Indikator dan protokol penelitian untuk menilai produsen dan pedagang minyak kelapa sawit – November 2018
SPOTT menggunakan kerangka kerja rinci dari 119 indikator dan protokol penelitian untuk menilai produsen dan pedagang minyak sawit tentang pengungkapan umum
mereka atas kebijakan, operasi dan komitmen terhadap praktik terbaik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Ini memastikan cara yang adil dan konsisten untuk menilai
semua perusahaan di SPOTT. Untuk mendapatkan poin, perusahaan harus mempublikasikan informasi yang wajib secara terbuka di situs webnya; dalam laporan
tahunannya, laporan keberlanjutan, presentasi atau laporan umum lainnya; di situs web perusahaan induknya dan/atau anak perusahaan (jika berlaku), atau pada platform
pihak ketiga tertentu ("Sumber luar").

Kebijakan keberlanjutan dan kepemimpinan
ID
1

Indikator
Kebijakan minyak
kelapa sawit
berkelanjutan atau
komitmen untuk
semua operasinya

Protokol penelitian
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai kebijakan tentang minyak kelapa sawit yang berkelanjutan/bertanggung jawab/etis (atau
serupa) untuk semua operasi minyak kelapa sawit (yaitu semua minyak kelapa sawit yang dihasil, dibeli dan/atau didagang oleh perusahaan),
atau secara jelas mengikut kebijakan perusahaan induknya atau pembeli yang mencakup semua operasinya. Kebijakan tersebut harus tertera
di dalam laporan yang tersedia atau merupakan kebijakan keberlanjutan yang jelas. Kebijakan tersebut harus mencakup berbagai dimensi
keberlanjutan di seluruh operasi perusahaan termasuk yang berkait berbagai masalah sosial dan lingkungan.
[0.5 poin] Sebagian: Berkomitmen terhadap kebijakan perusahaan induknya atau pemasok tetapi tidak secara jelas menyatakan bahwa
kebijakan itu berlaku untuk semua operasi, atau perusahaan memiliki kebijakan tetapi tidak jelas apakah itu berlaku untuk semua operasi
(yaitu semua minyak kelapa sawit yang dihasil, dibeli dan/atau didagang oleh perusahaan), atau hanya mempunyai kebijakan atau komitmen
yang umum.
[0 poin] Nol: Tidak mempunyai kebijakan atau komitmen, atau hanya ada pernyataan umum tentang komitmen perusahaan demi
keberlanjutan, atau hanya memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

2

Kebijakan
keberlanjutan atau
komitmen berlaku
untuk pemasok
langsung dan pihak
ketiga

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menentukan kebijakan berlaku untuk semua pemasok, termasuk pemasok langsung dan pihak ketiga, atau
berlaku untuk seluruh rantai pasokan, dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0.5 poin] Sebagian: Kebijakan hanya memenuhi sebagian persyaratan dari indikator sebelumnya, atau perusahaan memiliki kebijakan
tetapi tidak jelas jika berlaku untuk semua pemasok, termasuk pemasok pihak ketiga, atau hanya sebagian dari kebijakannya berlaku untuk
pemasok, atau memiliki kebijakan pemasok/perolehan sumber yang terpisah dan lebih terbatas dalam cakupannya daripada kebijakan
keberlanjutan utamanya, dan memenuhi dengan sepenuhnya persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0 poin] Nol: Tidak mempunyai kebijakan atau komitmen sesuai indikator sebelumnya, atau kebijakan tidak berlaku untuk pemasok
langsung atau pihak ketiga.
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4

Jabatan mencakup
tanggung jawab
keberlanjutan diberi
tingkat tinggi

[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan posisi tingkat tinggi untuk jabatan yang mencakup tanggung jawab keberlanjutan, misalnya
anggota dewan, direktur keberlanjutan, kepala tugas keberlanjutan, kelompok eksekutif.
[0.5 poin] Sebagian: Mempunyai tim keberlanjutan atau serupa, tetapi tidak jelas jika anggota tim memiliki tanggung jawab tingkat tinggi.

[0 poin] Nol: Tidak mempunyai staf dengan tanggung jawab untuk keberlanjutan.
Laporan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menerbit laporan keberlanjutan atau laporan itu diperbarui dalam dua tahun terakhir (yaitu perusahaan
keberlanjutan
mempublikasikan pada tahun 2017 tetapi inti laporan mencakup tahun 2016). Konten keberlanjutan yang diintegrasi dengan laporan
diterbitkan dalam dua tahunan dapat diterima jika cukup rinci (yaitu, secara umum, laporan mencakup aspek lingkungan dan sosial dan mengandungi lebih dari dua
tahun terakhir
halaman tentang keberlanjutan kelapa sawit).
[0.5 poin] Sebagian: Diterbitkan lebih dari dua tahun yang lalu.
[0 poin] Nol: Tidak ada laporan, atau inti laporan tahunan tidak memadai.
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Sumber luar: GRI database.
Anggota beberapa
[1 poin] Berlaku: Perusahaan adalah anggota dua atau lebih skema.
skema industri atau
inisiatif luar yang
[0.5 poin] Sebagian: Menganggotai hanya satu skema, atau hanya anak perusahaan/perusahaan induk yang menjadi anggota.
bertugas untuk
[0 poin] Nol: Tidak menjadi anggota di semua organisasi yang terkait.
meningkatkan standar
keberlanjutan minyak
Note: Contohnya termasuk TFT, POIG, UNGC, WBCSD, TFA 2020, HCS Approach Steering Group, HCV Network, FFA, NCC, CGF, GAA atau
kelapa sawit
pihak lain yang jelas berfokus keberlanjutan dalam kaitannya dengan minyak kelapa sawit (dinilai berdasarkan kasus per kasus). Perusahaan
sebaiknya melaporkan keanggotaan secara langsung di situs webnya atau dalam laporannya dan harus dicatat dengan jelas keanggotaannya.
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7

Laporan verikasi
tentang kepatuhan
dengan Piagam Palm
Oil Innovation Group
(POIG), jika anggota
POIG

Nonaktifkan jika bukan anggota POIG.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan adalah anggota POIG, dan laporan verifikasi POIG telah diterbitkan.
[0 poin] Nol: Perusahaan adalah anggota POIG, tetapi laporan verifikasi POIG belum diterbitkan.

Kegiatan dengan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menjalankan kegiatan dengan pemerintah, LSM atau lembaga akademis yang difokuskan untuk mencapai
pemerintah, LSM atau keberlanjutan yang lebih luas di mana perusahaan beroperasi, seperti pendekatan yurisdiksional, kolaborasi masyarakat, proyek-proyek
lembaga akademis
tertentu atau penguatan skema sertifikasi.
untuk meningkatkan
[0.5 poin] Sebagian: Menjalankan kegiatan dengan pemerintah, LSM, atau lembaga akademik tetapi tidak memberi perincian atau
standar keberlanjutan
perincian yang diberi sangat terbatas atau tidak secara jelas difokuskan pada keberlanjutan yang lebih luas.
minyak kelapa sawit
[0 poin] Nol: Kegiatan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

Simpanan tanah (landbank), peta dan penelusuran
ID
8

Indikator
Protokol penelitian
Jumlah lahan yang
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
dikelola/dikendalikan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang jumlah simpanan tanah yang dikelola/dikendalikan untuk kelapa sawit (mungkin
untuk kelapa sawit
termasuk infrastruktur atau tanaman lain jika dinyatakan secara jelas).
(ha)
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau hanya menyediakan jumlah landbank (termasuk
tanaman lain) di mana tidak jelasnya area untuk kelapa sawit, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang
diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung (yaitu jumlah simpanan tanah kurang jumlah lahan tanaman karet).
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau angka yang disediakan
menggabungkan jumlah area yang dikendali oleh perusahaan dan pemasok mandirinya.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.7 Jumlah lahan yang dikendalikan/dikelola untuk budidaya kelapa sawit (autosum).
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Jumlah area tanaman Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
kelapa sawit (ha)
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang jumlah area yang ditanam kelapa sawit, termasuk perkebunan/inti dan area
petani skema/plasma, jika ada.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi
perusahaan yang diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau angka yang disediakan
menggabungkan jumlah area yang dikendali oleh perusahaan dan pemasok mandirinya.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.2 Jumlah lahan yang dikendalikan/dikelola untuk budidaya kelapa sawit, tanaman.
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Jumlah area tanaman Nonaktifkan jika tidak ada petani plasma/skema atau jika hanya prosesor/pedagang.
petani plasma/skema
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang jumlah area tanaman kelapa sawit petani plasma/skema.
(ha)
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi
perusahaan yang diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.6 Jumlah tanaman petani skema/plasma yang bersertifikat dan 2.1.6.1 Jumlah tanaman petani skema/plasma
yang belum bersertifikat.
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Lahan yang belum
ditanam (area yang
ditentukan untuk
penanaman di masa
depan) (ha)

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang area yang belum ditanam tetapi area tersebut telah ditetapkan untuk penanaman
kelapa sawit di masa depan atau perusahaan sudah memperoleh izin untuk penanaman kelapa sawit (misalnya memperoleh izin HGU di
Indonesia) untuk area tersebut.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menggunakan terminologi yang tidak jelas (yaitu area “yang tidak bisa ditanam” atau "yang tidak bisa
ditanam tetapi termasuk area yang dibangun infrastruktur”), atau menyediakan data yang lebih dari dua tahun, data yang diberikan tidak
mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal,
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.3 Jumlah area yang tidak ditanam.
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Area yang
diperuntukkan
konservasi, termasuk
kawasan Nilai
Konservasi Tinggi
(HCV) (ha)

