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RESUME 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 telah me-launching Sustainable Development Goals 

(SDGs) sebagai platform baru pembangunan dunia untuk tahun 2015-2030. Pencapaian SDGs wajib dilakukan 

oleh seluruh stakeholder pembangunan di dunia baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, pada level 

perusahaan industri atau sektor, atau dalam cakupan regional, nasional hingga global. Oleh karena itu, SDGs 

perlu dijadikan sebagai acuan dan pedoman utama baik dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan maupun 

penyusunan standar mutu di setiap bidang. 

SDGs memiliki 17 tujuan utama yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Kombinasi ketiga pilar tersebut juga menghadirkan paradigma dan nilai-nilai global baru yakni 

relatif, holistik, global, partisipatif dan multidimensi. Namun saat ini, banyak kebijakan perdagangan 

internasional dan sistem sertifikasi keberlanjutan yang dibentuk oleh masing-masing negara tidak 

merefleksikan konsep SDGs tersebut, sehingga menghambat pencapaian SDGs. 

 Seharusnya jika kebijakan perdagangan atau sistem sertifikasi keberlanjutan minyak nabati telah 

mengadopsi konsep SDGs tersebut maka tidak ada minyak nabati yang dikategorikan sebagai minyak nabati 

yang bekerlanjutan (sustainable) atau minyak nabati yang tidak berkelanjutan (unsustainable), namun istilah 

yang ada hanya minyak nabati yang satu lebih berkelanjutan (more sustainable) dari minyak nabati lainnya 

sehingga dapat mendorong seluruh minyak nabati untuk berkolaborasi untuk berkontribusi terhadap 

pencapaian SDGs. 
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PENDAHULUAN 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 

tahun 2015 telah me-launching Sustainable 

Development Goals (SDGs) sebagai platform 

baru pembangunan dunia untuk tahun 2015-

2030. Platform tersebut menggantikan 

platform lama yakni Millennium 

Development Goals (MDGs) yang telah 

berlangsung periode tahun 2000-2015. 

Berbeda dengan MDGs yang fokusnya pada 

institusi pemerintah saja, pencapaian SDGs 

wajib dilakukan oleh seluruh stakeholder 

pembangunan di dunia baik oleh lembaga 

pemerintah maupun swasta, pada level 

perusahaan industri atau sektor, atau dalam 

cakupan regional, nasional hingga global.  

Sebagai platform pembangunan yang 

telah disetujui oleh seluruh komunitas 

global, sehingga apapun peranannya dan 

dimanapun level/lokasinya perlu 

menempatkan diri sebagai bagian solusi 

untuk pencapaian tujuan-tujuan SDGs 

tersebut. Paradigma, orientasi, nilai dan 

standar yang digunakan pada seluruh aspek 

kehidupan komunitas global hendaknya 

mengadopsi nilai SDGs dan berupaya untuk 

mendukung tercapainya SDGs tersebut. 

Artinya seberapa besar kontribusi suatu 

perusahaan atau industri terhadap 

pencapaian tujuan-tujuan SDGs menjadi 

indikator kemajuan yang sangat penting 

dalam pembangunan global. 

Di sisi lain, pengkaitan perdagangan 

internasional dengan pencapaian tujuan-

tujuan SDGs merupakan hal yang penting. 

Perdagangan internasional merupakan 

bagian dari wahana untuk mencapai tujuan 

SDGs (Hable dan Shepherd, 2017). Misalnya 

perdagangan minyak nabati dunia harus 

dilihat dan ditempatkan sebagai bagian 

upaya mencapai tujuan-tujuan SDGs melalui 

penciptaan dan pendistribusian gain of trade 

yang dihasilkan dari minyak nabati dunia. 

  

 

NILAI BARU GLOBAL 

Platform pembangunan global SDGs 

memiliki 17 tujuan utama dan 169 target, 

yang direncanakan dicapai pada tahun 2030 

(PBB, 2018). Secara garis besar 17 tujuan 

utama tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi tiga pilar sebagai berikut. 

