
Pendahuluan
Indonesia, sebagai salah satu anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut aktif 
dalam perumusan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 
Development Goals yang biasa disingkat 
dengan SDGs 2030. Tujuan-tujuan tersebut 
kemudian disepakati dalam dokumen 
Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Memperbaiki 
agenda Millenium Development Goals atau 
biasa dikenal dengan MDGs 2015, komitmen 
global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
2030 yang meliputi 17 Tujuan (Gambar 
1) dan 169 Target mulai dari pengentasan 
kemiskinan hingga kemitraan internasional 
tersebut harus dicapai pada tahun 2030.
Pemerintah Indonesia untuk memastikan 
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tercapainya tujuan-tujuan tersebut 
menerbitkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan ini 
mengatur penyelarasan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang 
operasionalisasinya kemudian dituangkan 
dalam Rencana Aksi Nasional TPB (RAN 
TPB) dan Rencana Aksi Daerah TPB (RAD 
TPB) di tingkat Provinsi berjangka waktu 
5 (lima) tahunan. Perpres tersebut juga 
menetapkan Tim Koordinasi Nasional 
dengan Dewan Pengarah dipimpin langsung 
Presiden dan Wakil Presiden. 

Peluang Strategis Identifikasi Potensi 
Kontribusi Pengelolaan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Terhadap Capaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
2030 (SDGs) di Indonesia

Herryadi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia
Tazkiyah Syakira, SPOS Indonesia



Gagasan keberlanjutan pada sektor kelapa 
sawit mengemuka mulai tahun 2000-
an saat pemberlakuan target 100 persen 
minyak sawit berkelanjutan di Belanda, 
Inggris, Perancis, dan Jerman. ISPO 
(Indonesia Sustainable Palm Oil) atau Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan 
inisiatif penting baik sebagai bagian dari 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia, 
sekaligus merespon agenda keberlanjutan 
di tingkat global. Hal penting dalam inisiatif 
ini adalah pengembangan standar nasional 
ISPO yang telah diinisiasi sejak tahun 2011 
untuk pengelolaan kebun dan pengolahan 
kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian pada 
tahun 2020, perkembangan terkait ISPO 
dipertegas dengan disahkannya Peraturan 
Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang 
Sistem Perkebunan Berkelanjutan Indonesia 
serta regulasi turunannya, dimana, standar 
ISPO tersebut mengalami penyempurnaan 
maupun penguatan, karena didukung 

Gambar 1. Tujuh belas cakupan tujuan pembangunan berkelanjutan
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Perpres ini memerintahkan penyelarasan 
program pembangunan setiap kementerian 
dengan TPB, dan pada lampirannya secara 
spesifik menyebutkan tujuan dan target 
yang menjadi tanggung jawab kementerian, 
termasuk Kementerian Pertanian. 
Perkebunan dan industri kelapa sawit 
dengan posisi strategis dalam perekonomian 
nasional dan global, terutama terkait luas 
lahannya yang mencapai kurang lebih 14 juta 
hektar (SPOSI, 2020a), menjadi produsen 
terbesar yang berkontribusi mencapai 60% 
terhadap produksi global, atau sekitar 41,9 
juta ton CPO (GAPKI, 2018 dalam SPOSI, 
2020b), penyumbang hasil devisa ekspor 
terbesar di Indonesia dengan nilai USD 16,2 
miliar (Ditjenbun, 2017 dan BPS, 2016 dalam 
Bakhtiar et al., 2019), dan telah menggantikan 
produksi energi fosil dari batubara, sudah 
seharusnya berperan strategis juga dalam 
agenda TPB di Indonesia. 



dengan peraturan setingkat presiden (SPOSI, 
2020c). Keberadaan peraturan serta produk 
turunan terkait ISPO ini kemudian membuka 
peluang bagi perkebunan dan industri kelapa 
sawit untuk berkontribusi secara signifikan 
terhadap pencapaian TPB.