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang kawasan yang diperuntukkan konservasi, termasuk kawasan HCV, kawasan HCS,
dan kawasan lain seperti lahan gambut, lereng curam
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi
perusahaan yang diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau angka yang disediakan
menggabungkan jumlah area yang dikendali oleh perusahaan dan pemasok.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.4 Jumlah lahan yang ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan HCV; 2.1.5 Kawasan lain yang juga diperuntukkan
konservasi tetapi tidak termasuk kawasan HCV.
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Area untuk
infrastruktur (ha)

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data tentang area untuk infrastruktur (yaitu pabrik, jalan, gedung).
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi
perusahaan yang diketahui, atau memberi angka yang rumit untuk dihitung.
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Jumlah dan nama
pabrik milik
perusahaan

[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
Nonaktifkan jika perusahaan tidak memiliki pabrik.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan jumlah dan nama pabrik-pabrik milik perusahaan.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi
perusahaan yang diketahui, atau perusahaan memberi hanya jumlah atau nama pabrik-pabrik.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.6.1 Jumlah pabrik minyak kelapa sawit yang dioperasikan; RSPO Certified Growers; One Oil Palm Maps.
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Peta atau koordinat
pabrik milik
perusahaan

Nonaktifkan jika perusahaan tidak memiliki pabrik. Informasi harus disediakan di satu atau dua tempat, tidak tersebar di beberapa
tempat.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan nama dan koordinat, atau alamat yang mampu menghasilkan lokasi di GoogleMaps, atau nama
dan peta geo-referensi (shapefile, kml) untuk semua pabrik.
[0.5 poin] Sebagian: Seperti di atas, tetapi hanya untuk sebagian pabrik, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun, atau perusahaan
hanya ada gambar statis yang menunjukkan lokasi pabrik-pabrik, atau hanya nama pabrik-pabrik yang diberi, atau informasi yang diberi tidak
jelas.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau file gambar statis tidak mengikut
skala local (yaitu tidak dapat menentukan secara akurat di mana lokasi perkebunan), atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
Sumber luar: Global Forest Watch – oil palm mills dan RSPO mills; GeoRSPO.
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Jumlah dan nama
pabrik pemasok

Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang atau jika hanya memperoleh sumber dari pabrik sendiri.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan nama pabrik pemasok dan perusahaan induk untuk semua pabrik pemasok (pabrik yang
memasok Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO) dan Inti Sawit (PK)).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyediakan jumlah pabrik pemasok, atau memberi sebagian informasi tentang nama/perusahaan induk, atau
informasi yang diberi tidak jelas untuk poin di atas, atau data yang diberi lebih dari dua tahun.
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[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun.
Peta perkebunan/unit Nonaktifkan jika perusahaan hanya prosesor/pedagang. Informasi harus disediakan di satu atau dua tempat, tidak tersebar di beberapa
manajemen
tempat.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan nama dan peta geo-referensi yang jelas menunjukkan batas-batas perkebunan (misalnya
shapefile atau KML) untuk semua perkebunan, atau menentukan bahwa peta mewakili 100% dari lahan konsesinya di RSPO ACOP.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyediakan nama dan peta geo-referensi untuk sebagian perkebunan, atau tidak jelas apakah data yang
tersedia adalah untuk semua perkebunan, atau hanya memiliki file gambar yang menunjukkan lokasi lokal sebagian perkebunan, atau data
yang diberi lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan tidak bertanggal, atau file gambar statis tidak mengikut skala local (yaitu tidak
dapat menentukan secara akurat di mana lokasi perkebunan), atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
Sumber luar: RSPO ACOP 5.1 Peta konsesi; 5.2 Deklarasi peta; Global Forest Watch oil palm concessions; GeoRSPO.
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Peta petani
skema/plasma

Nonaktifkan jika tidak ada petani skema/plasma atau jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan peta geo-referensi (shapefile atau KML) untuk semua perkebunan petani skema.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya ada peta geo-referensi untuk sebagian perkebunan petani skema, atau tidak jelas jika peta untuk semua petani
skema, atau hanya memiliki file gambar yang menunjukkan lokasi semua/sebagian petani skema, atau memberi data yang lebih dari dua
tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan tidak bertanggal, atau file gambar statis tidak mengikut skala local (yaitu tidak
dapat menentukan secara akurat di mana lokasi perkebunan), atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
Sumber luar: GeoRSPO.
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20

21

Komitmen terikat
Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang atau hanya memperoleh sumber dari pabrik sendiri.
waktu untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terikat waktu untuk mencapai penelusuran 100% ke pabrik (atau penelusuran 100%
mencapai
ke pabrik kelapa sawit dalam rantai pasokan) atau sudah mencapai penelusuran 100% (dalam dua tahun terakhir).
penelusuran 100% ke
[0.5 poin] Sebagian: Mempunyai komitmen untuk mencapai penelusuran yang kurang dari 100%, atau komitment tidak terikat waktu, atau
tingkat pabrik
mempunyai komitmen di masa lalu dan tidak dipenuhi.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terikat waktu untuk mencapai penelusuran 100% ke perkebunan (atau penelusuran
100% FFB), atau sudah mencapai 100% penelusuran (dalam dua tahun terakhir).

Komitmen terikat
waktu untuk
mencapai
[0.5 poin] Sebagian: Mempunyai komitmen untuk mencapai penelusuran yang kurang dari 100%, atau komitment tidak terikat waktu, atau
penelusuran 100% ke
mempunyai komitmen di masa lalu dan tidak dipenuhi, atau pernyataan tidak jelas karena tidak menentukan tingkat perkebunan atau
tingkat perkebunan
pertanian.

Persentase suplai
yang dapat ditelusur
ke tingkat pabrik (di
atas 80%)

[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang atau jika hanya memperoleh sumber dari pabrik sendiri. Untuk operasi hilir, keseluruhan
persentase suplai minyak sawit (Minyak Sawit Mentah (CPO) dan minyak Inti Sawit (PK)) yang dapat ditelusur ke pabrik (atau persentase
penelusuran ke pabrik untuk kilang dan pabrik penghancuran inti).
[2 poin] Berlaku: 80-100%.
[1.5 poin] Sebagian: 60%-79%.
[1 poin] Sebagian: 40-59%.
[0.5 poin] Sebagian: 20-39%.
[0 poin] Nol: 0-19%, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun.

22

Persentase tandan
buah segar (FFB) dari
pabrik milik
perusahaan yang
dapat ditelusur ke
tingkat perkebunan
(di atas 75%)

Nonaktifkan jika perusahaan tidak memiliki pabrik. Untuk pabrik milik perusahaan (operasi hulu), secara keseluruhan persentase suplai FFB
yang dapat ditelusur ke perkebunan, termasuk petani kecil dan pemasok, jika ada. Dapat dihitung dari persentase RSPO Identity Preserved.
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagian: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun.
Sumber luar: RSPO certified growers.
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Persentase tandan
buah segar (FFB) dari
pabrik pemasok yang
dapat ditelusur ke
tingkat perkebunan
(di atas 75%)

Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang atau hanya memperoleh sumber dari pabrik sendiri. Untuk operasi hilir, keseluruhan
persentase suplai FFB atau suplai minyak kelapa sawit (Minyak Sawit Mentah (CPO) dan minyak Inti Sawit (PK)) dari pabrik pemasok yang
dapat ditelusur ke perkebunan.
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagian: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun.

Deforestasi dan keanekaragaman hayati
ID
24

Indikator
Komitmen “nol
deforestasi”

Protokol penelitian
[1 poin] Berlaku: Mempunyai komitmen “nol deforestasi”, atau menyata dengan jelas bahwa tidak akan buka lahan di kawasan HCV, HCS
dan gambut.
[0.5 poin] Sebagian: Tidak ada komitmen untuk mengatasi deforestasi (tetapi perusahaan mengakui bahwa sebagian kehilangan hutan
dapat diimbangi dengan restorasi hutan seperti melalui pembelian REDD +, offset atau mitigasi), atau mempunyai komitmen “nol
deforestasi” yang tidak jelas.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
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Komitmen “nol
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau tidak ada petani skema atau pemasok mandiri.
deforestasi” berlaku
[1 poin] Berlaku: Komitmen (baik untuk mengatasi deforestasi atau nol deforestasi) berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri
untuk petani skema
(jika memiliki keduanya, atau hanya untuk satu jika hanya memiliki satu), atau berlaku untuk semua pemasok.
dan pemasok mandiri
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen hanya berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri (jika memiliki keduanya), dan memenuhi
persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0 poin] Nol: Komitmen hanya memenuhi sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau tidak ada komitmen.
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Kriteria untuk definasi
[1 poin] Berlaku: Menentukan kriteria atau menyatakan jenis hutan/kawasan yang tidak akan dibuka, misalnya hutan primer, Lahan Hutan
deforestasi
Utuh (IFL), hutan sekunder, hutan terganggu, kawasan HCS, kawasan HCV.
Bukti pemantauan
deforestasi

[0 poin] Nol: Tidak menentukan kriteria.
[1 poin] Berlaku: Menentukan bagaimana deforestasi dipantau (yaitu bagaimana perambahan dipantau), termasuk luas area yang
dipantau dan/atau kerangka waktu.
[0.5 poin] Sebagian: Metodologi, luas area yang dipantau untuk deforestasi, dan/atau kerangka waktu tidak jelas.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
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Contoh pengelolaan
habitat dan/atau
restorasi habitat

