
Kata Pengantar

Segala Pujian kami haturkan pada Tuhan
Yang Maha Esa, atas kesempatan yang
diberikan pada kami semua untuk dapat
berbagi kepada semua pihak. Melalui
buku ini, kami persembahkan catatan-
catatan dan pengalaman-pengalaman
kami dalam mengimpelementasikan
minyak sawit berkelanjutan dengan
skema sertifikasi RSPO, agar dapat
menjadi pembelajaran bagi pekebun-
pekebun lainnya yang ada di Indonesia.
Memang sertifikasi RSPO hendaknya
bukan menjadi tujuan pekebun-pekebun
swadaya, karena sertifikasi RSPO bukan

jawaban bagi semua masalah yang dihadapi oleh pekebun swadaya.

Prinsip dan Kriteria RSPO hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk
mengimplementasikan praktek terbaik dalam pengelolaan organisasi dan praktek
terbaik dalam pengelolaan kebun. Karena secara garis besar, prinsip pengelolaan
terbaik organisasi dan prinsip pengelolaan terbaik dalam perkebunan telah
termaktub dalam prinsip dan kriteria RSPO.

Mengimplementasikan prinsip dan kriteria RSPO hingga mendapatkan sertifikat
RSPO bukanlah hal yang mudah bagi pekebun, terutama pekebun swadaya.
Namun kesungguhan dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung pekebun
swadaya.
Buku ini hadir, sebagai materi untuk belajar bagaimana lembaga pekebun swadaya
berusaha untuk mengimplementasikan prinsip dan kriteria RSPO, dari berbagai
macam model kelembagaan, strategi dan pendekatan, sehingga dapat menjadi
acuan bagi pekebun-pekebun swadaya di Indonesia.



Ringkasan
Meskipun jumlah pekebun swadaya Indonesia yang terlibat mempromosikan
minyak sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO terlihat kecil, namun tak
demikian semangat dan keinginan mereka. Sejak Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya
Amanah ( Asosiasi Amanah) di Provinsi Riau mendapatkan sertifikat RSPO tahun
2013, dan  kemudian menyusul Gapoktan Tanjung Sehati di Propinsi Jambi tahun
2014, telah membuat, lahirnya inisiatif-inisiatif baru, yang bertujuan melibatkan
pekebun swadaya dalam rantai sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Inisiaitif
tersebut tidak hanya berasal dari NGO saja, tapi juga perusahaan-perusahaan besar
juga mulai aktif membantu pekebun-pekebun kecil untuk mendapatkan sertifikat
RSPO.

Dibawah ini adalah grafik pekebun-pekebun kecil dari Indonesia yang sampai hari

ini telah mendapatkan sertifikat RSPO dan beberapa lainnya telah menyelesaikan
main audit.
Asosiasi Amanah dan gapoktan Tanjung Sehati telah memberikan insipirasi bagi
semua pekebun swadaya di Indonesia, dan mereka mampu membuktikan bahwa
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pekebun swadaya mampu menjadi pelaku utama dalam sector kelapa sawit di
dunia, dan mampu berdiri sejajar dengan perusahaan dan industri besar.

Keberhasilan pekebun-pekebun di dua Kelompok ini untuk mendapatkan
sertifikat RSPO kini diikuti oleh beberapa kelompok pekebun lainnya, seperti
Forum Pekebun Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) di propinsi
Jambi yang mendapatkan sertifikat RSPO Mei 2017, KUD Teratai Biru di Muba
Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat RSPO Juli 2017, KUD Tuhu Asih,
KUD Marga Makmur dan KUD Karya Mulya di Sumatera Selatan yang saat ini
masih menunggu RSPO mengeluarkan sertifikat RSPO mereka serta KUD Tani
Subur di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang saat ini juga sedang
menunggu.

Jika ditotalkan, hingga saat ini telah ada sekitar 2.169 pekebun yang memproduksi
TBS bersertifikat RSPO dari lahan seluas 4.001,54 Ha. Jika 2 Group Pekebun
swadaya lainnya tidak dicabut sertifikatnya, maka tentu saja jumlah pekebun
yang terlibat dalam sertifikasi RSPO makin significant.

Menjadi catatan penting bagi pekebun-pekebun swadaya yang telah bersertifikat
RSPO untuk dapat mempertahankan sertifikasi secara berkelanjutan, karena
memulai untuk mengimplementasikan praktek terbaik yang sesuai dengan standar
RSPO lebih mudah jika  dibandingkan dengan mempertahankan sertifikat RSPO
itu sendiri. Justru perjuangan pekebun dan komitment pekebun dilihat dari sejauh
mana mereka mampu mengelola sertifikat dengan mengimplementasikan prinsip
dan kriteria terbaik secara terus menerus, dan menjadi budaya bagi pekebun.



Tentang
FORTASBI (Forum Pekebun Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia) adalah
forum yang digagas oleh beberapa NGO di Indonesia pada tanggal 14 Agustus
2014 di Jambi. Beberapa NGO yang terlibat diantaranya Yayasan SETARA Jambi,
Sawit Watch, SPKS, WWF, CAPPA dan LTB. Gagasan ini dibangun dengan
harapan ada forum yang dapat menjadi wahana diskusi bagi pekebun-pekebun
swadaya di Indonesia dan NGO untuk bersama-sama mempromosikan minyak
sawit berkelanjutan baik itu dengan skema RSPO maupun ISPO. FORTASBI juga
diharapkan mampu menjadi wadah untuk peningkatan kapasitas pekebun-pekebun
pekebun swadaya baik yang telah mendapatkan sertifikat berkelanjutan
(sustainability) maupun yang belum.

FORTASBI sebagai sebuah wadah untuk meningkatkan kapasitas pekebun
swadaya, FORTASBI juga diharapkan dapat mendorong naiknya posisi tawar
pekebun swadaya dalam berbagai forum yang sebetulnya harusnya melibatkan
pekebun dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa pertemuan, kehadiraan
pekebun swadaya masih sekedar pelengkap, sehingga tidak jarang, pertemuan-
pertemuan penting RSPO yang sebetulnya adalah pertemuan untuk merancang
standar dan kriteria serta indicator minyak sawit berkelanjutan untuk pekebun
swadaya, tidak mendapatkan banyak masukan dari pekebun swadaya itu sendiri.
Salah satu contoh adalah pertemuan Smallholder Working Group (SHWG),
kehadiran pekebun swadaya atau organisasi pekebun swadaya sangat minim.
Kuantitas dan kualitas kehadiran pekebun dalam pertemuan-pertemuan penting
RSPO berbanding terbalik dengan kehadiran perusahaan besar, untuk itulah
FORTASBI hadir untuk mengisi ruang-ruang tersebut, agar suara pekebun kecil
dapat terdengar lebih kuat.