Pilar Ekonomi yang mencakup tujuh 

tujuan SDGs yakni SDGs-1 (No Poverty), 

SDGs-2 (Zero Hunger), SDGs-7 (Affordable 

and Clean Energy), SDGs-8 (Decent Work and 

Economic Growth). Selain itu, SDG di pilar 

ekonomi juga termasuk SDGs-9 (Industry, 

Inovasi and Infrastructure), SDGs-10 

(Reducing inequality), dan SDGs-12 

(Responsible Consumption and Production). 

 Pilar Sosial juga mencakup tujuh 

tujuan SDGs yakni SDGs-3 (Good Health and 

Well-being), SDGs-4 (Quality Education), 

SDGs-5 (Gender Equality), SDGs-6 (Clean 

water and Sanitation), SDGs-11 (Sustainable 

city and community). Dua tujuan SDGs pada 

pilar sosial lainnya terkait dengan kebijakan 

dan tata kelola yakni SDGS-16 (Peace, Justice 

and Strong Institution) dan SDGs-17 

(Partnership for the goals). Dan terakhir 

Pilar Lingkungan yang mencakup tiga 

tujuan SDGs yakni SDGs-13 (Climate action), 

SDGs-14 (Life Below Water), dan SDGs-15 

(Life on Land). 

Kombinasi ketiga pilar tujuan SDGs 

tersebut juga menghadirkan paradigma dan 

nilai-nilai global baru (new global value) 

yang telah disepakati sebagai nilai dan 

paradigma bersama, yakni ;  

Pertama, sustainability bersifat 

multidimensi. Suatu kegiatan pembangunan 

tidak cukup hanya berkelanjutan atau 

sustainable secara ekonomi seperti yang 

banyak dianut oleh pengikut faham 

developmentalist, atau hanya sustainable 

secara ekologis yang dianut oleh kelompok 

faham environmentalist. Keberlanjutan atau 

sustainable yang sesungguhnya adalah 

sustainable baik secara ekonomi, sosial dan 

ekologis yang dicapai sekaligus.  

 Kedua, sustainability bersifat 

menyeluruh (holistik). Seluruh komunitas 

global berada pada ekosistem yang sama 

yakni ekosistem planet bumi. Sebagaimana 

dikemukakan Panoyotou (1993) dan World 

Bank (2012) suatu ekosistem tidak dapat 

dipisahkan (divisiblity) antara Utara-Selatan, 

Timur-Barat, Hulu-Hilir, Land-Water, 

melainkan terintegrasi satu dengan yang lain 

dan bersifat inklusif. Ekosistem planet bumi 

tidak bisa sustainable, jika hanya beberapa 

negara atau beberapa sektor atau beberapa 

industri saja yang sustainable. Artinya 

keberlanjutan akan tercapai secara global 



Sustainable Development Goals (SDGs) dan Standar Keberlanjutan untuk Minyak Nabati Dunia 319 

@PASPI2021 

jika 17 tujuan SDGs dapat tercapai di setiap 

negara.  

 Ketiga, derajat keberlanjutan (degree 

of sustainability) dari SDGs bersifat relatif. 

Batas sustainability sesungguhnya tak 

berbatas sehingga bersifat relatif. Konsep ini 

dapat diterjemahkan, dimana keberlanjutan 

suatu sektor atau industri secara relatif lebih 

sustainable dibandingkan sektor lain atau 

sektor tersebut lebih sustainable 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini 

berbeda dengan konsep absolut 

sustainability yang hanya mengenal hitam Vs 

putih atau sustainability Vs unsustainability.  

 Keempat, pencapaian 17 tujuan SDGs 

harus melibatkan partisipasi dan sinergi dari 

seluruh komunitas global. Untuk mencapai 

sustainability planet bumi dengan telah 

memenuhi indikator 17 tujuan SDGs 

tersebut tidak bisa tercapai jika hanya 

dicapai atau dilakukan negara maju saja atau 

negara berkembang saja. Sustainability 

hanya dapat tercapai melalui partisipasi 

sinergis dari seluruh komunitas dunia 

dengan melibatkan seluruh perusahaan, 

industri dan sektor yang ada di seluruh 

negara.  

