Indikator-indikator dan kriteria skoring dalam penilaian produsen, pengolah dan pedagang kayu dan bubur kayu Juli 2021
SPOTT menggunakan kerangka kerja terinci dalam menilai produsen, pengolah dan pedagang kayu dan bubur kayu pada pengungkapan publik kebijakan, operasi dan
komitmen praktik terbaik terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Hal ini dilakukan sebagai pendekatan yang adil dan konsisten dalam menilai semua perusahaan
menggunakan SPOTT. Untuk mendapat penilaian, perusahaan diharuskan menyediakan informasi yang diperlukan secara publik dalam laman web-nya; diantaranya adalah
laporan tahunan, laporan keberlanjutan, presentasi atau dokumen publik lainnya; dalam laman web perusahaan induk dan/atau perusahaan anakan (jika memungkinkan),
atau pada platform pihak ketiga tertentu ("Sumber eksternal").
SPOTT mengklasifikasi indikator-indikator ini menurut beberapa kategori berikut:
Organisasi: Transparansi dan konten dari pengungkapan perusahaan terkait operasinya, aset-aset dan struktur manajemen.
Contohnya termasuk total luasan hektar lahan yang dikelola, jumlah pabrik yang dimiliki, pelaporan gaji berdasarkan gender, dan apakah perusahaan mempublikasi
laporan keberlanjutan.
Kebijakan: Transparansi dan konten pengungkapan perusahaan terkait kebjakan, komitmen dan prosesnya yang dimiliki dalam memandu operasi dan praktik di tingkat
lapangan.
Contohnya termasuk kebijakan tanpa deforestasi, nol bakar, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Praktik: Transparansi dan konten pengungkapan perusahaan terkait kegiatan yang dilakukan, dalam rangka secara aktif mencapai target-target dan melaksanakan kebijakan
dan komitmen di tingkat lapangan.
Contohnya termasuk pelaporan kegiatan pemantauan deforestasi dan pengelolaan api (bahaya kebakaran) dalam konsesi, dan prosentase keterlacakan pasokan di tingkat
pabrik pengolahan dan hutan tanaman/konsesi.
Di dalam kategori praktik, SPOTT mendiferensiasi antara data yang dilaporkan sendiri oleh perusahaan dan yang terverifikasi secara eksternal (mengikuti Inisiatif Kerangka
Kerja Akuntabilitas [AFi]),1 sebagai berikut:
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Terverifikasi secara eksternal: Penilaian dan validasi kepatuhan, performa dan/atau tindakan yang diambil oleh perusahaan relatif terhadap komitmennya yang diverifikasi
oleh pihak kedua atau ketiga (seperti didefinisikan oleh AFi).
Dilaporkan sendiri: Pelaporan mengenai kepatuhan, performa dan/atau tindakan yang diambil oleh perusahaan relatif terhadap komitmennya yang tidak diverifikasi secara
eksternal, termasuk data yang diverifikasi olek pihak pertama (seperti didefinisikan oleh AFi).
Jenis-jenis pengungkapan:

Organisasi

Kebijakan

Praktik

Disclaimer: Indikator-indikator yang ada telah diklasifikasi sebagai Lingkungan (E), Sosial (S), Tata Kelola (G) atau kombinasi diantaranya. ZSL menyadari banyaknya
permasalahan meliputi berbagai dimensi dari ESG tetapi telah sebisa mungkin mengklasifikasi indikator-indikator ini berdasarkan dampaknya yang menonjol.

Kebijakan berkelanjutan dan kepemimpinan
ID

Indikator

1

Kebijakan atau
komitmen kehutanan
berkelanjutan untuk
keseluruhan operasinya
ESG

2

Kebijakan atau
komitmen kehutanan
berkelanjutan berlaku
untuk seluruh pemasok
ESG

Kriteria Skoring
Tidak berlaku jika hanya sebagai pengolah/pedagang
[1 poin] Ya: Memiliki kebijakan sendiri untuk kehutanan berkelanjutan/bertanggung jawab/etis untuk seluruh operasi kehutanan milik perusahaan (co.
semua produk kehutanan yang dihasilkan, diolah, dibeli dan/atau diperdagangkan, atau secara jelas berkomitmen terhadap kebijakan perusahaan induk
atau pembeli yang meliputi keseluruhan operasinya. Dapat berupa dokumen tersendiri atau kebijakan yang jelas terkait keberlanjutan. Kebijakan harus
meliputi keberlanjutan yang multi dimensional di seluruh operasi perusahaan meliputi baik isu sosial maupun lingkungan.
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen terhadap kebijakan perusahaan induk atau pembeli, tetapi tidak secara jelas menyatakan bahwa hal ini diterapkan oleh
seluruh operasi perusahaan; atau memiliki kebijakan, tetapi tidak jelas apakah kebijakan diterapkan di seluruh operasi miliknya (co. semua produk yang
dihasilkan, diolah, dibeli dan/atau diperdagangkan); atau hanya berupa kebijakan/komitmen umum; atau kebijakan tidak meliputi baik itu isu sosial
maupun lingkungan.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki kebijakan/komitmen; atau hanya berupa pernyataan umum tentang berkomitmen terhadap berkelanjutan; atau hanya
memiliki program tanggung jawab sosial korporasi (CSR).

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema pemasok dampingan (outgrower) dan mandiri.
[1 poin] Ya: Memiliki kebijakan sendiri untuk kehutanan berkelanjutan/bertanggung jawab/etis (atau serupa) bagi seluruh pemasok. Dapat berupa
dokumen tersendiri atau kebijakan yang jelas terkait keberlanjutan. Kebijakan harus meliputi keberlanjutan yang multi dimensional di seluruh operasi
perusahaan meliputi baik isu sosial maupun lingkungan.
[0.5 poin] Parsial: Kebijakan hanya berlaku untuk beberapa pemasok; atau hanya berupa kebijakan/komitmen umum; atau kebijakan tidak meliputi baik
isu sosial maupun lingkungan; atau memiliki kebijakan terpisah untuk pemasok/sumber dengan lingkup terbatas dibandingkan kebijakan berkelanjutan
utama.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Posisi tanggung jawab
tingkat tinggi untuk
keberlanjutan
G

[1 poin] Ya: Melaporkan posisi tingkat tinggi dalam tanggung jawab keberlanjutan, tidak termasuk anggota dewan direksi.
[0.5 poin] Parsial: Tim keberlanjutan atau serupa, tetapi tidak jelas posisi mana dengan tanggung jawab tingkat tinggi; atau data berumur antara dua
hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
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Satu atau lebih anggota
di dalam dewan direksi
di perusahaan memiliki
tanggung jawab untuk
keberlanjutan
G

Tidak berlaku jika perusahaan tidak terdaftar secara publik dan tidak memiliki dewan direksi.

5

Persentase atau jumlah
wanita dalam tim
manajemen senior
SG

[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah atau persentase wanita dalam tim manajemen senior atau perbandingannya. Menghitung persentase dengan membagi
total jumlah tim manajemen senior jika persentase tidak dilaporkan oleh perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Keseimbangan gender tidak secara langsung dilaporkan oleh perusahaan, tetapi dihitung dari co. profil/foto pegawai; atau data
berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Tim manajemen senior diartikan sebagai kelompok eksekutif tingkat tinggi dalam perusahaan (biasanya terdiri dari lima hingga dua puluh orang).
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Persentase atau jumlah
wanita dalam anggota
dewan direksi
SG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak terdaftar secara publik dan tidak memiliki dewan.

[1 poin] Ya: Satu atau lebih anggota dalam dewan direktur memiliki tanggung jawab untuk keberlanjutan.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.

[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah atau persentase wanita dalam anggota dewan direksi. Menghitung persentase dengan membagi total jumlah anggota
dewan jika persentase tidak dilaporkan oleh perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Keseimbangan gender tidak secara langsung dilaporkan oleh perusahaan, tetapi dihitung dari co. profil/foto pegawai; atau data
berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
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8

Anggota dari berbagai
skema industri atau
inisiatif eksternal lain
untuk mengurangi
keluaran lingkungan
atau sosial negatif yang
berkaitan dengan
produksi kayu dan
bubur kayu
ES

Cakupan
Komprehensif: Anggota dari dua atau lebih skema/inisiatif.
Terbatas: Anggota dari hanya satu skema/inisiatif; atau hanya anak/induk perusahaan yang menjadi anggota dari satu atau lebih skema/inisiatif.
Tidak memadai: Tidak ada keanggotaan.
Skoring
[1 poin] Ya: Komprehensif, terverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, terverifikasi secara eksternal.
[0 points] Tidak: Tidak memadai.
N.B. Harus diverifikasi secara eksternal melalui daftar anggota pada situs web skema.
Sumber eksternal:
FSC http://memberportal.fsc.org/ [1334]; PEFC https://www.pefc.org/about-pefc/membership/international-stakeholder [1526]; UNGC
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants [1525]; WBCSD http://www.wbcsd.org/Overview/Our-members/Members [1448]; TFA 2020
https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/partners/ [1523]; anggota Komunitas GRI https://www.globalreporting.org/reportingsupport/gri-community/community-members/ [3011]; HCS http://highcarbonstock.org/members/ [1062]; HCVRN https://hcvnetwork.org/who-we-are/
[1037]; FFA https://www.firefreealliance.org/members/; Natural Capital Coalition https://capitalscoalition.org/the-coalition/organisation-directory/
[1209]; UFIGA https://www.ufiga.org/nos-adherents
WWF-GFTN http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/gftn_participant_list_september_web_2018_2.pdf [2088]; ATIBT
https://www.atibt.org/en/members/ [1961]; CBFP https://pfbc-cbfp.org/members-colleges.html [1720]; STTC
http://www.europeansttc.com/thesttc/participants/ [1721]; NYDF https://nydfglobalplatform.org/endorsers/ [3012]
atau lainnya yang secara jelas berfokus pada pengurangan keluaran lingkungan dan sosial negatif yang berkaitan dengan produksi kayu dan bubur kayu
(dinilai berdasarkan kasus per kasus).
Kolaborasi dengan
Cakupan
pemangku kepentingan Komprehensif: Menjelaskan kegiatan dengan para pemangku kepentingan (pemerintah/LSM/institusi akademik) untuk mendukung keluaran lingkungan
untuk mengurangi
dan sosial positif yang berkaitan dengan produksi kayu dan bubur kayu, seperti pendekatan yurisdiksi, inisiatif sektoral, kolaborasi dengan banyak
keluaran lingkungan fan pemangku kepentingan atau komunitas, atau penguatan untuk skema sertifikasi.
sosial negatif yang
Terbatas: Mencantumkan contoh kegiatan dengan para pemangku kepentingan, tetapi dengan tanpa rincian/terbatas atau tidak jelas fokusnya dalam
berkaitan dengan
mengurangi keluaran lingkungan dan sosial negatif yang berkaitan dengan produksi kayu dan bubur kayu; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
produksi kayu dan
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
bubur kayu
Skoring
ES
[1 poin] Ya: Komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
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Laporan keberlanjutan
dipublikasi dalam dua
tahun terakhir
ESG

10

Laporan melalui sistem
pelaporan terstandar
ESG

11

Penilaian risiko iklim
tersedia
EG

[1 point] Ya: Laporan keberlanjutan dipublikasi, pembaruan kemajuan atau laporan tahunan/keberlanjutan terintegrasi dalam dua tahun terakhir (co.
dapat dipublikasi pada tahun penilaian dikurangi dengan dua tahun dan meliputi tahun penilaian dikurangi tiga tahun). Laporan harus meliputi rincian baik
lingkungan dan sosial.
[0.5 poin] Parsial: Lapporan/pembaruan kemajuan dipublikasi antar dua hingga tiga tahun lalu.
[0 poin] Tidak: Tidak ada laporan; atau laporan/pembaruan kemajuan dipublikasi lebih dari tiga tahun lalu; atau rincian terbatas dalam laporan tahunan.
Sumber eksternal: basis data GRI http://database.globalreporting.org/search/.
[1 poin] Ya: Laporan dalam satu atau lebih sistem pelaporan terstandar dalam dua tahun terakhir (co. laporan dibuat sesuai standar GRI dan dipublikasi
dalam basis data GRI; atau perusahaan telah menyampaikan setidaknya satu kuisioner CDP).
[0.5 poin] Parsial: Menyatakan bahwa laporan telah dibuat sesuai standar GRI tetapi tidak ada laporan yang dipublikasi dalam basis data GRI; atau
laporan telah dipublikasi dalam basis data GRI tetapi tidak dibuat sesuai standar GRI; atau hanya anak perusahaan yang mendapat kriteria skoring 1 poin.
[0 poin] Tidak: Tidak mengikuti standar pelaporan manapun; atau laporan berumur lebih dari dua tahun.
Sumber eksternal: Basis data pengungkapan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) https://database.globalreporting.org/; kuisioner pelaporan CDP
https://www.cdp.net/en/responses; atau platform pelaporan dan pengungkapan lain yang dinilai dalam kasus per kasus.
Cakupan
Komprehensif: Perusahaan telah melakukan dan mempublikasikan terkait penilaian risiko iklim termasuk contohnya: dampak nyata dan potensial dari
perubahan iklim pada perusahaan; metrik, target dan proses yang digunakan untuk menilai atau mengelola risiko iklim; tanggung jawab. Kuisioner Iklim
CDP dapat diterima jika tersedia secara publik.
Terbatas: Hanya tersedia ringkasan penilaian risiko.
Tidak memadai: Tidak tersedia penilaian risiko atau ringkasan-nya terkait iklim.
N.B. Silakan dilihat informasi dan panduan lebih lanjut mengenai penilaian risiko lingkungan di laman situs TFCD (https://www.fsbtcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations/), dan pada laporan FAO (http://www.fao.org/3/a-i3383e.pdf). Kuisioner Iklim CDP tidak
diverifikasi secara eksternal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor paling tinggi. Poin tambahan untuk
verifikasi eksternal dalam FSC/PEFC/SVLK tidak dapat digunakan untuk indikator ini dikarenakan tidak sepenuhnya dipenuhi oleh persyaratan dalam
standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
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Penilaian modal alam
tersedia
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan hanya pengolah/pedagang.
Cakupan
Komprehensif: Perusahaan telah mengidentifikasi ketergantungan pada modal alam dan menghitung nilai ketergantungan ini dan telah menetapkan
bagaimana \akan bertindak dan menerapkan hasil penilaian; atau mempublikasikan penilaian modal alam berdasarkan Protokol Modal Alam.
N.B. Penilaian tidak harus mencakup semua operasi atau semua modal alam yang relevan untuk poin penuh.
Terbatas: Perusahaan telah mengidentifikasi ketergantungan pada modal alam, tetapi belum menghitungnya ATAU belum menetapkan tindakan
Tidak memadai: Perusahaan hanya menyebutkan pentingnya/membuat referensi yang tidak jelas terhadap modal alam tanpa mengidentifikasi
ketergantungannya sendiri
Skoring
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: studi kasus Protokol Modal Alam https://capitalscoalition.org/impact/?fwp_filter_tabs=casestudy [3013]

Bank lahan, peta dan keterlacakan
ID

Indikator

13

Daftar negara dan
operasi
ESG

14

Daftar negara sumber
pasokan
ESG

Kriteria skoring
Tidak berlaku jika hanya pedagang
[1 poin] Ya: Menyediakan rincian negara operasi dan sifat operasi di negara-negara tersebut (co. konsesi hutan, fasilitas produksi). Hanya menyertakan
operasi di hulu dan satu tingkat di hilir (misalnya tidak ada kantor penjualan, pusat perdagangan).
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyediakan daftar negara tempat beroperasi; atau hanya memberikan sebagian informasi (co. tidak semua negara terdaftar,
rincian operasi hanya untuk beberapa negara dan tidak seluruhnya).
[0 poin] No: Tidak ada informasi.
N.B. Informasi dianggap tidak tersedia jika sulit ditemukan/dikompilasi - mis. hanya dapat diidentifikasi melalui beberapa laman web yang tidak terkait.

Tidak berlaku jika bukan pedagang
[1 poin] Yes: Menyediakan daftar negara pemasok kayu atau bubur kayu.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyediakan informasi umum (co. seluruh dunia; atau area geografis tanpa menjelaskan apakah perusahaan memasok dari
seluruh negara dalam area geografis tersebut).
[0 poin] No: Tidak ada informasi.
N.B. Informasi dianggap tidak tersedia jika sulit ditemukan/dikompilasi - mis. hanya dapat diidentifikasi melalui beberapa laman web yang tidak terkait.
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17

Total luas hutan alam
yang diperuntukkan
untuk produksi
kayu/serat kayu (ha)
ES

Tidak berlaku jika operasi berbasis hutan tanaman atau hanya pengolah/pedagang.

Total luas hutan
tanaman (ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya berbasis operasi hutan alam atau hanya pengolah/pedagang.