Hingga saat ini, anggota FORTASBI adalah kelompok Pekebun Swadaya
diantaranya Asosiasi Swadaya Amanah Ukui Riau, Gapoktan Tanjung Sehati
Jambi, Forum Pekebun Swadaya Merlung Renah Mendaluh Jambi, KUD Tani
Subur Kalimantan Tengah, KUD Teratai Biru Sumatera Selatan , KUD Tuhu Asih
Sumatera Selatan, KUD Marga Makmur Sumatera Selatan, KUD Karya Mulya
Sumatera Selatan, Asosiasi Pekebun Swadaya Mandiri. Beberapa NGO juga
terlibat sebagai anggota dalam FORTASBI, diantaranya Sawit Watch, Yayasan
Setara Jambi, SNV, INOBU, SPKS, WWF Indonesia. Kedepan, diharapkan
keterlibatan banyak pihak yang terlibat dalam membantu pekebun swadaya dalam
mengimplementasikan minyak sawit berkelanjutan dari kalangan perusahaan dapat
terlibat juga sebagai anggota.Sebagai lembaga yang didirikan untuk memperkuat
posisi pekebun swadaya kelapa sawit, maka sejak tahun 2016 lalu, FORTASBI
di gawangi oleh H. Narno yang juga sebagai manager group Asosiasi Swadaya
Amanah.



Daftar Istilah

CPO  : Crude Palm Oil

ICS  : Internal Control System

ISPO  : Indonesia Sustainable Palm Oil

RSPO  : Roundtable on Sustainable Palm Oil

SPI  : Sistem Pengawasan Internal

STDB : Surat Tanda Daftar Budidaya

SPPL  : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

 TBS  : Tandan Buah Segar



Profil Asosiasi Amanah

Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah (Asosiasi Amanah) merupakan organisasi
pekebun yang tersusun dalam struktur grup sertifikasi internal control system (sistem
pengelolaan internal/SPI). SPI merupakan standar grup sertifikasi yang harus
digunakan bagi pekebun kelapa sawit swadaya dalam pengelolaan perkebunan untuk
mencapai sertifikasi RSPO. Pada awal mula dibentuk, Asosiasi Amanah berasal dari
10 kelompok tani dengan jumlah anggota 349 pekebun dengan luasan kebun 763 ha.

Asosiasi pekebun sawit swadaya Amanah (Asosiasi Amanah) merupakan gabungan
dari  kelompok tani kecil yang ada di 3 (tiga ) desa, yaitu desa Trimulya Jaya, desa
Bukit Jaya dan desa Air Emas kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dibentuk
untuk mempermudah upaya pembangunan kebun mulai dari pembukaan lahan,
pembuatan jalan dan jembatan, penyediaan bibit dan penerbitan legalitas tanah.
Asosiasi Amanah, didirikan pada tanggal 25 April 2012, dan berkedudukan di
Kabupaten Palelawan Riau. Hingga tahun 2017, Asosisasi swadaya Amanah memi-
liki 501 anggota Pekebun dengan luas areal 1.048 Hektar. Kesemua anggota tersebut
kini telah mendapatkan sertifikat RSPO ditahun 2013, dan ditahun 2017, beberapa
anggota Asosiasi, atau sekitar 318 pekebun dengan luas 594 Hektar lolos mendapat-
kan sertifikat ISPO.
“Kami mencoba untuk melibatkan anggota dalam mengimplementasikan prinsip ISPO
dan RSPO sekaligus, meskipun tantangan dari dua model standar itu berbeda. Tidak
semua pekebun yang sudah bersertifikat RSPO dapat terlibat dalam ISPO, Karena
dalam standar ISPO, aspek legal yang menjadi pembatas bagi seluruh anggota untuk
memenuhi standar ISPO. Meskipun dalam persyaratan RSPO, aspek legal itu penting,
tapi masih diberikan waktu kepada pekebun untuk pemenuhan aspek legal ditahun
selanjutnya, yang terpenting bagi prinsip ISPO adalah bahwa pekebun yang belum
memenuhi aspek legal secara keseluruhan, dapat memastikan bahwa lahan yang
mereka kelola benar adalah hak milik, dan ditunjukkan dengan surat kepememilikan
yang diakui serta memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan).
Tapi kami ingin membuktikan bahwa pekebun swadaya juga mampu memenuhi
standar tersebut.” ungkap H.Narno yang berperan sebagai Manager Asosiasi Swadaya
Amanah



Pada tahun 2012, saat program ini dimulai, dalam memenuhi standar RSPO ada 3
standar yang harus dipenuhi oleh pekebun swadaya apabila akan mengikuti sertifikasi,
yaitu Interpretasi Nasional Prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit
berkelanjutan (untuk pekebun kelapa sawit swadaya Republik Indonesia, Mei 2010),
Standar RSPO untuk Grup Sertifikasi (2010), Standar Sertifikasi Rantai Suplai RSPO
( 25 November 2011).

Standar grup sertifikasi ini berbentuk System Pengawasan Internal (Internal Control
System) yang tersusun seperti pada bagan di bawah ini.

Bagan 1. Struktur Penilaian Internal Sertifikasi RSPO

Struktur diatas yang menjadi anggota ICS diisi oleh para pekebun swadaya yang ada
di Asosiasi Amanah. Para staf ICS Pekebun diberikan pelatihan mengenai
pengelolaan kelompok, pelatihan tentang implementasi ICS itu sendiri, serta
pelatihan-pelatihan tentang penilaian internal dan ispeksi internal. Semua sistem,
pengelolaan, pengambilan keputusan dilakukan oleh pekebun dan berkerja sesuai
dengan mekanisme yang telah diatur dalam kelompok melalui SOP (Standard
Operasional Procedure).

Dikarenakan ICS ini adalah hal yang baru bagi petani, tentu pendampingan teknis
dilapangan harus dilakukan, untuk memastikan ICS berjalan sesuai dengan SOP yang
telah dibangun, dan sesuai pula dengan standar, prinsip dan kriteria RSPO.
Bagi Asosiasi Amanah, ICS adalah system yang akan menjamin bahwa standar RSPO
diterapkan oleh seluruh anggota Asosiasi, dan pelaksanaan dari P&C RSPO dapat
diaudit oleh lembaga audit independent.





Keberhasilan yang dilalui
Asosiasi Amanah tidak mungkin
dapat terjadi bila tidak ada
dukungan dari semua pihak.
Dalam menjalani proses ini,
pekebun Asosiasi Amanah
didukung secara teknis oleh
WWF Indonesia dalam
mengimplementasikan prinsip
dan Kriteria RSPO melalui ICS
serta dari PT Inti Indosawit

Subur (Grup Asian Agri) dalam mendukung praktik budidaya yang baik (good
agriculture practice) dan peran pemerintah sebagai pihak yang mendukung dalam aspek
legalitas pekebun yang tergabung dalam Asosiasi dalam bentuk penerbitan STDB dan
SPPL.

Pendampingan Asosiasi Amanah dilakukan dengan proses waktu sebagai berikut :
• November-Desember 2011 : melakukan pertemuan dengan stakeholder yakni

perusahaan kelapa sawit (PT.Inti Indosawit Subur), serta identifikasi pekebun yang
akan masuk dalam program sertifikasi.