  

 

SDGs SEBAGAI STANDAR 

KEBERLANJUTAN UNTUK MINYAK 

NABATI 

Selama ini, isu sustainability merupakan 

isu yang sering mengemuka pada pasar 

minyak nabati dunia. Masing masing negara 

menggunakan kriteria sendiri terkait ukuran 

keberlanjutan pada produk minyak nabati 

yang dihasilkannya. Dalam banyak hal isu ini 

malah digunakan sebagai tameng untuk 

memproteksi kepentingan domestik.  

Dengan adanya SDGs sebagai platform 

bersama komunitas global, seyogyianya 

indikator keberlanjutan yang telah tertuang 

dalam 17 SDGs juga diterapkan dalam pasar 

minyak nabati dunia. Seluruh aktivitas 

dalam pasar minyak nabati dunia seperti 

produksi, perdagangan dan konsumsi harus 

dianggap sebagai aktor atau wadah untuk 

berkontribusi dalam pencapaian SDGs.  

Jika masyarakat global berkeyakinan 

dan sepakat bahwa dengan pencapaian 17 

tujuan SDGs akan membuat kehidupan di 

planet bumi ini lebih sejahtera atau lebih 

sustainable, maka ke-17 tujuan SDGs 

tersebut harus menjadi alat utama untuk 

mengukur keberlanjutan dari suatu kegiatan 

ekonomi di bumi, termasuk aktivitas 

produksi, konsumsi dan perdagangan 

minyak nabati global.  

Derajat keberlanjutan dari suatu 

minyak nabati dapat diukur dari seberapa 

besar (netto) kontribusinya dalam 

pencapaian tujuan-tujuan SDGs baik dalam 

skala lokal, nasional maupun global. Minyak 

nabati yang berkontribusi lebih besar dalam 

pencapaian tujuan-tujuan SDGs seharusnya 

dapat diterima masyarakat dunia sebagai 

minyak nabati yang lebih berkelanjutan.  

Demikian juga kebijakan perdagangan 

minyak nabati dunia yang sangat terkait 

dengan terwujudnya SDGs. Saat ini, 

kebijakan perdagangan internasional yang 

diimplementasikan suatu negara banyak 

digunakan sebagai instrumen yang 

memproteksi yang menghalangi dan 

menghambat sehingga pencapaian SDGs 

kurang optimal. Seharusnya kebijakan 

perdagangan tersebut disepakati sebagai 

instrumen lintas negara yang bertujuan 

untuk memaksimumkan pencapaian 

keberlanjutan dan pembagian manfaat atas 

ketercapaian sustainability dari minyak 

nabati dalam skala yang lebih luas lagi.  

Prinsip dan indikator keberlanjutan 

yang tertuang dalam SDGs juga menjadi 

komponen utama dari sistem sertifikasi 

keberlanjutan yang ada di setiap negara, 

seperti sistem sertifikasi keberlanjutan pada 

beberapa produk minyak nabati dunia. 

Misalnya pada komoditas minyak sawit, 

selama ini telah berkembang sistem 

sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia 

Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia 

Sustainable Palm Oil (MSPO), Roundtable 

Sustainable Palm Oil (RSPO), dan Europe 

Sustainable Palm Oil (ESPO). Selain itu, telah 

berkembang juga sistem sertifikasi 

kebelanjutan untuk komoditas minyak 

kedelai seperti Roundtable on Responsible 

Soy (RTRS), Certified Responsible Soy (CRS), 

dan Soy Sustainability Assurance Protocol 

(SSAP). Terdapat juga sistem sertifikasi 

keberlanjutan International Sustainability 

Carbon Certification (ISCC) yang berlaku 

untuk setiap komoditas. 