Area hutan
tanaman/hutan alam
dalam skema pemasok
dampingan (outgrower)
(ha)
ES

Tidak berlaku jika tidak memiliki skema pemasok dampingan atau hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Total luas hutan alam yang diperuntukkan untuk produksi kayu/serat kayu (dapat mencakup area skema pemasok dampingan (outgrower),
jika dinyatakan dengan jelas).
[0.5 poin] Parsial: Data berumur lebih dari dua tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau
angkanya sulit untuk dihitung; atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 poin] No: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau pada data tidak tercantum tanggal; atau angka yang disediakan mengagregasi
area yang dikendalikan oleh perusahaan dan pemasok mandiri.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.
Sumber eksternal: Rencana pengelolaan hutan yang telah disetujui oleh pemerintah dan diberikan kepada OTP dapat digunakan selama masih berlaku,
bahkan jika dipublikasi lebih dari dua/lima tahun yang lalu: http://www.opentimberportal.org/operators.
[1 poin] Ya: Total area yang ditanam pohon untuk produksi kayu/serat kayu, termasuk area skema pemasok dampingan (outgrower), jika
memungkinkan. Dinyatakan dengan penjelasannya jika mengikutkan/mengecualikan area skema pemasok dampingan (outgrower).
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angkanya sulit untuk dihitung; atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau angka yang disediakan mengagregasi area
yang dikendalikan oleh perusahaan dan pemasok mandiri.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.
[1 poin] Ya: Total area hutan alam/hutan tanaman dalam skema pemasok dampingan (outgrower).
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angkanya sulit untuk dihitung; atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 points] No: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.

18

19

20

Belum tertanam (area
yang direncanakan
untuk pengembangan
hutan tanaman di waktu
yang akan datang) (ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang, atau operasi berbasis hutan alam.

Area yang
dikesampingkan untuk
konservasi, termasuk
area NKT (ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Area yang belum ditanami, tetapi direncanakan untuk pengembangan di waktu yang akan datang, atau telah mendapatkan izin untuk
pengembangan di waktu yang akan datang (BUKAN area yang dikesampingkan untuk konservasi, atau ditetapkan sebagai tidak dapat ditanam, atau telah
dikembangkan untuk infrastruktur).
[0.5 poin] Parsial: Terminologi yang tidak jelas (co. dinyatakan "tidak dapat ditanami", atau "tidak dapat ditanami termasuk infrastruktur"); atau data
tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau angkanya sulit untuk dihitung; atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode
waktu yang sama (co. tahun yang sama); atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.
[1 poin] Ya: Area yang dikesampingkan untuk konservasi, termasuk area NKT, area SKT, dan area lainnya seperti lahan gambut, tanah curam, dll. Jika
perusahaan melaporkan 0 ha, akan tetap mendapat poin penuh.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angkanya sulit untuk dihitung; atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau angka yang disediakan mengagregasi area
yang dikendalikan oleh perusahaan dan pemasoknya.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.

Area lanskap hutan utuh Tidak berlaku jika tidak terdapat Lanskap Hutan Utuh dalam area operasi perusahaan atau hanya pengolah/pedagang.
(ha)
[1 poin] Ya: Area Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscape (IFL)) berada dalam seluruh operasinya.
ES
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau angka yang disediakan mengagregasi area
yang dikendalikan oleh perusahaan dan pemasoknya.
N.B. Definisi IFL p25-26 dari Arahan FSC 20-007 https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/394
Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 20.178 ha telah
ditanami dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka 1.008 ha lebih atau kurang dari 20.178, maka ini dianggap angka yang kontradiktif.
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Jumlah Unit Pengelolaan Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
ES
[1 poin] Ya: Menyatakan jumlah total unit kelola atau konsesi yang dikelola; atau hal ini mudah dibuat dengan kepastian tinggi menggunakan informasi
yang tersedia.
[0.5 poin] Parsial: Angkanya secara jelas tidak mewakili seluruh UP perusahaan (co. menyediakan jumlah UP hanya dalam satu negara saja); atau angka
tidak jelas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Sumber eksternal:
Basis data FSC https://info.fsc.org/certificate.php; pengelolaan hutan GFW
http://data.globalforestwatch.org/datasets/33451575fd3e440db27952ea456abb46_10 [1570]; serat kayu GFW
https://data.globalforestwatch.org/datasets/eea64218200743a9ab5d5625089d7256_0 [1627]; kategori pengelolaan hutan dan pemanenan OTP
http://www.opentimberportal.org/operators [3014]; Atlas Hutan WRI untuk negara-negara Congo basin https://www.wri.org/our-work/project/forestatlases/countries-forest-atlases
atau platform lain yang tersedia secara publik.
Peta unit pengelolaan
Tidak berlaku jika hanya pengeolah/pedagang.
ES
[1 poin] Ya: Tercantum nama dan peta dengan referensi geografis yang secara jelas menunjukkan batas blok lahan (estate) (co. shapefile atau KML)
untuk seluruh blok lahan (estate). Peta konsesi juga dapat diterima. Informasi ini harus berada dalam satu atau dua tempat dan tidak tersebar di beberapa
tempat.
[0.5 poin] Parsial: Terdapat keduanya yaitu nama blok lahan (estate) dan referensi geografis untuk beberapa blok lahan (estate); atau tidak jelas apakah
mencakup seluruh blok lahan (estate); atau hanya angka statis yang menunjukkan lokasi seluruh/beberapa blok lahan (estate); atau hanya beberapa
koordinat yang tidak menunjukkan batas blok lahan (estate); atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau berkas image yang statis tanpa skala (co.
tidak dapat ditentukan secara akurat lokasi lahan (estate) berada; atau teks dalam image tidak dapat di baca.
N.B. Jika dinyatakan secara jelas bahwa tidak ada ekspansi dalam bank lahan, maka peta berumur lebih dari dua/lima tahun dimungkinkan untuk
mendapatkan poin penuh.
Sumber eksternal: basis data FSC https://info.fsc.org/certificate.php; peta hutan tersertifikasi FSC https://fscint.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1f9d63cb01bd44c081be529038f4a7ed&mobileBreakPoint=300; pengelolaan hutan GFW
http://data.globalforestwatch.org/datasets/33451575fd3e440db27952ea456abb46_10 [1570]; serat kayu GFW
https://data.globalforestwatch.org/datasets/eea64218200743a9ab5d5625089d7256_0 [1627]; OTP http://www.opentimberportal.org/operators [3014];
Atlas Hutan untuk negara-negara Congo basin https://www.wri.org/our-work/project/forest-atlases/countries-forest-atlases;
atau platform lain yang tersedia secara publik.
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Rencana kelola tersedia
untuk seluruh unit
pengelolaan
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Pemantauan
implementasi rencana
kelola hutan tersedia
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Rencaka kelola hutan (atau ringkasan) tersedia secara publik untuk seluruh unit pengelolaan yang dikelola secara langsung oleh perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Jumlah yang terbatas untuk rencana kelola hutan yang tersedia secara publik; atau tidak jelas apakah ini masalahnya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Sumber eksternal: basis data FSC https://info.fsc.org/certificate.php; pengelolaan hutan GFW
http://data.globalforestwatch.org/datasets/33451575fd3e440db27952ea456abb46_10 [1570]; serat kayu GFW
https://data.globalforestwatch.org/datasets/eea64218200743a9ab5d5625089d7256_0 [1627]; OTP http://www.opentimberportal.org/operators [3014]
atau platform lain yang tersedia secara publik.
Cakupan
Komprehensif: Informasi pemantauan implementasi untuk seluruh performa kelola hutan (FMP) (co. performa terhadap tujuan pengelolaan) telah
dipublikasi. Informasi dapat dimasukkan dalam laporan audit FSC. Indikator-indikator pemantauan biasanya dimasukkan dalam performa kelola hutan
(FMP).
Terbatas: Informasi pemantauan yang tersedia tidak merinci performa terhadap tujuan dan indikator-indikator FMP; atau informasi pemantauan tersedia
untuk beberapa FMP saja.
Tidak memadai: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi. Poin tambahan untuk
verifikasi eksternal terkait FSC /PEFC/SVLK tidak dapat diaplikasikan untuk indikator ini dikarenakan tidak sepenuhnya dipenuhi oleh standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: basis data FSC https://info.fsc.org/certificate.php; pengelolaan hutan GFW
http://data.globalforestwatch.org/datasets/33451575fd3e440db27952ea456abb46_10 [1570]; serat kayu GFW
https://data.globalforestwatch.org/datasets/eea64218200743a9ab5d5625089d7256_0 [1627]; OTP http://www.opentimberportal.org/operators [3014]
atau platform lain yang tersedia secara publik.

25

26

27

Perusahaan
menyediakan dokumen
legal yang valid ke Portal
Kayu Terbuka (Open
Timber Portal) untuk
hak guna (use right)
(pada saat penilaian
SPOTT)
SG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.

Perusahaan
menyediakan dokumen
legal yang valid kepada
Portal Kayu Terbuka
(Open Timber Portal)
untuk pengelolaan
hutan (pada saat
penilaian SPOTT)
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.

Perusahaan
menyediakan dokumen
legal yang valid kepada
Portal Kayu Terbuka
(Open Timber Portal)
untuk pemanenan kayu
(pada saat penilaian
SPOTT)
EG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.

Cakupan
Perusahaan mendapat skor untuk kategori "hak Guna (Use right)" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal). Untuk perusahaan dengan anak perusahaan
yang terdaftar secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (perusahaan induk dan anakan) dalam kategori ini.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan skor-nya (co. 0.4 poin diberikan untuk perusahaan dengan skor, atau rata-rata skor dari seluruh
perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori "hak Guna (Use rights)" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal)).
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%.
[0 poin] Tidak: 0%.

Cakupan
Skor perusahaan untuk kategori "Pengelolaan hutan" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal). Untuk perusahaan dengan anak perusahaan yang
terdaftar secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (perusahaan induk dan anakan) dalam kategori ini.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan skornya (co. 0.4 poin are diberikan untuk perusahaan dengan skor, atau rata-rata skor dari seluruh
perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori "Pengelolaan hutan" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal)).
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%.
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators

Cakupan
Skor perusahaan untuk kategori "Pemanenan kayu" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal). Untuk perusahaan dengan anak perusahaan yang
terdaftar secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (perusahaan induk dan anakan) dalam kategori ini.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan skornya (co. 0.4 poin are diberikan untuk perusahaan dengan skor, atau rata-rata skor dari seluruh
perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori "Pemanenan kayu" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal)).
[1 poin] Ya: 100%
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%
[0 poin] No: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators
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Nama-nama dan lokasi
semua unit pengelola
sebagai pemasok pihak
ketiga
ES

Tidak berlaku jika perusahaan hanya memasok dari unit pengelolaan milik sendiri, atau tidak memiliki pemasok, atau tidak memiliki bubur
kayu dan kertas atau penggergajian kayu.

Jumlah penggergajian
kayu (sawmills) yang
dimiliki perusahaan
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki penggergajian kayu.

Nama-nama dan lokasi
penggergajian kayu
(sawmills) yang dimiliki
oleh perusahaan
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki penggergajian kayu.

[1 poin] Ya: Melaporkan nama-nama dan peta dengan referensi geografis yang secara jelas menampilkan batas (co. Shapefile atau KML) untuk seluruh
lahan (estate) pemasok atau unit-unit kelola dalam rantai pasok. Informasi ini harus berada dalam satu atau dua tempat dan tidak tersebar di beberapa
tempat.
[0.5 poin] Parsial: Hanya melaporkan beberapa informasi ini; atau tidak jelas apakah meliputi semua lahan (estate)/unit pengelolaan pemasok atau;
hanya file image yang menunjukkan lokasi lokal dari semua/beberapa estate/unit pengelolaan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
[1 poin] Ya: Jumlah penggergajian yang dimiliki perusahaan. Dinyatakan dalam penjelasan jika ada penggergajian kayu lain dalam pembangunan.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal..
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 50 penggergajian
kayu dan Laporan Keberlanjutan menyatakan angka yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan 3, maka ini dikatakan angka kontradiktif.
[1 poin] Ya: Nama dan koordinat atau alamat atau peta dengan referensi geografis (shapefile, kml, dll.) untuk seluruh penggergajian kayu. Untuk
koordinat/alamat pastikan bahwa ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasinya menggunakan GoogleMaps - seluruhnya atau jika ada banyak
penggergajian kayu dapat dicek sampel-nya. Informasi harus cocok mengenai jumlah penggergajian kayu yang dilaporkan perusahaan (tercantum tanggal)
dan (informasi) harus berada pada satu atau dua tempat dan tidak tersebar di berbagai tempat.
[0.5 poin] Parsial: Seperti diatas, tetapi hanya gambar (image) statis yang menunjukkan semua penggergajian kayu; atau hanya nama penggergajian
kayu; atau tidak ada sumber dengan tanggal yang menunjukkan jumlah penggergajian kayu yang dikontrol (mis. mendapatkan poin nol untuk indikator
diatasnya); atau jika tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau file gambar (image) statis tidak pada skala lokal (mis. tidak dapat dipastikan secara akurat dimana penggergajian
kayu berlokasi); atau teks pada gambar (image) tidak dapat dibaca.