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai beberapa contoh atau bukti pengelolaan habitat atau kegiatan restorasi habitat di kawasan
konservasi perusahaan yang telah dikesampingkan atau di lanskap sekitar area perusahaan beroperasi (dapat mencakup kegiatan di HCV,
HCS, zona penyangga, hutan, lahan gambut, bakau, lahan basah).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya satu contoh pengelolaan habitat atau restorasi.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
Catatan: Contoh-contoh boleh mencakup rehabilitasi area riparian, restorasi hutan asli, peningkatan bakau, penanaman pohon, menandai
batas-batas dengan jelas, memasang tanda-tanda, penanaman spesies asli, memastikan tidak ada jalan, pemantauan surutnya lahan gambut,
membatasi akses, patroli.
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Menerapkan
pendekatan skala
lanskap terhadap
konservasi
keanekaragaman
hayati

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menerapkan pendekatan skala lanskap yang berfokus pada konservasi lingkungan/keanekaragaman hayati
(atau serupa).
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan mengaku pentingnya pendekatan skala lanskap, tetapi tidak jelas apakah sudah diterapkan, atau hanya
menyediakan rincian terbatas.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
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Komitmen konservasi
keanekaragaman
hayati

[1 poin] Berlaku: Komitmen untuk konservasi keanekaragaman hayati di atas hanya menyebut HCV.
[0 poin] Nol: Hanya menyebut keanekaragaman hayati, atau hanya menyebut keanekaragaman hayati terkait dengan kawasan HCV.
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Komitmen untuk tidak
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk melindungi spesies yang menjadi tumpuan konservasi (yaitu langka, terancam,
membahayakan
hampir punah), merujuk sistem klasifikasi yang sesuai (misalnya Daftar Merah IUCN; daftar merah nasional).
spesies yang menjadi
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan mempunyai komitmen yang jelas untuk melindungi spesies tetapi tidak menyebutkan sistem klasifikasi
tumpuan konservasi,
spesies, atau mempunyai komitmen yang tidak jelas (misalnya hanya menyatakan bahwa perusahaan akan berupaya melindungi) tetapi
mengacu pada sistem
merujuk pada sistem klasifikasi spesies.
klasifikasi spesies
internasional atau
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
nasional
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Komitmen untuk tidak
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk tidak memburu semua spesies atau hanya memungkinkan perburuan yang
memburu atau
berkelanjutan (yaitu hanya perburuan oleh komunitas lokal untuk tujuan subsisten yang tidak menyebabkan penurunan populasi spesies
memburu spesies
lokal).
secara berkelanjutan
[0.5 poin] Sebagian: Hanya ada komitmen untuk tidak memburu spesies langka, terancam punah, atau komitmen untuk tidak memburu
sahaja.
hanya berlaku untuk tingkat operasi tertentu (misalnya, tidak memburu hanya di area konservasi).
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
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Contoh kegiatan
konservasi spesies

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan ada beberapa contoh atau bukti kegiatan konservasi yang berfokus pada spesies (hewan dan/atau
tumbuhan) di dalam konsesi perusahaan atau area yang dikesampingkan atau di lanskap sekitar tempat perusahaan beroperasi. Misalnya:
kegiatan anti perburuan; latihan atau pendidikan tentang keanekaragaman hayati/spesies; menangani spesies asing yang invasif; menangani
perdagangan spesies yang ditangkap secara liar; memasang tanda-tanda “jangan berburu” spesies; pemasangan sarang; menanam pohon
yang terancam punah.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya ada satu contoh konservasi spesies, atau hanya menyebutkan pemantauan spesies dan tidak jelas bagaimana
perusahaan menggunakan informasi ini untuk menerapkan kegiatan untuk konservasi spesies, atau hanya mengendalikan konservasi spesies
di daerah-daerah di mana perusahaan tidak beroperasi (misalnya pendanaan melalui lengan filantropis untuk konservasi spesies di luar
negeri).
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Stok Karbon Tinggi (HCS) dan penilaian dampak
ID
34

Indikator
Protokol penelitian
Komitmen untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk melakukan penilaian HCV untuk semua pembangunan/penanaman baru atau
melakukan penilaian berkomitmen terhadap HCV untuk semua perolehan sumber.
Nilai Konservasi Tinggi
[0.5 poin] Sebagian: Tidak jelas apakah komitmen berlaku untuk semua pembangunan/penanaman baru, atau perusahaan tidak
(HCV)
menyatakan komitmennya tetapi adalah anggota RSPO, dan mempunyai komitmen di bawah RSPO NPP.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
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Komitmen HCV
berlaku untuk petani
skema dan pemasok
mandiri

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema atau pemasok mandiri.
[1 poin] Berlaku: Komitmen HCV perusahaan berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri (jika memiliki keduanya, atau hanya untuk
satu jika hanya memiliki satu), atau berlaku untuk semua pemasok, dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen hanya memenuhi sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau komitmen hanya berlaku untuk petani
skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya) dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0 poin] Nol: Komitmen hanya berlaku untuk petani skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya), dan hanya memenuhi sebagian
persyaratan dari indikator sebelumnya, atau komitmen tidak berlaku untuk petani skema atau pemasok mandiri.
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Komitmen untuk
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
hanya menggunakan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen utuk menggunakan penilai berlisensi HCV ALS.
penilai Nilai
Konservasi Tinggi
[0.5 poin] Sebagianl: Perusahaan menentukan mengikut penilaian HCVRN, tetapi tidak jelas jika mengikuti penilaian ALS, atau tidak
(HCS) berlisensi yang menyatakan komitmennya sendiri, tetapi adalah anggota RSPO, dan mempunyai komitmen di bawah RSPO NPP.
diakreditasi oleh
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
Skema Penilai
Berlisensi (ALS) yang
dikendalikan oleh
Jaringan Sumber Daya
HCV (HCV Resource
Network's Assessor
Licensing Scheme
(ALS))
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Laporan penilaian
Nilai Konservasi Tinggi
(HCS) untuk
penanaman sebelum
Januari 2015, dan
rencana pengelolaan
dan permantauan
yang terkait

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai setidaknya satu penilaian HCV (laporan lengkap atau ringkasan) yang dilakukan untuk
penanaman sebelum Januari 2015 dan laporan dibuka untuk umum. Semua penilaian HCV yang dibuka untuk umum harus ada rencana
manajemen dan pemantauan (rencana penuh atau ringkasan) yang berkaitan.
[0.5 poin] Sebagian: Penilaian HCV dibuka untuk umum, tetapi tidak memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan atau hanya beberapa
penilaian HCV yang memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan, atau perusahaan telah mengajukan RSPO NPP, tetapi tidak ada laporan
terkait yang dibuka untuk umum.
[0 poin] Nol: Tidak ada penilaian, atau hanya menyatakan bahwa sudah melakukan penilaian HCV tetapi tidak ada laporan atau ringkasan.
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Laporan penilaian
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada tanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan penilaian HCV
Nilai Konservasi Tinggi yang bukan untuk tanaman baru.
(HCV) untuk semua
[1 poin] Berlaku: Penilaian HCV (laporan atau ringkasan) untuk semua kawasan yang baru ditanam dibuka untuk umum, atau jika tidak ada
perkebunan yang
penanaman baru, penilaian HCV (laporan atau ringkasan) dibuka untuk umum.
ditanam sejak Januari
[0.5 poin] Sebagian: Penilaian HCV (laporan atau ringkasan) yang dibuka untuk umum hanya mencakup beberapa penanaman baru, atau
2015
telah mengajukan RSPO NPP untuk semua penanaman baru, tetapi laporan penilaian HCV yang terkait tidak dibuka untuk umum.
[0 poin] Nol: Tidak ada penilaian HCV tetapi memiliki tanaman baru.
Sumber luar: HCVRN; RSPO NPP Notifications; RSPO ACOP 2015 2.6.1 Area yang ditanam dalam jangka laporan; RSPO ACOP 2016 dan 2017
2.4.1 Tanaman baru dalam jangka laporan ini.
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Rencana manajemen
dan pemantauan Nilai
Konservasi Tinggi
(HCS) untuk semua
perkebunan yang
ditanam sejak Januari
2015

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada tanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan penilaian HCV
yang bukan untuk tanaman baru.
[1 poin] Berlaku: Rencana pengelolaan dan pemantauan HCV (laporan atau ringkasan) dibuka untuk umum untuk SEMUA area yang baru
ditanam, atau jika tidak ada penanaman baru, rencana pengelolaan dan pemantauan HCV (laporan atau ringkasan) dibuka untuk umum.
[0.5 poin] Sebagian: Rencana pengelolaan dan pemantauan HCV (laporan atau ringkasan) dibuka untuk umum hanya untuk beberapa
penanaman baru, atau perusahaan telah mengajukan RSPO NPP untuk semua penanaman baru, tetapi laporan untuk rencana manajemen
dan pemantauan HCS yang terkait tidak dibuka untuk umum.
[0 poin] Nol: Tidak ada rencana manajemen dan pemantauan tetapi memiliki tanaman baru.
Sumber luar: RSPO NPP Notifications.
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Tinjauan yang
memuaskan atas
semua laporan
penilaian Nilai
Konservasi Tinggi
(HCV) yang dilakukan
sejak Januari 2015
oleh Panel Mutu HCV
ALS (HCV ALS Quality
Panel)

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada tanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan penilaian HCV
yang bukan untuk tanaman baru.
[1 poin] Berlaku: Semua penilaian HCV yang dilakukan sejak Januari 2015 telah ditinjau ulang dan dianggap memuaskan.

Komitmen High
Carbon Stock (HCS)
Approach

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk menerapkan HCS Approach, sebagai didefinisikan Toolkit HCS Approach, atas
semua pembangunan/tanaman/perolehan sumber baru.

