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RESUME 
 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan platform pembangunan global dengan menggunakan paradigma 
dasar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat dikelola secara optimal sehingga 
dapat menghasilkan tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan dalam perspektif jangka panjang. 
SDGs diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan target pencapaian selama periode tahun 
2016-2030. Sebagai platform pembangunan global yang disepakati bersama, SDGs memiliki 17 tujuan besar dan 169 target 
yang dapat dikelompokkan pada tiga aspek utama yakni ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.  

Indonesia sebagai anggota PBB yang juga sebagai negara yang ikut meratifikasi SDGs juga telah menerbitkan 
kebijakan yang mendukung implementasi SDGs di Indonesia dan mengamanatkan seluruh sektor untuk berkontribusi 
terhadap pencapaian SDGs. Industri kelapa sawit nasional sebagai salah satu industri strategis nasional secara proaktif 
telahmemposisikan dirinya sebagai bagian solusi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs baik level 
lokal/daerah, nasional maupun global. 

Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan penelitian/studi empiris, industri kelapa sawit telah berkontribusi pada 
pencapaian 16 tujuan dari 17 tujuan SDGs. Pada aspek ekonomi, industri ini telah mencapai: SDG-1 (Menghapus 
Kemiskinan); SDG-2 (Menghapus kelaparan, kekurangan gizi dan membangun ketahanan pangan inklusif); SDG-7 
(Membangun energi yang berkelanjutan); SDG-8 (Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang inklusif); SDG-9 
(Infrastruktur dan industrialisasi dan inovasi); SDG-10 (Pengurangan ketimpangan); dan SDG-12 (Konsumsi dan produksi 
yang berkelanjutan). Pada aspek sosial yakni: SDG-3 (Kesehatan dan kesejahteraan); SDG-4 (Pendidikan berkualitas yang 
inklusif); SDG-5 (Kesamaan gender); SDG-6 (Ketersediaan air bersih dan sanitasi) ; SDG-11 (Pembangunan kota dan desa 
(pemukiman) yang inklusif, aman dan berkelanjutan); dan SDG-16 (Perdamaian dan keadilan sosial yang inklusif). 
Sementara itu, dalam aspek lingkungan industri ini juga berkontribusi terhadap pencapaian: SDG-13 (Mengatasi perubahan 
iklim global dan dampaknya); SDG-14 (Konservasi dan pemanfaaran sumberdaya perairan secara berkelanjutan); dan SDG-
15 (Pengelolaan biodiversitas, ekosistem daratan dan hutan secara berkelanjutan).  

Mengingat pentingnya informasi untuk mengetahui kontribusi industri sawit terhadap SDGs sebagai bahan promosi 
sawit untuk meningkatkan keberterimaan di pasar global serta menjadi “senjata” untuk melawan kampanye negafif dan 
kebijakan yang mendiskriminasi sawit, maka penelitian mengenai topik tersebut dengan menggunakan data komprehensif  
yang  ter-update (dari hulu hingga hilir) dan pendekatan (metode analisis) yang komprehensif sangat dibutuhkan. Oleh 
karena itu, pemerintah melalui BPDPKS dengan memanfaatkan dana riset sawitnya dapat sesegera mungkin melakukan 
penelitian dengan topik tersebut 
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PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan platform pembangunan global 
yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan 
target pencapaian selama periode tahun 
2016-2030. Sebagai platform pembangunan 
global yang disepakati bersama, SDGs 
memiliki 17 tujuan besar dan 169 target 
yang dapat dikelompokkan pada tiga aspek 
utama ekonomi, sosial dan lingkungan 
hidup.  

Bagi Indonesia, SDGs tersebut 
sesungguhnya sudah mulai diterapkan sebe-
lum SDGs diadopi secara internasional. 
Misalnya pada industri minyak sawit Indo-
nesia, Pemerintah telah memperkenalkan 
dan mengimplementasikan pembangunan 
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau 
dikenal dengan ISPO sejak tahun 2011. 
Pemerintah Indonesia juga kembali 
penerbitan Peraturan Presiden No. 44/2020 
tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(ISPO). Perpres ini dibuat dengan tujuan 
untuk melengkapi dan menyempurnakan 
peraturan yang telah ada sebelumnya 
sekaligus untuk mengakomodir dinamika 
pasar global dan meningkatkan adopsi nilai-
nilai SDGs (PASPI, 2020d). Dengan di-
adopsinya SDGs ke dalam Perpres ISPO, 
sesungguhnya menunjukkan bahwa ISPO on 
the right track dengan platform tersebut. 