Jumlah pabrik (mills)
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
bubur kayu dan kertas
[1 poin] Ya: Jumlah pabrik bubur kayu dan kertas yang dimiliki oleh perusahaan. Dinyatakan dengan penjelasan jika ada pabrik lain yang sedang dalam
yang dimiliki perusahaan pengembangan.
ES
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui;
atau angka yang kontradiktif dipublikasi pada periode waktu yang sama (co. tahun yang sama).
[0 points] No: No data; or data over five years old; or undated.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Contohnya, jika pada Laporan Tahunan menyatakan 50 pabrik dan
Laporan Keberlanjutan menyatakan angka yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan 3, maka ini dikatakan angka kontradiktif.
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Nama dan lokasi pabrik Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
(mills) bubur kayu dan
[1 poin] Ya: Nama dan koordinat atau alamat atau peta dengan referensi geografis (shapefile, kml, etc.) untuk seluruh pabrik bubur kayu dan kertas.
kertas milik perusahaan Untuk koordinat/alamat pastikan bahwa ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasinya menggunakan GoogleMaps - seluruhnya atau jika ada banyak
ES
pabrik dapat dicek sampel-nya. Informasi harus cocok mengenai jumlah pabrik yang dilaporkan oleh perusahaan (tercantum tanggal) dan (informasi) harus
berada pada satu atau dua tempat dan tidak tersebar di berbagai tempat.
[0.5 poin] Parsial: Seperti di atas, tetapi hanya untuk beberapa pabrik; atau hanya gambar (image) statis yang menunjukkan lokasi seluruh pabrik; atau
hanya nama pabrik; atau tidak ada sumber informasi bertanggal yang mengindikasikan jumlah pabrik yang dikontrol (mis. mendapatkan poin nol untuk
indikator diatasnya); atau jika tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau file gambar (image) statis tidak dalam skala lokal (mis. tidak dapat dipastikan secara akurat dimana pabrik berlokasi);
atau teks pada gambar (image) tidak dapat dibaca.
Laporan volume total
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki penggergajian kayu.
(atau persentase) yang
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan volume total yang dipasok dari penggergajian kayu milik perusahaan dengan operasi perusahaan sendiri dan
dipasok dari
volume total yang dipasok dari penggergajian kayu milik perusahaan dengan pihak ketiga (jika dimungkinkan). Jika persentase pasokan dilaporkan hanya
penggergajian kayu
milik sendiri atau hanya pihak ketiga tetap dapat diberikan poin penuh jika persentase yang lainnya dapat dihitung secara mudah.
(sawmills) milik
[0.5 poin] Parsial: Data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau hanya melaporkan salah satu saja jika memiliki
perusahaan dengan
keduanya; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
operasi perusahaan
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
sendiri/pihak ketiga
ES
Melaporkan volume
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
total (atau persentase)
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan total volume yang dipasok dari pabrik yang dimiliki perusahaan dengan operasi milik perusahaan dan total volume
yang dipasok dari pabrik dari pabrik yang dimiliki perusahaan dengan pihak ketiga (jika dimungkinkan). Jika persentase pasokan dilaporkan hanya milik sendiri atau hanya pihak
bubur kayu dan kertas
ketiga tetap dapat diberikan poin penuh jika persentase yang lainnya dapat dihitung secara mudah.
milik perusahaan
[0.5 poin] Parsial: Data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau hanya melaporkan salah satu saja jika memiliki
dengan operasi
keduanya; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
perusahaan sendiri
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
dan/atau pihak ketiga
ES
Jumlah
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari penggergajian pihak ketiga.
pabrik/penggergajian
[1 poin] Ya: Jumlah seluruh pemasok bubur kayu, kertas dan/atau penggergajian pihak ketiga.
(mills) pemasok pihak
[0.5] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui (co.
ketiga
hanya mencakup satu negara); atau data perkiraan (co. menyatakan memasok dari lebih dari seratus pabrik/penggergajian).
ES
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lim tahun; atau tidak tercantum tanggal.
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Nama dan lokasi seluruh Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari penggergajian pemasok.
pabrik/penggergajian
[1 poin] Ya: Nama dan koordinat; atau alamat yang dapat menunjukkan lokasinya di GoogleMaps; atau nama dan peta dengan referens geografis
(mills) sebagai pemasok (shapefile, kml) untuk seluruh pemasok bubur kayu, kertas dan/atau penggergajian. Informasi harus cocok dengan jumlah pabrik/penggergajian (mills) yang
pihak ketiga
dilaporkan oleh perusahaan.
ES
[0.5 poin] Parsial: Seperti di atas, tetapi hanya untuk beberapa pabrik/penggergajian; atau gambar (image) statis yang menunjukkan lokasi seluruh
pabrik/penggergajian; atau hanya nama pabrik/penggergajian; atau informasi tidak jelas disediakan untuk poin di atas; atau tidak ada data bertanggal yang
mengindikasikan jumlah pabrik/penggergajian yang dikontrol (mis. mendapatkan nol poin untuk indikator di atas).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau file gambar (image) statis tidak dalam skala lokal (mis. tidak dapat dipastikan secara akurat dimana
pabrik/penggergajian kayu berlokasi); atau teks pada gambar (image) tidak dapat dibaca.
Melaporkan volume
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari pabrik/penggergajian pemasok.
total (atau persentase)
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan volume total yang dipasok dari pabrik/penggergajian pihak ketiga yang bersumber dari operasi milik pihak ketiga
yang dipasok dari
tersebut dan volume total yang dipasok dari pabrik/penggergajian pihak ketiga yang bersumber dari pihak ketiga (jika memungkinkan). Jika persentase
pabrik/penggergajian
pasokan dilaporkan hanya milik sendiri atau hanya pihak ketiga tetap mendapatkan poin penuh jika persentase lainnya dapat dihitung dengan mudah.
pihak ketiga dengan
[0.5 poin] Parsial: Data yang disediakan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau hanya melaporkan volume untuk salah satunya
operasi sendiri dan/atau jika memiliki keduanya; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
pihak ketiga
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
ES
Prosedur untuk melacak Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan (outgrower) dan pemasok mandiri.
bahan baku mentah ke
[1 poin] Ya: Memiliki proses untuk melacak bahan baku ke negara pemanen dan rincian prosesnya tersedia; atau 100% pasokannya tersertifikasi
negara pemanen
FSC/PEFC; atau memiliki sertifikasi CoC yang secara jelas meliputi seluruh pasokannya (mis. perusahaan hanya memasok bahan baku tersertifikasi).
ESG
[0.5 poin] Parsial: Menyatakan adanya proses tetapi tidak ada rincian lebih lanjut atau terbatas; atau prosedurnya hanya meliputi sebagian dari operasi
perusahaan; atau perusahaan memiliki sebagian pasokannya tersertifikasi FSC/PEFC/CoC; atau tidak jelas apakah sertifikasi FSC/PEFC/CoC meliputi seluruh
pasokannya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Sertifikasi Lacak Balak (Chain of Custody - CoC) hanya menghitung porsi yang tersertifikasi dari seluruh bahan baku yang dipasok. Jika perusahaan juga
memasok bahan baku tidak tersertifikasi, maka sertifikasi CoC tidak meliputi seluruh pasokan.
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Persentase pasokan
dapat dilacak hingga
negara pemanen
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema dampingan (outgrower) dan pemasok mandiri.
Cakupan
Secara keseluruhan persentase kayu dan bubur kayu dapat dilacak hingga negara pemanen (termasuk sertifikasi FSC/PEFC/SVLK).
Tidak ada poin diberikan jika data berumur lebih dari dua tahun atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase volume yang dapat dilacak hingga negara pemanen (co. 0.4 poin diberikan kepada
perusahaan dengan 40% dapat dilacak ke pabrik/penggergajian).
[1 poin] Ya: 100% dapat dilacak.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% dapat dilacak.
[0 poin] Tidak: 0% dapat dilacak.
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Prosedur untuk melacak Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema dampingan (outgrower) dan pemasok mandiri.
bahan baku mentah
[1 poin] Ya: Memiliki proses untuk melacak bahan baku mentah hingga tingkat unit pengelolaan dan rincian prosesnya tersedia.
hingga tingkat Unit
[0.5 poin] Parsial: Menyatakan bahwa memiliki proses tetapi tidak ada rincian lebih lanjut atau terbatas; atau prosedur hanya meliputi sebagian dari
Pengelolaan
operasi perusahaan; atau perusahaan memiliki sertifikasi FSC/PEFC CoC atau SVLK.
ESG
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Persentase pasokan
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema dampingan (outgrower) dan pemasok mandiri.
yang dapat dilacak
Cakupan
hingga tingkat unit
Secara keseluruhan persentase pasokan kayu dan bubur kayu dapat dilacak hingga tingkat unit kelola.
kelola
Tidak ada poin yang diberikan jika data berumur lebih dari dua tahun atau tidak tercantum tanggal.
ESG
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase volume yang dapat dilacak hingga tingkat unit kelola (co. 0.4 poin diberikan untuk
perusahaan dengan 40% dapat dilacak hingga tingkat unit kelola).
[1 poin] Ya: 100% dapat dilacak.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% dapat dilacak.
[0 poin] Tidak: 0% dapat dilacak.

Standar sertifikasi
ID

Indikator
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Perencanaan dibatasi
waktu untuk mencapai
100% verifikasi legalitas
unit kelola pihak ketiga
atau tercapai
ESG

Kriteria skoring
Tidak berlaku jika perusahaan hanya sebagai pengolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Jika target dalam sepuluh tahun telah tercapai. Contoh sistem verifikasi legalitas termasuk FSC, PEFC, SVLK, NEPCon LegalSource, atau
standar SFM lain yang menyediakan verifikasi legalitas.
[0.5 poin] Parsial: Ada komitmen untuk meningkatkan verifikasi legalitas unit kelola pihak ketiga dalam waktu sepuluh tahun, tetapi tidak mencapai
100% (co. target tambahan); atau komitmen hingga mencapai 100% dalam waktu lebih dari sepuluh tahun atau tidak dibatasi waktu; atau target telah
tercapai tetapi tidak jelas sistem verifikasi yang digunakan.
[0 poin] Tidak: Tidak ada target; atau target tidak tercapai.
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Persentase area (ha)
diverifikasi masuk dalam
kepatuhan legal oleh
pihak ketiga
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Perencanaan dibatasi
waktu untuk hanya
memasok kayu/serat
kayu yang diverifikasi
untuk kepatuhan legal
oleh pihak ketiga
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema dampingan dan pekebun swadaya.

Persentase seluruh
pasokan kayu/serat
kayu yang dijual/diolah
diverifikasi untuk
kepatuhan legal oleh
pihak ketiga
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri. Verifikasi input pada penjelasan.

Cakupan
Persentase lahan diverifikasi masuk dalam mandatory (co. SVLK) atau voluntary (co. NEPCon LegalSource) kepatuhan legal (VLC) oleh pihak ketiga –
termasuk persentase sertifikasi dengan FSC atau PEFC (atau standar SFM lain yang menyediakan verifikasi legalitas).
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan pada persentase area yang diverifikasi masuk dalam kepatuhan legal oleh pihak ketiga (co. 0.4 poin
diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40% areanya diverifikasi legal). Indikator merujuk pada lahan yang dikontrol secara langsung (co. tidak termasuk
pekebun swadaya dan skema dampingan). Jika beberapa skema menggunakan total persentase (jika secara jelas eksklusif satu sama lain); atau
menggunakan angka untuk jumlah terbesar yang diverifikasi (jika tidak dapat memastikan apakah skema-skema ini tumpang tindih).
[1 poin] Ya: 100% diverifikasi pihak ketiga.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% diverifikasi pihak ketiga.
[0 poin] Tidak: Jika tidak diverifikasi pihak ketiga; atau perusahaan hanya melaporkan sumber diverifikasi legal (verified legal origin - VLO); atau jika
sistem berifikasinya tidak jelas; atau tidak dilaporkan dalam bentuk persentase area unit kelola; atau persentase tidak dapat secara akurat dihitung
menggunakan angka yang ada; atau data berumur lebih dari dua tahun; atau tidak tercantum tanggal.
[1 poin] Ya: Jika target dalam waktu sepuluh tahun. Contoh sistem verifikasi legalitas termasuk FSC, PEFC, SVLK, NEPCon LegalSource, atau standar SFM
lainnya yang menyediakan verifikasi legalitas.
[0.5 poin] Parsial: Ada komitmen untuk meningkatkan pasokan dengan kepatuhan legal diverifikasi oleh pihak ketiga dalam waktu sepuluh tahun, tetapi
tidak hingga 100% (co. target tambahan); atau komitmen hingga mencapai 100% tetapi lebih dari sepuluh tahun atau tidak dibatasi waktu; atau target
sudah tercapai tetapi tidak jelas sistem verifikasi apa yang digunakan.
[0 poin] Tidak: Tidak ada target; atau target tidak tercapai.
Cakupan
Persentase seluruh kayu/serat kayu diverifikasi masuk dalam mandatory (co. SVLK) atau voluntary (co. NEPCon LegalSource) kepatuhan legal (VLC) oleh
pihak ketiga - termasuk persentase yang disertifikasi dalam FSC atau PEFC (atau standar SFM lainnya yang menyediakan verifikasi legalitas).
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase seluruh kayu/serat kayu yang diverifikasi masuk dalam kepatuhan legal oleh pihak ketiga (co.
0.4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40% area yang legalitasnya diverifikasi).
Jika berbagai skema, menggunakan total persentase (jika secara jelas eksklusif satu sama lain); atau menggunakan angka % untuk jumlah terbesar yang
diverifikasi (jika tidak dapat dipastikan apakah skema saling overlap).
[1 poin] Ya: 100% diverifikasi oleh pihak ketiga.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% diverifikasi oleh pihak ketiga.
[0 poin] Tidak: 0% diverifikasi oleh pihak ketiga; atau perusahaan melaporkan hanya sumber yang diverifikasi legal (verified legal origin - VLO); atau jika
sistem verifikasi tidak jelas; atau tidak dilaporkan terkait persentase area unit kelola nya; atau persentase tidak dapat dihitung secara akurat menggunakan
angka yang tersedia; atau data berumur lebih dari dua tahun; atau tidak tercantum tanggal.
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Persentase area (ha)
pengelolaan hutan (FM)
yang disertifikasi FSC
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Rencana dibatasi waktu
untuk mencapai 100%
sertifikasi FSC untuk FM
atau telah mencapai
100% sertifikasi FSC
untuk FM
ESG
Persentase pasokan
kayu/serat kayu (tonase)
dari seluruh pemasok
dengan area yang
disertifikasi untuk FM
FSC
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan hanya pengolah/pedagang. Tanggal input dalam bidang angka dan/atau rincian target dalam penjelasan.

Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area FM yang disertifikasi FSC (co. 0.4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40%
area FM nya disertifikasi FSC). Jika persentase tidak tersedia, dibagi berdasarkan total lahan dengan total area FM yang disertifikasi FSC, menggunakan
angka dari sumber yang sama. Indikator mengarah kepada lahan yang dikontrol secara langsung (co. tidak termasuk pekebun swadaya dan skema
dampingan).
[1 poin] Ya: 100% disertifikasi.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% disertifikasi.
[0 poin] Tidak: 0% disertifikasi; atau angka persentase tidak dapat dihitung menggunakan data yang tersedia; atau tidak jelas apakah angka mencakup
seluruh operasi dan/atau termasuk pemasok; atau data berumur lebih dari dua tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Sumber eksternal: basis data FSC.
Sertifikat-sertifikat yang dapat diterima harus terdapat kode FM atau FM/COC. Kode CW tidak dapat diterima: hal ini merujuk pada hutan yang dinilai
terhadap Standar Kontrol Kayu (Controlled Wood Standard) FSC.
[1 poin] Ya: Target dalam waktu 10 tahun atau telah tercapai. Target dapat mengarah kepada seluruh unit kelola yang secara langsung dikontrol atau
seluruhnya yang layak untuk sertifikasi FM FSC dengan penebangan 1994 (given 1994 cut-off).
[0.5 poin] Parsial: Ada komitmen untuk meningkatkan sertifikasi FM FSC untuk unit kelola dalam waktu 10 tahun, tetapi tidak hingga 100% (co. target
tambahan); atau komitmen hingga 100% tetapi lebih dari 10 tahun atau tidak dibatasi waktu.
[0 poin] Tidak: Tidak ada target, atau target tidak tercapai.

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase pasokan kayu/serat kayu dari seluruh pemasok (skema dampingan dan/atau mandiri) yang
berasal dari area yang tersertifikasi FM FSC (co. 0.4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40% pasokannya dari unit kelola yang tersertifikasi FSCFM).
Jika persentase tidak tersedia, dibagi dari total volume pasokan yang berasal dari area yang disertifikasi FM FSC, menggunakan angka dari sumber yang
sama. Menyatakan dalam penjelasan apakah angka terkait dengan pemasok dengan skema dampingan atau mandiri atau keduanya.
[1 poin] Ya: 100% disertifikasi.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% disertifikasi.
[0 poin] Tidak: 0% disertifikasi; atau data berumur lebih dari dua tahun; atau tidk tercantum tanggal..
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Komitmen untuk
memasok hanya
kayu/serat kayu yang
memenuhi persyaratan
sumber kayu terkontrol
FSC dan/atau PEFC
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pmasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.

Persentase area (ha)
yang tersertifikasi PEFC
certified (tidak termasuk
area yang tersertifikasi
FSC)
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan hanya pengolah/pedagang; atau jika tidak beroperasi di negara dengan standar SFM yang didukung PEFC;
atau jika memiliki sertifikasi FSC 100% dari luas lahannya; atau memiliki perencanaan yang dibatasi waktu untuk mencapai 100%
sertifikasi FSC.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk hanya memasok kayu/serat kayu yang memenuhi persyaratan sumber Kayu Terkontrol FSC dan/atau PEFC (atau
menyebutkan seluruh persyaratan secara terpisah). Poin diberikan otomatis jika semua sumber kayu/serat kayu tersertifikasi FSC/PEFC.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Bahan baku yang tidak dapat diterima dalam kategori-kategori FSC: dipanen secara illegal; dipanen dengan melanggar hak tradisional dan sipil;
dipanen dari hutan dengan nilai konservasi tinggi yang terancam oleh aktivitas manajemen; dipanen dari hutan yang diubah menjadi perkebunan atau
kegunaan non-hutan; kayu dari hutan dimana pohon-pohon dengan modifikasi genetik ditanam. Kategori-kategori PEFC untuk somber terkontrol: operasi
kehutanan dan pemanenan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan konversi hutan untuk kegunaan lain, pengelolaan area yang diperuntukan
nilai konservasi tinggi dan budaya, species dillindungi dan terancam punah, termasuk persyaratan CITES, isu-isu kesehatan dan perburuhan terkait pekerja
hutan, kepemilikan masyarakat indigenous, hak guna dan kepemilikan lahan, kepemilikan pihak ketiga, pembayaran pajak dan royalti, tidak patuh terhadap
undang-undang negara lokasi pemanenan terkait perdagangan dan bea-cukai, sejauh perhatian sektor kehutanan, penggunaan organisme berbasis hutan
dengan modifikasi genetik, mengkonversi hutan menjadi tipe vegetasi lain, termasuk mengkonversi hutan primer menjadi hutan perkebunan.

Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase sertifikasi area non-FSC yang disertifikasi dalam standar SFM yang didukung PEFC (co. 0.4
poin diberikan kepada perusahaan yang memiliki 40% area non sertifikasi FSC nya tersertifikasi PEFC). Indikator mengarah kepada lahan yang dikontrol
secara langsung (co. tidak termasuk pekebun swadaya dan skema dampingan). Jika persentase tidak tersedia, dibagi dari total area yang tersertifikasi nonFSC dengan total area yang tersertifikasi PEFC, menggunakan angka dari sumber yang sama.
[1 poin] Ya: 100% disertifikasi.
[0.01-0.99 poin] Parsial: 1-99% disertifikasi.
[0 poin] Tidak: Angka persentase tidak dapat dihitung menggunakan data yang tersedia; atau jika tidak jelas apakah angka meliputi seluruh operasi
dan/atau pemasok; atau jika tidak jelas apakah area tersertifikasi PEFC dan FSC salingtumpang tindih; atau data berumur lebih dari dua tahun; atau tidak
tercantum tanggal.
Sumber eksternal: daftar PEFC https://cdn.pefc.org/pefc.org/media/2021-02/b8520a80-b37e-4bcd-91e5-12a1937993e2/9429f128-7bdb-58cd-b29baaca9b470216.pdf; Daftar perusahaan termasuk lahan yang tersertifikasi IFCC (standar PEFC Indonesia): http://www.ifcc-ksk.org/2015-02-17-06-1124/2015-02-17-06-12-36.html

Deforestasi dan keanekaragaman hayati
ID

Indikator

Kriteria skoring
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Komitmen terhadap nol Tidak berlaku jika hanya sebagai pengolah/pedagang.
deforestasi atau nol
[1 poin] Ya: Perusahaan membuat berkomitmen terhadap “tidak ada/nol deforestasi” atau “tidak ada/nol konversi” ekosistem alami; atau secara jelas
konversi ekosistem alami menyatakan untuk tidak akan membangun di NKT, SKT dan gambut. Komitmen harus ada sejak 1 Januari 2020. Menyatakan komitmen dalam penjelasan.
E
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan hanya memiliki tidak ada/nol NET deforestasi (mengakui bahwa beberapa hutan yang hilang dapat dibuat offset dengan
restorasi hutan seperti melalui pembelian REDD+, offset atau bank mitigasi); atau memiliki komitmen tidak ada deforestasi yang tidak jelas; atau hanya
memiliki komitmen dibatasi waktu untuk nol deforestasi di masa akan datang; atau komitmen dibuat setelah 1 Januari 2020.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini. Perusahaan tidah memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi/konversi.
N.B. Komitmen yang dibuat melalui inisiatif luar juga dapat diterima, tetapi harus memenuhi persyaratan indikator ini. Sebagai contoh, Deklarasi New York
terkait Hutan (the New York Declaration on Forests - NYDF) memperbolehkan; 1) pendekatan yang lebih lemah untuk tidak ada NET deforestasi. Indikator
SPOTT ini memerlukan komitmen untuk nol deforestasi, dan;
2) Berkomitmen hanya untuk mengakhiri kehilangan hutan pada 2030. Indikator SPOTT ini memerlukan komitmen nol deforestasi diimplementasikan tidak
lebih lambat dari 1 Januari 2020 untuk mendapatkan poin penuh. Poin parsial didapatkan pada komitmen dibatasi waktu untuk komitmen terhadap nol
deforestasi setelah 1 Januari 2020.
Komitmen untuk nol
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.
deforestasi atau nol
[1 poin] Ya: Perusahaan membuat berkomitmen untuk “tidak ada/nol deforestasi” atau “tidak ada/nol konversi” ekosistem alami, atau untk tidak
konversi ekosistem alami membangun di NKT, SKT dan gambut yang diaplikasikan untuk seluruh pemasok; atau perusahaan memiliki komitmen untuk memasok kayu/serat kayu
diaplikasikan untuk
yang memenuhi persyaratan kayu yang dikontrol FSC (FSC Controlled Wood) atau sumber yang dikontrol PEFC (PEFC Controlled Sources). Menyatakan
sluruh pemasok
komitmen dalam penjelasan. Komitmen harus ada sejak 1 Januari 2020.
E
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan membuat komitmen tidak ada/nol net deforestasi (mengakui bahwa beberapa hutan yang hilang dapat dibuat offset

Kriteria dan tanggal
penebangan (cut-off)
untuk menentukan
deforestasi
E

dengan restorasi hutan seperti melalui pembelian REDD+, offset atau bank mitigasi) yang diaplikasikan untuk seluruh pemasok; atau memiliki komitmen
tidak jelas untuk tidak ada deforestasi yang diaplikasikan untuk seluruh pemasok, atau kebijakan nol deforestasi hanya diaplikasikan untuk beberapa
pemasok; atau hanya memiliki komitmen dibatasi waktu untuk memasok dari pemasok dengan kebijakan nol deforestasi pada waktu yang akan datang;
atau komitmen dibuat setelah 1 Januari 2020.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini. Perusahaan tidak memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi/konversi.
N.B. Komitmen yang dibuat melalui inisiatif luar dapat juga diterima, tetapi harus memenuhi persyaratan indikator ini. Sebagai contoh, Deklarasi New York
terkait Hutan (the New York Declaration on Forests - NYDF) memperbolehkan; 1) pendekatan yang lebih lemah untuk tidak ada NET deforestasi. Indikator
SPOTT ini memerlukan komitmen untuk nol deforestasi, dan;
2) Berkomitmen hanya untuk mengakhiri kehilangan hutan pada 2030. Indikator SPOTT ini memerlukan komitmen nol deforestasi diimplementasikan tidak
lebih lambat dari 1 Januari 2020 untuk mendapatkan poin penuh. Poin parsial didapatkan pada komitmen dibatasi waktu untuk komitmen terhadap nol
deforestasi setelah 1 Januari 2020.
[1 poin] Ya: Menentukan kriteria atau tipe hutan/area yang tidak boleh dilakukan penebangan (co. hutan primer, lanskap hutan utuh/Intact Forest
Landscapes - IFLs), hutan sekunder, hutan terganggu, area SKT, area NKT, dll.) dan menentukan tanggal penebangan yang malampaui dimana deforestasi
dan konversi tidak dapat diterima. Tidak ada poin jika tidak ada komitmen terhadap tidak ada deforestasi.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menentukan kriteria/tipe hutan/area yang tidak boleh dilakukan penebangan atau tanggal penebangan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Bukti pemantauan
deforestasi
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Bukti pemantauan
deforestasi untuk operasi
pemasok
E

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok, termasuk skema pekebun kecil dan pemasok swadaya.

Penilaian dalam kaitan antara operasi yang dimiliki perusahaan dan operasi pemasok sebagaimana berlaku.
Cakupan
Komprehensif: Menetukan bagaimana deforestasi dipantau (co. bagaimana memantau perambahan),termasuk luas area pantau dan jangka waktunya.
Mencari referensi untuk pemantauan spasial, perambanhan, patroli, data satelit, drone, GIS, dll.
Terbatas: Metodologi, luas area yang dipantau untuk deforestasi, dan/atau jangka waktunya tidak jelas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Indikator ini memfokuskan pada semua deforestasi yang terjadi dalam area (perusahaan dinilai dan/atau pemasok sebagaimana berlaku) operasional
perusahaan baik itu oleh perusahaan sendiri maupun oleh pihak ketiga.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dalam berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skoring tertinggi. Poin tambahan diberikan
untuk verifikasi oleh FSC /PEFC/SVLK tidak berlaku untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup oleh persyaratan dalam standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: RSPO

Cakupan
Komprehensif: Menentukan bagaimana deforestasi dipantau (co. bagaimana memantau perambahan), termasuk luas area yang dipantau dan jangka
waktu. Melihat referensi untuk pemantauan secara spasial, perambahan, patroli, data satelit, drone, GIS, dll.
Terbatas: Metodologi, luas area yang dipantau untuk deforestasi, dan/atau jangka waktu tidak jelas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Indikator ini memfokuskan pada seluruh deforestasi yang terjadi di area operasional pemasok itu sendiri atau pihak ketiganya.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dalam berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori skoring tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

56

57

58

Jumlah deforestasi
ilegal/tidak sesuai yang
tercatat
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Laporan area total deforestasi ilegal atau tidak sesuai yang tercatat di dalam area yang menjadi operasi perusahaan secara penuh (area
dapat berupa angka nol) selama jangka waktu yang ditentukan.
[0.5 poin] Parsial: Data yang dilaporkan meliputi kurang dari yang menjadi area operasional perusahaan; atau ada angka luasan area yang ditemukan
dalam keluhan tetapi angka konsolidasi yang meliputi seluruh operasi tidak dilaporkan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Jumlah deforestasi
Tidak berlaku jika perusahaan hanya memasok dari unit kelola milik sendiri.
ilegal/tidak sesuai yang
[1 poin] Ya: Laporan area total (dapat berupa angka nol) deforestasi ilegal atau tidak sesuai yang tercatat di dalam area operasi pemasok, co. area yang
tercatat di dalam operasi terkena dampak penebangan liar.
pemasok
[0.5 poin] Parsial: Data yang dilaporkan tidak meliputi seluruh area operasi pemasok; atau ada angka luasan area yang ditemukan dalam keluhan tetapi
E
angka konsolidasi yang meliputi seluruh operasi tidak dilaporkan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang
pemulihan
[1 poin] Ya: Perusahaan berkomitmen untuk pemulihan ekosistem dan nilai yang terkandung pada kondisi awal dan/atau menyediakan kompensasi
deforestasi/konversi
yang sesuai untuk pemulihan nilai-nilai ini pada kasus deforestasi tidak sesuai, konversi atau tebang habis dalam operasi perusahaan sendiri. Komitmen
yang tidak sesuai
harus menentukan tanggal batas tebang di mana deforestasi atau konversi tidak akan diterima.
E
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau tidak memasukkan tanggal batas tebang.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Komitmen ini relevan untuk situasi di mana perusahaan mungkin gagal (secara tidak disengaja atau sengaja) untuk secara penuh melaksanakan
komitmennya terhadap nol deforestasi. Hal ini juga termasuk tanggung jawab untuk memulihkan kerugian masa lalu dalam situasi di mana perusahaan
membeli atau memperoleh hak pengelolaan atas tanah di mana deforestasi telah dilakukan oleh pemilik/pengelola sebelumnya.
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Komitmen terhadap
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.
pemulihan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memulihkan ekosistem dan nilai yang terkandung di dalamnya seperti kondisi semula dan/atau menyediakan kompensasi
deforestasi/konversi
yang sesuai untuk memulihkan nilai-nilai tersebut pada kasus deforestasi yang tidak sesuai, konversi atau tebang habis yang berlaku untuk semua
yang tidak sesuai berlaku pemasok. Komitmen harus menentukan Komitmen harus menentukan tanggal batas di mana deforestasi atau konversi tidak akan diterima.
untuk semua pemasok
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau tidak memasukkan tanggal batas tebang; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok saja.
E
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Komitmen
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Melaksanakan
pendekatan pada tingkat
lanskap atau
yurisdiksional
ES

Komprehensif: Berpartisipasi dalam atau mendukung rencana multi-pihak dan upaya kebijakan pada tingkat lanskap atau yurisdiksional. Contohnya
meliputi: mendukung peningkatan kebijakan dan institusi tata kelola lahan, mendirikan, mendukung, dan mematuhi dengan mekanisme pemantauan dan
pelaksanaan skala lanskap; ikut serta dalam standar yurisdiksional atau kerangka kerja penilaian; atau mendukung aktivitas pembangunan berkelanjutan.
Terbatas: Pernyataan mengenai pengakuan pentingnya pendekatan lanskap atau yurisdiksional, tetapi tidak jelas apakah melaksanakan tidaknya, atau
informasi yang tersedia terbatas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Definisi FAO: Berkaitan dengan proses skala besar secara terpadu dan multidisiplin, menggabungkan pengelolaan sumber daya alam dengan pertimbangan
terhadap lingkungan dan mata pencaharian.
Skoring
N.B: Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi. Poin tambahan untuk verifikasi
eksternal melalui FSC /PEFC/SVLK tidak berlaku untuk indikator ini karena tidak tercakup dalam persyaratan standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
N.B. Definisi pendekatan lanskap dan yurisdiksional https://accountability-framework.org/the-framework/topics/jurisdictional-approaches/
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Komitmen terhadap
konservasi
keanekaragaman hayati
E
Komitmen terhadap
keanekaragaman hayati
berlaku untuk semua
pemasok
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
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[1 poin] Ya: Komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati melebihi hanya menyebutkan NKT.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan keanekaragaman hayati; atau hanya menyebutkan keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan NKT.

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati, melebihi hanya menyebutkan NKT, berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan keanekaragaman hayati; atau hanya menyebutkan keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan NKT.
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Mengidentifikasi species
yang menjadi perhatian
untuk konservasi,
mengacu kepada sistem
klasifikasi species
internasional atau
nasional
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Contoh-contoh
pengelolaan konservasi
species dan/atau habitat
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan telah mengidentifikasi species yang menjadi perhatian untuk konservasi (co. langka, terancam, terancam punah), mengacu
kepada sistem klasifikasi yang sesuai (co. daftar IUCN, daftar nasional, CITES).
Terbatas: Species telah diidentifikasi tetapi tidak diklasifikasi menurut sistem yang sesuai.
Tidak memadai: Tidak ada data.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi. Skor tambahan untuk
verifikasi eksternal melalui FSC /PEFC/SVLK tidak berlaku untuk indikator ini karena tidak tercakup dalam persyaratan standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverivikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Cakupan
Komprehensif: Menyediakan berbagai contoh/bukti dari pengelolaan konservasi species dan/atau habitat dalam area yang dikesampingkan oleh
perusahaan atau dalam lanskap sekitar (dapat termasuk aktivitas dalam NKT, SKT, zona penyangga, hutan, lahan gambut, bakau, tanah basah, dll.). Contohcontoh termasuk: rehabilitasi area sempadan sungai, pemulihan hutan asli, perbaikan hutan bakau, penanaman pohon, penandaan batas secara jelas,
memasang tanda peringatan, penanaman species asli/lokal, memastikan tidak ada jalan, pemantauan subsiden lahan gambut, membatasi akses, patroli dll.
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh pengelolaan species dan/atau habitat; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada contoh yang dilaporkan; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume yang disertifikasi FSC/PEFC (co. tambahan 0.4
poin diberikan untuk perusahaan yang 40% disertifikasi FSC).

Komitmen untuk tidak
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
adanya perburuan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak adanya perburuan semua species atau hanya perburuan berkelanjutan oleh masyarakat lokal untuk tujuan subsisten
species atau hanya
yang tidak mengakibatkan penurunan populasi species lokal.
perburuan berkelanjutan
[0.5 poin] Parsial: Hanya tidak adanya perburuan species terancam, langka, terancam punah; atau tidak adanya perburuan hanya berlaku hingga operasi
E
pada tingkat tertentu (co. tidak adanya perburuan hanya di kawasan konservasi).
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen atau perusahaan memperbolehkan pegawainya untuk berburu.
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Komitmen untuk tidak
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema pekebun kecil dan mandiri.
adanya perburuan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak adanya perburuan untuk semua species atau hanya perburuan berkelanjutan oleh masyarakat lokal untuk tujuan
species atau hanya
subsisten yang tidak mengakibatkan penurunan populasi species lokal yang berlaku untuk semua pemasok.
perburuan berkelanjutan
[0.5 poin] Parsial: Hanya tidak adanya perburuan species terancam, langka, terancam punah; atau tidak adanya perburuan hanya berlaku hingga operasi
berlaku untuk semua
pada tinggak tertentu (co. tidak adanya perburuan hanya di kawasan konservasi); atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
pemasok
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen atau perusahaan memperbolehkan pegawainya untuk berburu.
E
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Komitmen untuk
melindungi area hutan
dari kegiatan-kegiatan
ilegal
ES

Tidak berlaku jika hanya penglolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melindungi area hutan dari penggunaan sumber daya tanpa izin atau ilegal, hunian dan kegiatan ilegal lainnya.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen untuk melindungi area hutan dari bentuk kegiatan ilegal tertentu (co. penebangan ilegal, pemanenan HHBK ilegal, tambang
ilegal, kegiatan rekreasi ilegal, penangkapan atau perburuan ilegal); atau komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. hanya meliputi satu
negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen untuk
melindungi area hutan
dari kegiatan-kegiatan
ilegal berlaku untuk
semua pemasok
ES

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.

Bukti perlindungan area
hutan dari kegiatankegiatan ilegal
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
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[1 poin] Ya: Perusahaan menetapkan komitmen untuk melindungi area hutan dari penggunaan sumber daya tanpa izin atau ilegal, hunian dan kegiatan
ilegal lainnya berlaku untuk semua pemasok (secara langsung dan tidak langsung).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen untuk melindungi area hutan dari bentuk kegiatan ilegal tertentu (co. penebangan ilegal, pemanenan HHBK, tambang,
rekreasi, penangkapan, perburuan, perdagangan narkoba); atau komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. hanya meliputi satu negara);
atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Menyediakan berbagai contoh penerapan mengenai bagaimana melindungi area hutan dari penggunaan sumber daya tanpa izin atau ilegal,
hunian dan kegiatan ilegal lainnya. Contohnya termasuk: patroli, tanda/papan informasi dan larangan, penjagaan dan pagar dimana memungkinkan,
pertemuan atau pelatihan untuk pegawai dan masyarakat lokal, menyediakan alternatif perburuan/memancing/pengambilan ilegal dalam rangka
mencegah kegiatan-kegiatan ilegal.
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh penerapan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada contoh penerapan; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat membuat laporan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skoring tertiggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilapokan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilapokan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
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Komitmen untuk tidak
menggunakan organisme
hail rekayasa genetik
E
Komitmen untuk tidak
menggunakan organisme
hasil rekayasa genetik
diterapkan ke semua
pemasok
E

Tidak berlaku jika hanya berbasis operasi hutan alam.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak menggunakan/mengolah/memperdagangkan organisme hasil rekayasa genetik (GMO) atau species transgenik.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau komitmen memperbolehkan penggunaan/pengolahan/perdagangan GMO pada beberapa kondisi tertentu.