• Tahun 2012 : dilakukan pendampingan pekebun secara intensif oleh WWF dan
PT.Inti Indosawit Subur, pelatihan dengan metode Training of Trainer, serta
pembentukan Sistem Pengelolaan Internal (SPI) Asosiasi Amanah. Pendaftaran
Asosiasi Amanah secara badan hukum, pendaftaran Asosiasi Amanah menjadi
member RSPO, pelatihan-pelatihan yang menjadi kebutuhan pekebun dan untuk
memenuhi persyaratan RSPO,  melakukan inspeksi internal serta melengkapi
dokumentasi dan kearsipan untuk memenuhi persyaratan pekebun dalam RSPO. Pada
Desember 2012 dilakukan Pre-audit dengan banyak temuan mayor, karena pada saat
itu belum mengetahui standar apa saja yang akan digunakan auditor dalam menilai
pekebun.

• 2013  : Februari 2013 audit RSPO, Juli 2013 Asosiasi Amanah berhasil menjadi
organisasi pekebun kelapa sawit swadaya pertama yang mendapatkan sertifikat RSPO.

• 2014 hingga sekarang, semua pihak masih terus mendukung dan memberikan advise
kepada Asosiasi bilamana diperlukan. Karena tentu saja, kemandirian organisasi
dalam hal ini Asosiasi Amanah hendaknya harus diutamakan.



Dalam hal ini fungsi stakeholder saling berkesinambungan antara satu dan yang lainnya :

1. Donor : Bantuan pendanaan dalam
proses sertifikasi bagi pekebun sawit
swadaya. Kegiatan sertifikasi ini
memerlukan dana yang tidak sedikit
karena ini berkaitan pada proses dan
aktivitas yang berkaitan bagi pekebun.
Biaya yang besar ini diperlukan tidak
hanya untuk membiayai proses
pelatihan, biaya arsip dan dokumentasi,
namun juga biaya pre-audit dan audit
untuk sertifikasi.

2. WWF : WWF sebagai inisiator dalam hal ini berfungsi menempatkan 3 orang field
facilitator yang memiliki fungsi yang berbeda. Field facilitator 1 : dikhususkan pada
pendokumentasian seluruh arsip untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO dan berada
secara full time di lapangan.  Field facilitator 2 : dikhususkan dalam hal
menghubungkan dengan stakeholder lokal (pemerintah Kabupaten dan Provinsi) dalam
melengkapi persyaratan aturan Peraturan Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup terkait legalitas Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan
(STDB) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) serta
membantu dalam penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur SPI dan
memantau SOP berjalan dilevel pekebun, field facilitator 3 : dikhususkan dalam hal
inspeksi internal serta menghubungkan dengan pihak eksternal (internasional dan
pusat).

3. PT.Inti Indosawit Subur : sebagai pihak yang memahami teknis budidaya kelapa sawit
yang baik,  perusahaan menempatkan 1 orang asisten serta 1 orang mandor untuk
memberikan pelatihan teknis tentang Good Agricuture Practice, melakukan
pemantauan atas proses yang dilakukan pekebun di kebun baik itu panen, pemupukan,
penyemprotan, dll. Pemantauan ini haruslah sesuai dengan SOP yang telah dibangun
oleh Asosiasi Amanah dan dapat diimplmentasikan oleh pekebun anggota Asosiasi
Amanah.

4. Asosiasi Amanah sebagai pekebun dan staf ICS, harus memiliki kesamaan tujuan,
kemauan dan kerjasama antara unit untuk memastikan berjalannya kegiatan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.

Pola pendampingan yang dilakukan terhadap Asosiasi Amanah untuk
program sertifikasi RSPO dapat dilihat pada diagram sbb :

Asian Agri (Inti
Indosawit
Subur)

WWF

Donor

Pekebun
Swadaya



Minyak Sawit Berkelanjutan;
Sebuah Pembelajaran
Mengantar sertifikasi perkebunan berkelanjutan (RSPO) bagi pekebun kelapa sawit swadaya
di Indonesia tentu akan banyak menghadapi tantangan. Baik itu dari mengubah pola pikir,
pola perkebunan dan pemahaman di tingkat pekebun, dan juga untuk mengikutsertakan
(engage) keterlibatan pemerintah daerah dan perusahaan kelapa sawit untuk dapat terlibat
dalam mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kelapa sawit swadaya.
Setiap pihak yang menjadi bagian dari pembangunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya
memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat khususnya pekebun-pekebun kecil.
Minimal harapan yang diinginkan pekebun kecil adalah dapat diarahkan untuk dapat mandiri
dan memiliki kemampuan bernegosiasi yang lebih baik pada pembeli TBS (Tandan Buah
Segar) mereka, sehingga pekebun memiliki posisi tawar yang baik. Ini menjadi suatu
pembelajaran bagi pekebun swadaya lainnya yang ingin mengikuti sertifikasi RSPO/ISPO
melibatkan semua pihak dan bisa berkolaborasi untuk menuju pekebun swadaya yang lebih
baik.

Selain itu, minimnya dukungan dari dengan pemerintah Kabupaten pada saat itu cukup
menjadi hambatan pekebun untuk mendaftarakan STDB mereka ke Dinas Perkebunan
Kabupaten. Perbedaan pandangan dalam memahami peraturan dari pemerintah daerah dan
pusat terkait permentan 98 tahun 2013, turut mengambil andil pada sulitnya pekebun untuk
memperoleh STDB. Berbagai pertemuan dilakukan dengan pihak dinas hingga ke bupati,
hingga mengupayakan mempertemukan pemerintah pusat dan daerah sudah dilakukan.
Namun, walau proses ini memakan waktu yang lama, perlahan-lahan pemerintah kabupaten
telah mulai terbuka apalagi ditambah dengan adanya ISPO yang menjadikan STDB sebagai
dokumen penting terhadap kepatuhan peraturan dan undang-undang.

Pemahaman tentang sertifikasi dan manfaat dari proses sertifikasi ini masih sering menjadi
pertanyaan bagi pekebun, pemerintah, bahkan perusahaan kelapa sawit sendiri.

Sosialisasi tentang sertifikasi RSPO/ISPO, serta menyamakan tujuan dengan berbagai
stakeholder melalui proses kolaborasi penting untuk dilakukan. Kontribusi pemerintah daerah
Provinsi Riau dalam membantu pekebun kelapa sawit swadaya juga sangat penting dan ini
saatnya bagi pemerintah dapat mulai memasukkan program pendampingan pekebun swadaya
untuk menerapkan perkebunan berkelanjutan melalui sertifikasi masuk dalam APBD
Provinsi. Ini dilakukan agar dapat untuk meningkatkan kapabilitas pekebun di pasar serta
mendorong pekebun melengkapi izin usaha perkebunan dan juga pengelolaan lingkungan
hidup dapat dituangkan melalui pembebasan biaya tanpa harus membebankan ke pekebun.



Sejarah Gapoktan Tanjung Sehati

Gapoktan Tanjung Sehati res-
mi berdiri pada tanggal 2009
dan berkedudukan di Kabupat-
en Merangin Propinsi Jambi.
Organisasi ini memiliki misi
Mempromosikan produksi
minyak sawit berkelanjutan di
propinsi Jambi menuju kese-
jahteraan pekebun mandiri.
Sejak tahun 2013 lalu Gapok-
tan Tanjung Sehati terdaftar
dengan badan Hukum nomor
80-08 Mei 2013.