Kontribusi industri sawit nasional 
dalam pencapaian SDGs juga dapat dijadikan 
sebagai “bahasa” dalam rangka kampanye 
dan promosi nilai positif sawit. Dengan 
mengkaitkan industri sawit dengan 17 
tujuan SDGs sebagai platform pembangunan 
yang diakui secara global, diharapkan 
mampu membuka mata dunia terhadap 
manfaat positif dari keberadaan industri 
sawit baik pada level lokal, nasional maupun 

global sehingga dapat meningkatkan 
keberterimaan industri sawit di pasar global. 
Oleh karena itu, tulisan ini akan 
mendiskusikan kontribusi industri sawit 
untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs.  

 

LATAR BELAKANG SDGS DAN 17 
TUJUANNYA  

Pada era sebelum tahun 1980-an, 
terdapat dua paradigma pembangunan yang 
berlaku yakni Developmentalist dan 
Environmentalist. Kedua paradigma tersebut 
saling bertolak belakang dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dimana paradigma Developmentalist 
berfokus pada pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan 
paradigma Environmentalist 
menitikberatkan pada konservasi 
lingkungan. Hingga pada tahun 1987 lahir 
sebuah paradigma “jalan tengah” dari dua 
paradigmna yang terpolarisasi yakni 
paradigma Sustainable Development. 
Paradigma baru ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dan pelestarian 
lingkungan dapat dikelola secara optimal 
sehingga dapat menghasilkan tujuan 
pembangunan ekonomi, sosial dan 
pelestarian lingkungan dalam perspektif 
jangka panjang.  

Paradigma Sustainable Development 
tersebut resmi menjadi platform 
pembangunan internasional yang 
diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) atau yang dikenal dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs) pada 
tahun 2015.  SDGs merupakan platform 
pembangunan dalam rangka pencapaian 
tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan 
secara harmoni dan berkelanjutan. Platform 
SDGs terdiri dari 17 tujuan dan diharapkan 
dapat tercapai pada tahun 2030 (Gambar 1).  

 
Gambar 1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut 
dapat diklasifikasi menjadi tiga aspek 

sebagai berikut. Pertama, Tujuan dalam 
Aspek Ekonomi (8 SDGs) yakni: (a) 
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Menghapus kemiskinan berbagai bentuk dan 
seluruh tempat/SDG-1; (b) Menghapus 
kelaparan, kekurangan gizi dan membangun 
ketahanan pangan inklusif/SDG-2; (c) 
Membangun energi yang 
berkelanjutan/SDG-7; (d) Pertumbuhan 
ekonomi dan kesempatan kerja yang 
inklusif/SDG-8; (e) Infrastruktur dan 
industrialisasi dan inovasi/SDG-9; (f) 
Pengurangan ketimpangan/SDG-10; (g) 
Konsumsi dan produksi yang 
berkelanjutan/SDG-12; dan (h) Kerjasama 
global pembangunan berkelanjutan/SDG-17. 

Kedua, Tujuan dalam Aspek Sosial (6 
SDGs) yakni: (a) Kesehatan dan 
kesejahteraan/SDG-3; (b) Pendidikan 
berkualitas yang inklusif/SDG-4; (c) 
Kesamaan gender/SDG-5; (d) Ketersediaan 
air bersih dan sanitasi yang inklusif/SDG-6; 
(e) Pembangunan kota dan desa 
(pemukiman) yang inklusif, aman dan 
berkelanjutan/SDG-11; dan (f) Perdamaian 
dan keadilan sosial yang inklusif/SDG-16. 

Ketiga, Tujuan dalam Aspek 
Lingkungan (3 SDGs) yakni: (a) Mengatasi 
perubahan iklim global dan 
dampaknya/SDG-13; (b) Konservasi dan 
pemanfaaran sumberdaya perairan secara 
berkelanjutan/SDG-14; dan (c) Pengelolaan 
biodiversitas, ekosistem daratan dan hutan 
secara berkelanjutan/SDG-15.  