[0.5 poin] Sebagian: Hanya beberapa penilaian HCV sejak Januari 2015 telah ditinjau ulang dan dianggap memuaskan, atau sedang ditinjau
di situs web HCVRN.
[0 poin] Nol: Tidak ada yang ditinjau ulang dan tidak ada yang dianggap memuaskan.
Sumber luar: HCVRN Public Summaries.

[0.5 poin] Sebagian: Tidak jelas apakah komitmen berlaku untuk semua pembangunan/penanaman baru, atau tidak jelas jika perusahaan
mengikut HCS Approach atau metodologi penilaian stok karbon tinggi yang lain.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
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Penilaian Stok Karbon Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada tanaman baru sejak Januari 2016.
Tinggi (HCS)
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan laporan penilaian atau ringkasan HCS yang dibuka untuk umum, baik dengan menggunakan
HCS Approach atau metode stok karbon tinggi lainnya.
[0.5 poin] Sebagian: Penilaian HCS menunggu tinjauan.
[0 point] Nol: Tidak mengajukan penilaian HCS.
Sumber luar: HCS Approach Registered Assessments.
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Komitmen untuk
melakukan penilaian
dampak sosial dan
lingkungan (SEIA)

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk melakukan SEIA (atau keduanya EIA dan SIA) sebelum semua
pembangunan/penanaman baru. Penilaian lokal dapat diterima, misalnya AMDAL sebagai EIA di Indonesia.
[0.5 point] Berlakul: Perusahaan tidak mempunyai komitmen jelas untuk melakukan SEIA sebelum semua pembangunan/penanaman
baru, atau hanya menyebutkan EIA/AMDAL atau SIA, atau jika perusahaan adalah anggota RSPO dan berkomitmen di bawah RSPO NPP.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitment.
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Penilaian dampak
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
sosial dan lingkungan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai setidaknya satu penilaian SEIA (laporan lengkap atau ringkasan) dibuka untuk umum. Semua
(SEIA) dilakukan, dan penilaian SEIA yang dibuka untuk umum mempunyai rencana manajemen dan pemantauan (rencana penuh atau ringkasan) terkait.
mempunyai rencana
[0.5 poin] Sebagian: Penilaian SEIA telah dibuka untuk umum, tetapi tidak mempunyai rencana pengelolaan dan pemantauan, atau hanya
manajemen dan
SIA atau EIA yang dibuka untuk umum, atau telah mengajukan RSPO NPP, tetapi tidak ada laporan terkait yang dibuka untuk umum.
pemantauan terkait
[0 poin] Nol: Tidak ada penilaian yang tersedia, atau hanya menyatakan telah melakukan penilaian SEIA, tetapi tidak ada laporan atau
ringkasan yang tersedia.
Sumber luar: NPP notifications.

Emisi gambut, kebakaran dan gas rumah kaca (GHG)
ID Indikator
45 Komitmen untuk tidak
menanam di lahan
gambut untuk
kedalaman apapun

Protokol penelitian
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen yang jelas untuk tidak menanam di lahan gambut untuk semua
pembangunan/penanaman/perolehan sumber baru, dan menentukan dengan jelas semua kedalaman lahan gambut atau semua lahan
gambut mengikut definisi yang diakui.
[0.5 poin] Sebagian: Komitment hanya untuk kedalaman tertentu atau lahan gambut tertentu, atau tidak jelas apakah komitmen berlaku
untuk semua pembangunan/penanaman/perolehan sumber baru.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

46 Komitmen gambut
berlaku untuk petani
skema dan pemasok
mandiri

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema atau pemasok mandiri.
[1 poin] Berlaku: Komitmen gambut berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri (jika memiliki keduanya, atau hanya untuk satu
jika hanya memiliki satu), atau berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan hanya memiliki komitmen parsial untuk indikator di atas, atau komitmen hanya berlaku untuk petani
skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya).
[0 poin] Nol: Komitmen tidak berlaku untuk petani skema atau pemasok.

47 Komitmen praktik
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen praktik pengelolaan terbaik (BMP) atau praktik pertanian yang baik (GAP) untuk
manajemen terbaik
tanah dan gambut (atau hanya tanah jika secara jelas menyatakan tidak ada gambut dalam operasinya). Misalnya, tidak merendahkan,
untuk tanah dan gambut mengurangi pemadatan, tidak ada erosi, atau melestarikan tanah. Komitmen harus dilakukan secara penuh, bukan hanya memilih
sebeberapa praktik (misalnya mengeluarkan pernyataan sederhana tentang mencegah erosi).
[0.5 poin] Sebagian: Komitment BMP hanya untuk tanah atau gambut.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen, atau hanya mencakup pilihan praktik terbatas.
48 Simpanan tanah
(landbank) atau area
tanam di gambut

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan jumlah area atau area tanam yang merupakan lahan gambut.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau data tidak mencakup operasi perusahaan dengan
sepenuhnya.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau perusahaan menyediakan data yang lebih dari lima tahun, atau data tidak bertanggal.
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Bukti praktik
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
manajemen terbaik
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan contoh implementasi praktik manajemen untuk melestarikan tanah dan gambut (atau hanya
untuk tanah dan gambut tanah jika secara jelas menyatakan tidak ada gambut). Misalnya: daur ulang nutrisi; tidak menanam di tanah marjinal atau rapuh;
menggunakan terasering (terracing) atau penutup tanah untuk mengurangi erosi; mengelola tingkat air untuk gambut; kursus pelatihan
atau lokakarya tentang tanah atau gambut.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menunjukkan bukti pengelolaan tanah atau lahan gambut (jika memiliki lahan gambut).
[0 poin] Nol: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari lima tahun, atau data tidak bertanggal.

50 Komitment untuk “nol
pembakaran” (zero
burning).

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen yang jelas untuk tidak membakar atau “nol pembakaran” untuk semua
pembangunan/penanaman/penanaman kembali/perolehan sumber baru.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan mempunyai komitmen untuk tidak membakar, tetapi tidak jelas apakah berlaku untuk semua
pembangunan/ penanaman/penanaman kembali/perolehan sumber baru, atau hanya komitmen untuk membatasi penggunaan api.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

51 Komitmen “nol
pembakaran” berlaku
untuk petani kecil dan
pemasok mandiri

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema atau pemasok mandiri.
[1 poin] Berlaku: Komitmen “nol pembakaran” berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri (jika memiliki keduanya, atau untuk
satu jika hanya memiliki satu), atau untuk semua pemasok, dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen perusahaan hanya memenuhi sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau komitmen hanya berlaku
untuk petani skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya), dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0 poin] Nol: Komitmen perusahaan hanya berlaku untuk petani skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya) dan hanya
memenuhi sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau tidak ada komitmen.

52 Bukti pengelolaan dan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan memberi bukti setidaknya satu pemantauan kebakaran dan satu aktivitas pengelolaan kebakaran.
pemantauan kebakaran Misalnya: sistem untuk memantau titik api/kebakaran; kawasan yang dipantau untuk titik api/kebakaran; bagaimana perusahaan
mengelola atau menangani kebakaran yang dilaporkan; langkah-langkah untuk mencegah kebakaran; kegiatan sebagai bagian dari Fire Free
Alliance.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya satu jenis aktivitas yang disebutkan.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
53 Rincian/jumlah titik
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
api/kebakaran di
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan jumlah titik api/kebakaran, atau rincian untuk semua titik api/kebakaran yang berlaku di
perkebunan perusahaan perkebunan milik perusahaan selama jangka waktu tertentu.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya melaporkan informasi terbatas mengenai kebakaran/titik api di dalam perkebunan milik perusahaan, atau
data yang diberi lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang diberi lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
54 Rincian/jumlah titik
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
api/kebakaran dalam
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan jumlah titik api/kebakaran atau rincian untuk semua titik api/kebakaran selama jangka waktu
lanskap sekitar
tertentu dalam lanskap sekitar perusahaan dan/atau perkebunan petani kecil.
perusahaan/perkebunan
[0.5 poin] Sebagian: Memberi laporan yang terbatas tentang kebakaran/titik api di sekitar lanskap dan/atau perkebunan petani kecil,
petani kecil
atau menyediakan data yang lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang diberi lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

55 Komitmen terikat waktu Nonaktifkan jika hanya pedagang.
untuk mengurangi
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terikat waktu untuk mengurangi intensitas GHG di seluruh operasi minyak kelapa
intensitas emisi gas
sawit atau di semua operasi dengan jumlah dan jangka waktu tertentu (yaitu dikurang X% pada YYYY), atau sudah memenuhi komitmen
rumah kaca (GHG)
terikat waktu.
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen perusahaan tidak mencakup seluruh operasi minyak kelapa sawit, misalnya, hanya berlaku untuk emisi
transportasi, atau memiliki target untuk mengurangi GHG, tetapi tidak terikat waktu, atau terikat waktu tetapi tidak ada target (misalnya
rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 tetapi tidak mengatakan dengan berapa banyak), atau memiliki target,
tetapi tidak melaporkan intensitas.
[0 poin] Nol: Tidak ada target, atau mempunyai komitmen yang tidak jelas untuk mengurangi emisi umum atau emisi gas rumah kaca.
56 Emisi GHG dari
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
perubahan penggunaan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan angka perubahan penggunaan lahan.
lahan
[0.5 poin] : Tidak jelas apakah angka yang disediakan berhubungan dengan operasi minyak kelapa sawit atau seluruh lingkup operasi
minyak sawit, atau perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber luar: RSPO ACOP 6.1 Apakah Anda saat ini menilai emisi GHG operasional Anda?
57 Metodologi yang
digunakan untuk
menghitung emisi GHG

Nonaktifkan jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan metodologi yang digunakan (misalnya RSPO PalmGHG Calculator, ISCC GHG Emissions
Calculation Methodology, ISPO Calculator, GHG Protocol.)
[0 poin] Nol: Tidak melaporkan metodologi.
Sumber luar: RSPO ACOP 6.1 Apakah Anda saat ini menilai emisi GHG operasional Anda?