Prinsip ISPO lama  versus ISPO 
baru

Perbandingan ISPO lama dan ISPO 
baru

Perundangan terkait sistem sertifikasi 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
telah dimulai sejak tahun 2011 dengan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian 
(Permentan) No. 19/2011 tentang Pedoman 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 
(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). 
Permentan tersebut kemudian dicabut 
melalui diterbitkannya Permentan lanjutan 
pada tahun 2015 yaitu Permentan 11/2015. 
Dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk 
menguatkan sistem sertifikasi kelapa sawit 

di Indonesia, pada Maret 2020, diterbitkan 
Perpres No. 44 tahun 2020 yang berfungsi 
untuk melengkapi peraturan terkait 
sertifikasi ISPO yang telah ada sebelumnya. 
Lebih lanjutnya, disahkan pula Peraturan 
Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 
(Permentan) sebagai regulasi turunan, yang 
secara lebih khusus mengatur mekanisme 
penyelenggaraan dari sertifikasi ISPO itu 
sendiri.

Kehadiran Perpres 44/2020 ini membawa 
beberapa perspektif baru bagi implementasi 
ISPO di kedepannya, termasuk ruang lingkup 
baru yang mencakup kewajiban sertifikasi 
bagi pekebun individual maupun kelompok, 
struktur kelembagaan dalam ISPO, 
keberterimaan dan daya saing pasar, peran 
serta, serta sanksi maupun pengawasannya. 
Selain ruang lingkup, modifikasi yang cukup 
signifikan juga dilakukan pada prinsip-prinsip 
sertifikasi ISPO, dimana perbandingannya 
seperti berikut.

Tabel 1. Perbandingan prinsip sertifikasi ISPO sesuai Permentan 11/2015 dan Perpres 44/2020

Permentan 11/2015 Perpres 44/2020

1. Legalitas usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan 

primer dan lahan gambut
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan

2. Penerapan praktik perkebunan yang baik
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya 

alam, dan keanekaragaman hayati
4. Tanggung jawab terhadap pekerja
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat
6. Penerapan transparansi
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan
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Landasan perubahan pada prinsip 
dan PnC ISPO baru

Telah disampaikan sebelumnya terkait 
bagaimana dinamika sertifikasi ISPO di 
Indonesia terjadi, serta perkembangan 
terbaru dengan disahkannya Perpres 
No.44 tahun 2020 yang telah memperkuat 
posisi pelaksanaan sertifikasi tersebut, 
tidak hanya pada tingkat nasional, namun 
juga di level subnasional. Jika ditelusuri, 
tentunya penyempurnaan ini didasari pada 
banyak hal, dimana salah satunya mengenai 
transparansi pada mekanisme institusi 
sertifikasi ISPO serta susunan kriteria dan 
indikator di dalamnya (Fahamsyah et al, 
2021). Maka dari itu, dengan adanya Perpres 
terbaru ini, diharapkan dapat mengatasi isu 
tersebut. Isu yang dimaksud ialah terkait 
konsolidasi kelembagaan dan kebijakan antar 
kementerian/lembaga terkait yang kerap 
menjadi hambatan, dimana jika pelaksanaan 
ISPO diatur hanya melalui peraturan tingkat 
kementerian maka tidak akan seefektif jika 
payung hukumnya diatur pada level yang 
lebih tinggi seperti peraturan presiden. 
Terkait hal ini, pihak-pihak yang bersangkutan 
didalamnya ialah pihak yang melakukan 
konsolidasi kelembagaan dan kebijakan antar 
kementerian/lembaga terkait, diantaranya 
seperti Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 
Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan Kementerian 
Koordinator bidang Perekonomian (Fatimah 
et al, 2022). Meskipun begitu, peraturan 
di tingkat kementerian tetap menjadi 

instrumen penting dalam pelaksanaan 
dan perancangan bagaimana ISPO akan 
diselenggarakan. Diantaranya ialah 
rancangan prinsip, kriteria, dan indikator, 
hingga hal strategis yang perlu dilakukan 
untuk mendukung pelaksanaannya, mulai 
dari penanggungjawab dan komite ISPO, 
hingga pada kegiatan monitoring, evaluasi, 
serta analisis dampaknya.