Penekanan baru dari SDGs juga adalah 
inklusifitas (no one left behind) dari setiap 
aspek atau prinsip/kriteria, yakni dampak 
(positif, negatif) terhadap daerah dan 
masyarakat. Inklusif secara ekonomi, bukan 
hanya diukur hanya pada level perusahaan 
(eksklusif) seperti pencapaian laba, tetapi 
juga diukur dampak kehadiran aktifitas 
perusahaan baik dari segi input digunakan 
maupun output yang dihasilkan bagi 
ekonomi, sosial dan lingkungan baik di 
tingkat lokal/regional, nasional maupun 
global. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari 
konsep World Bank (2012) mengajukan 
konsep sederhana yakni Growth, Green, 
Inclusive. Pertumbuhan ekonomi (growth) 
haruslah tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan (green) dan manfaatnya 
dirasakan secara luas (inclusive).  

Mengingat pentingnya peranan 
pemerintah sebagai aktor yang melakukan 
pengelolaan pembangunan, maka dalam 
rangka mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan maka konsep pembangunan 
berkelanjutan bukan hanya 3-P (Profit, 
Planet, People) melainkan 4-P (Profit, Planet, 
People, Policy) (Feher and Beke, 2013; Moon, 
2012). Variabel kebijakan pemerintah dinilai 
sangat penting selain menentukan kebijakan 
pembangunan juga spesifik pada setiap 
negara. Dalam implementasi SDGs pasti 
berbeda-beda disetiap negara karena 
ditentukan oleh kebijakan pemerintah 
disetiap negara. 

Indonesia sebagai anggota PBB yang 
juga sebagai negara yang ikut meratifikasi 
SDGs juga telah menerbitkan kebijakan yang 
mendukung implementasi SDGs di 
Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut 
adalah Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional No. 7 Tahun 2018 
tentang Koordinasi Perencanaan, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Platform SDGs diharapkan 
dapat diwujudkan oleh semua sektor di 
Indonesia. Industri kelapa sawit nasional 
sebagai salah satu industri strategis nasional 
perlu secara proaktif dengan memposisikan 
diri sebagai bagian solusi yang berkontribusi 
pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs baik 
level lokal/daerah, nasional maupun global.  
 
 

KONTRIBUSI INDUSTRI MINYAK 
SAWIT DALAM PENCAPAIAN SDGs 

Secara built in, industri kelapa sawit 
memiliki multifungsi pertanian yang terdiri 
dari: fungsi ekonomi (white function), fungsi 
sosial budaya (yellow function/services), 
pelestarian tata air (blue services), dan fungsi 
pelestarian sumberdaya alam (green 
function) (PASPI, 2020c). Jika diterjemahkan 
secara lebih spesifik lagi, multifungsi 
pertanian dapat diuraikan menjadi tujuan-
tujuan dalam SDGs. Berdasarkan 
penelitian/studi empiris, industri kelapa 
sawit telah berkontribusi pada pencapaian 
16 tujuan dari 17 tujuan SDGs. Seiring 
dengan perbaikan tata kelola industri sawit 
nasional, salah satunya melalui ISPO, 
berimplikasi pada meningkatkan kontribusi 
industri sawit terhadap pencapaian SDGs 
yang semakin besar. 

Aspek Ekonomi.  Secara empiris, 
kontribusi industri sawit nasional dalam 
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aspek ekonomi telah banyak dibuktikan pada 
berbagai hasil penelitian, antara lain yakni 
peningkatan pendapatan petani sawit, 
mengurangi kemiskinan, mendorong pem-
bangunan ekonomi, sumber devisa dan 
pendapatan negara (Tomic dan Mawardi, 
1995; Sato, 1997; Susila, 2004; World 
Growth, 2011). Dilihat dari keterkaitan in-
put-output ke depan dan ke belakang serta 
berbagai indikator multiplier (output, nilai 
tambah, tenaga kerja) menunjukan bahwa 
perkebunan kelapa sawit dan industri hilirn-
ya merupakan salah satu lokomotif 
perekonomian nasional  (Amzul, 2011; PAS-
PI, 2014).  

