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18. Ketersediaan 

Mekanisme Insentif 

untuk upaya 

masyarakat yang 

mendukung tercapainya 

Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 

18.1. Kemudahan izin usaha (IMB, UKL, UPL, dll) 

bagi petani/pekebun swadaya, UMKM, 

pemerintah desa (termasuk BUMDES & koperasi 

desa) dan masyarakat desa yang 

mengembangkan usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan 

- Surat Keputusan Bupati tentang 

Standar Operasional Prosedur 

mengenai pengurusan izin usaha di 

tingkat kabupaten 

- Bagan alur proses pengurusan izin 

usaha di tingkat kabupaten 

Ada/Tidak Laporan DPMPTSP di tingkat Kabupaten 

18.2. Kemudahan proses kepemilikan lahan 

(STDB, dll) bagi petani/pekebun swadaya, UMKM, 

pemerintah desa (termasuk BUMDES & koperasi 

desa) dan dan masyarakat desa yang 

mengembangkan usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan 

- Surat Keputusan Bupati tentang 

Pendataan kepemilikan lahan petani 

yang mengembangkan usahanya 

sesuai praktek berkelanjutan di 

tingkat Kabupaten. 

- Percepatan sertifikasi lahan petani 

yang mengembangkan usahanya 

sesuai praktek berkelanjutan di 

tingkat kabupaten 

Ada/Tidak Laporan Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten 

18.3. Kemudahan akses pendanaan untuk 

mendukung bagi petani/pekebun swadaya, 

UMKM, pemerintah desa (termasuk BUMDES & 

koperasi desa) dan dan masyarakat desa yang 

mengembangkan usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan 

- Perjanjian Kerjasama/MoU antara 

Pemerintahan Kabupaten dengan 

lembaga Pembiayaan dan Perbankan 

dalam rangka mendukung pendahaan 

terhadap Petani yang 

mengembangkan usahanya sesuai 

praktek berkelanjutan. 

- Daftar kerjasama Petani dan 

Perbankan dalam mengembangkan 

Ada/tidak Laporan DInas UMKM di tingkat kabupaten 
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usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan. 

18.4. Ketersediaan dukungan bantuan teknis, 

akses teknologi dan peningkatan kapasitas bagi 

petani/pekebun swadaya, UMKM, pemerintah 

desa dan masyarakat desa yang berkeinginan 

menerapkan praktek keberlanjutan 

 

- Perjanjian Kerjasama/MoU antara 

Dinas Pertanian/Pemerintahan 

Kabupaten dengan Kelompok Tani 

dalam dukungan bantuan teknis 

akses teknologi dan peningkatan 

kapasitas petani yang 

mengembangkan usahanya sesuai 

praktek berkelanjutan. 

- Daftar kegiatan Bimtek terhadap 

kelompok tani yang mengembangkan 

usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan. 

 

Ada/tidak Program penyuluhan petani di tingkat Kabupaten 

18.5. Ketersediaan skema pemberian insentif 

berupa penghargaan dan/atau keringanan pajak 

bagi perusahaan (skala industri besar) yang 

menerapkan best management practice & 

traceability (bagi rantai pasok usaha yang 

memiliki fokus di bidang komoditas SDA)  

- Tersedianya Insentif terhadap 

Perusahaan yang mendukung 

usahanya sesuai praktek 

berkelanjutan di tingkat kabupaten. 

- Pemberian penghargaan terhadap 

Perusahaan atau pelaku usaha yang 

mengembangkan usahanya sesuai 

praktek berkelanjutan ditingkat 

kabupaten. 

 

 

Ada/tidak Perusahaan NDPE di tingkat Kabupaten 

Perusahaan RSPO Certificate di tingkat Kabupaten 
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18.6. Ketersediaan insentif untuk pemerintah 

desa, masyarakat desa & organisasi masyarakat 

lokal yang mampu melakukan perlindungan 

Lingkungan : termasuk pengendalian kebakaran 

hutan, perambahan liar, penebangan hutan 

secara illegal, pemanfaatan energi baru 

terbarukan dan upaya konservasi energi di desa 

terkait 

- Meningkatnya dukungan pendanaan 

dari Pemerintah Pusat melalui APBD/ 

APBDes pada program; 

a) Pengendalian kebakaran hutan 

b) Pengendalian kerusakan hutan 

c) Pengembangan energi 

terbarukan 

d) Dan lain-lain 

- Terjalinnya kerjasama dengan 

berbagai pemangku kepentingan 

dalam mendorong pengembangan 

pembangunan berkelanjutan di 

tingkat kabupaten 

Persentase (%) APBD Kabupaten 

 