Telah disampaikan sebelumnya terkait 
penyempurnaan pada prinsip ISPO, 
namun, perubahan tidak hanya terjadi pada 
aspek konseptual bagaimana ISPO akan 
dilakukan, namun juga pada siapa ISPO akan 
diterapkan. Sesuai peraturan yang baru ini, 
ISPO diwajibkan bagi semua pelaku usaha 
perkebunan, yaitu perusahaan dan pekebun, 
dengan maksud upaya mempertemukan 
dengan kebutuhan penguatan posisi 
pekebun (Fatimah et al, 2022). Satu hal 
yang juga menjadi sorotan penyempurnaan 
pelaksanaan ISPO kedepan, ialah terkait 
aspek legalitas, dimana keringanan dalam 
hal pemenuhan kriteria legalitas lahan 
diberikan, terutama untuk dokumen alas 
hak, Surat Keterangan Tanah (SKT), bukti 
jual-beli lahan, dan berbagai dokumen lahan 
tradisional lainnya (tidak mesti SHM/Surat 
Hak Milik) (Fatimah et al, 2022). 

Potensi kontribusi ISPO baru 
terhadap Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan

Dalam mengidentifikasi kontribusi prinsip-
prinsip ISPO baru terhadap TPB, kacamata 
analisa yang dirujuk berangkat dari kerangka 
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konseptual keberlanjutan yang lebih dikenal 
dengan Triple Bottom Line atau 3Ps (People, 
Planet, Profit). Secara skematik, kerangka 
ini menyorot titik temu pada irisan dari 
tiga lingkaran yang merepresentasikan 
beberapa aspek; keberlangsungan 
ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, 
dan keselarasan kehidupan sosial, serta 
melihat keseimbangan aplikasinya pada 
implementasi pembangunan keberlanjutan 
khususnya pada perkelapasawitan Indonesia 
(Fahamsyah et al, 2021). Namun, dengan 

tujuan untuk melihat potensi kontribusi 
dari pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan 
Indonesia melalui penerapan ISPO terhadap 
TPB, maka, kerangka konseptual yang lebih 
relevan dicakupkan pada artikel ini. Kerangka 
konseptual yang yang relevan terhadap 
TPB dikenal juga dengan Five Ps of SDGs 
dimana agenda rencana aksi perwujudan 
TPB mencakup 5 aspek, yaitu people, planet, 
prosperity, partnership dan peace (Mpabanga 
dan Sesa, 2020).

Gambar 2. Kerangka konseptual potensi kontribusi ISPO terhadap TPB
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Pada  proses  identifikasi  kontribusi      
prinsip ISPO terhadap TPB, artikel ini 
mempersandingkan rumusan standar 
keberlanjutan yakni “Prinsip – Kriteria 
– Indikator” dengan rumusan tujuan 
keberlanjutan pada TPB yaitu “ Tujuan 
– Target – Indikator”. Tujuan dari proses 
persandingan antara  kedua rumusan 
tersebut ialah untuk mengetahui sejauh 
mana tujuan keberlanjutan TPB telah 
diresonansikan pada rumusan standar 
keberlanjutan sesuai ISPO. Setiap 142 
indikator pada konsep baru standard ISPO 
dikenali kesesuaiannya terhadap tujuan 
TPB dengan cara mencermati konten atau 
maknanya.

Artikel ini kemudian mengidentifikasi 
bagaimana kesesuaian ISPO dengan 
tujuan TPB dengan dapat dikategorikan 
berdasarkan dengan pilar-pilar yaitu pilar 
people, prosperity, dan planet. Pilar tersebut 
juga konsisten dengan empat pilar TPB 
yang dikenal oleh pemerintah Indonesia 
(Bappenas, 2020), namun, dengan 
tambahan terkait pilar pembangunan hukum 
dan tata kelola atau governance. Hasil analisa 
pada artikel ini dapat dicermati pada tabel 
dibawah sebagai berikut.
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Keterangan:
kesesuaian indikator ISPO dengan TPB-2030 =                          =korelasi antar indikator TPB