Gapoktan Tanjung Sehati, adalah gapoktan
yang dibentuk dan didirikan oleh pekebun

secara swadaya, dan atas iniciaitive mere-
ka sendiri. Hingga kini Gapoktan Tanjung
Sehati memiliki 6 Kelompok Tani dengan
anggota sebanyak 227 KK dengan luas
lahan mencapai 346,57 Ha. Sebetulnya
jumlah pekebun swadaya di Desa Mekar
Jaya adalah mencapai 500 KK, namun
tidak semua pekebun swadaya terdaftar
sebagai anggota Gapoktan Tanjung Sehati,
karena banyak pekebun swadaya yang
memiliki masa lalu buruk dengan organ-
isasi, selain itu, banyak pekebun yang me-
mang tidak berkeinginan terlibat dalam
sertifikasi RSPO, karena belum memenuhi
standard an kriteria yang disyaratkan sep-
erti pemenuhan terhadap aspek legalitas.
Meskipun sebetulnya mereka berkebun di-

areal lahan APL, namun status legalitas
lahan yang masih berupa surat Jual beli
dan juga surat warisan, membuat pekebun-
pekebun lainnya enggan untuk terlibat.

“Kami sebagai pekebun kecil, selama ini
tidak pernah membayangkan  dapat
penghargaan berupa sertifikat RSPO
karena berhasil dalam
mengimplementasikan prinsip dan criteria
RSPO yang jumlah kriterianya mencapai
ratusan, dan kami juga tidak pernah
bermimpi bahwa perubahan yang kami
lakukan terutama dalam merubah cara
pandang kami terhadap kebun dan cara
mengelola organisasi, telah pula merubah
cara pandang pemerintah kami terhadap
pekebun mandiri di propinsi Jambi. “ Mr.
Solikin, Sekretaris Gapoktan Tanjung
Sehati.

Gapoktan Tanjung Sehati;
Mengadopsi Sustainability Sebagai Budaya



1. Persoalan rendahnya harga produk
milik pekebun swadaya, dimana harga
TBS berbeda sekitar Rp 200-300/kg.
Tentu selisih ini tidak bisa dianggap
kecil, karena jika terakumulasi dengan
total produksi TBS pekebun swadaya, maka
tentu nilai itu tidak bisa dianggap kecil.

2. Rendahnya akses pekebun swadaya pada
informasi sehingga juga berdampak pada
rendahnya pengetahuan pekebun dalam
budidaya kelapa sawit. Tak jarang pekebun
swadaya, menggunakan penagalaman
otodidak dalam mengelola kebun mereka,
sehingga terkadang pendapatan pekebun
jauh dari menguntungkan. Harga buruk, dan
kualitas buah akibat dari perlakuan pekebun
pada kebun. Rendahnya akses juga terlihat
pada kualitas bibit yang mereka tanam
dikebun mereka. Di propinsi Jambi, sekitar
80% pekebun swadaya menggunakan bibit
Dura di kebunnya. Sesungguhnya mereka
tidak memiliki banyak pilihan ketika akses
informasi tentang bibit yang baik dan akses
untuk mendapatkan bibit tersebut tertutup
buat mereka.

3. Panjangnya rantai penjualan TBS yang juga
turut memberburuk pendapatan pekebun.
karena makin panjang rantai tentu saja
berdampak pada kualitas TBS, dan juga
banyak nilai yang hilang.

4. Rendahnya dukungan dari pihak
pemerintah setempat dan bahkan dari
perusahaan terdekat, terutama dukungan
modal, pasar dan pembangunan kapasitas
pekebun.

1. Terjerat nya pekebun swadaya dalam hal
pemasaran produk. Hingga kini, pekebun
swadaya di propinsi Jambi, hampir 100%
terikat dengan tengkulak. Tengkulak sebetul-
nya tidak bisa disalahkan, karena merekalah
yang selama ini membantu pekebun swadaya
dalam pemasaran produk ketika negara pada
saat itu tak pernah hadir, dan mereka pula
yang selama ini membantu pekebun dalam
hal permodalan ketika negara juga tidak per-
nah berfikir untuk membantu mereka. Artin-
ya selama ini Tengkulak adalah dewa
penolong bagi pekebun, dan mereka lebih
baik, meskipun tak juga memberikan kese-
jahteraan pada pekebun.

2. Tidak akan pernah terbuka akses informasi,
akses pasar dan akses lainnya yang memung-
kinkan pekebun swadaya untuk melakukan
perubahan. karena kelembagan adalah kunci
bagi seluruh pintu-pintu yang tertutup. Pe-
merintah, perusahaan dan pihak lainnya, tak
akan pernah mendukung pekebun yang tidak
tergabung dalam kelembagaan, contohnya,
untuk mengakses bibit unggul, pekebun har-
us tergabung dalam kelembagaan, untuk
menjual buah ke perusahaan, pekebun harus
memiliki kontrak kerja dengan perusahaan,
dan salah satu syarat kontrak kerja adalah
kelembagaan.

Untuk itu, pekebun swadaya di desa Mekar Jaya
menginisiaisi kelembagaan dengan bentuk
Gapoktan, untuk menjawab persoalan yang
muncul ditengah-tengah mereka, terutama yang
berkaitan dengan persoalan produksi kebun
mereka.

Dari empat masalah diatas, bagi pekebun
swadaya, pesoalan ketiadaan kelembagaan
yang sesungguhnya menjadi akar persoalan.
Karena ketiadaan kelembagaan, akan
berimplikasi pada:

Tujuan Pendirian Gapoktan ini adalah
untuk menjawab persoalan-persoalan
pekebun terutama pekebun sawit swadaya
yang ada di desa Mekar Jaya.  Beberapa
persoalan itu adalah :



Gapoktan Tanjung Sehati dan inisiatif minyak sawit berkelanjutan

Pekebun yang tergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati adalah pekebun-pekebun yang berasal
dari Tranmigrasi Umum yang dihijrahkan oleh pemerintah dari jawa sejak tahun 1980-1984. Pada
masa itu, mereka mendapatkan lahan dari pemerintah berupa LU2 untuk perkebunan keras seluas
2 ¼ Ha, LU1 untuk pangan seluas 1 Ha, dan sekitar ½ Ha lahan untuk perumahan. Pada tahun
1986, sebuah perusahaan PT Sari Aditya Loka (ASTRA Group) beroperasi diwilayah ini, dengan
pola inti plasma. Lahan seluas 2 ¼ Ha milik tranmigran itu kemudian di mitrakan dengan
perusahaan tersebut untuk kebun plasma kelapa sawit. sementara untuk lahan lainnya, masih tetap
diusahakan oleh pekebun untuk pangan, sayur-sayuran dan tanaman yang lain.
Hingga kemudian sepanjang tahun 2000an lahan seluas 1 Ha tersebut ditanam pula dengan kelapa
sawit oleh generasi kedua, dan dengan pola swadaya mandiri. Perubahan tanaman adalah lebih
disebabkan karena lahan mereka adalah lahan keras, dan bukan lahan basah seperti yang mereka
usahakan di Jawa, sehingga bagi mereka sangat sulit untuk mengusahakan tanaman padi di desa
Ini. Di wilayah ini ada sekitar 9 Desa yang memiliki pekebun swadaya dengan rata-rata luas kebun
swadaya mencapai 700 Ha/desa. Melihat situasi ini, keberadaan pekebun swadaya yang tergabung
dalam Gapoktan Tanjung Sehati tentu akan memberikan dampak terhadap pekebun-pekebun
swadaya lainnya, terutama dalam budidaya perkebunan. Terbukti, beberapa desa disekitar kini
telah pula membangun kelembagaan meskipun belum berfikir untuk mengimplementasikan prinsip
dan criteria RSPO apalagi mendapatkan sertifikat RSPO.

