Indikator dan kriteria penilaian dalam menilai produsen, pengolah dan pedagang minyak kelapa sawit – November
2020
SPOTT menggunakan kerangka kerja indikator dan kriteria penilaian yang rinci untuk menilai produsen, pengolah, dan pedagang minyak kelapa sawit mengenai
pengungkapan publik mereka terkait organisasi, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan best practice untuk lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social and
Governance ESG). Hal ini untuk memastikan pendekatan yang adil dan konsisten untuk menilai semua perusahaan yang tergabung dalam SPOTT. Untuk mendapatkan poin,
perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia untuk umum di dalam situs mereka; dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, presentasi
atau dokumen publik lainnya; di situs web perusahaan induk dan / atau anak perusahaannya (jika berlaku), atau di platform pihak ketiga ("Sumber eksternal").
SPOTT mengklasifikasikan beberapa indikator berdasarkan kategori berikut:
Organisasi: : Transparansi dan konten pengungkapan perusahaan mengenai operasi, aset, dan struktur manajemen mereka.
Contohnya termasuk total hektar landbank, jumlah pabrik yang dimiliki, pelaporan gaji berdasarkan jenis kelamin, dan apakah perusahaan menerbitkan laporan
keberlanjutan.
Kebijakan: Transparansi dan konten pengungkapan perusahaan mengenai kebijakan, komitmen, dan proses yang dimilikinya untuk memandu operasi dan praktik di
lapangan.
Contohnya adalah kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation NDPE).
Praktik: Transparansi dan isi pengungkapan perusahaan mengenai aktivitas yang dilakukan, agar dapat secara aktif bergerak menuju target dan menerapkan kebijakan serta
komitmen mereka di lapangan.
Contohnya termasuk kegiatan yang dilaporkan untuk memantau deforestasi dan mengelola kebakaran di area konsesi, serta persentase pasokan perusahaan yang dapat
dilacak ke tingkat pabrik dan perkebunan / konsesi.
Contohnya termasuk kegiatan yang dilaporkan untuk memantau deforestasi dan mengelola kebakaran di area konsesi, serta persentase pasokan perusahaan yang dapat
dilacak ke tingkat pabrik dan perkebunan / konsesi.
Dalam kategori praktik, SPOTT membedakan antara data yang dilaporkan sendiri oleh perusahaan dan data yang diverifikasi secara eksternal (selaras dengan Inisiatif
Accountability Framework Initiative [AFi]),1 sebagai berikut:
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https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=44

Diverifikasi secara eksternal: Penilaian dan validasi kepatuhan, kinerja dan/atau tindakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan komitmen mereka, diverifikasi oleh
pihak kedua atau ketiga (sebagaimana didefinisikan oleh AFi).
Dilaporkan sendiri: Pelaporan kepatuhan, kinerja, dan/atau tindakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan komitmennya, namun tidak diverifikasi secara eksternal,
termasuk data yang diverifikasi oleh pihak pertama (sebagaimana didefinisikan oleh AFi).
Jenis informasi:

Organisasi

Kebijakan

Praktik

Disclaimer: Indikator telah diklasifikasikan sebagai Lingkungan (E), Sosial (S), Tata Kelola (G) atau kombinasi ketiganya. ZSL menyadari bahwa banyak permasalahan
mencakup berbagai dimensi ESG tetapi ZSL telah mengklasifikasikan indikator berdasarkan dampak utamanya saat memungkinkan.