Tujuan-tujuan 
TPB-2030 

Prinsip-prinsip 
ISPO baru

People Prosperity Planet
Tata 
kelo-
la

1 3 4 5 7 8 10 6 12 13 15 16

1 Kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan

2 Penerapan praktik perkebunan yang 
baik

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

4 Tanggung jawab terhadap pekerja

5 Tanggung jawab sosial dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat

6 Penerapan transparansi

7 Peningkatan usaha secara 
Berkelanjutan

Tabel 2. Identifikasi Kesesuaian Indikator ISPO baru dengan TPB



Kontekstualisasi ISPO dengan TPB

Pada pilar sosial (people), ISPO dapat 
menyumbang pencapaian empat tujuan 
yakni 1, 3, 4 dan 5. Pada tujuan 1 TPB,yaitu 
“mengakhiri kemiskinan dalam segala 
bentuk dimanapun”, terdapat tujuh target 
yang diukur melalui 14 indikator kemiskinan. 
Ditemukan bahwa Prinsip 1 ISPO berpeluang 
dapat berkontribusi melalui pemenuhan 
pada indikator terkait fasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat. Terdapat juga kesesuaian 
dalam beberapa indikator dibawah Prinsip 
4, yang mana membahas peningkatan 
kesejahteraan maupun kemampuan pekerja 
melalui pemenuhan hak-hak pekerja 
dan kondisi kerja yang layak. Kemudian 
pada Prinsip 5, terdapat indikator yang 
berkesesuaian dengan Tujuan 1 tersebut, 
dimana bentuk tanggung jawab sosial 
kemasyarakatan perlu dilakukan melalui 
kegiatan peningkatan kehidupan masyarakat 
di berbagai bidang, seperti pendidikan, 
kesehatan, prasarana, usaha, dan budaya. 

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
ke-3, yaitu “menjamin kehidupan yang sehat 
dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 
penduduk semua usia”, terdapat 4 target 
yang berfokus pada kesehatan ibu dan 
anak, serta kesehatan lingkungan. Terhadap 
tujuan ini, terdapat sepuluh indikator pada 
Prinsip 4 ISPO yang berpotensi memberikan 
kontribusi ke dalamnya, yakni pengelolaan 
limbah, pengelolaan B3 dan limbah B3, serta 
konservasi sumber air. Selanjutnya adalah 
Prinsip 5 pada indikator peningkatan kualitas 
hidup masyarakat. 

Tujuan ke-4, “menjamin kualitas pendidikan 
yang inklusif dan merata, serta meningkatkan 
kesempatan belajar sepanjang hayat bagi 
semua”, memiliki nilai yang bersesuaian 
dengan ISPO, yakni khususnya pada 

indikator terkait kemampuan dan partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan 
potensi kearifan lokal di bawah bentuk 
komitmen pertanggungjawaban sosial. 
Prinsip 5 pada ISPO ini, memiliki potensial 
untuk menyumbang pada tiga indikator 
peningkatan kehidupan masyarakat di 
berbagai bidang, khususnya pendidikan. 
Sementara untuk Tujuan TPB ke-5. 
yakni “mencapai kesetaraan gender dan 
pemberdayaan kaum perempuan” diukur 
dengan tiga indikator yaitu kebijakan 
responsif gender, penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan, dan perempuan di 
posisi managerial. Prinsip 5 ISPO berpotensi 
menyumbang pada Tujuan TPB ke-5 ini, 
yakni pada indikator yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak pekerja perempuan dengan 
penghapusan diskriminasi, dan penghapusan 
pekerja anak.  

Berikutnya pada pilar ekonomi (prosperity), 
tiga tujuan yaitu 7, 8 dan 10 berpeluang 
memperoleh kontribusi jika prinsip-
prinsip ISPO dipenuhi. Tujuan ke-7 yakni 
“menjamin akses energi yang terjangkau, 
andal, berkelanjutan dan modern untuk 
semua”, berkaitan dengan dua target 
dengan tiga indikator penduduk dengan 
elektrifikasi dan energi bersih, serta bauran 
energi terbarukan. ISPO dapat berkontribusi 
terhadap tujuan ini melalui pemenuhan pada 
Prinsip 4, khususnya pada indikator terkait 
pemanfaatan limbah limbah cair untuk 
energi listrik dan cangkang sawit untuk 
energi terbarukan. 

