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Pada mulanya petani sawit
swadaya adalah petani yang 
tidak terikat oleh perusahaan maupun instansi
terkait, dan 
melakukan kegiatan berkebun hanya
mementingkan pada 
hasil panen.

● Perawatan kebun asal asalan
● Pemupukan tidak terjadwal
● Panen tidak terjadwal dan tidak mengenal
kriteria buah

matang panen.
● Penjualan TBS secara bebas.
● Kurangnya rasa kebersamaan diantara
sesame petani.

Latar belakang



● Membentuk Kelompok Tani
● Menggabungkan Kelompok

Tani dalam satu koperasi atau
organisasi lain. 

● Menjalin hubungan kemitraan
dengan PKS

● Pembinaan petani oleh
perusahaan mitra

Pengutan Organisasi petani



● Petani banyak mendapat informasi
terkait pengelolaan kebun sawit
yang berkelanjutan.

● Petani mendapatkan pelatihan
terkait peduli lingkungan dan
satwa ynga dilindungi

● Pemupukan sesuai hasil analisa lab
● Penjulan TBS terkontrol

Menuju sertifikasi



● Meminimalisir biaya pengelolaan
kebun.

● Hasil produksi cenderung meningkat.
● Mendapatkan penambahan hasil dari

kredit (premium) untuk jangka waktu
tertentu.

● Memiliki rencana replanting

Manfaat serifikasi

bagi petani



● Hubungan kemitraan
semakin kuat

● Menjadi inspirasi bagi petani
di daerah lain

●Disaat pandemic Covid-19 
berkontribusi dalam
memberikan
bantuan meringankan
dampak pandemic pada
anggota dan masyarakat
sekitar.

Manfaat serifikasi

bagi Organisasi



MEMBENTUK KELEMBAGAAN ORGANISASI
FORTASBI

Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

FORTASBI dibentuk tahun 2014 oleh beberapa kelompok
Petani dan NGO



• Visi:

• Mempromosikan Standar minyak sawit berkelanjutan pada petani
swadaya di Indonesia

Missi : 
1. Memperkenal RSPO sebagai salah satu standar global untuk mendorong pengelolaan

kelembagaan, perkebunan dan lahan secara berkelanjutan
2. Meningkatkan kapasitas petani dan sumber kehidupan petani
3. Menyambungkan petani dengan pasar
4. Membantu Petani bersertifiat untuk mengelola sertifikat mereka.
5. Membawa cerita terbaik petani
6. Memperluas dampak sertifikasi untuk pelindungan, hubungan social dan askes 

pendidikan dan kesehatan.
7. Mengali potensi kelompok petani swadaya yang dapat mengimplementasikan srandar

minyak sawit yang berkelanjutan Skema RSPO maupun ISPO atau kombinasi keduanya
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Anggota Fortasbi
Februari 2022
• Terdiri dari 41 kelembagaan Petani
• Beranggotakan 10.120 petani dengan luas areal 22.123 ha

Pihak pihak yang mendukung Fortasi
Pemerintah Daerah, Yayasan Setara Jambi, WWF Indonesia, SNV, Yayasan Inobu, 
WRI, De Guru, GIZ, Solidaridad, Unioleo, Asian Agri, Unilever, Cargil, GAR, SSMS, 
Musim Mas, BGA, Indofood Agri, PTPN 3, IFC dan lonsun



Cara kami memperluas dampak Sertifikasi di desa

UD Lestari menyediakan 4 
ambulans gratis untuk
masyarakat

Menghormati hak pekerja
perempuan di Asosiasi 
Amanah Riau

Bisnis pembibitan di 
GTS Jambi

Wisata Pendidikan di 
KUD Tani Subur
Kalimantan Tengah 

Koperasi Bersatu Makmur 
Jaya mendukung
perempuan dalam
bermata pencaharian

Memberi support kepada
masyarakat miskin selama
pandemi di APBML Jambi

Memberikan
perlidungan untuk
sungai di FPS Jambi

Pemantauan
api/kebakaran di 
APKSM Kalimantan 
Tengah

Pemberdayaan
perempuan di 
APBML Jambi

KUD Sumber Rezeki
mendukung pendidikan
bagi anak-anak petani



Program Menjangkau Petani untuk RSPO-ISPO

• Integrasi Sertifikasi RSPO dan ISPO; 3 tahun kedepan, semua anggota FORTASBI akan
didorong terlibat dalam ISPO. FORTASBI akan kontribusi 9000 petani untuk ISPO

• FORTASBI akan Merancang ToT ISPO semua ICS yang tergabung dalam FORTASBI, akan
kolaborasi dengan Dirjen Perkebunan. Target 100 trainer Local dari berbagai propinsi.

• Pilot projek di Kaltim bersama GIZ, untuk 4 Koperasi, 4000 petani swadaya di Muba-
Sumsel dan 2000 petani swadaya Ketapang-Kalbar. Kerja sama dengan Cargill dan IDH.

• Program Kerjasama untuk dukungan sertifikasi RSPO dengan AA di Pelalawan, dan Tebing
Tinggi Sumut (1.400 Petani swadaya)

• Kerjasama dengan RSPO untuk memperkuat  sosialisasi ISPO di 6 propinsi (Aceh, Sumbar, 
Bengkulu, Kalsel, Kalbar, dan Kaltim)

• Pilot projek untuk mendorong implementasi sustainability (ISPO-RSPO) dalam konteks
Yuridiksi Desa (Sintang, Pelalawan dan Tanjung Jabung Barat)



Kami sangat membutuhkan
dukungan dari semua pihak 
termasuk pemerintah 
Kabupaten, karena kolaborasi 
adalah kunci