Tidak berlaku jika hanya memasok dari hutan alam. Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan
mandiri.
[1 poin] Ya: Perusahaan menentukan komitmen untuk tidak menggunakan/mengolah/memperdagangkan organisme hasil rekayasa genetik (GMO) atau
species transgenik diterapkan ke semua pemasok (langsung atau tidak langsung); atau perusahaan memiliki komitmen untuk hanya memasok kayu/serat
kayu yang memenuhi persyaratan Kayu yang Dikontrol FSC (FSC Controlled Wood) atau Sumber yang Dikontrol PEFC (PEFC Controlled Sources).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau komitmen memperbolehkan penggunaan/pengolahan/perdagangan GMO pada beberapa kondisi tertentu.

Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT) dan penilaian dampak
ID

Indikator

72

Komitmen untuk
melakukan penilaian
Nilai Konservasi Tinggi
(NKT)
ES
Komitmen untuk
melakukan penilaian
Nilai Konservasi Tinggi
(HCV) diterapkan untuk
semua pemasok
ES
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Kriteria Skoring
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan penilaian NKT.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan penilaian NKT diterapkan seluruh oleh pemasok; atau perusahaan memiliki komitmen untuk hanya memasok
kayu/serat kayu yang memenuhi persyaratan Kayu yang Dikontrol FSC (FSC Controlled Wood).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Penilaian Nilai
Konservasi Tinggi (NKT)
tersedia
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Rencana pengelolaaan
dan pemantauan Nilai
Konservasi Tinggi (NKT)
tersedia
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Penilaian NKT (laporan atau ringkasan) tersedia secara online untuk publik; termasuk penanaman baru dengan pekebun kecil skema
dampingan (outgrower scheme smallholders).
Terbatas: Penilaian NKT secara jelas hanya mencakup porsi terbatas dari operasi perusahaan (co. satu lokasi geografis tertentu di mana perusahaan
diketahui beroperasi); atau secara jelas tidak mencakup seluruh kegiatan yang berlangsung (co. penanaman baru/pengembangan); atau penilaian NKT
disampaikan ke HCVRN untuk tinjauan tetapi belum siap tersedia.
Tidak memadai: Penilaia NKT secara jelas mencakup hanya untuk porsi terbatas dari operasi perusahaan (co. satu lokasi geografis tertentu di mana
perusahaan diketahui beroperasi); atau secara jelas tidak mencakup semua kegiatan yang berlangsung (co. Penanaman baru/pengembangan); atau
penilaian NKT disampaikan kepada HCVRN untuk tinjauan tetapi belum siap tersedia.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skoring tertinggi. Poin tambahan untuk
verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup oleh standar-standar ini (PEFC, SVLK) atau
rencana pengelolaan dan pemantauan tidak harus tersedia secara publik meskipun diaudit dengan sertifikasi (FSC).
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilapokan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: HCVRN https://hcvnetwork.org/find-a-report/; OTP kategori penilaian dampak http://www.opentimberportal.org/operators.
Cakupan
Komprehensif: Rencana pengelolaan dan pemantauan NKT (laporan atau ringkasan) tersedia untuk umum (baik dalam bentuk dokumen tersendiri atau
dalam laporan penilaian NKT); termasuk penanaman baru dengan skema pekebun kecil dampingan.
Terbatas: Rencana pengelolaan dan pemantauan NKT (laporan atau ringkasan) hanya tersedia untuk beberapa bagian dari operasi perusahaan.
Tidak memadai: Rencana pengelolaan dan pemantauan NKT tidak tersedia; atau hanya tersedia jika ada permintaan.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi mendapatkan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapt diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup dalam standar-standar ini
(PEFC, SVLK) atau recana pengelolaan dan pemantauan tidak diharuskan untuk tersedia secara umum meski diaudit oleh sertifikasi ini (FSC).
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: OTP kategori penilaian dampak http://www.opentimberportal.org/operators.
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Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya berupa operasi berbasis hutan alam atau jika hanya pengolah/pedagang.
pendekatan Stok Karbon
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menerapkan pendekatan SKT, sebagaimana didefinisikan oleh Toolkit Pendekatan SKT (HCS Approach Toolkit).
Tinggi (SKT)
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. hanya meliputi satu negara); atau tidak secara jelas menggunakan
ES
pendekatan SKT, tetapi metode lain untuk penilaian stok karbon tinggi.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya memasok dari hutan alam. Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan
pendekatan Stok Karbon mandiri.
Tinggi (SKT) diterapkan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menerapkan pendekatan SKT, sebagaimana didefinisikan dalam Toolkit Pendekatan SKT (HCS Approach Toolkit),
untuk semua pemasok. diterapkan oleh seluruh pemasok.
ES
[0.5 poin] Parsial: Tidak secara jelas berupa Pendekatan SKT, tetapi metodologi penilaian stok karbon tinggi lainnya; atau komitmen hanya diterapkan
oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Penilaian Stok Karbn
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang, atau hanya berupa operasi berbasis hutan alam, atau jika tidak ada penanaman baru sejak
Tinggi (SKT) tersedia
Januari 2015.
ES
Cakupan
Komprehensif: Laporan terkait penilaian SKT atau ringkasannya tersedia secara publik, termasuk penilaian terintegrasi NKT-SKT, baik itu menggunakan
pendekatan SKT atau metode stok karbon tinggi lainnya.
Terbatas: Penilaian SKT telah diserahkan ke situs web HCSA tetapi masih dalam tinjauan (dilaksanakan tetapi belum tersedia secara publik).
Tidak memadai: Tidak ada laporan tersedia; atau tersedia jika ada permintaan; atau menyatakan bahwa telah melakukan penilaian SKT tetapi tidak ada
laporan atau ringkasannya tersedia.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skoring tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC /PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup dalam persyaratan standarstandar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
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Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya pedagang.
melaksanakan penilaian
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melaksanakan AMDAL (keduanya, penilaian dampak lingkungan (EIA) dan sosial (SIA)).
dampak sosial dan
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. hanya mancakup satu negara); atau hanya menyebutkan penilaian
lingkungan
dampak lingkungan (EIA) atau sosial (SIA) saja.
(AMDAL/SEIA)
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
ES
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Komitmen untuk
melaksanakan penilaian
dampak sosial dan
lingkungan
(AMDAL/SEIA)
diterapkan untuk
seluruh pemasok
ES
Penilaian dampak sosial
dan lingkungan
(AMDAL/SEIA) tersedia,
dan rencana
pengelolaan dan
pemantauan terkait
ES

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melaksanakan AMDAL (EIA dan SIA) diterapkan untuk seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan EIA/AMDAL atau SIA; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Tidak berlaku jika hanya sebagai pedagang.
Cakupan
Komprehensif: Setidaknya satu penilaian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL/SEIA) (laporan penuh atau ringkasan) tersedia secara publik. Seluruh
AMDAL/SEIA yang tersedia secara publik memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan terkait (rencana penuh atau ringkasan).
Terbatas: AMDAL/SEIA (laporan penuh atau ringkasan) tersedia secara publik, tetapi tidak memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan; atau hanya SIA
atau EIA yang tersedia secara publik.
Tidak memadai: Tidak ada yang tersedia; atau hanya tersedia jika ada permintaan; atau hanya menyatakan telah melakukan AMDAL/SEIA tetapi tidak ada
laporan atau ringkasannya yang tersedia.
N.B. Laporan penilaian SKT dapat mengikutkan ringkasan AMDAL/SEIA.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skoring tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC /PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak terhubung dengan persentase area
yang disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Sumber eksternal: OTP kategori penilaian dampak http://www.opentimberportal.org/operators.
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Perusahaan
menyediakan dokumen
legal yang valid terkait
penilaian dampak
kepada Portal Kayu
Terbuka (Open Timber
Portal) (pada saat
penilaian SPOTT)
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di RoC, Kamerun, DRC, atau Gabon, atau hanya pengolah/pedagang.
Cakupan
Skor perusahaan untuk kategori "Penilaian dampak" di Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal).Untuk perusahaan dengan anak perusahaan yang
terdaftar secara terpisah, rata-rata skor dihitung untuk semua perusahaan terkait (induk dan anak perusahaan) dalam kategori ini.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan skornya (co. 0.4 poin diberikan untuk perusahaan dengan skor, atau rata-rata skor dari semua
perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori “Penilaian dampak” Portal Kayu Terbuka (Open Timber Portal)).
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%.
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: OTP kategori penilaian dampak http://www.opentimberportal.org/operators.

Gambut, kebakaran dan emisi gas rumah kaca (GRK)
ID

Indikator
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Komitmen untuk tidak
menanam di gambut
pada kedalaman
berapapun
E
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Kriteria skoring
Tidak berlaku jika hanya sebagai pengolah/pedagang, atau jika hanya sebagai operasi berbasis hutan alam.
[1 poin] Ya: Komitmen jelas untuk tidak menanam di gambut, merinci dengan jelas untuk semua kedalaman lahan gambut atau semua lahan gambut
seperti yang didefinisikan menggunakan definisi yang diakui (co. definisi RSPO).
[0.5 poin] Parsial: Hanya untuk kedalaman tertentu atau lahan gambut tertentu (co. berhutan); atau komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh
operasi (co. hanya meliputi satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. definisi gambut RSPO - https://rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-organic-and-peat-soil-classification

Komitmen untuk tidak
menanam di gambut
pada kedalaman
berapapun diterapkan
untuk seluruh pemasok
E

Tidak berlaku jika hanya memasok dari hutan alam. Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan
mandiri.

Bank lahan atau area
tanam di gambut (ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen jelas untuk tidak menanam di gambut untuk seluruh pemasok, merinci dengan jelas untuk semua kedalaman lahan gambut atau
semua lahan gambut seperti yang didefinisikan menggunakan definisi yang diakui (co. definisi RSPO)
[0.5 poin] Parsial: Hanya kedalaman tertentu atau lahan gambut tertentu; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan total areanya atau area tanam yang berada pada lahan gambut.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau tidak meliputi seluruh cakupan operasi perusahaan; atau disediakan angka
perkiraan atau tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
N.B. Jika data berumur lebih dari dua tahun tetapi perusahaan tidak menanam sejak angka dilaporkan, poin dapat diberikan.
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Implementasi komitmen
untuk tidak menanam di
gambut pada
kedalaman berapapun
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang ATAU jika produsen secara jelas menyatakan bahwa tidak memiliki operasi di lahan gambut
untuk indikator diatas ("Bank lahan atau area tanam di gambut (ha)")

Komitmen terhadap
praktik pengelolaan
terbaik untuk tanah dan
gambut
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Komitmen terhadap
praktik pengelolaan
terbaik untuk tanah dan
gambut diterapkan
kepada seluruh
pemasok
E

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema danpingan dan pemasok mandiri.

Cakupan
Komprehensif: Bank lahan/area tanam di gambut tidak bertambah (kecuali bank lahan tambahan di gambut sebagai hasil dari akuisisi/merger atau
tersedianya data baru). Data bank lahan harus dilaporkan setiap dua tahun sebagai minimum dan angka terakhir harus dalam dua tahun terakhir.
Terbatas: Data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan poin tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak meliputi persyaratan yang dicakup
oleh standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap praktik pengelolaan terbaik (BMPs)/praktik pertanian yang baik (GAP) untuk tanah DAN gambut (atau hanya tanah jika
secara jelas menyatakan tidak memiliki gambut pada operasinya). Misalnya, tidak menurunkan kualitas, tidak mengurangi pemadatan, tidak ada erosi, atau
melestarikan tanah. Harus memiliki komitmen yang penuh terhadap praktik terbaik, bukan sekedar pilihan praktik yang terbatas (co. pernyataan sederhana
tentang pencegahan erosi).
[0.5 poin] Parsial: Hanya memiliki komitmen untuk BMP terkait tanah atau gambut; atau memiliki komitmen untuk pilihan praktik terbatas untuk tanah
DAN gambut; atau tidak mencakup semua operasi perusahaan.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki komitmen; atau hanya mencakup pilihan praktik terbatas untuk tanah ATAU gambut saja.
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap praktik pengelolaan terbaik (BMP)/praktik pertanian yang baik (GAP) untuk tanah DAN gambut (atau hanya tanah jika
secara jelas bahwa tidak ada gambut di operasi manapun) diterapkan kepada seluruh pemasok. SMisalnya, tidak menurunkan kualitas, tidak mengurangi
pemadatan, tidak ada erosi, atau melestarikan tanah. Harus memiliki komitmen yang penuh terhadap praktik terbaik, bukan sekedar pilihan praktik yang
terbatas (co. pernyataan sederhana tentang pencegahan erosi).
[0.5 poin] Parsial: Hanya memiliki komitmen untuk BMP terkait tanah atau gambut; atau memiliki komitmen untuk pilihan praktik terbatas untuk tanah
DAN gambut; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki komitmen; atau hanya mencakup pilihan praktik terbatas untuk tanah ATAU gambut saja.
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Bukti praktik
pengelolaan terbaik
untuk tanah dan gambut
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
Cakupan
Komprehensif: Contoh-contoh yang ada menunjukkan adanya penerapan praktik pengelolaan untuk melestarikan tanah dan gambut (atau hanya tanah jika
secara jelas menyatakan tidak ada gambut dalam operasinya). Contoh-contoh termasuk: daur ulang nutrisi; tidak melakukan penanaman di tanah marginal
atau rapuh; menggunakan sistem teras atau penutup tanah untuk mengurangi erosi; mengelola tinggi muka air untuk gambut; pelatihan/lokakarya terkait
tanah/gambut.
Terbatas: Hanya menunjukkan bukti pengelolaan tanah, tetapi memiliki bank lahan di gambut; atau hanya menunjukkan bukti pengelolaan di gambut; atau
data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun, atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] hingga 1 poin: Jika perusahaan tidak memiliki bank lahan di gambut maka diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume
yang disertifikasi oleh FSC (co. 0.4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi FSC sebanyak 40%).

Komitmen terhadap
Tidak berlaku jika hanya berupa operasi berbasis perkebunan atau hanya pengolah/pedagang.
penebangan berdampak
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap penebangan berdampak rendah (RIL) dalam praktiknya secara spesifik menyebutkan untuk meminimalkan dampak dari
rendah
jalan penebangan (co. perencanaan jalan dan jalan sarad untuk meminimalkan gangguan, kepadatan jalan sarad yang rendah, kontrol akses, pembatas,
E
penutupan setelah operasi penebangan) dan praktik lainnya (co. perencanaan pendaratan kayu untuk mengurangi bukaan yang tidak perlu dan gangguan
terhadap tanah, mengangkut dengan heli (heli-logging), pemotongan tanaman merambat sebelum pemanenan, membatasi jumlah area basal tegakan yang
disingkirkan, melakukan operasi penebangan hanya dalam kondisi yang menguntungkan).
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen untuk meminimalkan dampak jalan pengangkutan kayu; atau pernyataan yang tidak jelas tentang penggunaan
teknik penebangan berdampak rendah; atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi (co. Hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Komitmen terhadap
Tidak berlaku jika hanya memasok dari perkebunan. Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan
penebangan berdampak pemasok mandiri.
rendah diterapkan
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap penebangan berdampak rendah (RIL) dalam praktiknya secara spesifik menyebutkan untuk meminimalkan dampak dari
untuk seluruh pemasok jalan penebangan dan praktik lainnya diterapkan kepada semua pemasok (langsung dan tidak langsung).
E
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen untuk meminimalkan dampak jalan pengangkutan kayu; atau pernyataan yang tidak jelas tentang penggunaan
teknik penebangan berdampak rendah; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Bukti penerapan praktik
penebangan berdampak
rendah
E

Tidak berlaku jika hanya berupa operasi berbasis perkebunan atau hanya pengolah/pedagang.
Cakupan
Komprehensif: Berbagai contoh meminimalkan dampak jalan penebangan dan praktik penebangan berdampak rendah lainnya. Contohnya termasuk:
perencanaan jalan dan jalan sarad untuk meminimalkan gangguan, kontrol akses dan pembatas, penutupan setelah operasi penebangan, perencanaan
pendaratan kayu untuk mengurangi bukaan dan gangguan tanah yang tidak perlu, kepadatan jalan sarad yang rendah, mengangkut dengan heli,
pemotongan tanaman merambat sebelum pemanenan, membatasi jumlah areal basal tegakan yang disingkirkan, melakukan kegiatan penebangan hanya
dalam kondisi yang menguntungkan, co. tanah kering.
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada contoh; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] hingga 1 poin: Jika perusahaan tidak memiliki bank lahan di gambut maka diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume
yang disertifikasi oleh FSC (co. 0.4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi FSC sebanyak 40%).