Kebijakan dan Kepemimpinan Berkelanjutan
ID

Indikator

1

Kebijakan atau komitmen
minyak kelapa sawit
berkelanjutan dalam seluruh
kegiatan operasional
ESG

2

Kebijakan atau komitmen
minyak kelapa sawit
berkelanjutan yang berlaku
untuk semua pemasok
ESG

Kriteria Penilaian
Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Memiliki kebijakan sendiri tentang minyak kelapa sawit berkelanjutan/bertanggung jawab/etis (atau serupa) untuk semua operasi
perusahaan minyak kelapa sawit (yaitu semua minyak kelapa sawit yang diproduksi, dibeli dan/atau diperdagangkan), atau secara jelas berkomitmen
pada kebijakan perusahaan induknya atau pembeli, meliputi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dapat berupa dokumen mandiri atau
kebijakan yang jelas mengenai keberlanjutan. Kebijakan tersebut harus mencakup berbagai dimensi keberlanjutan di seluruh operasional
perusahaan termasuk masalah sosial dan lingkungan.
[0,5 poin] Parsial: Berkomitmen terhadap kebijakan perusahaan induk atau pemasoknya, tetapi tidak secara jelas menyatakan bahwa kebijakan
tersebut berlaku untuk semua operasi perusahaan; atau memiliki kebijakan, tetapi tidak jelas bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua
kegiatan operasional (yaitu semua minyak kelapa sawit yang diproduksi, diproses, dibeli dan/atau diperdagangkan); atau hanya kebijakan/komitmen
umum; atau kebijakan tidak mencakup baik masalah sosial dan lingkungan.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki kebijakan/komitmen; atau hanya pernyataan umum yang berkomitmen pada keberlanjutan; atau hanya memiliki
program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok yang memasukan petani (smallholder) terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Memiliki kebijakan sendiri tentang minyak kelapa sawit berkelanjutan/bertanggung jawab/etis (atau serupa) untuk semua pemasok
(langsung dan tidak langsung). Dapat berupa dokumen mandiri atau kebijakan yang jelas mengenai keberlanjutan. Kebijakan tersebut harus
mencakup berbagai dimensi keberlanjutan di seluruh operasional perusahaan yang mencakup masalah sosial dan lingkungan.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok; atau hanya kebijakan / komitmen umum; atau kebijakan tidak mencakup
masalah sosial dan lingkungan; atau memiliki kebijakan pemasok / sumber terpisah yang cakupannya lebih terbatas daripada kebijakan
keberlanjutan 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 dengan tanggung jawab keberlanjutan, tidak termasuk anggota dewan.
[0,5 poin] Parsial: Tim keberlanjutan atau sejenisnya, tetapi tidak jelas posisi mana yang memiliki tanggung jawab tingkat tinggi; atau data antara
dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal
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Satu atau lebih dari anggota
dewan di perusahaan
memiliki tanggung jawab
atas keberlanjutan
G
Persentase atau jumlah
perempuan dalam tim
manajemen senior
SG

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

Persentase atau jumlah
anggota dewan yang berjenis
kelamin perempuan
SG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak terdaftar secara publik dan tidak memiliki dewan.
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7

Anggota dari berbagai skema
industri atau inisiatif
eksternal lainnya untuk
mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan atau
sosial yang terkait dengan
produksi minyak kelapa sawit
ES