Peningkatan produksi minyak sawit di 
daerah sentra perkebunan kelapa sawit 
mendorong peningkatan PDRB kabupaten 
sentra sawit yang signifikan yang kemudian 
berdampak pada pengembangan 
perekonomian daerah yang bersangkutan. 
Pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh pen-
ingkatan produksi minyak sawit bukan han-
ya dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam 
perkebunan kelapa sawit tetapi juga dini-
kmati oleh masyarakat yang tidak terlibat 
secara langsung dalam proses produksi 
perkebunan kelapa sawit. Bukti lain yang 
menunjukkan perkebunan sawit sebagai 
lokomotif ekonomi yang inklusif sekaligus 
menunjukkan terjadinya pemerataan 
kesejahteraan dan pengurangan 
ketimpangan pada pelosok daerah melalui 
perkembangan daerah pelosok yang semula 
sepi, terbelakang menjadi pusat ekonomi 
baru berbasis perkebunan sawit (PASPI, 
2020e). 

Kontribusi industri sawit di bidang 
penyedian clean energy (biofuel) juga tidak 
hanya melalui pengembangan biodiesel 
dengan kebijakan mandatori B30 yang 
diimplementasi pada tahun ini, tetapi juga 
melalui pengembangan biohidrokarbon 
(diesel sawit, bensin sawit dan avtur sawit) 
sebagai sumber energi terbarukan berbasis 
sawit juga akan segera diproduksi (PASPI, 
2020g). Bahkan telah direncanakan skema 
penyerapan sawit rakyat sebagai bahan baku 
biohidrokarbon. Hal ini menunjukkan 
pengembangan industri biohidrokarbon 
akan semakin memberikan manfaat ekonomi 
yang inklusif bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. 

Di tingkat nasional, produk sawit juga 
menjadi sumber devisa ekspor terbesar da-
lam sektor non migas. Bahkan di tengah 
pandemi Covid-19 dan potensi resesi 
ekonomi global, industri sawit sekali lagi 
mampu membuktikan dirinya sebagai pah-
lawan devisa yang mampu menciptakan sur-
plus neraca total perdagangan Indonesia 
(PASPI, 2020b). Implementasi kebijakan 
biodiesel selain untuk menghasilkan sumber 
energi yang berkelanjutan juga mampu 
menurunkan ketergantungan Indonesia 
terhadap diesel impor sehingga dapat 
menghemat devisa impor (PASPI, 2020g). 
Dengan demikian, neraca perdagangan 
Indonesia dengan produk sawit dan program 
B30 akan menciptakan surplus. Hal tersebut 
terkonfirmasi dari surplusnya total nilai 
neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 
11.08 miliar selama periode Januari-Agustus 
2020 (Sipayung, 2020). 

Manfaat ekonomi sawit juga dinikmati 
masyarakat global seperti masyarakat Uni 
Eropa. Impor CPO yang dilakukan memberi 
manfaat besar baik terhadap GDP, 
penerimaan pemerintah maupun 
kesempatan kerja Uni Eropa (Europe 
Economics, 2014). Industri sawit nasional 
yang menyediakan minyak nabati dan 
produk pangan berbasis sawit yang 
bernutrisi dengan harga yang lebih 
kompetitif juga berkontribusi terhadap 
penghapusan kelaparan dan perbaikan gizi 
khususnya pada negara-negara dengan 
tingkat perekonomian yang rendah, seperti 
Afrika.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa industri sawit nasional 
mampu menjadi solusi bagian dari 
pencapaian SDGs aspek ekonomi khsusnya 
pada SDG-1; SDG-2; SDG-7; SDG-8; SDG-9; 
SDG-10; dan SDG-12.  

Aspek Sosial. Kontribusi industri min-
yak sawit dalam aspek sosial juga telah 
terbukti secara empiris antara lain 
peranannya dalam pembangunan pedesaan 
melalui perbaikan kualitas kehidupan dan 
pengurangan kemiskinan (Sumarto dan 
Suryahadi, 2004; Susila, 2004; Gunadi, 2008; 
World Growth, 2009, 2011; Amzul, 2011; 
Joni, 2012; Rofiq, 2013; PASPI, 2014). Se-
bagai sektor pioneer di daerah pelosok, 
perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan 
ketersediaan infrastruktur pedesaan seperti 
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fasilitas pendidikan dan kesehatan maupun 
meningkatkan akses terhadap sumber air 
dan sanitasi lingkungan.  