Tujuan ke-8, yakni “meningkatkan 
pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif menyeluruh 
dan pekerjaan yang layak untuk semua”, 
berkesesuaian dengan ISPO pada indikator 
terkait pertumbuhan PDB, produktivitas 
tenaga kerja, pemenuhan hak-hak pekerja, 
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serta pengangguran dan pekerja anak. 
Standard ISPO yang berkaitan adalah Prinsip 
1, 2, 4 dan 5. Pada Prinsip 1, terkait indikator 
legalitas lahan dan usaha. Pada Prinsip 2, 
terkait indikator sistem manajemen dan 
kondisi kerja yang layak. Pada prinsip 4, 
terdapat 31 indikator berkaitan dengan 
pemenuhan hak-hak pekerja termasuk 
untuk berserikat, penghapusan pekerja anak 
dan diskriminasi, kondisi kerja yang layak 
termasuk K3, serta fasilitasi peningkatan 
kesejahteraan. Pada Prinsip 5,berkaitan 
dengan indikator peningkatan kehidupan 
masyarakat di berbagai bidang. 

Tujuan ke-10 pada TPB yaitu “mengurangi 
ketimpangan di dalam dan antar negara”, 
meliputi empat target dengan indikator 
koefisien gini, inklusi, pengurangan 
diskriminasi, serta sistem upah dan jaminan 
sosial. Berdasar pada identifikasi yang 
dilakukan, prinsip ISPO yang potensial 
untuk menyumbang pada tujuan ini 
adalah Prinsip 1 melalui indikator terkait 
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. 
Kemudian, pada prinsip 4, dengan indikator-
indikator yang berkaitan dengan pemenuhan 

hak-hak pekerja, kondisi kerja yang layak, 
dan peningkatan kesejahteraan pekerja. 
Pada Prinsip 6 terkait dengan indikator 
tentang penetapan harga TBS yang adil dan 
transparan, hingga bentuk kesepakatan atas 
harga tersebut di level pekebun.

Selanjutnya pada pilar lingkungan hidup 
(planet), pemenuhan standar ISPO dapat 
menyumbang terhadap pencapaian tujuan 
6, 12, 13 dan 15. Untuk tujuan ke-6 dengan 
“menjamin ketersediaan serta pengelolaan 
air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua”, memiliki lima target dengan 
delapan indikator mengenai layanan air 
minum dan sanitasi, pemeliharaan kualitas 
air, dan pengelolaan terpadu sumber air. 
Pemenuhan Prinsip 2 dan 3 ISPO berpotensi 
menyumbang terhadap pencapaiannya. 
Prinsip 2. dengan indikator terkait 
konservasi tanah dan air, pengendalian 
hama dengan pengurangan pestisida, 
dan efisiensi penggunaan air. Sedangkan 
Prinsip 3 berkaitan dengan indikator untuk 
pemantauan air limbah, pengelolaan air 
limbah, dan pemanfaatan limbah B3.
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Tujuan ke-12 pada TPB yakni “menjamin pola 
produksi dan konsumsi yang berkelanjutan”, 
memiliki lima target dengan enam indikator 
terkait efisiensi sumberdaya alam dan 
jejak material, pengelolaan dan kemitraan 
pengelolaan limbah, serta pelaporan 
keberlanjutan. Prinsip ISPO yang berkaitan 
adalah prinsip 2, 3, 6 dan 7. Prinsip 2 
yaitu dengan indikator yang berhubungan 
dengan rangkaian produksi CPO, 
termasuk perencanaan kebun, perbenihan, 
pengendalian OPT, Good Agricultural 
Practices, pemanenan, pengangkutan hingga 
pengolahan TBS. Untuk Prinsip 3,yaitu pada 
indikator yang terkait pada pengelolaan 
limbah sesuai baku mutu, pembuangan dan 
pemanfaatan limbah, serta pengelolaan B3.  
Prinsip 6 dengan indikator terkait transparansi 
pemasok TBS, serta sistem rantai pasok 
yang mampu ditelusuri. Sementara untuk 
Prinsip 7 ISPO, berkaitan dengan indikator 
perbaikan usaha secara berkelanjutan. 