[1 poin] Ya: Satu atau lebih anggota memiliki tanggung jawab atas keberlanjutan di dalam dewan direksi.
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah atau persentase perempuan dalam tim manajemen senior atau posisi setara.
[0,5 poin] Parsial: Keseimbangan gender secara tidak langsung dilaporkan oleh perusahaan, tetapi dihitung mis. dari profil / foto staf; atau data
antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Tim manajemen senior didefinisikan sebagai sekelompok eksekutif tingkat tinggi dalam sebuah perusahaan (biasanya lima hingga dua puluh
orang).
[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah atau persentase perempuan dalam tim manajemen senior atau posisi setara.
[0,5 poin] Parsial: Keseimbangan gender tidak langsung dilaporkan oleh perusahaan, tetapi dihitung mis. dari profil / foto staf; atau data yang
dua dan lima tahun, atau angka sulit dihitung menggunakan data yang tersedia.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal
Cakupan
Komprehensif: Anggota dari dua atau lebih skema / inisiatif
Terbatas: Anggota hanya dari satu skema / inisiatif; atau hanya anak perusahaan / perusahaan induk yang menjadi anggota dari satu atau lebih
skema / inisiatif.
Tidak Mencukupi: Tidak ada keanggotaan.
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0,75 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
Sumber eksternal: POIG http://poig.org/poig-members/; UNGC www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants; WBCSD
http://www.wbcsd.org/Overview/Our-members; TFA 2020 https://www.tfa2020.org/en/about-tfa/partners/; HCS
http://highcarbonstock.org/members/; HCVRN https://hcvnetwork.org/who-we-are/; FFA http://www.firefreealliance.org/feed/organizations;
Natural Capital Coalition http://naturalcapitalcoalition.org/who/coalition-organizations/; GAA http://globalagribusinessalliance.com/members/;
SASPO https://saspo.org/membership/members-listing/; Anggota komunitas GRI
https://www.globalreporting.org/Pages/GRIOrganizationsSearchPage.aspx; NYDF https://nydfglobalplatform.org/endorsers/; PONGO Alliance
http://www.pongoalliance.org/about-us/partners/; atau pihak lain yang secara jelas berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap
lingkungan atau sosial yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit (dinilai berdasarkan kasus per kasus).
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Kolaborasi dengan pemangku
kepentingan untuk
mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan atau
sosial yang berkaitan dengan
produksi minyak kelapa sawit
ES

9

Laporan keberlanjutan yang
diterbitkan dalam dua tahun
terakhir
ESG

10

Laporan melalui sistem
pelaporan standar
ESG

11

Laporan verifikasi kepatuhan
terhadap Piagam POIG, jika
anggota POIG
ESG

Cakupan
Komprehensif: Menjelaskan kegiatan dengan pemangku kepentingan (pemerintah / LSM / lembaga akademis) untuk mendukung hasil lingkungan
atau sosial yang positif terkait dengan produksi minyak kelapa sawit, seperti proyek konservasi, pendekatan yurisdiksi, inisiatif sektoral, kolaborasi
multi-pemangku kepentingan atau komunitas, atau penguatan skema sertifikasi .
Terbatas: Memberikan contoh kegiatan kepada pemangku kepentingan, tetapi tidak ada rincian/ hanya diberikan rincian yang sangat terbatas atau
tidak secara jelas difokuskan pada pengurangan hasil negatif lingkungan atau sosial yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit; atau data
antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0,5 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
[1 poin] Ya: Laporan keberlanjutan yang dipublikasikan, pembaruan perkembangan atau laporan tahunan / keberlanjutan terintegrasi dalam dua
tahun terakhir (yaitu dapat diterbitkan dalam tahun penilaian dikurangi dua tahun dan tahun cakupan penilaian dikurangi tiga tahun). Laporan
tersebut harus mencakup aspek lingkungan dan sosial secara rinci.
[0,5 poin] Parsial: Pembaruan laporan / perkembangan yang diterbitkan antara dua dan tiga tahun terakhir
[0 poin] Tidak: Tidak ada laporan; atau laporan / pembaruan perkembangan yang diterbitkan lebih dari tiga tahun yang lalu; atau rincian terbatas
dalam laporan tahunan.
Sumber eksternal: database GRI http://database.globalreporting.org/search/
[1 poin] Ya: Laporan dalam satu atau lebih sistem pelaporan standar dalam dua tahun terakhir. (mis. laporan yang disiapkan sesuai dengan
standar GRI dan dipublikasikan di database GRI; atau perusahaan telah mengirimkan setidaknya satu kuesioner CDP).
[0,5 poin] Parsial: Menyatakan bahwa laporan telah disiapkan sesuai dengan standar GRI tetapi tidak ada laporan yang dipublikasikan di database
GRI; atau laporan telah dipublikasikan di database GRI tetapi tidak disiapkan sesuai dengan standar GRI; atau hanya anak perusahaan yang mengikuti
kriteria penilaian untuk 1 poin.
[0 poin] Tidak: Tidak ada standar pelaporan yang digunakan; atau melaporkan lebih dari dua tahun.
Sumber eksternal: GRI https://database.globalreporting.org/ ; Kuesioner pelaporan CDP Forests https://www.cdp.net/en/responses; atau platform
pelaporan dan pengungkapan lainnya yang akan dinilai berdasarkan kasus per kasus.