Komitmen terhadap nol Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika hanya berupa operasi berbasis hutan alam.
bakar
[1 poin] Ya: Komitmen jelas terhadap tidak ada pembakaran atau nol bakar.
E
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (co. Hanya mencakup satu negara); atau hanya berkomitmen untuk
mengurangi pembakaran.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Komitmen terhadap nol Tidak berlaku jika hanya memasok dari hutan alam. Untuk produsen, tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema
bakar diterapkan
dampingan dan pemasok mandiri.
kepada seluruh
[1 poin] Ya: Komitmen jelas terhadap tidak ada pembakaran atau nol bakar yang diterapkan untuk seluruh pemasok.
pemasok
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
E
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Bukti adanya
pemantauan dan
pengelolaan bahaya
kebakaran
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Rincian/jumlah titik
api/kebakaran dalam
unit kelola perusahaan
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang

Rincian/jumlah titik
api/kebakaran di
operasi pemasok
E

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk skema dampingan dan pemasok mandiri.

Time-bound
commitment to reduce
greenhouse gas (GHG)
emissions intensity
E

Disabled if only a trader.

Cakupan
Komprehensif: Bukti setidaknya ada satu kegiatan pemantauan dan pengelolaan bahaya kebakaran. Contohnya: sistem untuk pemantauan titik
api/kebakaran; area yang dipantau untuk titik api/kebakaran; bagaimana pengelolaan/penanganan laporan adanya kebakaran; langkah-langkah untuk
mencegah kebakaran (jika sesuai secara ekologis); kegiatan sebagai bagian dari Aliansi Bebas Kebakaran (Fire Free Alliance).
Terbatas: Hanya satu jenis kegiatan disebutkan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti; atau bukti hanya terkait untuk fasilitas perusahaan (co. pabrik); atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak
tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] hingga 1 poin: Jika perusahaan tidak memiliki bank lahan di gambut maka diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume
yang disertifikasi oleh PEFC (co. 0.4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi PEFC sebanyak 40%).
[1 poin] Ya: Jumlah total titik api/kebakaran atau rincian semua titik api/kebakaran selama jangka waktu tertentu di dalam unit pengelolaan yang
dikendalikan oleh perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Hanya melaporkan informasi terbatas terkait kebakaran/titik api di dalam unit kelola yang dikendalikan oleh perusahaan; atau data
berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
[1 poin] Yes: Total number of hotspots/fires or details on all hotspots/fires over specified timeframe within FMUs controlled by suppliers.
[0.5 points] Partial: Only reports limited information on fires/hotspots within FMUs controlled by suppliers; or data between two and five years old.
[0 points] No: No data; data over five years old; or undated.
[1 point] Ya: Komitmen harus secara jelas mencakup seluruh operasi kehutanan (walaupun ini dapat menjadi bagian dari angka agregat di komoditas
lain). Komitmen terikat waktu untuk mengurangi intensitas GRK dengan jumlah dan jangka waktu tertentu (co. sebesar X% pada tahun YYYY); atau
komitmen terikat waktu sudah terpenuhi (harus dilaporkan dalam dua tahun terakhir).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi kehutanan mis. hanya berlaku untuk emisi transportasi; atau memiliki target
untuk mengurangi GRK tetapi tidak terikat waktu; atau terikat waktu tetapi tidak ada target (misalnya rencana untuk mengurangi GRK pada tahun 2020
tetapi tidak mengatakan berapa banyak); atau target tidak berbasis intensitas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada target; atau komitmen yang tidak jelas untuk mengurangi emisi umum atau emisi GRK.
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Intensitas emisi GRK
E

[1 poin] Ya: Angka harus spesifik untuk operasi kehutanan. Melaporkan angka intensitas emisi GRK; atau jika angka intensitas emisi secara keseluruhan
dilaporkan termasuk sekuestrasi maka angka emisi dan sekuestrasi dipisahkan dengan jelas.
[0.5 poin] Parsial: Tidak ada angka yang jelas terkait dengan operasi kehutanan; atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi kehutanan mis. hanya
melaporkan emisi transportasi; atau angka emisi dan sekuestrasi tidak dipisahkan (atau tidak jelas dipisahkan); atau melaporkan angka emisi tetapi tidak
sebagai intensitas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.

100 Emisi GRK dari
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang, atau jika operasinya hanya berbasis hutan alam, atau jika tidak ada pengembangan lahan
perubahan penggunaan baru dalam lima tahun terakhir.
lahan
[1 poin] Ya: Angka harus spesifik untuk operasi kehutanan. Melaporkan angka emisi perubahan penggunaan lahan.
E
[0.5 poin] Parsial: Tidak ada angka yang jelas terkait dengan operasi kehutanan atau seluruh lingkup operasi perusahaan; atau data berumur antara dua
hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
101 Kemajuan terkait
Tidak berlaku jika hanya pedagang.
komitmen untuk
Cakupan
mengurangi intensitas
Komprehensif: Angka harus spesifik untuk operasi kehutanan. Melaporkan penurunan intensitas GRK dari waktu ke waktu, atau jika telah memenuhi
emisi GRK
target. Data harus dilaporkan minimal setiap dua tahun dan angka terbaru harus dalam dua tahun terakhir.
E
Terbatas: Melaporkan kemajuan dalam intensitas GRK tetapi intensitasnya tidak mengalami kemajuan; atau melaporkan kemajuan tetapi tidak sebagai
angka intensitas (misalnya emisi keseluruhan); atau angka emisi dan penyerapan tidak dipisahkan; atau angka hanya mencakup operasi kehutanan sebagai
bagian dari angka agregat; atau data terbaru berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau menyediakan data tetapi tidak melaporkan
dalam bentuk intensitas dan tidak ada kemajuan.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
102 Metode yang digunakan Tidak berlaku jika hanya pedagang.
untuk menghitung emisi
[1 poin] Ya: Menyatakan metode yang digunakan (co. Protokol GRK WRI/WBCSD).
GRK
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
E

Air, bahan kimia dan pengelolaan hama
ID

Indikator

Kriteria Skoring
103 Komitmen terikat waktu Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
untuk memperbaiki
intensitas penggunaan
air
E

[1 poin] Ya: Komitmen harus secara jelas mencakup semua operasi kehutanan (walaupun ini dapat menjadi bagian dari angka agregat di komoditas lain).
Komitmen terikat waktu untuk meningkatkan intensitas penggunaan air (yaitu penggunaan air per ton produk); atau sudah memenuhi target (harus
dilaporkan dalam dua tahun terakhir).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya mengacu pada sub-set terbatas dari operasi perusahaan (yaitu beberapa pabrik); atau memiliki komitmen tetapi
tidak terikat waktu; atau tidak mengacu pada intensitas penggunaan air.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau hanya komitmen secara umum untuk memperbaiki penggunaan air.

104 Intensitas penggunaan
air
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.

105 Kemajuan terhadap
komitmen terkait
intensitas penggunaan
air
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.

[1 poin] Ya: Angka harus spesifik untuk operasi kehutanan. Melaporkan angka intensitas penggunaan air.
[0.5 poin] Parsial: Angka hanya mencakup operasi kehutanan sebagai bagian dari angka agregat; atau tidak ada angka yang jelas terkait dengan operasi
kehutanan; atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi kehutanan mis. hanya melaporkan operasi dalam satu negara; atau melaporkan angka
penggunaan air tetapi bukan intensitasnya; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Cakupan
Komprehensif: Angka harus spesifik untuk operasi kehutanan. Melaporkan pengurangan intensitas penggunaan air (yaitu penggunaan air per ton produk)
dari waktu ke waktu; atau telah memenuhi target. Data harus dilaporkan minimal setiap dua tahun dan angka terbaru harus dalam dua tahun terakhir.
Terbatas: Melaporkan angka intensitas penggunaan air dari waktu ke waktu tetapi intensitas tidak membaik; atau melaporkan kemajuan tetapi tidak
sebagai angka intensitas; atau angka hanya mencakup operasi kehutanan sebagai bagian dari angka agregat; atau data terbaru berumur antara dua hingga
lima tahun.
Tidak memadai: Melaporkan beberapa angka penggunaan air, tetapi tidak sebagai angka intensitas dan penggunaan air tidak membaik; atau data tidak
dilaporkan; atau data terbaru berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

106 Komitmen terikat waktu Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas, termasuk penggergajian.
untuk meningkatkan
[1 poin] Ya: Komitmen terikat waktu untuk memperbaiki BOD atau COD; atau komitmen untuk berada dalam batas-batas sesuai hukum yang berlaku;
kualitas air (BOD dan
atau telah memenuhi sesuai batas hukum (harus dilaporkan dalam dua tahun terakhir).
COD)
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya mengacu pada sub-set terbatas dari operasi perusahaan (co. beberapa pabrik); atau komitmen untuk meningkatkan
E
kualitas air, tetapi tidak terikat waktu; atau target telah terpenuhi pada lebih dari dua tahun lalu.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki komitmen; atau komitmen umum terhadap kualitas air tidak mengacu pada BOD atau COD (catatan rinci komitmen
lainnya di kolom catatan).
107 Kemajuan terhadap
Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
komitmen kualitas air
Cakupan
(BOD dan COD)
Komprehensif: Melaporkan peningkatan BOD dan/atau COD dari waktu ke waktu; atau melaporkan bahwa BOD/atau COD berada dalam batas-batas
E
hukum yang ditentukan. Data harus dilaporkan minimal setiap dua tahun dan angka terbaru harus dalam dua tahun terakhir.
Terbatas: Melaporkan kemajuan kualitas air, tetapi tidak meningkatkan/mencapai target; atau data berumur antara hingga dan lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau melaporkan angka tetapi tidak jelas apakah
meningkatkan kualitas air; atau hanya menyatakan dalam batas-batas hukum tetapi tidak merinci apa batas-batas itu.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
108 Pengolahan limbah
Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.
pabrik bubur kayu dan
Cakupan
kertas
Komprehensif: Mengolah air limbah dari pabrik bubur kayu dan kertas (yaitu tidak hanya dibuang ke saluran air tanpa pengolahan di kolam atau
E
sejenisnya).
Terbatas: Menyebutkan pengolahan air limbah tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan pengolahan bubur kayu dan kertas.
Tidak memadai: Tidak ada bukti pengolahan air limbah.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

109 Bukti penahanan
limpasan penggergajian
dan pengolahan air
limbah
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki penggergajian.

110 Proporsi fasilitas
pemrosesan dengan
sistem pengolahan
aliran udara tertutup
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas.

111 Komitmen untuk
melindungi saluran air
alami melalui zona
penyangga
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Bukti pengolahan air limbah dari penggergajian kayu dan pengendalian limpasan dari langsiran kayu. Contoh perlakuan dan pengendalian
meliputi: penggunaan permukaan kedap air, sambungan tertutup, dan pembatas penahan tumpahan untuk mencegah pelindian; daur ulang air irigasi;
pemisahan padatan yang dapat mengapung seperti kayu halus menggunakan pengapungan udara terlarut/Dissolved Air Floatation (DAF); filtrasi untuk
pemisahan padatan yang dapat disaring; pemerataan aliran dan beban; sedimentasi untuk reduksi padatan tersuspensi menggunakan penjernih (clarifiers);
perlakuan biologis, biasanya perlakuan aerobik.
Terbatas: Hanya menyebutkan pengolahan air limbah atau pengendalian limpasan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
Cakupan
Komprehensif: Semua pabrik bubur kayu dan kertas memiliki sistem pengolahan aliran udara tertutup.
Terbatas: Hanya beberapa pabrik bubur kayu dan kertas memiliki sistem pengolahan aliran udara tertutup.
Tidak memadai: Tidak memiliki fasilitas pengolahan dengan sistem pengolahan aliran udara tertutup.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memiliki zona penyangga atau sempadan sungai untuk melindungi saluran air alami; atau bahwa saluran air akan dihindari
dan dilindungi selama semua pemanenan (hanya operasi berbasis hutan alam).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen terhadap zona penyangga atau sempadan sungai atau perlindungan saluran air alami tidak meliputi seluruh operasinya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

112 Implementasi komitmen
untuk melindungi
saluran air alami melalui
zona penyangga
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

113 Komitmen untuk
meminimalkan
penggunaan bahan
kimia, termasuk
pestisida dan pupuk
kimia
E
114 Komitmen untuk
meminimalkan
penggunaan bahan
kimia, termasuk
pestisida dan pupuk
kimia, diterapkan
kepada seluruh
pemasok
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti bahwa ada zona penyangga atau sempadan sungai (mis. peta, SOP).
Terbatas: Bukti yang disediakan terbatas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak memiliki bukti; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk meminimalkan, mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia/toksin, baik pupuk maupun pestisida (kimia).
[0.5 poin] Parsial: Hanya secara umum menyebutkan pengurangan penggunaan bahan kimia; atau komitmen hanya mencakup pestisida atau pupuk (jika
keduanya digunakan); atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi (misalnya hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk meminimalkan, mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia/toksin, dengan menyebutkan pupuk (kimia) dan
pestisida diterapkan untuk seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Hanya secara umum menyebutkan pengurangan penggunaan bahan kimia; atau komitmen hanya mencakup pestisida atau pupuk (jika
keduanya digunakan); atau komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidakn: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

115 Bukti menghilangkan
klorin dan senyawa
klorin untuk pemutihan
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik bubur kayu dan kertas atau hanya pedagang.

116 Komitmen untuk tidak
menggunakan pestisida
Kelas 1A dan 1B
menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO)
E
117 Komitmen untuk tidak
menggunakan pestisida
Kelas 1A dan 1B
menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO)
diterapkan untuk
seluruh pemasok
E
118 Komitmen untuk tidak
menggunakan bahan
kimia yang terdaftar di
bawah Konvensi
Stockholm dan Konvensi
Rotterdam
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Ada bukti bahwa tidak menggunakan klorin dan senyawa klorin untuk pemutihan dalam produksi kertas; atau menggunakan teknologi
bebas klorin total/Total Chlorine Free (TCF).
Terbatas: Melaporkan pengurangan (% atau volume) dalam penggunaan klorin dan senyawa klorin untuk pemutihan; atau menggunakan teknologi bebas
klorin elemental/Elemental Chlorine Free (ECF); atau angka tidak mencakup seluruh operasi (misalnya beberapa pabrik); atau tidak jelas jika demikian; atau
data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC /PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini dikarenakan tidak tercakup secara penuh oleh persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak menggunakan pestisida Kelas 1A dan 1B menurut WHO atau hanya digunakan dalam keadaan darurat/keadaan luar
biasa.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghentian secara bertahap; atau tidak mencakup seluruh operasi.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan dihentikan secara bertahap yang tidak terikat waktu.

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak menggunakan pestisida Kelas 1A dan 1B menurut WHO atau hanya digunakan dalam keadaan darurat/keadaan luar
biasa diterapkan untuk seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghentian secara bertahap; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan dihentikan secara bertahap yang tidak terikat waktu.

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
[1 poin] Yes: Komitmen untuk tidak menggunakan bahan kimia Konvensi Stockholm dan Rotterdam atau hanya digunakan dalam keadaan darurat/luar
biasa.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghentian secara bertahap; atau hanya mengacu pada salah satu konvensi; atau tidak mencakup
seluruh operasi.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan dihentikan secara bertahap yang tidak terikat waktu.

119 Komitmen untuk tidak
menggunakan bahan
kimia yang terdaftar di
bawah Konvensi
Stockholm dan Konvensi
Rotterdam diterapkan
untuk seluruh pemasok
E
120 Penggunaan bahan
kimia per ha atau daftar
bahan kimia yang
digunakan
E

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.

121 Implementasi komitmen
untuk mengurangi
penggunaan bahan
kimia
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak menggunakan bahan kimia Konvensi Stockholm dan Rotterdam atau hanya digunakan dalam keadaan darurat/luar
biasa diterapkan untuk seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghentian secara bertahap; atau hanya mengacu pada salah satu konvensi; atau komitmen hanya
diterapkan untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan dihentikan secara bertahap yang tidak terikat waktu.

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Angka penggunaan bahan kimia per ha (misalnya penggunaan pupuk atau tingkat toksisitas); atau daftar bahan kimia yang digunakan dalam
operasi kehutanan. Harus mencakup pestisida dan pupuk kimia.
[0.5 poin] Parsial: Angka penggunaan bahan kimia hanya untuk beberapa bagian operasi perusahaan; atau tidak jelas kaitan dengan angka tersebut;
atau angka tidak dilaporkan untuk pestisida dan pupuk kimia; atau angka berumur antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Cakupan
Komprehensif: Melaporkan pengurangan (persentase atau volume) penggunaan pestisida atau pupuk.
Terbatas: Menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan tetapi tidak ada angka yang dilaporkan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] Hingga 1 point: Jika perusahaan tidak memiliki bank lahan di gambut maka diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume
yang disertifikasi oleh FSC (co. 0.4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi FSC sebanyak 40%).