Selanjutnya pada Tujuan ke-13 TPB yaitu 
“mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya”, memiliki 
dua target dengan dua indikator terkait 
kapasitas ketahanan dan adaptasi dengan 
tindakan terintegrasi. Terdapat dua prinsip 
ISPO yang bersesuaian, yakni 2 dan 3. Prinsip 
2. dengan indikator yang berkesesuaian 
meliputi pembukaan lahan tanpa bakar 
dan pemenuhan aturan penanaman di 
lahan gambut. Prinsip 3. dengan indikator 
perlindungan ekosistem hutan primer dan 
gambut, pengelolaan dan pemanfaatan 
limbah, serta konservasi kawasan sumber 
air. Selain itu, masih pada Prinsip 3, potensi 
pada indikator terkait mitigasi Gas Rumah 
Kaca (GRK) turut berdampak pada tujuan 
ke-13 TPB ini.

Kemudian untuk Tujuan ke-15 pada 

TPB yaitu “melindungi, memulihkan, 
mendukung penggunaan berkelanjutan 
ekosistem daratan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi, 
menghambat dan memulihkan degradasi 
tanah, dan menghambat hilangnya 
keanekaragaman hayati” memiliki empat 
target dengan lima indikator proporsi luas 
hutan, situs penting keanekaragaman hayati, 
lahan terdegradasi, spesies satwa terancam 
punah, dan hidupan liar di perdagangan 
gelap. Terdapat tiga prinsip ISPO yang 
berkesesuaian yakni prinsip 1, 2, dan 3. 
Prinsip 1 dengan indikator terkait izin lokasi, 
izin pelepasan kawasan hutan, dan HGU. 
Kemudian, terdapat pula indikator yang 
berkaitan dengan kesesuaian penetapan tata 
ruang bagi lahan milik pekebun. Selanjutnya 
yaitu pada Prinsip 2 terkait indikator 
perlindungan ekosistem hutan primer dan 
gambut, serta pemenuhan aturan dalam 
budidaya pada lahan gambut. Terakhir, pada 
Prinsip 3 terkait indikator untuk pengelolaan 
dampak lingkungan, serta perlindungan nilai 
konservasi tinggi, keanekaragaman hayati 
dan areal rawan erosi.

Khusus berkaitan dengan pilar pembangunan 
hukum dan tata kelola (governance) tata 
kelola untuk pencapaian TPB pada tahun 
2030, identifikasi kesesuaian dilakukan pula 
terhadap Tujuan ke-16. yaitu “menguatkan 
masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses keadilan untuk semua, 
dan membangun kelembagaan yang efektif, 
akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”. 
Dalam tujuan ini terdapat 2 target dengan 
tiga indikator yang teridentifikasi disumbang 
pencapaiannya melalui pemenuhan standar 
ISPO, yakni pada prinsip 1, 2, 3, dan 6.  
Prinsip 1 yaitu dengan indikator penyelesaian 
hal-hal yang berkaitan dengan isu dan 

9 SPOS Indonesia



sengketa lahan, kemudian Prinsip 2 melalui 
indikator tentang pengelolaan kelembagaan 
di tingkat pekebun. Selanjutnya, Prinsip 3 
dengan indikator pelaporan baku teknis ke 
pemerintahan setempat, untuk hal yang 
berkaitan dengan gangguan sumber tidak 
bergerak sesuai perundangan. Kemudian, 
pada Prinsip 6 dengan indikator penerapan 
kode etik pencegahan korupsi bagi badan 
usaha, transparansi pada harga TBS, serta 
indikator pada mekanisme kesepakatan 
penjualan dan tersedianya informasi di 
tingkat pekebun.

Relevansi ISPO dengan TPB

Secara umum, hasil identifikasi sebagaimana 
tabel di bawah ini, 7 prinsip ISPO berpotensi 
menyumbang terhadap pencapaian 12 
Tujuan dalam TPB, yakni Tujuan 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 6, 12, 13, 15 dan 16. Potensi 
kontribusi terbesar adalah terhadap tujuan 
pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 
ekonomi (Tujuan 8), produksi dan konsumsi 
yang bertanggungjawab (Tujuan 12), dan 
perlindungan ekosistem daratan (Tujuan 15). 
Pemenuhan setiap prinsip ISPO memiliki 
potensi untuk berkontribusi terhadap 
setidaknya satu hingga mencapai enam 
tujuan yang termasuk pada TPB. Mengacu 
pada  Tabel 1, kesesuaian indikator ISPO 
dengan TPB telah disampaikan berdasarkan 
tingkatan kesesuaiannya serta korelasi 
diantara masing-masing tujuan TPB. 
Tingkatan kesesuaian dapat dilihat dengan 
semakin gelap indikator warna, maka 
semakin tinggi kesesuaiannya. 

