Usaha

1. Pendahuluan
Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan diterapkan dalam pengelolaan 
perkebunan sawit rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya 
perencanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan 
usaha. 
Peningkatan usaha merupakan upaya kelompok meningkatkan kinerja usaha 
kelompok pekebun dalam konteks manajemen kelompok dan pengembangan 
usaha perkebunan kelapa sawit secara berkelompok. Kinerja adalah tingkat 
keberhasilan kelompok pekebun dalam mencapai misi dan tujuan dibentuknya 
kelompok pekebun yaitu menyejahterakan anggota dan usaha kebun yang 
berkelanjutan. Tujuan peningkatan usaha adalah untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi sehingga produktifitas dan manfaat produksi kelapa sawit dapat 
diperoleh secara berkelanjutan. 
Dengan demikian kelompok pekebun memerlukan prosedur untuk merumuskan 
perencanaan usaha dan tata cara pelaksanaan rencana usaha sehingga tim ICS 
mudah untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

2. Maksud dan Tujuan
2.1  Maksud

Standard Operational Procedure (SOP) dimaksudkan untuk menjadi pedoman 
bagi manajemen kelompok dalam menyusun rencana usaha dan menjalankan 
rencana kegiatan usaha sehingga kelompok dapat mengelola kebun-kebun 
sawit secara efisien, efektif, dan menjamin tata laksana yang komprehensif. 

2.2  Tujuan
Prosedur ini memiliki tujuan untuk memandu pelaksana ICS dalam melakukan 
perencanaan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha kebun kelapa sawit secara 
berkelompok. 
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3. Ruang Lingkup
Standard Operational Procedure (SOP) ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
3.1  Identifikasi potensi
3.2  Perumusan rencana peningkatan usaha 
3.3  Pelaksanaan kegiatan peningkatan usaha 
3.4  Monitoring dan evaluasi kegiatan 

4. Referensi
a. Anggaran Dasar Kelompok  
b. Anggaran Rumah Tangga Kelompok 

5. Definisi
a. Identifikasi potensi adalah upaya penilaian sumberdaya yang miliki oleh 

kelompok pekebun, baik dari aspek sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 
teknologi, dan modal usaha. 

b. Rencana kegiatan usaha adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
kelompok selama kurun waktu tertentu. 

c. Pelaksanaan kegiatan usaha adalah realisasi kegiatan usaha yang didasarkan 
pada rencana kegiatan usaha yang telah disusun sebelumnya.

d. Monitoring dan evaluasi adalah tindakan pemantauan dan penilaian terhadap 
pelaksanaan kegiatan untuk mengukur efektifitas pencapaian target peningkatan 
usaha. 

e. ICS (Internal Control System) adalah sistem kendali internal yang diwujudkan 
dalam bentuk SOP/prosedur untuk menjamin pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang memenuhi standar ISPO.

f. Tim ICS adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus kelompok untuk 
menjalankan dan memastikan semua prosedur dan pelaksanana prosedur 
dapat dijalankan dengan baik. 

g. Manager ICS adalah pimpinan di dalam tim ICS yang bertugas mengkoordinir 
dan melaksanakan manajerial operasional teknis kelompok dalam mengelola 
perkebunan sawit secara berkelompok.  

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan 
Usaha  ini adalah manager ICS. 
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7. Prosedur  
7.1  Identifikasi potensi

a. Tim ICS melalui pertemuan kelompok menentukan beberapa perihal, yaitu:
- menetapkan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang 

dalam kurun waktu tertentu (3 s/d 5 tahun) ke depan. Kondisi yang 
diharapkan tersebut ditetapkan sebagai dampak yang diharapkan.

- menginventarisasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang 
(Analisis SWOT). 

- menentukan langkah strategis apa saja yang akan dilakukan untuk 
mewujudkan dampak yang diharapkan tersebut.

b. Hasil pertemuan tersebut yang berupa rumusan dampak dan langkah 
strategis didokumentasikan dalam Berita Acara Hasil Pertemuan Kelompok.

c. Berdasarkan Berita Acara tersebut, tim ICS selanjutnya melakukan 
pembahasan secara lebih detail yaitu dengan menjabarkan langkah strategis 
menjadi program kerja kelompok untuk perbaikan/peningkatan usaha. 

7.2  Perumusan rencana peningkatan usaha 
a. Program kerja didetailkan ke dalam uraian kegiatan utama, kegiatan teknis, 

deskripsi kegiatan, target hasil, waktu pelaksanaan, penanggung jawab 
pelaksanaan kegiatan, dan anggaran yang dialokasikan. 

b. Tim ICS menyusun dokumen perencanaan peningkatan usaha dan 
membahas dalam pertemuan kelompok untuk mendapatkan persetujuan 
perencanaan usaha kelompok.

c. Dokumen perencanaan peningkatan usaha disahkan oleh pengurus 
kelmpok dan didokumentasikan oleh kelompok.

d. Perencanaan kegiatan disosialisasikan kepada seluruh anggota untuk 
menumbuhkan partisipasi dan dukungan kelancaran terhadap pelaksanaan 
kegiatan. 

e. Tim ICS adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan 
yang tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut.