122 Pendekatan
Pengendalian Hama
Terpadu (PHT)
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

123 Sistem pengelolaan
sampah diterapkan
untuk menghindari
dampak negatif
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Secara jelas memiliki pendekatan pengelolaan hama terpadu (PHT). Misalnya pernyataan bahwa menggunakan PHT dan memberikan bukti
bahwa menggunakan pengendalian hama alami; atau tanaman penutup untuk menekan hama; atau angka yang menunjukkan pengurangan penggunaan
pestisida kimia, dll.
Terbatas: Menyebutkan PHT, tetapi tidak jelas apakah menerapkannya; atau hanya menyatakan bahwa menerapkan PHT; atau hanya menjelaskan yang
dimaksud dengan PHT; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti implementasi pendekatan PHT; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] Hingga 1 point: Jika perusahaan tidak memiliki bank lahan di gambut maka diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume
yang disertifikasi oleh FSC (co. 0.4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi FSC sebanyak 40%).
Cakupan
Komprehensif: Secara jelas memiliki sistem pengelolaan limbah yang mencakup berbagai aspek produksi dan pengolahan kayu atau bubur kayu untuk
memastikan bahwa praktik penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi pekerja, orang
lain, atau ekosistem alami.
Terbatas: Rincian (informasi) terbatas terkait sistem pengelolaan sampah; atau sistem berlaku hanya untuk operasi tertentu (misalnya hanya untuk pabrik
atau hanya untuk perkebunan); atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti penerapan sistem pengelolaan limbah atau tidak jelas apakah sistem pengelolaan limbah diterapkan mis. hanya
disebutkan dalam kebijakan; atau sistem hanya untuk satu aspek pengelolaan limbah (misalnya hanya untuk bahan kimia); atau data berumur lebih dari
lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

Masyarakat, hak lahan dan pekerja

ID

Indikator

Kriteria skoring

124 Komitmen terhadap hak
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (juga dikenal
asasi manusia
sebagai Prinsip Ruggie PBB atau Kerangka Ruggie "Lindungi, Hormati, dan Pemulihan") atau berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai
S
bagian dari anggota Global Compact PBB.
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi tidak mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang
setara; atau perusahaan hanya berkomitmen pada hak asasi manusia dalam kaitan terhadap pegawainya; atau komitmen hanya mencakup sebagian dari
operasi perusahaan.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan hak asasi manusia, tetapi tidak ada komitmen yang jelas.
N.B. Jika referensi yang ditemukan terkait dengan deklarasi internasional lain tentang hak asasi manusia: untuk dapat ditinjau berdasarkan kasus per
kasus.
125 Komitmen terhadap hak Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
asasi manusia
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (juga dikenal
diterapkan oleh semua sebagai Prinsip Ruggie PBB atau Kerangka Ruggie "Lindungi, Hormati, dan Pemulihan") diterapkan oleh seluruh pemasok.
pemasok
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau komitmen hanya diterapkan untuk beberapa pemasok.
S
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
126 Kemajuan dalam
Cakupan
komitmen mengenai
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan hak asasi manusianya, mis. memberikan pelatihan
hak asasi manusia
kepada karyawan tentang kebijakan hak asasi manusianya; membentuk tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk implementasi;
S
menempatkan proses untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia.
Terbatas: Rincian informasi yang tersedia terbatas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
127 Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya pedagang.
menghormati hak-hak
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku (no. 169).
masyarakat adat dan
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen terhadap hak-hak masyarakat lokal dan/atau hak-hak adat, tetapi tidak mengacu pada Deklarasi PBB/Konvensi ILO;
lokal
atau hanya menyebutkan masyarakat lokal dan hak-hak adat dalam kaitannya dengan penguasaan lahan atau PADIATAPA.
S
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

128 Komitmen terhadap hak Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
masyarakat adat dan
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku (no. 169)
lokal diterapkan untuk
diterapkan untuk seluruh pemasok.
seluruh pemasok
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen terhadap hak-hak masyarakat lokal dan/atau hak-hak adat, tetapi tidak mengacu pada Deklarasi PBB/Konvensi ILO;
S
atau hanya menyebutkan masyarakat lokal dan hak-hak adat dalam kaitannya dengan penguasaan lahan atau PADIATAPA; atau komitmen hanya
diterapkan oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
129 Komitmen untuk
Tidak berlaku jika hanya pedagang.
menghormati hak
[1 point] Yes: Komitmen/penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah (atau properti) secara hukum dan adat (atau tradisional); atau untuk
penguasaan tanah
kepemilikan dan akses/penggunaan hak atas tanah; atau berkomitmen pada Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan,
secara hukum dan adat dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.
S
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen pada hak ulayat/tradisional/penggunaan lahan; atau hanya hak atas lahan yang sah; atau hanya menyebutkan
terkait PADIATAPA.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan kepemilikan lahan yang sah.
N.B. Komitmen terhadap hak secara hukum dan adat dimungkinkan sebagai hal yang berbeda.
130 Komitmen terhadap hak Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
secara hukum dan hak
[1 poin] Ya: Komitmen/penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah (atau properti) hukum dan adat (atau tradisional) diterapkan oleh seluruh
tanah adat diterapkan
pemasok; atau berkomitmen pada Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam
untuk seluruh pemasok Konteks Ketahanan Pangan Nasional untuk seluruh pemasok.
S
[0.5 poin] Parsial: Hanya memiliki komitmen untuk hak ulayat/tradisional/penggunaan lahan; atau hanya hak atas lahan yang sah; atau hanya
menyebutkan dalam kaitannya dengan PADIATAPA; atau komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan kepemilikan lahan yang sah.
N.B. Komitmen terhadap hak secara hukum dan adat dimungkinkan sebagai hal yang berbeda.
131 Komitmen terhadap
Tidak berlaku jika hanya pedagang.
persetujuan atas dasar
[1 poin] Ya: Komitmen bahwa PADIATAPA dihormati di seluruh operasi atau sejenisnya.
informasi di awal tanpa
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi (misalnya hanya mencakup satu negara); atau komitmen yang tidak jelas.
paksaan (PADIATAPA)
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
S
132 Komitmen terhadap
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
persetujuan atas dasar
[1 poin] Ya: Komitmen bahwa PADIATAPA dihormati di seluruh operasi diterapkan untuk seluruh pemasok.
informasi di awal tanpa
[0.5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
paksaan (PADIATAPA)
[0 points] No: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
diterapkan untuk
seluruh pemasok
S

133 Rincian proses
persetujuan atas dasar
informasi di awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)
tersedia
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

134 Contoh pelibatan
pemangku kepentingan
lokal untuk mencegah
konflik
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

135 Rincian proses untuk
penanganan konflik
lahan tersedia
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

[1 poin] Ya: Diagram alir, rincian langkah-langkah yang diambil atau deskripsi metodologi yang merinci bagaimana prinsip FPIC dilaksanakan; atau
berkomitmen untuk mengikuti proses dengan inisiatif eksternal (jika proses inisiatif tersedia untuk umum, misalnya UN REDD).
[0.5 poin] Parsial: Proses tersedia tetapi rincian terbatas; atau hanya studi kasus tentang bagaimana PADIATAPA diterapkan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Dapat diuraikan dalam SEIA. Laporan penilaian SKT mencakup ringkasan PADIATAPA, NKT dan SEIA. Sumber eksternal untuk laporan SEIA/SKT/NKT
dapat dipertimbangkan.
Cakupan
Komprehensif: Berbagai contoh/bukti kegiatan pelibatan pemangku kepentingan lokal di luar PADIATAPA (misalnya pemetaan partisipatif, staf tetap
dengan tanggung jawab, turun dalam beberapa hari).
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh kegiatan pelibatan pemangku kepentingan lokal; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada contoh/bukti yang disediakan; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Melaporkan proses penanganan konflik pertanahan, seperti proses penyelesaian konflik pertanahan, atau sejenisnya.
[0.5 poin] Parsial: Laporan yang berisi proses penanganan konflik tanah, tetapi rinciannya sangat terbatas; atau berisi proses penanganan konflik,
tetapi tidak jelas apakah mencakup konflik lahan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

136 Mendukung pelibatan
perempuan di seluruh
operasi kehutanan,
termasuk mengatasi
hambatan yang dihadapi
S

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

137 Perusahaan telah
menyampaikan
dokumen hukum yang
sah kepada Portal Kayu
Terbuka/Open Timber
Portal tentang hak-hak
penduduk (pada saat
penilaian SPOTT)
SG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo (RoC), Kamerun, Republik Demokrasi Kongo (DRC), atau Gabon, atau
hanya pengolah/pedagang.

138 Komitmen untuk
memungkinkan
pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu
(HHBK) secara
berkelanjutan oleh
masyarakat lokal
ES

Tidak berlaku jika hanya operasi berbasis perkebunan atau hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Bukti disediakan mengenai langkah-langkah perusahaan dalam mendukung pelibatan perempuan di seluruh operasi kehutanan, termasuk
mengatasi hambatan yang dihadapi; misalnya: akses dan kendali atas sumber daya hutan, lahan, teknologi, sumber daya keuangan, pelatihan, dan
informasi. Beberapa contoh disediakan.
Terbatas: Menyebutkan komitmen perusahaan tetapi tidak ada rincian tentang jenis dukungan yang diberikan; atau komitmen secara jelas tidak
mencakup seluruh operasi (misalnya hanya mencakup satu negara); atau hanya satu contoh langkah untuk mendukung perempuan yang diberikan.
Tidak memadai: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

Cakupan
Skor perusahaan pada kategori "Hak Penduduk" dari Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal. Untuk perusahaan dengan anak perusahaan yang terdaftar
secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (induk dan anak perusahaan) dalam kategori tersebut.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1.0 poin berdasarkan skornya (mis. 0.4 poin diberkan untuk perusahaan dengan skor, atau rata-rata skor perusahaan yang
saling terkait, adalah 40% di Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal untuk kategori "Hak penduduk/Population rights").
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memungkinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan, mis. berburu, memancing, menjebak,
mengumpulkan, oleh komunitas lokal dan masyarakat adat, dengan mengakui kebutuhan dan hak subsisten mereka.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak mengacu pada kebutuhan dan/atau hak masyarakat lokal dan masyarakat adat; atau tidak menyebutkan
pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

139 Komitmen untuk
menyediakan layanan
dan fasilitas penting
bagi masyarakat
S

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

140 Kemajuan dalam
komitmen untuk
menyediakan layanan
dan fasilitas yang
penting bagi masyarakat
S

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

141 Komitmen untuk
memberikan peluang
usaha/kerja bagi
masyarakat lokal
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang

[1 poin] Ya: Berkomitmen untuk menyediakan layanan dan fasilitas penting bagi masyarakat.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi perusahaan (misalnya hanya mencakup satu
negara).
[0 poin] Tidak: Komitmen secara jelas hanya mencakup pegawai perusahaan sendiri.
Cakupan
Komprehensif: Melaporkan beberapa contoh fasilitas dan/atau layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Contohnya meliputi: sekolah yang
dibangun dan/atau dipelihara; pusat kesehatan yang dibangun dan/atau dipelihara; akses ke vaksin dan obat-obatan; akses ke air bersih yang dapat
diminum; akses listrik; perumahan yang disediakan dan/atau dipelihara; akses ke tanaman atau sumber daya lain yang memperkuat ketahanan pangan;
bangunan lain yang disediakan, sesuai kesepakatan dengan masyarakat setempat.
Terbatas: Hanya menyebutkan penyediaan fasilitas dan/atau layanan secara umum tetapi tidak memberikan contoh secara spesifik; atau hanya
memberikan satu contoh; atau melaporkan kegiatan yang berumur antara dua hingga lima tahun yang lampau.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[+] Hingga 1 poin: Perusahaan diberikan tambahan hingga 1.0 poin berdasarkan persentase area/volume yang disertifikasi oleh FSC (co. 0.4 poin
tambahan diberikan untuk perusahaan yang tersertifikasi FSC sebanyak 40%).
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memberikan peluang usaha/kerja bagi masyarakat lokal (misalnya melalui skema dampingan, atau bekerja di
produksi/pengolahan).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi perusahaan (misalnya hanya mencakup satu
negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

142 Perusahaan telah
memberikan dokumen
legal yang sah kepada
Portal Kayu
Terbuka/Open Timber
Portal terkait peraturan
ketenagakerjaan (pada
saat penilaian SPOTT)
SG

143 Komitmen terhadap
Konvensi ILO yang
Mendasar atau Prinsip
Perburuhan yang Bebas
dan Adil
S

144 Komitmen terhadap
Konvensi ILO yang
Mendasar atau Prinsip
Perburuhan yang Bebas
dan Adil diterapkan
untuk seluruh pemasok
S

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.
Cakupan
Skor perusahaan pada kategori "Peraturan ketenagakerjaan" dari Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal. Untuk perusahaan dengan anak perusahaan
yang terdaftar secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (induk dan anak perusahaan) dalam kategori tersebut.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan skor mereka (misalnya, 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang skornya, atau skor rata-rata dari
semua perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal "Peraturan ketenagakerjaan").
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%.
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators.
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada semua Konvensi ILO Fundamental baik dengan menyatakan komitmen terhadap semua Konvensi ILO Fundamental atau
Inti; mengacu pada nomor ILO; atau mengacu pada bahasa yang sama dengan judulnya (yaitu menyatakan "kebebasan berserikat"); atau menyatakan
komitmennya pada Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja; atau berkomitmen pada Prinsip Perburuhan yang Bebas dan Adil.
[0.5 poin] Parsial: Mengacu pada empat atau lebih dari Konvensi ILO; atau tidak jelas apakah berlaku untuk semua jenis pegawai (misalnya pegawai
sementara).
[0 poin] Tidak: Mengacu pada kurang dari empat Konvensi ILO.
Delapan KOnvensi Fundamental ILO: Kebebasan Berserikat (No. 87); Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama (No. 98); Tidak Ada Kerja Paksa (No. 29
& No. 105); Usia Minimum (No. 138); Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerja/Buruh Anak (No. 182); Remunerasi yang setara (No. 100); Tidak Ada
Diskriminasi (No. 111).

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap semua Konvensi ILO Fundamental diterapkan oleh seluruh pemasok, baik dengan menyatakan komitmen terhadap
semua Konvensi atau Inti ILO Fundamental; mengacu pada nomor ILO; atau mengacu pada bahasa yang sama dengan judulnya (yaitu menyatakan
"kebebasan berserikat"); atau menyatakan komitmennya pada Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja; atau berkomitmen pada
Prinsip Perburuhan yang Bebas dan Adil.
[0.5 poin] Parsial: Mengacu pada empat atau lebih Konvensi ILO; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Mengacu pada kurang dari empat konvensi ILO.
Delapan KOnvensi Fundamental ILO: Kebebasan Berserikat (No. 87); Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama (No. 98); Tidak Ada Kerja Paksa (No. 29
& No. 105); Usia Minimum (No. 138); Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerja/Buruh Anak (No. 182); Remunerasi yang setara (No. 100); Tidak Ada
Diskriminasi (No. 111).

145 Kemajuan dalam
komitmen untuk
menghormati semua
hak pekerja
S

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan hak-hak pekerjanya, mis. memberikan pelatihan
kepada pekerja tentang hak-hak pekerja; membentuk tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk implementasi; menerapkan proses untuk
mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap hak-hak pekerja.
Terbatas: Rincian yang disediakan terbatas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Terbatas: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

146 Komitmen untuk
[1 poin] Ya: Komitmen untuk mencegah diskriminasi berdasarkan gender sehubungan dengan penerimaan pegawai dan/atau tugas yang diberikan.
menghapus diskriminasi
[0.5 points] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh karyawan atau operasi (misalnya hanya mencakup satu negara).
gender sehubungan
[0 points] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
dengan pekerjaan
S
147 Komitmen untuk
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.
menghapus diskriminasi
[1 poin] Ya: CKomitmen untuk mencegah diskriminasi berdasarkan gender sehubungan dengan penerimaan pegawai dan/atau tugas yang diberikan
gender sehubungan
diterapkan oleh seluruh pemasok.
dengan pekerjaan
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh karyawan atau operasi; atau komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
diterapkan untuk
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
seluruh pemasok
S

148 Kemajuan dalam
komitmen untuk
menghapus diskriminasi
gender sehubungan
dengan pekerjaan
S

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan gendernya, mis. memberikan pelatihan kepada
karyawan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan, membentuk tim atau komite khusus, menerapkan proses untuk mengidentifikasi dan menangani
praktik diskriminatif, memiliki sistem pengaduan yang secara khusus mencakup diskriminasi gender atau pelecehan.
Terbatas: Rincian yang diberikan terbatas; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

149 Persentase atau jumlah
pegawai sementara
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang atau jika tidak memiliki pegawai semestara.

150 Persentase atau jumlah
karyawan wanita
S

[1 poin] Ya: Jumlah pegawai/pekerja wanita di semua operasi atau untuk operasi kayu/bubur kayu, jika disebutkan. Hitung % dengan membagi jumlah
pekerja jika % tidak dilaporkan langsung oleh perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi (yaitu hanya karyawan wanita di satu
negara).
[0 poin] No: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.