Sejak terbentuk, Gapoktan Tanjung Sehati telah mulai aktif dalam pertemuan-pertemuan RSPO,
dan keterlibatan pertama mereka di mulai pada pertemuan RSPO ke 7 yang digelar di Bali pada
tahun 2008 lalu, dan pada tahun 2009 ketua Gapoktan Tanjung Sehati menjadi salah satu narasumber
di pertemuan RSPO ke 8 yang digelar di Hotel Istana Kuala Lumpur pada tahun 2009. Sejak saat
itu, Gapoktan Tanjung Sehati mulai tertarik untuk terlibat dalam mempromosikan minyak sawit
berkelanjutan dengan cara memperbaiki organisasi mereka, memperbaiki cara-cara budidaya
dikebun, dan mulai memperhatikan kelestarian lingkungan. Usaha mereka dalam
mengimplementasikan prinsip dan criteria RSPO tidaklah mudah, karena pada waktu itu, RSPO
sendiri belum bisa memberikan jaminan tentang perubahan harga bagi TBS yang bersertifikat RSPO.
Hal sulit lainnya adalah, perusahaan terdekat yang selama ini banyak membantu pekebun dalam
pelatihan-pelatihan budidaya dan  membeli buah milik pekebun swadaya yang tergabung dalam
Gapoktan adalah bukan anggota RSPO, sehingga pembelian buah TBS milik pekebun hanya
berdasarkan pada harga yang ditetapkan pemerintah, tidak berdasarkan pada harga TBS yang
bersertifikat RSPO. Namun, Gapoktan tetap memberikan apresiasi terhadap PT SAL, karena
meskipun PT SAL bukan anggota RSPO, tapi telah berusaha membantu pekebun swadaya berupa
pelatihan-pelatihan budidaya dan pelatihan lainnya secara Cuma-Cuma, dan pelatihan ini sangat
membantu pekebun dalam mempraktekkan budidaya perkebunan yang baik.



Gapoktan Tanjung Sehati, telah berhasil mengimplementasikan prinsip dan criteria
RSPO, dan dibuktikan pada 16 Juni 2014 lalu memperoleh certifikat RSPO atas usaha mereka
mempraktekkan semua prinsip dan criteria RSPO. Namun, sesungguhnya bagi pekebun
swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati, minyak sawit berkelanjutan tidak
hanya secara teknis mengimplementasikan prinsip dan criteria dari RSPO dan mendapatkan
sertifikat RSPO, tapi lebih dari itu, adalah bagaimana membudayakan praktek-praktek terbaik,
baik dalam praktek budidaya dikebun dan praktek terbaik dalam pengelolaan kelembagaan.
Bagi pekebun swadaya, sertifikat adalah proses untuk membudayakan secara terus menerus
atas prinsip-prinsip keberlanjutan.

Proses panjang dalam mengimplementasikan prinsip dan criteria RSPO telah memberikan
mereka insipirasi tentang bagaimana mengolah lahan mereka secara arif dan bijaksana,
sehingga tidak lagi mengeksploitasi tanah dengan cara kimia. Beberapa cara-cara berkelanjutan
yang tidak tertera dalam prinsip dan criteria RSPO yang mereka  praktekkan adalah :

1. Membudayakan penggunaan pupuk organic dari kotoran sapi sebagai pengganti pupuk
kimia. Sejak mereka membangun kelompok tahun 2009, pemerintah kabupaten Merangin
tahun 2012 lalu memberikan
GAPOKTAN ini kepercayaan
untuk mengelola sapi sebanyak
35 ekor, dan mesin pembuat pu-
puk kompos 1 unit. Dan hingga
sekarang, sapi tersebut terus ber-
tambah dan kotoran dan urine
sapi pun dimanfaatkan untuk pu-
puk di kebun mereka. Bagi peke-
bun, tak hanya mengurangi biaya
untuk membeli pupuk kimia, tapi
penggunaan pupuk organic
memiliki manfaat yang lebih be-
sar, yaitu mengelola tanah agar
tidak rusak dan terus subur untuk
terus menghasilkan produk
produk TBS yang baik.

2. Budaya gotong royong; gotong royong kini kembali digalakkan setelah selama ini mereka
melupakan. Gotong royong dilakukan dalam bentuk membangun jalan produksi dan
pembersihan lahan secara bergilir. Budaya gotong royong ini telah mengembalikan ikatan
social yang selama ini menghilang.



Gapoktan Tanjung Sehati sebagai guru dan sekolah pekebun swadaya di
propinsi Jambi
Bersama dengan Yayasan SETARA Jambi,
Gapoktan Tanjung Sehati kini
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan
kelembagaan dan pelatihan RSPO bagi
pekebun-pekebun swadaya di wilayah-
wilayah lainnya, di propinsi Jambi. Dengan
harapan, agar pekebun-pekebun swadaya di
propinsi Jambi berubah menjadi lebih
sejahtera dengan tidak melupakan
keberlanjutan dan keberlansungan sumber-
sumber kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Gapoktan Tanjung Sehati tak hanya menjadi
guru bagi pekebun-pekebun lainnya, tapi juga menjadi sekolah bagi pekebun-pekebun swadaya
yang ingin belajar secara lansung bagaimana cara mengelola organisasi dan membuat
organisasi lebih kuat dan mandiri. Gapoktan Tanjung Sehati terbuka bagi siapapun yang ingin
berkunjung dan belajar.

Memanfaatkan skema Green Palm untuk mendapatkan manfaat
Guna mendapatkan manfaat dari sertifikasi
RSPO, pekebun swadaya dapat memanfaatkan
keberadaan perusahaan perkebunan yang
bersertifikat RSPO juga yang ada disekitar
mereka. Namun untuk kasus Gapoktan
Tanjung Sehati, tidak ada perusahaan atau
pabrik yang bersertifikat RSPO, meskipun
ada, namun perusahaan tersebut tidaklah
setuju untuk mendukung pekebun swadaya
dalam membeli hasil produksi secara fisik.
Untuk itu, peluang untuk menggunakan
mekanisme Book and Claim adalah strategi
bagi Gapoktan Tanjung Sehati untuk
mendapatkan manfaat lansung dari
implementasi P&C RSPO. Meskipun
sebetulnya ketika mengimplementasikan P&C
RSPO, banyak manfaat tak lansung yang
diperoleh, tapi kebutuhan akan pengelolaan
ICS dan pengelolaan sertifikat RSPO menjadi
pertimbangan Gapoktan Tanjung Sehati untuk
menggunakan Book and Claim.