Tidak berlaku jika bukan anggota POIG.
Cakupan
Komprehensif: Laporan verifikasi POIG telah diterbitkan.
Tidak Mencukupi: Tidak ada laporan verifikasi POIG yang diterbitkan.
N.B. Opsi pelaporan terbatas tidak berlaku untuk indikator ini.
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
Sumber eksternal: POIG http://poig.org/the-poig-charter/poig-verification-assessments-reports/
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Penilaian risiko iklim tersedia
EG

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan telah melakukan dan menerbitkan penilaian risiko terkait iklim termasuk: dampak aktual dan potensial bagi perubahan
iklim oleh perusahaan; metrik, target, dan proses yang digunakan untuk menilai atau mengelola risiko iklim; tanggung jawab. Kuesioner CDP Climate
dapat diterima jika tersedia untuk umum.
Terbatas: Hanya ringkasan dari penilaian risiko yang tersedia.
Tidak Mencukupi: Tidak ada penilaian atau ringkasan risiko terkait iklim yang tersedia.
N.B. Lihat informasi dan panduan lebih lanjut tentang cara melakukan penilaian risiko iklim di situs web TCFD (https://www.fsbtcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations/).
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan perkembangan dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi. Poin tambahan
untuk verifikasi eksternal berdasarkan RSPO / POIG tidak berlaku untuk indikator ini karena tidak termasuk dalam Prinsip dan Kriteria RSPO / Piagam
POIG.
[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 mencukupi.
Sumber eksternal: POIG http://poig.org/the-poig-charter/poig-verification-assessments-reports/

Landbank, peta, dan keterlacakan
ID

Indikator

13

Total area lahan yang
dikelola / dikendalikan untuk
tanaman kelapa sawit (ha)
ES

Kriteria Penilaian
Tidak berlaku untuk pengolah/ pedagang.
[1 poin] Ya: Total landbank yang dikelola / dikendalikan oleh perusahaan untuk kelapa sawit (biasanya termasuk areal yang ditanami, areal yang
belum ditanami, dan areal yang dikonservasi dan petani terasosiasi/plasma, dapat juga mencakup infrastruktur atau tanaman lain jika dinyatakan
dengan jelas).
[0,5 poin] Parsial: Hanya menyediakan total landbank termasuk tanaman lain tetapi areal untuk kelapa sawit tidak jelas; atau data yang diberikan
tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau angka yang terlalu rumit untuk dihitung; atau angka kontradiktif yang
diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama); atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau gambar yang disediakan area agregat yang dikendalikan
oleh perusahaan dan pemasok swadayanya.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Misalnya, jika Laporan Tahunan menyatakan 20.000 ha
ditanam dan Laporan Keberlanjutan menyebutkan angkanya berbeda (lebih atau kurang) 1.000 ha dari 20.000 ha, maka ini dianggap angka yang
kontradiktif.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.1.8 Total lahan yang dikuasai / dikelola untuk budidaya kelapa sawit (autosum).
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Total area penanaman
kelapa sawit
ES

Tidak berlaku hanya untuk pengolah/ pedagang.

Area penanaman petani
(smallholder)
plasma/terasosiasi (ha)
ES

Tidak berlaku jika tidak ada petani plasma/terasosiasi atau jika hanya pengolah/pedagang.