58 Kemajuan menuju
komitmen perusahaan
untuk mengurangi
intensitas emisi GHG

Nonaktifkan jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan memenuhi/mempertahankan komitmen atau maju menuju komitmen intensitas GHG.
[0.5 poin] Sebagianl: Melaporkan intensitas GHG tetapi tidak menetapkan target (yaitu skor 0 untuk indikator target), atau melaporkan
aktivitas untuk mengurangi intensitas tetapi tidak menunjuk kemajuan atau komitmen tidak mencakup semua operasi minyak kelapa sawit,
atau melaporkan kemajuan untuk data GHG yang berbentuk lain (misalnya keseluruhan emisi), atau data yang disediakan lebih dari dua
tahun.
[0 poin] Nol: Tidak melaporkan data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau melaporkan perkembangan tetapi tidak
melaporkan intensitas dan tidak ada kemajuan.

59 Persentase pabrik
dengan penangkapan
metana (100%)

Nonaktifkan jika tidak ada pabrik atau jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Semua pabrik perusahaan memiliki penangkapan metana atau biogas.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya sebagian pabrik yang memiliki tangkapan metana atau biogas.
[0 poin] Nol: Tidak ada pabrik yang memiliki tangkapan metana atau biogas.

Pengelolaan air, kimia dan hama
ID
60

Indikator
Protokol penelitian
Komitmen terikat
Nonaktifkan jika hanya pedagang.
waktu untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terikat waktu untuk mengurangkan penggunaan air atau intensitas air di seluruh
mengurangkan
operasi minyak kelapa sawit, atau sudah memenuhi target.
penggunaan air per
ton FFB yang diproses
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen perusahaan hanya mengacu pada sub-set terbatas operasi perusahaan (yaitu beberapa pabrik), atau
mempunyai komitmen untuk mengurangkan penggunaan air, tetapi ini tidak terikat waktu, atau tidak mengacu pada penggunaan air per ton
FFB, atau komitmen mencakup semua operasi perusahaan (bukan hanya minyak kelapa sawit).
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen, atau hanya ada komitmen umum untuk penggunaan air.

61

Komitmen terikat
Nonaktifkan jika hanya pedagang.
waktu untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terikat waktu untuk meningkatkan kualitas laporan BOD dan COD di seluruh operasi
meningkatkan kualitas minyak sawit, atau berlaku di semua operasi, atau sudah memenuhi target.
air (BOD dan COD)
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen hanya mengacu pada sub-set terbatas operasi perusahaan (yaitu beberapa pabrik), atau serangkaian
tindakan terbatas kualitas air (yaitu hanya BOD atau COD), atau mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas air, tetapi ini tidak
terikat waktu.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen atau hanya ada komitmen umum untuk kualitas air yang tidak mengacu pada BOD atau COD.

62

Kemajuan menuju
komitmen
penggunaan air

Nonaktifkan jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan sudah memenuhi komitmen atau maju memenuhi komitmen penggunaan air.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan melaporkan kemajuan penggunaan air, tetapi tidak mencapai target komitmen, atau melaporkan
kemajuan dalam penggunaan air tetapi tidak memiliki komitmen, atau tidak melaporkan intensitas, atau data yang diberikan lebih dari dua
tahun.
[0 poin] Nol: Melaporkan angka penggunaan air, tetapi tidak menunjuk kemajuan yang jelas, atau data yang disediakan lebih dari lima
tahun.

63

Kemajuan menuju
komitmen pada
kualitas air (BOD dan
COD)

Nonaktifkan jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan memenuhi atau mempertahankan komitmen atau menunjuk kemajuan menuju komitmen kualitas air baik
untuk BOD dan COD, atau melaporkan bahwa BOD dan COD berada dalam batasan hukum.
[0.5 poin] Sebagian: Melaporkan kemajuan dalam meningkatkan kualitas air, tetapi tidak memenuhi target komitmen atau tidak
menunjuk kemajuan menuju target BOD dan COD atau hanya melaporkan angka untuk BOD atau COD, atau melaporkan kemajuan dalam
meningkatkan kualitas air tetapi tidak memiliki komitmen, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau melaporkan angka mengenai kualitas air, tetapi tidak jelas jika ada peningkatan kualitas air, atau
menyediakan data yang lebih dari lima tahun.

64

Perlindungan saluran Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
air alami melalui zona
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk membangun zona penyangga atau riparian untuk melindungi saluran air alami
penyangga
di semua operasi.
[0.5 poin] Sebagian: Zona penyangga atau riparian/perlindungan tidak ada di semua operasi, atau tidak jelas apakah ini kasusnya.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

65

Bukti perawatan
limbah pabrik kelapa
sawit (POME)

Nonaktifkan jika tidak ada pabrik atau jika hanya pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melakukan POME (yaitu tidak hanya membuang limbah ke saluran air tanpa perawatan di kolam atau
serupa).
[0.5 poin] Sebagian: Merawat air limbah tetapi tidak menyebutkan POME secara eksplisit.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

66

67

Komitmen untuk
meminimalkan
penggunaan bahan
kimia, termasuk
pestisida dan pupuk
kimia

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk meminimalkan, mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia/racun,
menyebutkan pupuk (kimia) dan pestisida.

Tidak mengguna
racun “paraquat”

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Tidak menggunakan “paraquat” atau hanya menggunakan dalam keadaan darurat/luar biasa.

[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyebutkan pengurangan penggunaan bahan kimia, pestisida atau pupuk secara umum.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan mempunyai rencana terikat waktu untuk henti menggunakan “paraquat” secara bertahap.
[0 poin] Nol: Hanya ada pernyataan umum yang perusahaan akan henti menggunakan “paraquat” secara bertahap yang tidak terikat
waktu.
68

Tidak ada penggunaan Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
pestisida yang
[1 poin] Berlaku: Perusahaan tidak menggunakan pestisida WHO Kelas 1A dan 1B atau hanya digunakan dalam keadaan darurat/luar biasa.
diklasifikasikan Kelas
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan ada rencana terikat waktu untuk henti menggunakan pestisida secara bertahap.
1A dan 1B oleh
Organisasi Kesehatan
[0 poin] Nol: Hanya ada pernyataan umum yang perusahaan akan henti menggunakan pestisida secara bertahap yang tidak terikat waktu.
Dunia (WHO)

69

Tidak ada penggunaan Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
bahan kimia yang
[1 poin] Berlaku: Perusahaan tidak menggunakan bahan kimia yang terdaftar di bawah Konvensi Stockholm dan Rotterdam atau hanya
terdaftar di bawah
digunakan dalam keadaan darurat/ luar biasa.
Konvensi Stockholm
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan mempunyai rencana terikat waktu untuk henti menggunakan bahan kimia secara bertahap, atau hanya
dan Konvensi
mengacu pada satu konvensi.
Rotterdam
[0 poin] Nol: Hanya ada pernyataan umum yang perusahaan akan henti menggunakan bahan kimia tetapi komitmen ini tidak terikat
waktu.

70

Pendekatan
Manajemen Hama
Terpadu (IPM)

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan memiliki pendekatan manajemen hama terpadu (IPM), misalnya menyediakan pernyataan yang jelas atau
memberikan bukti bahwa menggunakan pengendalian hama alami, menggunakan tanaman tutup untuk menekan hama, angka yang
menunjukkan pengurangan penggunaan pestisida kimia.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyebutkan IPM, tetapi tidak jelas apakah perusahaan menerapkan kebijakan itu, atau hanya memberi
gambaran apa itu IPM.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau menyediakan data yang lebih dari lima tahun, atau data tidak bertanggal.

71

Penggunaan kimia per Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
ha atau daftar bahan
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan angka penggunaan bahan kimia per ha (misalnya penggunaan pupuk atau tingkat toksisitas),
kimia yang digunakan atau daftar bahan kimia yang digunakan dalam operasi minyak kelapa sawit.
[0.5 poin] Sebagian: Angka penggunaan bahan kimia hanya untuk sebagian perusahaan, atau tidak jelas angka-angka berkaitan dengan
apa, atau menyediakan angka-angka yang lebih dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada laporan.

Hak masyarakat, lahan dan tenaga kerja
ID
72

Indikator

Protokol penelitian

Komitmen terhadap
hak asasi manusia,
mengacu pada
Deklarasi Hak Asasi
Manusia UN atau
Prinsip Panduan UN
tentang Bisnis dan
Hak Asasi Manusia
(UN Declaration of
Human Rights or UN
Guiding Principles on
Business and Human
Rights)

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk menghormati atau mengakui hak asasi manusia, dan mengacu pada Deklarasi
UN tentang Hak Asasi Manusia atau Prinsip Panduan UN tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (juga dikenal sebagai Prinsip Ruggie UN atau
Kerangka Ruggie "Lindungi, Hormati dan Baiki"), atau mempunyai komitmen untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari
anggota UN Global Compact. Dapat merujuk Deklarasi UN jika secara jelas berkomitmen terhadapnya.
[0.5 poin] Sebagian: Berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia tetapi tidak merujuk pada Deklarasi Hak Asasi Manusia UN atau
yang setara.
[0 poin] Nol: Hanya menyebutkan hak asasi manusia, tetapi tidak ada komitmen yang jelas.