Hingga tahun 2017, Gapoktan telah
mendapatkan dukungan pendanaan dari
penjualan sertifikat sebesar IDR 665.286.000,
rata-rata pendapatan Gapoktan Tanjung Sehati
dari penjualan sertifikat adalah sebesar 200
juta rupiah. Pendapatan tersebut didapatkan
dari beberapa pembeli di eropa.

“Kami sangat terbantu dengan adanya dana
tersebut, karena dengan dana tersebut, kami
dapat mempertahankan sertifikat RSPO, dan
memberikan pelatihan-pelatihan bagi anggota
kami. Terus terang, kami menjual TBS kami
dengan harga biasa, dan tidak ada perbedaan
dari sebelumnya. Untuk itu, kami tidak
memiliki cukup dana untuk mengelola ICS
dan mengelola sertifikat yang kami dapatkan,
kami berharap agar pembeli-pembeli sertifikat
dapat membantu pekebun swadaya dengan
memberikan harga yang lebih baik.” Ungkap
Solikin.



Sejarah berdirinya FPS-MRM
Forum Pekebun Swadaya Merlung Renah Mendalu (FPS-MRM) adalah
lembaga yang didirikan oleh pekebun-pekebun kecil di 5 Desa di
Kecamatan Merlung dan Kecamatan Renah mendaluh Kabupaten
Tanjung Jabung Barat propinsi Jambi. Ke 5 desa itu adalah Desa
Merlung, Desa Lubuk Terap, Desa Pulau Pauh, Desa Rantau Benar dan
Desa Sungai Rotan. FPS-MRM resmi didirikan pada tanggl 15 Juli 2015

FPS-MRM ini dibentuk sebagai lembaga
ICS (Internal Control System) untuk
sertifikasi Minyak sawit Berkelanjutan
dalam hal ini sertifikasi RSPO. FPS-MRM
memiliki anggota 172 Pekebun dengan luas
areal 458 Ha. seluruh anggota FPS-MRM
adalah pekebun swadaya. sebetulnya 5 desa
ini memiliki potensi pekebun swadaya yang
cukup besar yaitu mencapai 4000 Ha untuk
5 desa, namun dikarenakan persyaratan
untuk sertifikasi RSPO sedikit sulit bagi
pekebun, terutama pemenuhan aspek legal,
sehingga tidak banyak pekebun dapat
terlibat dalam sertifikasi RSPO.

Pekebun swadaya yang terlibat sebagai
anggota FPS-MRM adalah pekebun yang
berasal dari masyarakat asli atau local.
sebelum mereka berkebun kelapa sawit,
mayoritas dari mereka adalah pekebun karet
alam. Rendahnya harga karet, dan makin
banyaknya karet-karet yang sudah tua, juga
memicu makin banyaknya pekebun-
pekebun diwilayah ini mengusahakan kebun
kelapa sawit. Meskipun beberapa pekebun
yang memiliki lahan cukup besar masih
mengusahakan tanaman lainnya, seperti
buah-buahan, dan juga masih mengusahakan
karet sebagai sumber pendapatan mereka.

Keberadaan pekebun-pekebun trasmigran
dan perusahaan perkebunan kelapa sawit
disekeliling mereka, juga turut memicu
mereka untuk mencoba bertanam kelapa

sawit, meskipun mereka tidak memiliki
pengetahuan budidaya kelapa sawit dan bahkan
sebagian besar dari mereka tidak mengetahui dan
tidak dapat membedakan bibit unggul dengan
bibit biasa. Sehingga tidak mengherankan jika
90% pekebun swadaya diwilayah ini menanam
bibit tidak unggul atau lebih dikenal dengan bibit
Dura dikebun-kebun mereka.

Persoalan kemudian muncul ketikabibit-bibit
yang mereka tanam tidak memberikan hasil TBS
yang berkualitas, yang berdampak pada ketidak
cukupan pendapatan yang tentu saja bermuara
pada munculnya kehendak untuk memperluas
kebun kelapa sawit. Sayangnya, wilayah ini
adalah wilayah yang berdekatan dengan kawasan
penyangga Taman Nasional Bukit 30, dan juga
kawasan ini dinilai masih memiliki keragaman
hayati yang cukup tinggi,termasuk memiliki
sungai yang membelah desa-desa diwilayah ini
yang berhulu di Taman Nasional Bukit 30,
sehingga rencana pengembangan kebun oleh
pekebun swadaya hendaknya jadi perhatian serius.
Praktek terbaik melalui skema sertifikasi RSPO,
menjadi pilihan terbaik buat pekebun-pekebun
kecil diwilayah ini untuk melakukan perbaikan
pada model budidaya menjadi lebih baik, dan
memperbaiki skema pengelolaan kebun kelapa
sawit menjadi lebih ramah lingkungan dan
berkelanjutan.



Sertifikasi RSPO awalnya tidak
menjadi perhatian bagi pekebun
diwilayah ini, hingga pada tahun
2013 Yayasan Setara Jambi
bersama dengan pemerintah
propinsi dan perusahaan terdekat,
 melakukan sosialisasi mengenai
pentingnya praktek terbaik untuk
membawa perubahan bagi
pekebun swadaya. banyak kendala
yang ditemukan terutama terkait
dengan kelembagaan pekebun,
dan aspek legalitas pekebun yang
menjadi tantangan tersendiri.
Namun dalam perjalanannya
kendala-kendala tersebut dapat
diatasi bersama, hingga kemudian
terbentuklah Gapoktan-Gapoktan
disetiap desa yang menjadi cikal
bakal terbentuknya FPS –MRM
yang menjadi lembaga ICS untuk
sertfifikasi RSPO.
Usaha yang dilakukan oleh
Yayasan Setara Jambi, bersama
dengan Pemerintah propinsi serta
perusahaan terdekat memberikan
hasil yang cukup baik, dimana
pada bulan Juni 2017, FPS-MRM
mendapatkan sertifikat RSPO
dengan jumlah produksi TBS
mencapai 8,334 Ton dari lahan
seluas 458 Ha. meskipun banyak
tantangan yang dihadapi pada
proses menuju sertifikasi RSPO,
namun tidak menyurutkan
pekebun swadaya untuk terus
berusaha. Karena bagi pekebun,

sertifikasi RSPO adalah alat untuk memperkenalkan
budaya-budaya terbaik dalam perkebunan, dan sertifikasi
RSPO juga adalah sebagai alat untuk membuka akses
pasar, serta akses informasi yang selama ini mereka tidak
dapatkan.
“RSPO membuat kami diperhitungkan oleh perusahaan
dan sejak kami mengimplementasikan prinsip dan kriteria
RSPO, perusahaan terdekat, dan bahkan pemerintah
memberikan perhatian serius pada kami. Dan kami
percaya RSPO, meskipun sulit untuk diterapkan, namun
dapat memberikan cahaya bagi perkebunan kami dimasa
depan.” H. Lukman, ketua Gapoktan Usaha Berkat Desa
Pulau Pauh.

