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Petani Swadaya adalah pihak PENT ING dalam
produksi minyak Sawit Berkelanjutan

Petani swadaya tidak hanya memproduksi, tapi juga konsumen penting produk minyak sawit

Fakta Sertifikasi

Fakta Petani Swadaya

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisasi lemah (cenderung gak
punya)
Tidak suka mencatat aktifitas
Pengetahuan yang lemah
Tidak ada dukungan pemerintah dan
perusahaan
Legalitas lahan tidak lengkap
Kebun berada di areal beresiko
(sempadan, lahan rendah, ditepi hutan,
gambut)
Bibit Dura
Pengelolaan LB3 tidak ada
Tenaga kerja keluarga
Akses pupuk tidak ada, karena tidak
ada kelompok
Terikat dengan pihak ketiga
Kualitas, harga dan pendapatan
rendah

• Penyederhanaan standard
(RISS-Stepwise)
• Sharing responsibility (Pembeli
dan Perusahaan harus
mendukung petani yang jadi
supply base)
• Dukungan pendanaan yang
tersedia di RSPO dan Lembaga
donor lainnya
• Makin banyak NGO yang
berkerja untuk petani swadaya

• Management terbaik kelembagaan
• Management terbaik kebun
• Management terbaik pengelolaan
lingkungan
• No deforestation
• No Peat
• No Conflict
• Meperhatikan HAM
• Berbiaya (pengelolaan
kelembagaan, pelatihan,
keanggotaan, audit untuk
sertifikasi
• Harus kolaborasi (murah, mudah
dan cepat)

Standar Baru RISS;
Mempermudah atau
mempersulit petani?
•

Semua petani dapat masuk sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Namun harus
dipastikan bahwa petani memiliki kelompok secara legal, lahan berada di APL, dan petani
bersetuju secara suka rela terlibat dalam sertifiaksi

•

Hanya ada 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator

•

Diberi waktu cukup Panjang, dari Eligible menuju Tonggak A dan Tonggak B

•

Setiap tahap diberikan insentif sesuai dengan tahapan masing-masing

•

Tahap Eligible adalah tahap Komitmen, TC-A tahap peningkatan pengetahuan kelembagaan dan
petani, TC-B tahap implementasi komitmen dan pengetahuan.

•

Step Wise tidak hanya berlaku untuk petani secara individu, tapi juga berlaku bagi Kelompok
atau Group

•

Legalitas lahan ( dalam bentuk SHM), Registrasi Komoditas (STDB) tidak lagi menjadi syarat
penting yang harus ada disaat maju sertifikasi.

•

Kelompok disesuaikan dengan kondisi petani, dapat berupa Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi,
UD, CV, Koperasi dan Forum. Bahkan dapat menggunakan BUMD.

•

Telah ada 1 Kelompok yang berhasil menggunakan RISS untuk tahap Eligible

•

Namun belum ada kelompok yang maju sertifikasi tanpa dukungan dari pihak lain. Tapi telah
banyak kelompok yang melakukan penambahan anggota menggunakan sumberdaya sendiri.

Incentive 100% dari
penjualan kredit

Incentive 70% dari
penjualan kredit

Incentive 40% dari
penjualan kredit
Eligible (Kelayakan)
Ada organisasi,
peta lahan dan
penandatangani
komitmen (Lihat
lampiran RISS)

TC-A
Pelaksanaan
Pelatihan
(kelembagaan,
budidaya dan
standar
sustainability)

TC-B
Tersedia bukti
implementasi dari
training yang
didapatkan pada
TC-A

Jebakan Sertifikasi
Pelatihan regular
Pengelolaan
Lingkungan yang
baik

Pendokumentasian
Kelembagaan yang
sehat
Monitoring
internal

Legalitas lahan
Praktek Budidaya
baik

Kolaborasi dan
jaringan

Mandiri, Berdaya Saing, kuat dan sejahtera

Salah satu Energi di
Rest Area
Perkembangan Penerimaan Insentif, (US$) Jumlah petani (KK) dan luas lahan (Ha)
1.400.000
1.200.000

Axis Title
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Jumlah Petani (KK)
Luas Lahan (Ha)

2014
70.000
501
1.048

2015
100.000
909
1.810

2016
100.000
909
1.810

2017
100.000
909
1.810

2018
548.906
2.894
6.500

2019
786.865
3.430
9.448

2020
1.332.900
7.464
16.410
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