73

Komitmen terhadap
hak asasi manusia
berlaku untuk petani
skema dan pemasok
mandiri

Nonaktifkan jika tidak ada petani skema dan pemasok mandiri.
[1 poin] Berlaku: Komitmen berlaku untuk petani skema dan pemasok mandiri (jika memiliki keduanya, atau hanya untuk satu jika hanya
memiliki satu), dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen hanya memenuhi sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau komitmen hanya berlaku untuk
petani skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya), dan memenuhi persyaratan dari indikator sebelumnya.
[0 poin] Nol: Komitmen hanya berlaku untuk petani skema atau pemasok mandiri (jika memiliki keduanya) dan hanya memenuhi
sebagian persyaratan indikator sebelumnya, atau tidak ada komitmen.

74

Komitmen untuk
menghormati hak
milik tanah secara
hukum dan adat

[1 poin] Berlaku: Komitmen untuk menghormati hak-hak milik hukum dan adat (atau tradisional), atau untuk hak pemilikan dan
akses/penggunaan atas tanah, atau komitmen untuk Panduan Sukarela (Voluntary Guidelines) FAO tentang Tata Kelola Bertanggung Jawab
Kepemilikan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Keamanan Pangan Nasional (Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries
and Forests in the Context of National Food Security).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya berkomitmen untuk hak milik tanah secara adat, tradisional atau hukum, atau hanya hak hukum tanah, atau
hanya menyebutkan terkait dengan FPIC.
[0 poin] Nol: Hanya menyebutkan hak milik tanah secara hukum.

75

Komitmen untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terhadap hak masyarakat pribumi dan masyarakat lokal yang mencakup referensi
menghormati hak-hak Deklarasi UN tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi atau Konvensi Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Adat ILO (no. 169), atau komitmen
masyarakat pribumi
yang berdiri sendiri untuk ILO 169. Dapat merujuk UNDRIP/ILO 169 di tempat lain jika jelas berkomitmen.
dan lokal, mengacu
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen tidak mengacu pada Deklarasi UN atau ILO tetapi berkomitmen untuk mempertahankan hak komunitas
pada Deklarasi UN
lokal dan/atau pribumi, atau hanya menyebutkan hak komunitas lokal dan pribumi terkait dengan pemilikan lahan atau FPIC.
tentang Hak-Hak
Masyarakat Pribumi
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.
(UN Declaration on
the Rights of
Indigenous Peoples)
atau ILO 169

76

Komitmen terhadap
persetujuan bebas
tanpa paksaan (free,
prior and informed
consent) atau (FPIC)

[1 poin] Berlaku: Komitmen FPIC berlaku untuk semua pembangunan/penanaman/perolehan sumber baru, atau menyatakan bahwa FPIC
diamati di seluruh tingkat operasi atau serupa.
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen tidak jelas, atau tidak menyatakan komitmen sendiri, tetapi adalah anggota RSPO, dan berkomitmen
dibawah RSPO NPP.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

77

Komitmen FPIC
berlaku untuk
pemasok mandiri

Nonaktifkan jika tidak ada pemasok mandiri atau jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Komitmen FPIC berlaku untuk pemasok mandiri atau semua pemasok.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya memiliki komitmen parsial untuk indikator di atas atau komitmen tidak jelas.
[0 poin] Nol: Proses FPIC tersedia tetapi rincian yang disediakan terbatas, atau hanya menyediakan kasus tentang bagaimana FPIC
diterapkan.

78

Rincian proses FPIC
tersedia

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan diagram alur, perincian langkah-langkah yang diambil atau deskripsi metodologi yang
memerinci bagaimana prinsip FPIC dioperasionalkan.
[0.5 poin] Sebagian: Proses tersedia tetapi rincian yang disediakan terbatas, atau hanya menyediakan kasus tentang bagaimana FPIC
diterapkan.
[0 points] No: Tidak ada rincian.

79

Rincian proses untuk
mengatasi konflik
lahan tersedia

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan proses untuk mengatasi konflik tanah, seperti proses resolusi konflik tanah, atau yang serupa.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan laporan yang memiliki proses mengatasi konflik tanah, tetapi rinciannya sangat terbatas,
atau perusahaan memiliki proses mengatasi konflik, tetapi tidak jelas apakah mencakup konflik tanah.
[0 poin] Nol: Tidak ada rincian untuk proses mengatasi konflik.

80

Komitmen untuk
mengurangi dampak
pada keamanan
pangan

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat lokal melalui bantuan
keragaman tanaman dan/atau keamanan harga pangan.
[0.5 points] Sebagian: Hanya menyebutkan keamanan pangan atau akses makanan, tetapi tidak jelas jika terkait dengan masyarakat
setempat, atau meyediakan kasus keamanan pangan tetapi tidak ada kebijakan.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

81

Komitmen untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan layanan dan fasilitas penting bagi masyarakat. Setidaknya satu contoh
menyediakan layanan bagaimana fasilitas dan/atau layanan telah diberikan kepada masyarakat.
dan fasilitas penting
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyatakan komitmen, tetapi tidak menyediakan contoh, atau menyediakan contoh tetapi tidak ada
bagi masyarakat
komitmen.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen atau contoh.

82

Komitmen untuk
menghormati hak
semua pekerja

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen untuk menghormati hak pekerja (atau tenaga kerja), dan menentukan bahwa
komitmen mencakup karyawan tetap (atau langsung) dan sementara (atau tidak langsung, migran, tidak tetap) atau semua karyawan.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya sebutkan hak-hak pekerja tanpa menentukan ruang lingkup komitmen (yaitu apakah mencakup semua jenis
karyawan).
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

83

Rujukan ke Konvensi
Dasar ILO
(Fundamental ILO
Conventions) atau
Prinsip
Ketenagakerjaan yang
Bebas dan Adil (Free
and Fair Labour
Principles)

[1 poin] Berlaku: Perusahaan mengacu kepada semua Konvensi Dasar ILO baik dengan menyatakan komitmen untuk semua Konvensi
Dasar ILO, mengacu pada nomor ILO, atau mengacu pada bahasa yang sama dengan judul (yaitu menyatakan “kebebasan berserikat”
(freedom of association)), atau berkomitmen untuk Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Mendasar dan Hak di Tempat Kerja (Fundamental
Principles and Rights at Work) atau berkomitmen untuk Prinsip Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil (Free and Fair Labour Principles).
[0.5 point] Sebagian: Mengacu pada empat atau lebih Konvensi ILO.
[0 poin] Nol: Mengacu pada kurang dari empat konvensi ILO.
Catatan: Lapan Konvensi Dasar ILO: Kebebasan Berserikat (Fundamental ILO Conventions: Freedom of Association) (No. 87); Hak untuk
Berorganisasi (Right to Organise and Collective Bargaining) (No. 98); Tidak ada Kerja Paksaan (No Forced Labour) (No. 29 & No. 105); Usia
Minimum (Minimum Age) (No. 138); Perkerjaan Terburuk untuk Anak-anak (Worst Forms of Child Labour) (No. 182); Remunerasi yang Sama
(Equal Remuneration) (No. 100); Tidak ada Diskriminasi (No Discrimination) (No. 111).

84

Jumlah karyawan

[0.5 poin] Berlaku: Jumlah karyawan di semua operasi atau untuk operasi minyak sawit, jika ditentukan.
[0 poin] Nol: Data yang disediakan lebih dari dua tahun, atau tidak bertanggal, atau angka sulit untuk dihitung menggunakan data yang
tersedia (misalnya bukan penambahan atau pengurangan yang mudah dari angka yang terkait).

85

Persentase atau
jumlah karyawan
sementara

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan jumlah karyawan sementara di semua operasi atau untuk operasi minyak kelapa sawit, jika
ditentukan. Mungkin juga dicatat sebagai pekerja tidak tetap, kontrak atau musiman.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyediakan data yang lebih dari dua tahun, atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi (yaitu hanya
karyawan sementara di satu negara).
[0 poin] Nol: Tidak melaporkan data, atau menyediakan data yang lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

86

Persentase atau
jumlah karyawan
wanita

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan jumlah karyawan wanita di seluruh operasi atau untuk operasi minyak kelapa sawit, jika
ditentukan.
[0.5 poin] Sebagian: Data yang disediakan lebih dari dua tahun, atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi (yaitu hanya karyawan
wanita di satu negara).
[0 poin] Nol: Tidak melaporkan data, atau menyediakan data yang lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

87

Komitmen untuk
membayar upah
minimum

[1 poin] Berlaku: Perusahaan meyediakan bukti bahwa semua pekerja dibayar upah minimum (misalnya menggunakan rasio upah tingkat
bawah dibandingkan upah minimum lokal sesuai dengan pelaporan GRI).
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan menyatakan upah minimum yang dibayarkan atau membayar upah minimum legal, tetapi tidak ada
bukti yang diberikan, atau upah tidak dibayarkan kepada semua pekerja (yaitu pekerja sementara dibayar kurang), atau menyediakan data
lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

88

Komitmen untuk
[1 poin] Berlaku: Perusahaan berkomitmen untuk menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja atau serupa untuk semua
menangani kesehatan pekerja.
dan keselamatan di
[0.5 poin] Sebagian: Komitmen tidak mencakup semua karyawan (yaitu hanya merujuk pada kesehatan dan keselamatan di pabrik, tetapi
tempat kerja
tidak di perkebunan).
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

89

Waktu hilang karena
cedera di tempat
kerja

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data untuk seluruh perusahaan atau untuk operasi minyak sawit. Metrik yang dapat diterima
mencakup kadar kecelakaan waktu yang hilang, kadar hari yang hilang, frekuensi kecelakaan, atau yang setara.
[0.5 poin] Sebagian: Tidak jelas data yang diberikan terkait dengan indikator, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun, atau data
jelasnya tidak mencakup semua karyawan (misalnya hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara).
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau data tidak mencakup operasi
minyak kelapa sawit.