Selain mengurangi ketimpangan, 
perkembangan perkebunan sawit di pelosok 
daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 
baru berbasis di kawasan pedesaan (PASPI, 
2020e), seperti yang terjadi di 50 kawasan 
pertumbuhan baru di pedesaan berbasis 
ekonomi minyak sawit antara lain: Sungai 
Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Pen-
injauan (Sumatera Selatan), Arga Makmur 
(Bengkulu), Sungai Pasar dan Lipat Kain 
(Riau), Paranggean (Kalimantan Tengah) dan 
kawasan lain. Hal ini menunjukkan 
kontribusi sawit untuk membangun daerah 
secara inklusif dan berkelanjutan.  

Di bidang gender, perkebunan sawit dan 
industri hilirnya memberikan peluang dan 
“tempat” atas partisipasi wanita untuk 
berkarir di bidang perkelapasawitan 
sekaligus juga dengan mengakui hak-hak 
dasar wanita seperti cuti haid dan cuti 
melahirkan. Partisipasi rakyat sebagai petani 
sawit dalam sebuah kemitraan yang digagas 
oleh perusahaan perkebunan selain sebagai 
bentuk dalam rangka menciptakan manfaat 
ekonomi yang inklusif tetapi juga dalam 
rangka meminimalisir konflik sosial yang 
terjadi sehingga perdamaian di sekitar 
wilayah perkebunan dapat terjaga (PASPI, 
2020i).  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa industri sawit nasional 
mampu menjadi solusi bagian dari 
pencapaian SDGs aspek sosial khsusnya pada 
SDG-3; SDG-4; SDG-5; SDG-6; SDG-11; dan 
SDG-16.  

Aspek Lingkungan. Berbagai studi dan 
penelitian juga membuktikan bahwa peranan 
ekologis dari perkebunan sawit mencakup 
pelestarian daur karbon dioksida dan 
oksigen (proses fotosintesis, yakni menyerap 
karbon dioksida dari atmosfer bumi dan 
menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi), 
restorasi degraded land konservasi tanah dan 
air, peningkatan biomas dan karbon stok 
lahan, mengurangi emisi gas rumah 
kaca/restorasi lahan gambut. Setiap hektar 
perkebunan kelapa sawit menyerap karbon 
dioksida dari atmosfer bumi sebesar 161 
ton/ha dan menghasilkan oksigen 18.7 
ton/ha (Henson, 1999; Harahap et al., 2005; 
Fairhurst dan Hardter, 2004). Perkebunan 

kelapa sawit juga meningkatkan biomas 
(bahan organik) lahan yang makin 
meningkat dengan makin tua tanaman (Chan, 
2002). Perkebunan kelapa sawit di lahan 
gambut juga menurunkan emisi gas rumah 
kaca (Murayama dan Baker, 1996; Melling et 
al., 2005, 2007; Sabiham, 2013). Dari segi 
peranan tata air berbagai indikator 
hidrologis seperti evapotranspirasi, 
cadangan air tanah, penerusan curah hujan 
ke permukaan tanah, laju infiltrasi lapisan 
solum dan kelembaban udara (Hanson, 1999; 
Harahap et al., 2005) antara perkebunan 
kelapa sawit dengan hutan adalah relatif 
sama. 

Selain melalui perannya sebagai “paru-
paru ekosistem”, industri sawit juga 
berkontribusi terhadap penurunan emisi dan 
pencegahan perubahan iklim melalui 
pengembangan biofuel berbasis sawit yang 
rendah emisi dan berkelanjutan. Industri 
sawit mampu menghasilkan energi biofuel 
generasi pertama (biodiesel dan 
biohidrokarbon/greenfuel) dari minyak 
sawit, energi biofuel generasi kedua 
(biopremium/biogasoline/bioethanol, 
biopelet, biogas/biolistrik, biobara) dari 
biomassa sawit, dan energi biofuel generasi 
ketiga (biogas/biolistrik dan biodiesel algae) 
dari POME (PASPI, 2020a).  