Pada prinsip kedua ISPO, “Penerapan 
praktik perkebunan yang baik”, memiliki 
kesesuaian yang tinggi dengan tujuan TPB 
ke-12, dimana poin kontribusi berpusat 
pada bagaimana  rencana dan implementasi 
strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi 

dan produksi berkelanjutan dilakukan pada 
sistem produksi kelapa sawit sesuai ISPO. 
Menariknya, hal ini tidak diaplikasikan hanya 
kepada pelaku usaha namun juga pada 
pekebun sawit swadaya, dimana penerapan 
teknis budidaya dan pengangkutan kelapa 
sawit diperhatikan; dari tahap pembukaan 
lahan, perbenihan, penanaman pada lahan 
mineral maupun gambut, pemanenan, 
hingga pengangkutan Tandan Buah Sawit 
(TBS).

Kemudian pada prinsip ketiga ISPO, 
“Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya 
alam, dan keanekaragaman hayati”, terdapat 
kesesuaian yang tinggi pada tujuan TPB ke-12 
dan 15. Hal ini menyangkut pada kewajiban 
pelaku usaha dalam kesesuaiannya dengan 
izin lingkungan, seperti pengelolaan limbah, 
aturan kawasan lindung dan areal bernilai 
konservasi tinggi, biodiversity, dan potensi 
erosi bagi area tertentu. Jika diamati pada 
target dan indikator tujuan TPB ke-12 dan 15, 
prinsip ini berkaitan erat dengan sasarannya 
mengenai pembebasan dunia dari lahan 
yang terdegradasi, melalui penjaminan 
pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, 
serta pengelolaan bahan kimia yang sesuai 
dengan kerangka kerja maupun perjanjian 
internasional yang ada.

Pada prinsip keempat ISPO, “Tanggung 
jawab terhadap pekerja”, tujuan ke-8 TPB 
memiliki kesesuaian kontribusi yang tinggi 
dikarenakan penekanannya pada ruang 
lingkup perusahaan yang diharuskan untuk 
memastikan lingkungan kerja dimana tidak 
boleh ada kerja paksa, perbudakan, pekerja 
anak, diskriminasi, dan pelecehan seksual 
(Herryadi, 2021). Hal ini memiliki harmoni 
dengan tujuan ke-8 TPB dimana sebagian 
besar targetnya konsisten dengan ruang 
lingkup pada prinsip keempat ISPO tersebut.
Kemudian untuk arah korelasi antar indikator 
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TPB, mengartikan bahwa kesesuaian 
indikator ISPO di dalam satu tujuan TPB, 
berpengaruh pula pada indikator ISPO 
pada tujuan TPB yang lainnya. Pada hal ini, 
penerapan prinsip ISPO seperti kepatuhan 
legalitas, akan memiliki pengaruh dimana 
kepatuhan pada pengelolaan ekosistem 
sesuai ketentuan sertifikasi ISPO akan 
kemudian berpengaruh terhadap pola 
konsumsi yang lebih bertanggungjawab. 
Kemudian pengelolaan lingkungan hidup, 
SDA, dan keanekaragaman hayati serta 
penerapan praktik perkebunan yang sesuai 
pada prinsip GAP atau Good Agricultural 
Practices, akan mendukung konsumsi 
sumberdaya alam yang lebih berkelanjutan, 
seperti contohnya penggunaan lahan dan 
air yang lebih baik sehingga security dapat 
diraih dalam air dan sanitasi yang layak di 
areal sekitar perkebunan. Selanjutnya, ialah 
pada pelaksanaan tanggungjawab sosial 
dan pemberdayaan masyarakat melalui 
pemastian pekerjaan yang layak, dapat 
akhirnya meningkatkan kehidupan yang 
sehat dan sejahtera bagi pekebun sawit 
swadaya maupun masyarakat Indonesia 
secara general.