90

Jumlah korban jiwa
akibat kecelakaan
kerja

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan data untuk seluruh perusahaan atau untuk operasi minyak sawit.
[0.5 poin] Sebagian: Tidak jelas data yang diberikan terkait dengan indikator, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun, atau data
jelasnya tidak mencakup semua karyawan (misalnya hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara).
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal, atau data tidak mencakup operasi
minyak kelapa sawit.
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Penyediaan peralatan Nonaktifkan jika hanya pedagang. Jika prosesor, berlaku untuk PPE dan latihan umum yang disediakan, tidak perlu untuk penggunaan
perlindungan diri
pestisida secara khusus.
(personal protective
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan peralatan pelindungan diri (PPE) dan latihan terkait (misalnya latihan pestisida atau kimia)
equipment) (PPE) dan
dalam kaitannya dengan operasi minyak sawit.
latihan pestisida
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyebutkan PPE atau latihan, atau data jelas tidak mencakup semua karyawan (misalnya hanya dilaporkan
untuk operasi di satu negara).
[0 poin] Nol: Perusahaan tidak melaporkan jika menyediakan PPD dan latihan pestisida.

Standar sertifikasi
ID
92

Indikator
Anggota Roundtable
on Sustainable Palm
Oil (RSPO)

Protokol penelitian
[1 poin] Berlaku: Seluruh perusahaan atau kelompok adalah anggota RSPO.
[0.5 poin] Sebagian: Hanya anak perusahaan atau anak perusahaan yang menjadi anggota.
[0 poin] Nol: Perusahaan dan anak perusahaan bukan anggota RSPO, atau keanggotaan RSPO saat ini ditangguhkan (jika perusahaan
ditangguhkan dari RSPO, perusahaan masih dinilai berdasarkan indikator RSPO).
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Mengajukan laporan Jika perusahaan baru bergabung dengan RSPO, mereka tidak harus mengajukan ACOP di tahun pertama: nonaktifkan indikator untuk
yang terkini untuk
tahun pertama.
Komunikasi Kemajuan
[0.5 poin] Berlaku: Mengajukan ACOP untuk tahun terakhir.
Tahunan (Annual
Communication of
[0 poin] Nol: Tidak mengajukan ACOP untuk tahun terakhir (jika perusahaan ditangguhkan dari RSPO, perusahaan masih dinilai
Progress) (ACOP)
berdasarkan indikator).
RSPO
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Mendaftar semua
Jika perusahaan baru bergabung dengan RSPO, mereka tidak harus mengajukan ACOP di tahun pertama: nonaktifkan indikator untuk
negara dan wilayah di tahun pertama. Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
mana perusahaan
[0.5 poin] Berlaku: Perusahaan melaporkan di ACOP semua lokasi yang beroperasi sebagai penanam kelapa sawit.
beroperasi di RSPO
[0 poin] Nol: Perusahaan tidak melaporkan negara atau provinsi, atau ACOP terbaru tidak dipublikasikan (jika perusahaan ditangguhkan
ACOP yang terkini
dari RSPO, perusahaan masih dinilai berdasarkan indikator), atau bukan anggota RSPO.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.3.1 Jika Indonesia – Mohon nyatakan provinsi mana; 2.3.2 Jika Malaysia – Mohon nyatakan negari mana; 2.3.3
Jika lain – mohon nyatakan negara mana.

95

Rencana terikat waktu Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang.
untuk mencapai 100%
[0.5 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai target dalam tempoh lima tahun atau sudah memenuhi target.
sertifikasi RSPO bagi
perkebunan dalam
[0 poin] Nol: Perusahaan mempunyai tempoh target yang lebih dari lima tahun atau target terlewat.
tempoh 5 tahun atau
sudah mencapai 100% Sumber luar: RSPO ACOP 4.2 Tahun diharapkan mencapai 100% sertifikasi RSPO untuk perkebunan.
sertifikasi RSPO untuk
perkebunan
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Rencana terikat waktu Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema/terkait(plasma).
untuk mencapai 100%
[0.5 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai target dalam tempoh lima tahun atau sudah memenuhi target.
sertifikasi bagi petani
skema/terkait dalam
[0 poin] Nol: Perusahaan mempunyai tempoh target yang lebih dari lima tahun atau target terlewat.
tempoh 5 tahun atau
sudah mencapai 100% Sumber luar: RSPO ACOP 4.3 Tahun diharapkan mencapai 100% sertifikasi RSPO untuk petani terkait/skema (associated smallholders and
sertifikasi RSPO untuk outgrowers.)
petani skema/terkait
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Tahun diharapkan
Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang.
mencapai 100%
[0.5 poin] Berlaku: Perusahaan menentukan target tahun atau sudah memenuhi target.
sertifikasi RSPO untuk
[0 poin] Nol: Perusahaan tidak menentukan target tahun.
semua fasilitas
pengolahan produk
Sumber luar: RSPO ACOP (prosesor) 3.3 Tahun diharapkan mencapai 100% sertifikasi RSPO untuk semua fasilitas pengolahan produk sawit.
sawit
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Mendapat sertifikat
[0.5 poin] Berlaku: Perusahaan mendapat sertifikat dalam tiga tahun atau sebelum November 2010, atau dalam tiga tahun dari ketika
RSPO dalam tempoh pabrik dibangun jika tidak memiliki pabrik saat bergabung dengan RSPO.
tiga tahun bergabung
[0 poin] Nol: Tidak mendapat sertifikat dalam kerangka waktu yang disebutkan di atas.
dengan RSPO atau
pada November 2010,
Sumber luar: RSPO ACOP 4.1 Tahun pertama mencapai sertifikasi RSPO untuk perkebunan (direncanakan atau dicapai); (prosesor) 3.1 Tahun
bagi perusahaan yang
pertama mencapai sertifikasi rantai pasokan (direncanakan atau dicapai).
bergabung sebelum
finalisasi sistem
sertifikasi RSPO pada
November 2007
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Persentase pabrik
Nonaktifkan jika hanya pedagang atau jika tidak ada pabrik sendiri. Jumlah pabrik yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pabrik.
bersertifikat RSPO (di
atas 75%)
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagian: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.6.2 Jumlah Pabrik Kelapa Sawit yang bersertifikat; RSPO certified growers.

100 Persentase area (ha) Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang. Jumlah area bersertifikat dibagi dengan jumlah lahan yang dimiliki/dikelola untuk kelapa sawit.
bersertifikasi RSPO (di
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
atas 75%)
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagian: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.2.2 Jumlah area bersertifikat; RSPO certified growers.

101 Persentase petani
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema. Lahan petani skema/plasma (ha) yang bersertifikat dibagi
skema/terkait (ha)
dengan jumlah lahan petani skema/plasma (ha), atau volume FFB yang dipasok oleh petani skema yang disertifikasi dibagi dengan jumlah
bersertifikasi RSPO (di volume FFB yang dipasok oleh petani skema.
atas 75%)
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagian: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.1.6.1 Jumlah lahan dalam skema/petani plasma tidak bersertifikat; 2.5.3 Scheme/plasma; 2.5.4 Petani terkait.
102 Persentase pasokan
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada pemasok mandiri, termasuk petani mandiri, petani luar atau pemasok parti
FFB (ton) dari
ketiga yang lainnya. Jumlah volume pasokan FFB yang disertifikasi (untuk petani mandiri, petani luar dan/atau pemasok pihak ketiga lainnya)
pemasok FFB mandiri dibagi dengan jumlah volume pasokan FFB.
yang bersertifikasi
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
RSPO (di atas 75%)
[1.5 poin] Sebagian: 50-74%.
[1 poin] Sebagianl: 25-49%.
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
[0 poin] Nol: 0%.
Sumber luar: RSPO ACOP 2.5.5 Petani mandiri; 2.5.6 Petani luar; 2.5.7 Pemasok pihak ketiga lainnya. Jumlah volume pasokan FFB.
103 Persentase semua
Nonaktifkan jika bukan prosesor/pedagang. Jumlah volume yang ditangani/diperdagangkan/diproses dalam tahun yang perusahaan
produk kelapa sawit mendapat sertifikat RSPO dibagi dengan jumlah volume yang ditangani/diproses/diperdagangkan dalam setahun.
dan minyak kelapa
[2 poin] Berlaku: 75%-100%.
sawit yang
[0.5 poin] Sebagianl: 50-74%.
ditangani/diperdagan
[0.5 poin] Sebagian: 25-49%.
gkan/diproses (ton)
[0.5 poin] Sebagian: 1-24%.
yang bersertifikasi
RSPO (di atas 75%)
[0 poin] Nol: 0%.
Sumber luar: RSPO ACOP (prosesor) 2.2.5 Jumlah volume semua produk kelapa sawit dan minyak sawit ditangani/diperdagangkan/diproses
dalam tahun ini; 2.3.1 Volume ditangani/diperdagangkan/diproses pada tahun yang bersertifikasi RSPO (ton).