Peta Kebun FPS-MRM



Ketika RSPO  menjadi salah satu Solusi
“Kami tak pernah menyangka jika kami bisa
memecahkan masalah-masalah yang kami hadapi
selama ini, seperti produksi TBS kami yang rendah,
kualitas yang tidak baik, harga rendah, jalan produksi
yang rusak. Sejak kami diperkenalkan dengan RSPO
kami merasa bahwa kami mulai diperhatikan. Tidak
hanya oleh pemerintah tapi juga perusahaan terdekat.
Salah satu yang paling kami rasakan selama ini adalah
dukungan dan bantuan dari perusahaan PT Inti
Indosawit Subur." Suhaili Ketua FPS-MRM.

“Dulu, kami hanya berkebun saja,dan kami hanya
punya surat-surat jual beli atau surat warisan saja, tapi
setelah mengenal RSPO, kami kini mengetahui bahwa
sertifikat lahan dan STDB itu sangat penting agar
pekebun memiliki jaminan untuk menjual TBS. RSPO
telah membuat kami memahami bahwa memiliki lahan
dan hasil kebun yang legal adalah sangat penting bagi
pekebun kecil seperti kami.” Suherman ketua Gapoktan
Desa Sei Rotan

Dalam RSPO, aspek legalitas kebun dan legalitas hasil
kebun adalah hal yang penting, untuk memastikan
bahwa kebun dan hasil kebun dihasilkan dari lokasi-
lokasi yang memang diperuntukkan bagi perkebunan
kelapa sawit. Legalitas yang disyaratkan dalam RSPO
sebetulnya bukan hanya sekedar syarat semata, tapi juga
mendorong agar pekebun mendapatkan haknya sebagai
warga Negara,dan mendorong agar Negara
memaksimalkan fungsi pelayanan pada rakyatnya
terutama pekebun kecil.

Lubuk Larangan; dampak dari
minyak sawit berkelanjutan

Ketika RSPO hanya dimaknai
sebagai praktek terbaik dari
kebun kelapa sawit, namun
pekebun diwilayah ini kemudian
memberikan makna lebih luas.
Pengetahuan tentang minyak
sawit berkelanjutan memberikan
mereka kesadaran untuk
bertindak lebih luas. Desa Sungai
Rotan contohnya sejak Agustus
2015 lalu, telah mulai
mengkonservasi sungai
pengabuan sepanjang 500 M, dan
ditahun 2017, menambah
konservasi 500 M di Sungai Ibul.
Sementara desa Pulau pauh dan
Desa Rantau Benar, baru
memulai mengkonservasi sungai
ditahun 2017, dengan panjang
masing-masing sungai yang
dikonservasi adalah 500 M setiap
desa. Hingga tahun 2017, sekitar
2 Kilometer sungai dikonservasi
diwilayah ini.



Jika kita kembali pada 3 tahun yang lalu, sungai Pengabuan adalah sungai kritis, karena
hampir seluruh masyarakat desa disepanjang sungai Pengabuan, melakukan aktifitas
yang merusak. Penangkapan ikan misalnya mayoritas masyarakat menggunakan racun
untuk menangkap ikan. Tak hanya itu saja, pengelolaan lahan disepanjang sempadan
sungai pun jauh dari praktek berkelanjutan, tak hanya dilakukan oleh masyarakat desa,
tapi juga ditengarai pihak-pihak lain juga berkontribusi pada rusaknya Sungai
Pengabuan. Tak heran jika pada masa itu Sungai Pengabuan yang berhulu di Taman
Nasional Bukit 30 itu tak lebih hanya tempat pembuangan sampah dan
limbah.

Melindungi sungai dari
kerusakan dalam bentuk Lubuk
Larangan ini adalah praktek
terbaik yang dilakukan oleh
pekebun di wilayah ini, setelah
sebelumnya pekebun-pekebun
tidak pernah berfikir untuk
melindungi sungai Pengabuan
yang menjadi sungai yang
menopang kehidupan pekebun
diberbagai desa sepanjang sungai
pengabuan. Lubuk Larangan,
adalah satu strategi pekebun
bersama masyarakat desa untuk
melindungi sungai yang menjadi
sumber kehidupan. Karena
melindungi sungai adalah
melindungi masa depan.

Meskipun dilindungi, namun pekebun atau masyarakat umum tetap boleh menggunakan
sungai sebagai tempat mandi dan mencuci, namun tidak diperbolehkan untuk mengambil
hasil dari sungai seperti ikan dan makhluk hidup lainnya yang hidup disungai, hingga
tiba waktu yang telah ditetapkan. Seluruh pekebun dan masyarakat menghormati
perlindungan sungai ini, karena perlindungan sungai ini diperkuat dengan lahirnya Perdes
(Peraturan Desa) di masing-masing desa.

Akhirnya, sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak hanya sebatas membangun
praktek terbaik didalam perkebunan kelapa sawit, tapi juga memunculkan inisiative
praktek terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam secara luas.



Sejarah KUD Tani Subur

Koperasi Unit Desa ‘Tani Subur’ berdiri
pada tahun 1984 dan terdaftar melalui badan
Hukum Koperasi dengan nomor
859/BH/XIX. KUD Tani Subur memiliki
cakupan kerja kabupaten Kotawaringin
Barat Kalimantan Tengah, namun berkantor
di Desa Pangkalan Tiga. Sebagai koperasi
pertama di desa, KUD Tani Subur juga
merupakan induk dari 7 KUD di beberapa
desa lain di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Awal mula pembentukan KUD Tani Subur
ialah saat  mayarakat transmigrasi datang
dan berdomisili di desa. Kemudian
pemerintah desa dan masyarakat melakukan
musyawarah, yang menyepakati
pembentukan lembaga keuangan mandiri
desa, agar kelak dapat menjadi tumpuan
bagi masyarakat. KUD dimulai dengan unit
penjualan sembako, beberapa tahun
kemudian bertambah unit plasma dengan
sistem kredit KPPA. Seiring berjalannya
waktu, KUD Tani Subur sudah memiliki
unit plasma, unit simpan pinjam, unit
toserba, unit pusat pelatihan pertanian dan
pedesaan  swadaya unit transportasi, dan
pada tahun 2016 bertambah unit pekebun
swadaya, yang bertanggung jawab terhadap
sertifikasi pekebun kelapa sawit swadaya.

Membawahi 1.378 anggota  yang terdiri,
435 anggota dari pekebun kelapa sawit
plasma, 190 pekebun kelapa sawit swadaya,
serta 753 anggota umum. KUD kemudian
memutuskan untuk mendorong pekebun
swadaya sebagai pekebun pertama di

Kalimantan yang menjalankan perkebunan sawit
yang ramah lingkungan dan sosial, melalui program
sertifikasi kelapa sawit yang mengacu kepada
prinsip ISPO dan RSPO. Dengan semangat
mempersiapkan generasi muda untuk memimpin
desa, KUD Tani Subur mendorong anak-anak muda
dari latar belakang pendidikan yang bervariasi,
mengisi kepengurusan dan seksi-seksi di dalam
tubuh ICS yang bernama Unit Pekebun Mandiri,
yang terbentuk pada bulan Maret 2016.