Pengembangan ke depan
Memperhatikan perkembangan hingga saat 
ini, diperlukan perbaikan dengan pendekatan 
continual   improvement  untuk  terus   mencapai 
yang terbaik. TPB sangat strategis dan 
pemerintah perlu mempertegasnya menjadi 
acuan bagi pencapaian keberlanjutan, 
termasuk bagi ISPO. Pemerintah dalam hal 
ini, harus meningkatkan kinerja perumusan 
kebijakannya yang menciptakan enabling 
environment agar pelaku swasta mau dan 
mampu mencapai keberlanjutan, terutama 
kepastian legalitas lahan dan usaha. Juga 
penyelarasan kebijakan antar kementerian 
– antar sektor agar pengembangan 
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mulai dari tataran budidaya, pengolahan 
hingga pemasaran menjadi satu kesatuan 
kekuatan ekonomi Indonesia di mata dunia. 
Selanjutnya, pemerintah sebagai penggagas 
sekaligus pemilik skema sertifikasi ISPO 
dengan pendekatan mandatory, memiliki 
keunggulan daya paksa mulai dari 



proses implementasi ISPO memetakan dan 
melakukan langkah yang tepat dan konsisten 
untuk menjawab berbagai isu gender dalam 
komoditas sawit. Terkait implementasi 
ISPO kedepannya, perlu diperhatikan lebih 
jauh terkait penerapan prinsip ISPO di 
dalam pelaksanaan bisnis maupun usaha 
kebun sawit, mengingat unit analisisnya 
yang bersifat mikro seperti yang telah 
dipaparkan di atas.  Dengan begitu, kajian 
terkait bagaimana implementasi penerapan 
prinsip ISPO dan  kepatuhan pada level unit 
analisis tersebut perlu ditinjau lebih jauh lagi 
guna mengamati bagaimana sertifikasi ISPO 
dapat berkontribusi bagi pencapaian TPB.

pengembangan hingga penerapan standard 
nasional ISPO dan tata kelola sertifikasi yang 
kredibel yang memperoleh legitimasi publik 
dan legitimasi pasar, di tataran domestik dan 
global. 

Identifikasi potensi kontribusi ISPO 
terhadap TPB   sebagaimana diuraikan, 
dilakukan dengan menyadari perbedaan 
skala atau tungkatan unit analisisnya. Unit 
analisis sertifikasi  ISPO bersifat mikro 
yaitu mencakup  unit usaha pengelolaan 
kebun dan/atau pengolahan kelapa sawit 
hingga pada level unit pekebun, sementara 
unit analisis TPB adalah pembangunan 
pada tingkatan nasional. Agar mendekati, 
analisis kontribusi secara aktual nantinya 
perlu dilakukan dengan mengagregasikan 
performa keberlanjutan dari unit-unit 
yang bersertifikat ISPO yang saat ini 
mencapai sekitar 700 unit usaha swasta 
dan organisasi pekebun. Terkait hal ini, 
keterbukaan informasi keberlanjutan sangat 
diperlukan, dengan tetap menghargai data 
yang sifatnya rahasia bagi perusahaan. 
Publikasi informasi keberlanjutan unit 
usaha, sebagaimana beberapa mekanisme 
pelaporan keberlanjutan menjadi tuntutan 
dan bermanfaat meningkatkan hubungan 
antar pelaku bisnis. Agregat informasi 
keberlanjutan dengan sintesa kontribusinya 
terhadap pencapaian TPB Indonesia, akan 
sangat bermanfaat bagi diplomasi untuk 
memperkuat kerjasama ekonomi utamanya 
dengan negara-negara pengimpor. 

Lebih lanjutnya terkait upaya pencapaian 
TPB 2030, penerapan inklusivitas bagi 
pihak-pihak yang termarginalisasi menjadi 
fokus yang tidak luput disuarakan dan 
ditranslasikan dalam berbagai dokumen 
implementasi TPB di tingkat global maupun 
nasional. Hasil kajian oleh Fatimah et al. 
(2022) menyatakan bahwa diperlukan upaya 
untuk bersungguh-sungguh dalam seluruh 
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