104 Menjual atau
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menjual (atau memproses/mendagang jika hanya pedagang) Segregated dan/atau Identity Preserved. Boleh
memproses/memperd dikombinasi dengan yang lain.
agangkan minyak
[0 poin] Sebagian: Tidak menjual atau memproses/mendagang minyak kelapa sawit Segregated atau Identity Preserved.
sawit bersertifikasi
RSPO melalui rantai
pasokan Segregated Sumber luar: RSPO ACOP 3.1.3 Segregated; 3.1.4 Identity Preserved?; (prosesor) 2.3.1 Volume ditangani/diperdagangkan/diproses pada
atau Identity
tahun yang bersertifikasi RSPO.
Preserved
105 Bersertifikasi
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak beroperasi di Indonesia.
Indonesia Sustainable
[1 poin] Berlaku: 100% operasi perusahaan (pabrik dan perkebunan) bersertifikasi ISPO. Harus menyatakan bersertifikat, tidak cukup
Palm Oil (ISPO)
untuk menyatakan bahwa audit telah dilakukan atau serupa.
(100%)
[0.5 poin] Sebagian: Sebagian operasi perusahaan bersertifikasi ISPO.
[0 poin] Nol: Belum tersertifikasi atau hanya melakukan laporan audit.
106 Bersertifikasi Malaysia Nonaktifkan jika hanya prosesor/trader atau jika tidak beroperasi di Malaysia.
Sustainable Palm Oil
[1 poin] Berlaku: Lebih dari satu operasi perusahaan bersertifikasi MSPO (jika pabrik dan perkebunan di lokasi yang sama, ini dihitung
(MSPO)
sebagai satu operasi).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya satu dari operasi perusahaan (pabrik dan perkebunan) yang bersertifikasi MSPO.
[0 poin] Nol: Belum tersertifikasi atau hanya laporan audit yang telah dilakukan.
Sumber luar: MSPO certified plantations, mills and smallholders.
107 Bersertifikat di bawah
[1 poin] Berlaku: Setiap operasi minyak sawit perusahaan disertifikasi berdasarkan skema sukarela, termasuk ISSC, SAN, RSB, dan
skema sertifikasi
sertifikasi organik.
keberlanjutan
[0.5 poin] Sebagian: Hanya mempunyai sertifikasi IS0 14001, atau sudah diaudit, tetapi belum disertifikasi dengan jelas.
sukarela (misalnya
ISCC, SAN, RSB, dan
[0 poin] Nol: Anggota skema, tetapi belum disertifikasi atau diaudit.
lain lain)

Petani kecil dan pemasok
ID Indikator
108 Program untuk
mendukung petani
skema

Protokol penelitian
Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema/plasma/terkait.
[1 poin] Berlaku: Memiliki program untuk mendukung petani skema dan memberikan rincian jenis dukungan.
[0.5 poin] Sebagian: Mendukung petani kecil, tetapi tidak jelas jenis petani kecil yang mana didukung atau tidak memberikan rincian
dukungan.
[0 poin] Nol: Tidak memiliki program untuk mendukung petani skema.
Catatan: Misalnya, jika beroperasi di Indonesia, dapat diberikan poin untuk program plasma jika menyatakan secara jelas memberikan
dukungan (yaitu mengoperasikan program plasma yang beri latihan tentang praktik pertanian yang baik), atau jika menyatakan secara jelas
memberi dukungan kepada petani skema untuk mencapai sertifikasi RSPO. Contoh kegiatan mencakupi: hasil dan produktivitas, latihan
kesehatan dan keselamatan, praktik pertanian yang baik, manajemen keuangan, meningkatan akses ke input dan pasar, menbangun
koperasi, mendapat hak milik tanah/lahan kepemilikan, sertifikasi, menyediakan FFB daur ulang sebagai pupuk.

109 Jumlah atau persentase Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani skema/plasma/terkait.
petani skema yang
[1 poin] Berlaku: Perusahaan dengan secara jelas menyebutkan jumlah atau persentase petani kecil yang didukung.
terlibat dalam program
[0.5 poin] Sebagian: Memberikan beberapa rincian tentang jumlah petani kecil, tetapi tidak jelas berapa banyak yang didukung secara
langsung, atau menyediakan data yang lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, data yang diberi lebih dari lima tahun, atau dari sumber yang tak bertanggal.
110 Program untuk
mendukung petani
mandiri

Nonaktifkan jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada petani mandiri.
[1 poin] Berlaku: Memiliki program untuk mendukung petani mandiri dan memberikan rincian jenis dukungan.
[0.5 poin] Sebagian: Mendukung petani mandiri, tetapi tidak ada rincian dukungan yang diberikan.
[0 poin] Nol: Tidak memiliki program untuk mendukung petani mandiri.
Sumber luar: RSPO ACOP 9.1 Apakah Anda saat ini mendukung kelompok petani mandiri? RSPO ACOP 9.2 Bagaimana Anda mendukung
mereka?

111 Jumlah atau persentase
petani mandiri yang
terlibat dalam program

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyatakan dengan jelas berapa banyak atau persentase petani mandiri yang didukung.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan memberikan beberapa rincian tentang jumlah petani mandiri, tetapi tidak jelas berapa banyak yang
didukung secara langsung, atau data yang disediakan lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang disediakan lebih dari lima tahun, atau dari sumber yang tidak bertanggal.

112 Proses yang digunakan
untuk
memprioritaskan,
menilai, dan/atau
melibatkan pemasok
untuk patuh dengan
kebijakan perusahaan
dan/atau persyaratan
hukum

Nonaktifkan jika tidak ada pemasok.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menjelaskan alat atau metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai, dan/atau
melibatkan pemasok untuk patuh dengan hukum atau kebijakan (misalnya penilaian risiko, pemantauan, perincian proses pendekatan).
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan hanya menggambarkan proses untuk memastikan kepatuhan dengan sebagian persyaratan hukum atau
kebijakan (yaitu hanya mengacu pada kepatuhan hak asasi manusia), atau menyatakan memiliki proses tetapi memberi rincian terbatas.
[0 poin] Nol: Perusahaan tidak menyediakan informasi.

113 Kriteria tangguhan atau
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyatakan secara jelas kriteria untuk pengecualian pemasok, seperti langkah-langkah yang akan diambil
pengecualian untuk
dan kerangka waktu untuk bertindak.
pemasok
[0.5 poin] Sebagian: Hanya sebutkan kriteria tanpa kerangka waktu untuk tindakan atau langkah yang diambil, atau tidak jelas apa
kriterianya.
[0 points] Nol: Perusahaan tidak menyediakan kriteria
114 Persentase pemasok
yang dinilai dan/atau
menjalani pendekatan
untuk patuh dengan
persyaratan
perusahaan

Nonaktifkan jika tidak ada pemasok.
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan secara jelas jumlah atau persentase pemasok yang dinilai/menjalani pendekatan.
[0.5 poin] Sebagian: Angka yang diberi tidak jelas, atau informasi hanya terkait dengan satu bagian dari operasi perusahaan (yaitu hanya
satu negara di mana perusahaan beroperasi), atau data lebih dari dua tahun.
[0 poin] Nol: Tidak ada data, atau data yang diberi lebih dari lima tahun, atau tidak bertanggal.

Pemerintahan dan keluhan
ID Indikator
115 Komitmen terhadap
perilaku etis dan
larangan korupsi

Protokol penelitian
[1 poin] Berlaku: Perusahaan mempunyai komitmen terhadap perilaku yang etis atau adil dan larangan korupsi (atau penyuapan atau
penipuan).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyebutkan satu.
[0 poin] Nol: Tidak ada komitmen.

116 Prosedur “mengekspos
[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan informasi tentang prosedur “mengekspos kesalahan” atau cara melaporkan perilaku tidak
kesalahan”
etis. Misalnya, tersedia bagan alur atau deskripsi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil, termasuk bagaimana pelapor dilindungi.
(whistleblowing)
[0.5 poin] Sebagian: Hanya menyatakan perusahaan memungkinkan prosedur “mengekspos kesalahan”, tetapi tidak ada rincian.
[0 poin] Nol: Tidak memberi informasi.
117 Mempunyai sistem
keluhan atau
pengaduan

[1 poin] Berlaku: Perusahaan menyediakan informasi tentang keluhan atau sistem pengaduan misalnya karyawan dapat mengisi
formulir khusus jika mereka ada keluhan, atau perusahaan menyediakan diagram alur, atau deskripsi langkah yang jelas.
[0.5 poin] Sebagian: Perusahaan hanya menyatakan memiliki sistem keluhan, tetapi tidak ada rincian lain, atau hanya sistem untuk
masalah tertentu atau hanya terkait dengan kebijakan tertentu.
[0 poin] Nol: Tidak memberi informasi.

118 Sistem keluhan atau
[1 poin] Berlaku: Sistem keluhan atau pengaduan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dalam dan luar
pengaduan dapat
diakses oleh pemangku
[0 poin] Nol: Tidak ada sistem keluhan atau pengaduan, atau sistem hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan dalam atau luar;
kepentingan dalam dan atau tidak jelas siapa yang dapat akses sistem.
luar

119 Rincian keluhan
diungkapkan

Rincian keluhan diungkapkan, jika pelapor tidak minta anonimitas, termasuk yang berikut: tanggal, masalah, kategori pengadu, tindakan
yang diambil, dan status.
[2 poin] Berlaku: Semua rincian diungkapkan.
[1 poin] Sebagian: Memberi hanya tiga atau empat rincian.
[0.5 poin] Sebagian: Memberi hanya satu atau dua rincian.
[0 poin] Nol: Tidak memberi rincian, atau hanya menyediakan tabel ringkasan tentang jumlah dan jenis keluhan, atau data yang diberi
lebih dari lima tahun.