Dengan bantuan dari INOBU dan juga dukungan
dari pihak Pemerintah Kabupaten, KUD Tani Subur
kemudian mencoba mengimplementasikan P&C
RSPO dan telah menyelesaikan pre audit dan main
audit yang dilakukan oleh TUV Rheiland. Hingga
buku ini ditulis, KUD Tani Subur dinyatakan telah
menyelesaikan semua persyaratan dari sertifikasi
RSPO, meskipun sertifikat belum di keluarkan oleh
RSPO, namun KUD ini telah dinyatakan lulus
audit. Uniknya KUD Tani Subur tidak hanya
terlibat dalam sertifikasi RSPO tapi juga terlibat
dalam mempromosikan ISPO sebagai standar
nasional Indonesia.

“Jika melihat kapasitas kelembagaan dan juga
praktek perkebunan, sebetulnya kami bisa katakan
kami juga bisa menjadi bagian dari sertifikasi,
namun meskipun secara kelembagaan kami
mampu, tetap saja kami butuh dukungan dari pihak
lain, terutama pemerintah” Ungkap Bapak Setiyana
ketua KUD Tani Subur.



Mengawinkan KUD Tani Subur dengan ICS
(Internal Control System) RSPO
Jika melihat definisi ICS dalam persyatan model kelembagaan ICS, dapat dipastikan
bahwa ICS itu adalah system yang berkerja dalam kelembagaan pekebun untuk
memastikan bahwa mekanisme control dan evaluasi berjalan dalam kelembagaan,
terutama control terhadap implementasi seluruh prinsip, standard dan kriteria RSPO.
untuk itu, KUD Tani Subur kemudian memasukkan system pengawasan internal tersebut
dalam KUD Tani Subur. Artinya KUD Tani Subur adalah kelembagaan yang akan
memastikan bahwa anggota yang masuk dalam cakupan sertifikasi RSPO
mengimplementasikan P&C RSPO dalam praktek berkebunan dan juga praktek
kelembagaan serta kebijakan.
Dikarenakan KUD Tani
Subur tidak hanya
mengelola anggota dari
pekebun swadaya, tapi juga
mengelola anggota simpan
pinjam, anggota plasma
dan anggota integrasi Sapi,
maka untuk memudahkan
control,Unit Pekebun
Mandiri kemudian yang
didesain khusus sebagai
ICS untuk sertifikasi RSPO
yang sturkturnya tetap
berada dibawah KUD Tani
Subur. Untuk menjawab
implementasi P&C RSPO,
Unit Pekebun Mandiri
memiliki struktur sendiri.
Namun yang terdaftar
sebagai anggota RSPO
adalah KUD Tani Subur.

Mengawinkan ICS kedalam struktur KUD Tani Subur tentu bukan hal yang mudah, karena akan
banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara umum. Terutama terkait dengan penambahan
aturan kebijakan internal kelompok. Hal yang sulit adalah mengintegrasikan kebijakan yang
telah ada dengan kebijakan baru mengenai RSPO dan sertifikasi. Namun kesulitan tersebut dapat
diselesaikan oleh KUD Tani Subur, dengan mencoba membangun harmonisasi antara kebijakan
untuk implementasi minyak sawit berkelanjutan dengan kebijakan-kebijakan yang  telah ada.



RSPO sebagai solusi untuk legalitas
dan perlindungan lingkungan
“Kami tidak menyangka bahwa RSPO dapat menjadi jalan terbaik kami para pekebun untuk
mengenal lebih dalam mengenai pentingnya aspek legalitas dalam mengelola kebun kelapa
sawit, tak hanya penting untuk aspek lingkungan, tapi juga penting untuk memastikan sejauh
mana lahan dan kebun kami legal dimata hukum. Sebelumnya, kami tidak pernah peduli,
mengenai legalitas kebun kami, kami hanya berkebun dan berkebun saja. Tapi ketika kami
terlibat dalam sertifikasi RSPO, baru kami memahami bahwa legalitas lahan dan kebun yang
kami kelola sangat penting.” Ungkap pak Setiyana.

Salah satu persyaratan sertifikasi RSPO
adalah pemenuhan prinsip mengenai
Legalitas, dan bagi pekebun-pekebun
swadaya di Indonesia, meskipun
pemenuhan legalitas adalah kewajiban
bagi semua pekebun-pekebun, namun
tidak banyak pekebun swadaya yang
memahami pentingnya legalitas sebagai
dasar kekuatan hokum pengelolaan lahan
dan kebun sawit mereka. Dalam aspek
legalitas, STDB dan SPPL menjadi wajib
untuk dipenuhi oleh pekebun swadaya
yang ingin mendapatkan sertifikat
RSPO.

Dalam proses yang kami lalui, dukungan
dari pemerintah sangat kami rasakan.
Dalam proses pengurusan STD-B,
Bupati Kotawaringin Barat saat itu,
menerbitkan Instruksi Bupati yang
menekankan bahwa dalam proses
registrasi perkebunan pekebun swadaya,
dengan tidak dipungut biaya. Sehingga
343 SPPL dan 355 STD-B milik pekebun
swadaya yang telah terbit sama sekali
tidak dikenakan biaya administrasi oleh
pemerintah daerah, dalam hal ini
Kecamatan Pangkalan Lada serta Dinas
Lingkungan Hidup. Pemerintahan yang

sangat mendukung pekebun kami, baik secara
moral maupun secara administrasi yakni Dinas
Tanaman Pangan, Holtikultura, dan
Perkebunan, Balai Konservasi Sumber Daya
Alam, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Koperasi.



Tidak hanya Legalitas, proses dan menjalankan prinsip dan kriteria RSPO, membuat banyak
perubahan pada diri pekebun di Desa Pangkalan Tiga. Perubahan paling signifikan ialah,
kesadaran pekebun dalam ikut melestarikan tumbuhan Kantong Semar (nepenthes sp) yang
masuk dalam klasifikasi tanaman dilindungi. Saat pekebun menemukan tanaman Kantong
Semar di kebunnya,
pekebun kami
l a n g s u n g
melaporkan ke
KUD untuk dapat
segera di pindahkan
ke area konservasi
tanaman Kantong
Semar, hal ini
sesuai dengan
Standart operational
Procedure terkait
pelestarian tanaman
Kantong Semar.
Status tanaman
kantong semar
termasuk tanaman
yang dilindungi
b e r d a s a r k a n
Undang-Undang
No. 5 tahun 1990
tentang Konservasi
Sumberdaya Hayati
dan Ekosistemnya
Selain menjaga
lingkungan, karena
adanya program
sertifikasi RSPO di
desa kami,
semangat gotong
royong kembali terbangun. Pertemuan rutin bulanan kelompok tani mulai kembali
terbangun, berdiskusi mengenai kebutuhan bersama, dan hal-hal yang dapat dikerjakan
secara bersama-sama.


