Visi
Sebagai Organisasi yang bersifat mandiri dan
nirlaba, maka Visi Gapki adalah;
“ Mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang
berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan ”

Misi
» Mensinergikan pemangku kepentingan industri
kelapa sawit nasional.
» Menjadi mitra pemerintah dan pemda dalam
merumuskan kebijakan yang kondusif bagi
industri kelapa sawit berkelanjutan.
» Mendorong anggota untuk melaksanakan tata
kelola industri kelapa sawit yang baik dan
berkelanjutan.
» Menjadikan industri kelapa sawit Indonesia
dapat bersaing di dunia internasional.

Oleh karenanya Gapki dapat berfungsi sebagai
representasi, wadah komunikasi konsultasi, fasilitasi
dan advokasi terhadap industri kelapa sawit dalam
dan luar negeri.
Dengan ruang lingkup kegiatan utama meliputi;
» Menjalin kerjasama antar lembaga baik dalam
maupun luar negeri untuk meningkatkan daya
saing industrikelapa sawit

» Sepanjang diperlukan anggota, dapat berperan
sebagai mediator & fasilitator dalam penyelesaian
perselisihan baik antar anggota maupun dengan
pihak lain.

Hak & Kewajiban Anggota

» Mewakili dalam berbagai forum penetuan kebijakan
terkait langsung maupun tidak langsung terhadap
industri kepala sawit.

» Mendapatkan informasi, dukungan
pelayanan yang layak dari organisasi.

» Mengembangkan
kegiatan
yang
dapat
meningkatkan kinerja anggota antara lain dibidang
penelitian, penyuluhan, pelatihan, informasi,
promosi, pemasaran, advokasi, konsultasi, seminar,
dan lain lain.

Pendaftaran Anggota

Anggota GAPKI berhak;
dan

» Menyampaikan pendapat secara lisan dan
tertulis
» Memilih dan dipilih / mencalonkan wakilnya
untuk menjadi pengurus.
» Mengikuti semua kegiatan organisasi, kecuali
ditentukan secara khusus.
» Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang
sama dari organisasi

Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan
keluasan minimal 200 Ha, atau Lembaga Penelitian
yang berhubungan dengan industri kelapa sawit atau
produsen benih dapat mengajukan permohonan
mendaftarkan diri sebagai anggota biasa.

Anggota Gapki berkewajiban;

Bagi badan hukum lain atau perkumpulan yang terkait
dengan usaha industri kelapa sawit dapat
mendaftarkan diri sebagai anggota afiliasi

» Menjaga nama baik dan memegang teguh
peraturan organisasi , dan memelihara etika
usaha

Persayaratan administrasi pendaftaran yang diperlukan
dapat mengbungi sekretariat Gapki Cabang Kalbar.

» Membantu dan ikut serta secara aktif dalam
kegiatan organisasi

Alamat :
Jalan Perdana Komplek Perdana Square No. B 11
Pontianak.
Contact person:
Monica No Hp. 0812 5753 128
Email monica@agro.lyman.co.id
atau sekretariat@gapki-kalbar.or.id

» Menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua
ketentuan organisasi dan segala keputusan yang
diambil dalam rapat pengurus.

» Membayar kewajiban keuangan yang telah
ditatapkan organisasi.
» Memberikan saran pertimbangan kepada
pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
» Menyampaikan data yang diperlukan sesuai
ketentuan ang diatur dalam AD/ART Gapki.

Mengenal GAPKI Cabang Kalbar

Program Strategis

Sebagai salah satu cabang dari 12 Cabang Gapki
yang ada di provinsi sentra sawit, periode
kepengurusan tahun 2017 – 2020, merupakan
periode ketiga sejak terbentuknya cabang Gapki
Kalbar pada tahun 2008 dengan jumlah anggota
yang sudah bergabung sebanyak 50 perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan
Barat.

Setidaknya dalam kurun tiga tahun kedepan,
tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh industri
kelapa sawit akan semakin komplek dan dinamis,
merujuk rapat kerja nasional Gapki tahun 2016,
aspirasi anggota pada Musyawarah Cabang Gapki
Kalbar tahun 2016, serta hasil yang telah dicapai oleh
kepengurusan Gapki Kalbar periode sebelumnya, maka
Program Strategis Gapki Kalbar untuk tiga tahun
kedepan antara lain;

Kepengurusan Gapki Cabang Kalbar periode 2017 –
2020 yang pengukuhannya disaksikan langsung
oleh Bapak Drs. Cornelis, SH.MH, selaku Gubernur
Kalimantan Barat pada tanggal 16 Januari 2017,
berupaya untuk menjadikan kelapa sawit di Kalbar
menjadi komiditi strategis yang dapat memberikan
kontribusi bagi perekonomian kalbar, berkelanjutan
serta mampu bersaing di pasar internasional.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut perlu
dibangun kebersamaan sesama pelaku usaha kelapa
sawit, serta dukungan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi maupun kabupaten.

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA

(GAPKI)
CABANG KALIMANTAN BARAT
Sekretariat, Jalan Perdana Komplek Perdana Square No. B 11 Pontianak.
gapki-kalbar.or.id

» Memperkuat peran Gapki Kalbar dalam forum
penentuan kebijakan yang berkaitan dengan
pengembangan sawit di Kalimantan Barat.
» Melakukan advokasi terhadap perturan yang
menimbulkan multi tafsir dan berpotensi
menghambat pengembangan sawit di Kalimantan
Barat.
» Berperan aktif dalam forum penetapan upah
minimum provinsi/kabupaten.
» Mengoptimalkan peran media & informatika dalam
dalam menangkal kampanye anti sawit.
» Melanjutkan kerja sama dengan Universitas
Tanjungpura dalam rangka penelitian , penyuluhan,
pelatihan pengembangan sawit
berkelanjutan.

“MARI
“MARI SEGERA
SEGERA BERGABUNG
BERGABUNG BERSAMA
BERSAMA
GAPKI CABANG KALBAR””
Pontianak , Februari 2017

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/
Indonesian Palm Oil Association (GAPKI/IPOA)
merupakan wadah bagi pengusaha yang bergerak
dibidang industri kelapa sawit, didirikan secara sah
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Organisasi ini berkedudukan di Jakarta dengan
cabang-cabang tersebar di beberapa Provinsi sentra
sawit dan salah satunya berada di Kalimantan Barat.