Area yang belum ditanami
(area yang disiapkan untuk
penanaman di masa depan)
(ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Area yang disisihkan untuk
keperluan konservasi,
termasuk kawasan Nilai
Konservasi Tinggi (HCV; High
Conservation Value) (ha)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Total area yang ditanami kelapa sawit, termasuk perkebunan/inti dan area petani terasosiasi/plasma, jika ada.
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun; atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau
angka yang terlalu rumit untuk dihitung; atau angka kontradiktif yang diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau gambar yang menyediakan area agregat yang
dikendalikan oleh perusahaan dan pemasok swadayanya.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Misalnya, jika Laporan Tahunan menyatakan 20.000 ha
ditanam dan Laporan Keberlanjutan menyebutkan angkanya berbeda (lebih atau kurang) 1.000 ha dari 20.000 ha, maka ini dianggap angka yang
kontradiktif.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.1.2 Total lahan yang dikendalikan/dikelola untuk budidaya kelapa sawit, telah ditanami. RSPO ACOP 2019 (maks 0,5
poin) 2.1.2 Total lahan yang dikuasai atau dikelola untuk budidaya kelapa sawit – telah ditanami dan dibangun infrastruktur.
[1 poin] Ya: Total areal petani plasma/terasosiasi yang ditanami kelapa sawit.
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun; atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau
angka yang terlalu rumit untuk dihitung; atau angka kontradiktif yang diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Misalnya, jika Laporan Tahunan menyatakan 20.000 ha
ditanam dan Laporan Keberlanjutan menyebutkan angkanya berbeda (lebih atau kurang) 1.000 ha dari 20.000 ha, maka ini dianggap angka yang
kontradiktif.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.1.6 Total lahan di bawah petani terasosiasi/plasma bersertifikat dan 2.1.7 Total lahan di bawah petani
terasosiasi/plasma tidak bersertifikat.
[1 poin] Ya: Area yang belum ditanami tetapi telah ditetapkan untuk penanaman pohon kelapa sawit di masa depan, atau yang telah
mendapatkan izin yang diperlukan untuk penanaman pohon kelapa sawit (mis. memperoleh HGU di Indonesia).
[0,5 poin] Parsial: Terminologi tidak jelas (yaitu menyatakan "tidak dapat ditanam" atau "tidak ditanam termasuk infrastruktur"); atau data yang
diberikan tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau angka yang terlalu rumit untuk dihitung; atau angka kontradiktif yang
diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama); atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Misalnya, jika Laporan Tahunan menyatakan 20.000 ha
ditanam dan Laporan Keberlanjutan menyebutkan angkanya berbeda (lebih atau kurang) 1.000 ha dari 20.000 ha, maka ini dianggap angka yang
kontradiktif.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.1.3 Total area yang belum ditanami
[1 poin] Ya: Area yang disisihkan untuk konservasi, termasuk area HCV, area HCS, dan area lain seperti lahan gambut, lereng curam, dll.
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun; atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau
angka yang terlalu rumit untuk dihitung; atau angka kontradiktif yang diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau gambar yang menyediakan agregat area yang disisihkan
oleh perusahaan dan pemasoknya.

N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%. Misalnya, jika Laporan Tahunan menyatakan 20.000 ha
ditanam dan Laporan Keberlanjutan menyebutkan angkanya berbeda (lebih atau kurang) 1.000 ha dari 20.000 ha, maka ini dianggap angka yang
kontradiktif.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.1.4 Total lahan yang ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan HCV; 2.1.5 Penyisihan kawasan konservasi lainnya,
tidak termasuk kawasan HCV.
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Peta perkebunan/ Unit
manajemen
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Peta petani
terasosiasi/plasma
ES

Tidak berlaku jika tidak ada petani terasosiasi/plasma atau jika hanya pengolah/pedagang.

Nama dan lokasi dari semua
perkebunan pemasok pihak
ketiga
ES

Tidak berlaku jika tidak ada pemasok atau jika hanya memiliki petani.

