
BECOME AN ACADEMY MASTER TRAINER

Akademi Pelatih Pekebun RSPO ('Akademi') 
bertujuan untuk mendorong pekebun sawit dunia 
menuju pekerjaan yang lebih berkelanjutan melalui 
pengembangan kapasitas mereka dan organisasi 
pendampingnya. Akademi akan menyediakan 
akses pelatihan kualitas baik, panduan dan bahan 
pelatihan, serta pembentukan komunitas pelatih 
global.

Organisasi dan setiap orang yang bergabung 
menjadi mitra memperoleh akses gratis* terhadap 
Pelatihan Ahli, panduan pelatihan, dan dukungan 
program dari Akademi.

Akademi bermaksud untuk membentuk pusat Master 
Trainer Akademi secara global dengan beragam 
sektor dan organisasi sebagai sebuah komunitas 
global, membantu promosi pelatihan untuk praktek 
minyak sawit berkelanjutan. Sementara itu, sertifikasi 
RSPO merupakan salah satu aspek dalam Pelatihan 
Ahli (Master Training), dimana bukan tujuan utama 
dalam program ini.

Akademi melaksanakan setidaknya 3 (tiga) Master 
Training tahunan di Afrika, Amerika Latin, dan Asia 
Tenggara. Master Training membawa pengalaman 
para pelatih dari sektor berbeda untuk 6 (enam) 
hari pelatihan dalam penggunaan dan teknik 
melatih 3 (tiga) Panduan Akademi: Panduan Pelatih 
Pekebun, Panduan Pelatih Kelompok, dan Panduan 
Perancangan Program. Setiap Master Training 
memiliki praktek lapangan untuk mewadahi materi 
agronomi dan lingkungan.
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MASTER TRAINING 
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Kunjungi sta.rspo.org untuk informasi lebih lanjut. 
Bilamana ada pertanyaan, sila hubungi tim Akademi 
melalui email ke sta@rspo.org.

*Tersedia untuk mitra aktif (perorangan/organisasi) Akademi.

GABUNG BERSAMA 
KAMI



Akademi menawarkan Master Training (Level 1) untuk melatih pelatih atau staf lapangan yang bekerja dengan 
pekebun, pengelola kelompok/manajer kelompok, atau penyusun program pekebun. Setelah menyelesaikan 
Level 1, Pelatih Ahli (Master Trainers) yang 'terkualifikasi' dapat menggunakan Panduan Pelatihan Akademi untuk 
melaksanakan pelatihan kepada Pelatih atau Training of Trainers (Level 2) sendiri dan melatih Pelatih Akademi dalam 
organisasinya atau organisasi lain. Pada akhirnya, para pelatih dapat melaksanakan pelatihannya sendiri (Level 3) 
kepada pengelola kelompok/manajer kelompok dan pekebun sawit.

APA JENIS PELATIHAN DAN PELATIH YANG DITAWARKAN AKADEMI

AKADEMI MASTER TRAINER: MANFAAT DAN TANGGUNG JAWAB

Manfaat menjadi seorang Master 
Trainer*
• Pelatihan Ahli secara gratis (6 hari)
• Penyegaran Pelatihan Ahli secara gratis (setiap 2 

tahun)
• Akses gratis ke Panduan Pelatihan Akademi & kabar 

terbaru
• Mendapatkan dukungan teknis pada perkembangan 

program pelatihan Anda
• Menjadi preferensi Master Trainer untuk mitra yang 

lain
• Perkenalan publik untuk menjadi Master Trainer 

Akademi
• Menambah insentif melalui pelatihan
• Kesempatan pengembangan diri 

Syarat menjadi seorang Master 
Trainers
• Menjadi mitra aktif (individu/ organisasi) Akademi
• Menunjukkan pengalaman pelatihan yang relevan
Tanggung jawab Master Trainer
• Melaksanakan dan menyelesaikan Pelatihan Ahli 

Akademi
• Melaksanakan penyegaran Pelatihan Ahli (setiap 2 

tahun)
• Bekerja dalam tujuan berdampak pelatihan pekebun 

dan/pengelola kelompok/manajer
• Menggunakan Panduan Akademi dan metode 

pembelajaran dewasa
• Berbagi pembelajaran Anda dengan Master Trainer 

lain menggunakan Platform Akademi
*Tersedia untuk mitra aktif (perseorangan/ organisasi) Akademi.
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