7.3  Pelaksanaan kegiatan peningkatan usaha 
a. Sesuai dengan perencanaan peningkatan usaha, penanggung jawab 

pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dimaksud.
b. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada manajer ICS.
c. Pelaksana kegiatan membuat rencana pelaksanaan kegiatan (term of 

reference) untuk disetujui oleh manajer ICS. 
d. Penggunaan anggaran dan kebutuhan lainnya didasarkan pada ToR yang 
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telah disetujui oleh manajer ICS. 
e. Pelaksana membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada manajer ICS.

7.4  Monitoring dan evaluasi kegiatan 
a. Manajer ICS berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) 

pelaksanaan kegiatan.
b. Monev bertujuan untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan didasarkan pada perencanaan kegiatan usaha yang 
telah ditentukan.

c. Hasil monev digunakan untuk perbaikan kinerja tim ICS dan penilaian 
terhadap pencapaian dampak yang diharapkan melalui penyesuaian/
perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan. 

d. Hasil monev disampaiakan secara transparan kepada tim ICS dan seluruh 
anggota kelompok. 

8. Bagan Alur Prosedur

Bagan Alur Prosedur
Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Usaha

Identifikasi Potensi Rencana Peningkatan 
Usaha

Pertemuan 
Kelompok

Kajian Dokumen & 
Kajian Lapangan

Tim ICS

ToR Kegiatan

Pelaksana

Pelaksanaan 
Kegiatan

Laporan  Pelaksanaan 
Kegiatan

Pengarsipan 
DokumenManajer  ICS

Manajer  ICS

Sosialisasi 
Kepada 
Anggota

9. Penutup
Demikian Standard Operational Procedure (SOP) Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Peningkatan Usaha ini untuk menjamin efektifitas dan efisiensi usaha 
kebun agar dapat terwujud pengelolaan kebun yang produktif dan berkelanjutan. 
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10. Lampiran
a. Form Perencanaan Kegiatan Peningkatan Usaha
b. Form Rencana Pelaksanaan Kegiatan
c. Form Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Usaha
d. Form Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran-Lampiran
Form Perencanaan Kegiatan Peningkatan Usaha

Profil Kelompok:
Nama    :
Alamat  :
Wilayah Kerja :
Luas Kebun    :

Rencana Strategis Kelompok
(Uraian bersumber pada AD/ART dan hasil pertemuan kelompok) 
Visi & Misi Kelompok : 

Tujuan kelompok :

Dampak yang diharapkan :

Analisis SWOT:
(Uraian bersumber pada AD/ART dan hasil pertemuan kelompok) 
Kekuatan:

Kelemahan:

Tantangan:

Peluang: 

Langkah Strategi:
(Uraian upaya yang akan dilakukan didasarkan pada dampak yang diharapkan 
dan analisis SWOT, serta identifikasi kebutuhan di lapangan)
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Program Kerja Tahun xxxx s/d xxxx:
(uraian bagian ini bersumber dari perumusan program oleh tim ICS yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Kelompok) 

Rencana Kegiatan Tahun xxxx s/d xxxx

Nama Program 1. : 

No. Nama 
Kegiatan

Deskripsi 
Kegiatan

Target 
Kegiatan

Waktu 
Pelaksanaan

Anggaran Penanggung 
Jawab

Nama Program 2. : 

No. Nama 
Kegiatan

Deskripsi 
Kegiatan

Target 
Kegiatan

Waktu 
Pelaksanaan

Anggaran Penanggung 
Jawab

Persetujuan dan Pengesahan Perencanaan Peningkatan Usaha
Tanggal :

(Nama dan Pengesahan Pengurus)
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Form Rencana Pelaksanaan Kegiatan (ToR Kegiatan)
Nama Program Kerja :

Nama Kegiatan :

Latar Belakang :

Tujuan :

Hasil Yang Diharapkan:

Peserta:

Rencana Pelaksanaan:
(Tempat, waktu, susunan kegiatan, dst)

Kebutuhan Biaya :

Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kegiatan
Tanggal:

(nama dan pengesahan manajer ICS)

Form Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Usaha
Nama Program Kerja :

Nama Kegiatan :

Proses Pelaksanaan Kegiatan:

Hasil Kegiatan:

Tindak Lanjut:

Realisasi Anggaran:

Dibuat oleh:
(nama dan tanda tangan pelaksana)

Form Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
No. Program Kegiatan Sasaran Target Hasil Efektifitas Hambatan Rekomendasi
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