151 Komitmen untuk
membayar setidaknya
upah minimum
S

[1 poin] Ya: Komitmen bahwa semua pekerja dibayar setidaknya upah minimum
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh pegawai (misalnya pegawai sementara yang dibayar lebih rendah atau hanya
mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki komitmen.

152 Komitmen untuk
membayar setidaknya
upah minimum
diterapkan untuk
seluruh pemasok
S

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok mandiri.

[1 poin] Ya: Jumlah karyawan/pekerja sementara di semua operasi atau untuk operasi kayu/bubur kayu, jika disebutkan. Hitung % dengan membagi
jumlah pekerja jika % tidak dilaporkan langsung oleh perusahaan. Bisa juga disebut pekerja lepas, kontrak atau musiman.
[0.5 poin] Parsial: Data berumur antara dua hingga lima tahun; atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi (yaitu hanya karyawan sementara di satu
negara).
[0 poin] Tidak: Tidak dilaporkan; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.

[1 poin] Ya: Komitmen bahwa semua pekerja dibayar setidaknya upah minimum diterapkan oleh seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh pegawai (misalnya pegawai sementara yang dibayar lebih rendah atau hanya
mencakup satu negara); atau komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki komitmen.

153 Kemajuan komitmen
untuk membayar
setidaknya upah
minimum
S

Cakupan
Komprehensif: Bukti bahwa semua pekerja dibayar dengan upah minimum, melalui laporan upah minimum secara legal bersama dengan upah minimum
yang dibayarkan oleh perusahaan, atau melaporkan rasio upah tingkat pemula terhadap upah minimum lokal berdasarkan gender di lokasi operasi yang
signifikan (sesuai dengan pelaporan GRI).
Terbatas: Hanya menunjukkan bukti bahwa beberapa pekerja dibayar dengan upah minimum, mis. hanya mencakup satu negara tempat perusahaan
beroperasi; atau jika melaporkan rasio, rasio tidak dibagi antara gender dan lokasi; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam
standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

154 Pelaporan gaji menurut
gender
S

[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan gaji berdasarkan gender (yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi wanita terhadap pria untuk setiap kategori
pegawai, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan sesuai dengan pelaporan GRI).
[0.5 poin] Parsial: Tidak jelas data yang diberikan terkait dengan hal apa; atau data secara jelas tidak mencakup semua karyawan atau negara (misalnya
hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara atau tidak termasuk pegawai sementara); atau tidak dibagi berdasarkan semua kategori yang tercantum di
atas; atau berumur data antara dua hingga lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.

155 Komitmen untuk
menangani kesehatan
dan keselamatan kerja
S

[1 poin] Ya: Komitmen untuk menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja atau yang serupa untuk semua pekerja, mengacu pada Kode
Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan. Pedagang tidak perlu merujuk Kode ILO untuk poin penuh.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak mencakup seluruh karyawan (co. hanya mengacu pada kesehatan dan keselamatan di pabrik, tetapi tidak di
perkebunan); atau tidak mengacu pada Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

156 Komitmen untuk
menangani kesehatan
dan keselamatan kerja
diterapkan untuk
seluruh pemasok
S

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja atau yang serupa untuk semua pekerja, mengacu pada Kode
Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan diterapkan oleh seluruh pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak mencakup seluruh karyawan (co. hanya mengacu pada kesehatan dan keselamatan di pabrik, tetapi tidak di
perkebunan); atau tidak mengacu pada Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan; atau komitmen hanya diterapkan oleh
beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

157 Penyediaan alat
pelindung diri dan
pelatihan terkait
S

Tidak berlaku jika pedagang tidak memiliki kepemilikan fisik atas produk yang diperdagangkan.

158 Waktu yang hilang
dikarenakan cedera
akibat kerja
S

Tidak berlaku jika pedagang tidak memiliki kepemilikan fisik atas produk yang diperdagangkan. Memasukkan angka dan menambahkan
penjelasan satuan pengukuran.

159 Jumlah kematian akibat
kecelakaan kerja
S

Tidak berlaku jika pedagang tidak memiliki kepemilikan fisik atas produk yang diperdagangkan. Memasukkan angka dan menambahkan
penjelasan satuan pengukuran.

Cakupan
Komprehensif: Bukti bahwa perusahaan menyediakan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan terkait (misalnya pelatihan penggunaan pestisida atau
bahan kimia) sehubungan dengan operasi.
Terbatas: Hanya bukti APD atau pelatihan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada bukti; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

[1 poin] Ya: Untuk seluruh perusahaan atau untuk operasi kehutanan. Metrik yang dapat diterima termasuk tingkat waktu yang hilang karena
kecelakaan, tingkat hari yang hilang, tingkat frekuensi kecelakaan atau yang setara.
[0.5 poin] Parsial: Tidak jelas apa yang terkait dengan data yang disediakan; atau data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data secara jelas
tidak mencakup semua pegawai (misalnya hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau data tidak mencakup operasi kehutanan.

[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah kematian untuk seluruh perusahaan atau operasi kehutanan.
[0.5 poin] Parsial: Tidak jelas data yang ada terkait dengan apa; atau data berumur antara dua hingga lima tahun; atau data jelas tidak mencakup
seluruh pegawai (misalnya hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara atau tidak termasuk pegawai sementara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal; atau data tidak mencakup operasi kehutanan.

Pekebun kecil dan pemasok
ID

Indikator

Kriteria skoring

160 Komitmen untuk
mendukung pekebun
kecil
ES

Tidak berlaku jika tidak memasok dari pekebun kecil

161 Program untuk
mendukung pekebun
skema dampingan
dan/atau pekebun
swadaya
ES

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok dampingan, atau jika hanya pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk mendukung pekebun kecil, seperti meningkatkan hasil dan produktivitas, pelatihan kesehatan dan keselamatan, praktik
pertanian yang baik, manajemen keuangan, meningkatkan akses ke input dan pasar, pengembangan koperasi, mengamankan kepemilikan lahan, sertifikasi,
menyediakan bahan daur ulang sebagai pupuk, dll..
[0.5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau komitmen tidak mencakup seluruh operasi (misalnya hanya berlaku untuk satu negara tempat
beroperasi).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Memiliki program untuk mendukung pekebun skema dampingan dan pekebun swadaya jika memiliki keduanya, dan memberikan rincian
tentang jenis dukungan. Contohnya meliputi: hasil dan produktivitas, pelatihan kesehatan dan keselamatan, praktik pertanian yang baik, manajemen
keuangan, peningkatan akses ke input dan pasar, pengembangan koperasi, mengamankan kepemilikan lahan, sertifikasi, menyediakan bahan daur ulang
sebagai pupuk, dll.
Terbatas: Memiliki pemasok pekebun skema dampingan dan pekebun swadaya tetapi hanya mendukung satu jenis pekebun kecil; atau tidak jelas apakah
program mencakup skema pekebun dampingan dan pekebun swadaya jika memiliki keduanya; atau tidak ada rincian tentang dukungan yang diberikan.
Tidak memadai: Tidak ada program untuk mendukung pekebun kecil.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

162 Komitmen persentase
skema pekebun
dampingan dan/atau
pekebun swadaya yang
terlibat dalam program
ES

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok dari pekebun kecil atau hanya pedagang.

163 Proses yang digunakan
untuk memberi
prioritas, menilai
dan/atau melibatkan
pemasok untuk
mematuhi kebijakan
perusahaan dan/atau
persyaratan hukum
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok.

Cakupan
Komprehensif: Menyebutkan secara jelas jumlah atau persentase pekebun skema dampingan dan pekebun swadaya yang mendukung, jika memiliki
keduanya.
Terbatas: Memiliki pemasok pekebun skema dampingan dan pemasok pekebun swadaya tetapi hanya memberikan gambaran untuk satu jenis pekebun
kecil; atau tidak jelas angka yang dimaksud mengarah kepada pekebun kecil yang mana; atau angka secara jelas tidak mencakup semua operasi (misalnya
hanya satu negara); atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.
[1 poin] Ya: Menjelaskan alat atau metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai dan/atau melibatkan pemasok dalam kepatuhan
hukum atau kebijakan termasuk tiga elemen utama sistem uji tuntas: pengumpulan informasi, penilaian risiko, dan mitigasi risiko.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menjelaskan proses untuk memastikan kepatuhan dengan beberapa bagian dari persyaratan hukum atau kebijakan (yaitu
hanya mengacu pada kepatuhan hak asasi manusia); atau menyatakan memiliki proses, tetapi rincian yang disediakan terbatas; atau tidak mencakup ketiga
elemen kunci dari sistem uji tuntas.
[0 poin] No: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

164 Jumlah atau persentase
pemasok yang dinilai
dan/atau dilibatkan
dalam kepatuhan
terhadap kebijakan
perusahaan dan/atau
persyaratan hukum
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok.
Cakupan
Komprehensif: Menyediakan secara jelas jumlah atau persentase pemasok yang dinilai/terlibat.
Terbatas: Angka yang tidak jelas; atau informasi hanya berkaitan dengan satu bagian dari operasi perusahaan (co. hanya satu negara); atau data berumur
antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

165 Kriteria penangguhan
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok.
atau pengecualian untuk
[1 poin] Ya: Meyatakan dengan jelas kriteria keberlanjutan di mana pemasok dikecualikan, termasuk langkah-langkah yang akan diambil dan kerangka
pemasok
waktu untuk tindakan.
ESG
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyatakan kriteria tanpa kerangka waktu untuk tindakan atau langkah yang diambil yang diberikan; atau tidak jelas apa
kriterianya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
166 Rencana aksi terikat
Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok swadaya.
waktu (termasuk
[1 poin] Ya: Menerbitkan rencana aksi terikat waktu untuk seluruh pemasok agar sesuai dengan komitmen sumber kayu dan bubur kayu yang
Indikator Kinerja Utama) berkelanjutan termasuk KPI/tonggak pencapaian; atau semua pasokan perusahaan tersertifikasi FSC atau PEFC.
bagi pemasok untuk
[0.5 poin] Parsial: Hanya mempublikasikan rencana aksi untuk beberapa pemasok perusahaan; atau rencana aksi yang diterbitkan tidak terikat waktu;
mematuhi komitmen
atau rencana aksi terikat waktu tidak termasuk KPI/tonggak pencapaian.
sumber kayu dan bubur
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
kayu
N.B. Contoh tindakan dan KPI termasuk, namun tidak terbatas pada, target sekitar: ketertelusuran, penilaian mandiri, audit desktop, audit di tempat,
ESG
lokakarya dan pelatihan, pemantauan, penilaian risiko, sertifikasi.

167 Proporsi pasokan
langsung dan tidak
langsung yang berasal
dari unit kelola yang
sesuai dengan kebijakan
pengadaan kayu dan
bubur kayu
ESG

Cakupan
Komprehensif: Melaporkan proporsi pasokan langsung (volume) dan tidak langsung (volume atau jumlah pemasok) yang sesuai dengan kebijakan pasokan
perusahaan.
Terbatas: Hanya melaporkan beberapa informasi ini; atau data berumur antara dua hingga lima tahun.
Tidak memadai: Tidak ada data; atau data berumur lebih dari lima tahun; atau tidak tercantum tanggal.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak tercakup pada persyaratan dalam standar-standar ini.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

Tata kelola dan keluhan
168 Komitmen terhadap
perilaku etis dan
larangan korupsi
G

[1 poin] Ya: Komitmen terhadap perilaku etis/adil dan larangan korupsi (atau penyuapan/penipuan).
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan satu; atau tidak jelas apakah komitmen tersebut mencakup perilaku etis/adil dan larangan korupsi, atau
komitmen tidak mencakup seluruh operasi (misalnya hanya mengacu pada kantor pusat).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

169 Komitmen terhadap
perilaku etis dan
larangan korupsi
diterapkan untuk
seluruh pemasok
G

Tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk pemasok skema dampingan dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap perilaku etis/adil dan larangan korupsi (atau penyuapan/penipuan) diterapkan oleh semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan satu; atau tidak jelas apakah komitmen tersebut mencakup perilaku etis/adil dan larangan korupsi; atau
komitmen hanya diterapkan oleh beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

170 Kemajuan dalam
komitmen terhadap
perilaku etis dan
larangan korupsi
G

Cakupan
Komprehensif: Memberikan bukti tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan perusahaan untuk anti-penyuapan dan korupsi. Misalnya:
memberikan pelatihan kepada karyawan; membentuk tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk implementasi; menerapkan proses untuk
mengidentifikasi dan mengatasi penyuapan dan korupsi.
Terbatas: Rincian yang disediakan terbatas terkait tindakan yang diambil.
Tidak memadai: Tidak ada contoh/bukti yang disediakan.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 poin] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 poin] Tidak: Tidak memadai.

171 Perusahaan telah
memberikan dokumen
legal yang sah kepada
Portal Kayu
Terbuka/Open Timber
Portal pada pendaftaran
izin/legal (pada saat
penilaian SPOTT)
G

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.

Scope
Company score on the "Legal registration" category of the Open Timber Portal. For companies with subsidiaries listed separately, average scores are
calculated for all related companies (parent and subsidiaries) in the category.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan skor mereka (misalnya, 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang skornya, atau skor rata-rata dari
semua perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal "Pendaftaran Legal").
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators.
172 Pengungkapan
[1 poin] Ya: Perusahaan mengungkapkan pendekatan manajemennya terhadap pajak/pembayaran kepada pemerintah melalui strategi/kebijakan pajak
pendekatan manajemen dan menyatakan posisi badan tata kelola/eksekutif yang bertanggung jawab atas strategi/kebijakan pajak dan peninjauannya.
perusahaan terhadap
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan hanya mengungkapkan strategi perpajakan atau informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas strategi dan
pajak dan pembayaran
tinjauannya; atau strategi hanya secara jelas mencakup bagian dari operasi perusahaan (misalnya hanya di satu negara atau satu anak perusahaan).
kepada pemerintah
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
G

173 Perusahaan telah
menyediakan dokumen
legal yang sah kepada
Portal Kayu
Terbuka/Open Timber
Portal tentang pajak,
biaya dan royalti (pada
saat penilaian SPOTT)
G

174 Prosedur pelaporan
pelanggaran
G
175 Memiliki sistem
pengaduan atau keluhan
sendiri yang terbuka
untuk semua pemangku
kepentingan
G
176 Rincian pengaduan dan
keluhan diungkapkan
G

Tidak berlaku jika perusahaan tidak beroperasi di Republik Kongo, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, atau Gabon, atau hanya
pengolah/pedagang.
Cakupan
Skor perusahaan pada kategori "Pajak, biaya dan royalti" dari Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal. Untuk perusahaan dengan anak perusahaan yang
terdaftar secara terpisah, skor rata-rata dihitung untuk semua perusahaan terkait (induk dan anak perusahaan) dalam kategori.
Skoring
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan skor mereka (misalnya, 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang skornya, atau skor rata-rata dari
semua perusahaan terkait, adalah 40% pada kategori Portal Kayu Terbuka/Open Timber Portal "Pajak, biaya dan royalti").
[1 poin] Ya: 100%.
[0.01-0.99 poin] Parsial: Skor antara 1-99%
[0 poin] Tidak: 0%.
Sumber eksternal: http://www.opentimberportal.org/operators.
[1 poin] Ya: Informasi tentang prosedur pelaporan pelanggaran/cara melaporkan perilaku tidak etis. Misalnya, diagram alir atau deskripsi yang jelas
tentang langkah-langkah yang diambil, termasuk bagaimana pelapor dilindungi.
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan hanya menyatakan mengizinkan pelaporan pelanggaran, tetapi tidak ada perincian.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
[1 poin] Ya: Perusahaan secara jelas memiliki sistem pengaduan atau keluhan sendiri (misalnya, karyawan dapat mengisi formulir tertentu jika mereka
memiliki pengaduan; diagram alir; atau deskripsi langkah-langkah yang jelas). Ini harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal.
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan hanya menyatakan memiliki sistem pengaduan, tetapi tidak ada rincian lainnya; atau hanya sistem untuk masalah
tertentu/berkaitan dengan kebijakan tertentu saja; atau hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal atau eksternal.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Rincian keluhan dan pengaduan yang diterima melalui mekanisme pengaduan perusahaan sendiri diungkapkan, jika anonimitas tidak
diminta, termasuk perincian berikut: tanggal; permasalahan/isu; kategori pelapor; tindakan yang diambil; status.
Terbatas: Antara satu dan empat detail diungkapkan.
Tidak memadai: Tidak ada; atau hanya menyediakan tabel ringkasan tentang jumlah dan jenis pengaduan; atau data berumur lebih dari lima tahun.
Skoring
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktiknya dengan berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori dengan skor tertinggi yang sesuai. Poin
tambahan untuk verifikasi eksternal oleh FSC/PEFC/SVLK tidak dapat diterapkan untuk indikator ini karena tidak terkait dengan persentase area yang
disertifikasi.
[1 point] Yes: Comprehensive.
[0.5 points] Partial: Limited.
[0 points] No: Insufficient.