 Namun, dari beberapa sistem sertifikasi 

sustainability tersebut menunjukkan bahwa 
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konsep keberlanjutan tersebut lebih bersifat 

absolut, parsial dan lokal. Bagaimana 

mungkin suatu perusahaan perkebunan atau 

produsen minyak nabati dituntut untuk 

berkontribusi dan mencapai sustainability-

nya? Sementara ada banyak perusahaan atau 

sektor ekonomi disekitarnya yang tidak 

sustainable bahkan tidak aware terhadap 

indikator-indikator keberlanjutan tersebut. 

Selain itu, bagaiamana mungkin semua 

perkebunan (produsen) minyak nabati 

memiliki kualitas sustainability yang sama?  

Hal ini tidak sesuai dengan konsep 

sustainability dalam SDGs yang bersifat 

relatif, holistik, global, partisipatif dan 

multidimensi. Dengan kata lain, adanya 

platform SDGs mengindikasikan perlunya 

perubahan paradigma yang diadopsi oleh 

perdagangan internasional dan sistem 

sertifikasi keberlanjutan suatu 

produk/komoditas. Selain itu, seberapa 

besar kontribusi kebijakan perdagangan dan 

sistem sertifikasi keberlanjutan pada minyak 

nabati terhadap pencapaian tujuan-tujuan 

SDGs juga dapat dijadikan sebagai ukuran 

penting dan utama dalam pencapaian 

keberlanjutan. 

 Dengan demikian, tidak ada minyak 

nabati yang dikategorikan sebagai minyak 

nabati yang bekerlanjutan (sustainable) atau 

minyak nabati yang tidak berkelanjutan 

(unsustainable). Istilah yang ada hanya suatu 

minyak nabati lebih berkelanjutan (more 

sustainable) dari minyak nabati lainnya. 

Selain itu, dengan mengadopsi konsep baru 

tersebut juga diharapkan dapat menciptakan 

kesamaan perspektif dan menyediakan 

playing field yang sama untuk seluruh 

minyak nabati sehingga tidak ada lagi 

diskriminasi yang menyudutkan suatu 

minyak nabati tertentu. Bahkan konsep baru 

ini juga mendorong seluruh minyak nabati 

untuk berkolaborasi untuk berkontribusi 

terhadap pencapaian SDGs. 

 

 

KESIMPULAN 

 Masyarakat global telah mengadopsi 

SDGs sebagai platform, paradigma dan 

norma baru pembangunan dunia untuk 

periode tahun 2015-2030. Oleh karena itu, 

SDGs perlu dijadikan sebagai acuan dan 

pedoman utama baik dalam aktivitas 

ekonomi seperti perdagangan maupun 

penyusunan standar mutu di setiap bidang. 

 Kebijakan perdagangan dan sertifikasi 

sustainability minyak nabati perlu 

mengadopsi prinsip-prinsip SDGs dengan 

konsep yang relatif, holistik, global, 

partisipatif dan multidimensi. Kebijakan 

perdagangan minyak nabati sebagai 

instrumen yang akan memaksimalkan dan 

membagi manfaat dari sustainability minyak 

nabati. Selain itu, konsep sustainability 

dalam sistem sertifikasi keberlanjutan 

minyak nabati juga hendaknya mengukur 

seberapa besar kontribusi suatu minyak 

nabati dalam pencapaian tujuan- tujuan 

SDGs. Dengan mengadopsi konsep tersebut 

maka tidak ada minyak nabati yang 

dikategorikan sebagai minyak nabati yang 

bekerlanjutan (sustainable) atau minyak 

nabati yang tidak berkelanjutan 

(unsustainable), namun istilah yang ada 

hanya minyak nabati yang satu lebih 

berkelanjutan (more sustainable) dari 

minyak nabati lainnya sehingga dapat 

mendorong seluruh minyak nabati untuk 

berkolaborasi untuk berkontribusi terhadap 

pencapaian SDGs. 
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