Dalam perannya terkait konservasi 
sumberdaya perairan, tanaman kelapa sawit 
dikenal sebagai tanaman yang paling efisien 
dan hemat dalam penggunaan pupuk 
(nitrogen dan phospate) dan 
pestisida/herbisida, jika dibandingkan 
tanaman minyak nabati lainnya seperti 
kedelai dan rapeseed. Implikasi dari efisiensi 
penggunaan input menyebabkan untuk 
menghasilkan satu ton minyak sawit, 
polusi/residu yang dibuang ke perairan juga 
lebih rendah (PASPI, 2020f). Selain itu, 
minyak sawit dan biomaterialnya memiliki 
potensi untuk dikembangkan sebagai bahan 
baku untuk memproduksi bioplastik yang 
lebih ramah lingkungan karena sifatnya yang 
biodegradable, mengingat plastik menjadi 
sampah utama yang mengotori perairan. 
Sehingga dengan dikembangkannya 
bioplastik sawit, diharapkan mampu 
mengurangi polusi/sampah perairan. 

Industri sawit nasional juga telah 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
biodiversitas dan konservasi daratan 
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(hutan). Hal tersebut dapat dilihat dari 
upaya perusahaan perkebunan sawit yang 
selalu menyisakan bagian lahan HGU-nya 
untuk dijadikan sebagai High Carbon Stock 
(HCS) dengan flora dan fauna asli daerah 
tersebut (endemik). Perusahaan perkebunan 
sawit juga turut berpartisipasi melalui 
lembaga NGO yang memfasilitasi konservasi 
biodiversitas, misalnya konservasi 
orangutan di Kalimantan. Selain itu, melalui 
perbaikan tata kelola seperti penguatan ISPO 
dan program Peremajaan Sawit Rakyat 
(PSR), dapat menjadi solusi peningkatan 
produksi minyak sawit melalui intensifikasi 
tanpa melakukan ekstensifikasi 
(penambahan luas areal) sehingga dapat 
menurunkan laju deforestasi.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa industri sawit nasional 
mampu menjadi solusi bagian dari 
pencapaian SDGs aspek lingkungan yakni 
pada SDG-13; SDG-14; dan SDG-15.  

Kontribusi industri sawit terhadap 
pencapaian 16 SDGs yang telah diuraikan 
diatas berasal dari kajian studi/penelitian 
empiris yang telah dilakukan oleh para 
peneliti. Mengingat pentingnya informasi 
untuk mengetahui kontribusi industri sawit 
terhadap SDGs sebagai bahan promosi sawit 
untuk meningkatkan keberterimaan di pasar 
global serta menjadi “senjata” untuk 
melawan kampanye negafif dan kebijakan 
yang mendiskriminasi sawit, maka 
penelitian mengenai topik tersebut dengan 
menggunakan data komprehensif  yang  ter-
update (dari hulu hingga hilir) dan 
pendekatan (metode analisis) yang 
komprehensif sangat dibutuhkan. Oleh 
karena itu, pemerintah melalui BPDPKS 
dengan memanfaatkan dana riset sawitnya 
dapat sesegera mungkin melakukan 
penelitian dengan topik tersebut 

 
 

KESIMPULAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan platform pembangunan global 
yang telah diadopsi oleh negara-negara di 
dunia, termasuk Indonesia. Seluruh sektor 
pembangunan baik pada level daerah 
maupun nasional harus berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan yang terdapat 
dalam SDGs tersebut. Industri sawit sebagai 

salah satu sektor strategis Indonesia juga 
telah membuktikan dirinya sebagai bagian 
dari solusi pencapaian SDGs melalui 
kontribusi baik dalam aspek ekonomi, sosial 
maupun lingkungan.Berdasarkan penelitian 
empiris menunjukkan industri sawit telah 
berkontribusi pada pencapaian 16 tujuan 
dari 17 tujuan SDGs baik pada tingkat 
lokal/regional, nasional bahkan tingkat 
dunia.  

Besarnya kontribusi industri kelapa 
sawit terhadap pencapaian dan perwujudan 
SDGs secara global dapat dijadikan sebagai 
“bahasa” dalam rangka kampanye dan 
promosi nilai positif sawit yang memiliki 
implikasi lebih lanjut terkait dengan 
peningkatan keberterimaan dunia, 
mengingat SDGs merupakan norma global 
(global value) yang diakui secara 
internasional. Selain itu, “bahasa” ini juga 
dapat dijadikan sebagai “senjata” untuk 
melawan kampanye negafif dan kebijakan 
yang mendiskriminasi sawit. 
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