[1 poin] Ya: Memiliki nama dan peta referensi geografis yang dengan jelas menunjukkan batas-batas perkebunan (mis. shapefile atau KML) untuk
semua perkebunan; atau menetapkan bahwa peta mewakili 100% situs konsesi di RSPO ACOP. Informasi harus ada di satu atau dua tempat daripada
tersebar di banyak tempat.
[0,5 poin] Parsial: Memiliki nama dan peta referensi geografis untuk beberapa perkebunan; atau tidak jelas apakah semua perkebunan; atau
hanya file gambar statis yang menunjukkan lokasi semua/beberapa perkebunan; atau hanya beberapa koordinat yang tidak menunjukkan batas
perkebunan; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau file gambar statis tidak pada skala lokal (yaitu tidak
dapat menentukan secara akurat di mana lokasi perkebunan terletak) atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
N.B. Jika secara jelas menyatakan tidak ada perluasan di landbank maka peta boleh berumur lebih dari dua tahun untuk poin penuh.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018 5.1 Peta konsesi; Deklarasi peta; 5.2 konsesi diperoleh atau perubahan kepemilikan; RSPO ACOP 2019 5.1
Apakah perusahaan Anda telah mengirimkan peta konsesi ke RSPO dalam siklus ACOP sebelumnya ?; 5.2 konsesi diperoleh atau perubahan
kepemilikan; Konsesi kelapa sawit Global Forest Watch; GeoRSPO http://www.rspo.org/geo-rspo.
[1 poin] Ya: Peta referensi geografis (shapefile atau KML) untuk semua perkebunan petani terasosiasi.
[0,5 poin] Parsial: Peta referensi geografis untuk beberapa perkebunan petani terasosiasi; tidak jelas apakah semua petani terasosiasi; atau hanya
memiliki file gambar yang menunjukkan lokasi semua/beberapa petani terasosiasi; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau jika file gambar statis tidak dalam skala lokal (yaitu tidak
dapat menentukan secara akurat di mana lokasi estate) atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
N.B. Jika secara jelas menyatakan tidak ada perluasan di landbank maka peta boleh berumur lebih dari dua tahun untuk poin penuh.
Sumber eksternal: GeoRSPO http://www.rspo.org/geo-rspo.
[1 poin] Ya: Nama laporan dan peta referensi geografis yang dengan jelas menunjukkan batas-batas perkebunan (mis. shapefile atau KML) untuk
semua perkebunan pemasok dalam supply chain. Informasi harus ada di satu atau dua tempat daripada tersebar di banyak tempat.
[0,5 poin] Parsial: Hanya melaporkan sebagian dari informasi ini; atau tidak jelas apakah semua yang memasok perkebunan; atau hanya memiliki
file gambar yang menunjukkan lokasi lokal dari semua / beberapa perkebunan; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

21

22

23

24

25

Jumlah pabrik yang dimiliki
oleh perusahaan
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Nama dan lokasi pabrik yang
dimiliki oleh perusahaan
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Jumlah (atau persentase)
pabrik milik perusahaan yang
bersumber dari operasi milik
perusahaan dan / atau pihak
ketiga
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Melaporkan total volume
(atau persentase) yang
bersumber dari pabrik milik
perusahaan yang berasal dari
operasi milik perusahaan dan
/ atau pihak ketiga
ES
Jumlah pabrik pemasok dari
pihak ketiga
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

[1 poin] Ya: Jumlah pabrik yang dimiliki oleh perusahaan.
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun; atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasional perusahaan yang diketahui; atau
angka yang diterbitkan dari periode waktu yang sama (yaitu tahun yang sama) bersifat kontradiktif.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Angka kontradiktif adalah angka yang menyimpang satu sama lain lebih dari 5%.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.6.1 Jumlah Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang beroperasi; Penanam Bersertifikasi RSPO
https://www.rspo.org/certification/principles-and-criteria-assessment-progress; One Oil Palm Maps http://www.oneoilpalm.com/one-oil-palmmaps-directory/.
[1 poin] Ya: Nama dan koordinat atau alamat yang mampu menghasilkan lokasi di Google Maps; atau nama dan peta georeferensi (mis. shapefile,
KML, dll.) untuk semua pabrik (informasi cocok dengan jumlah pabrik yang dilaporkan oleh perusahaan (tanggal)).
[0,5 poin] Parsial: Seperti di atas, tetapi hanya untuk beberapa pabrik; atau hanya gambar statis yang menunjukkan lokasi semua pabrik; atau
hanya nama pabrik; atau tidak ada sumber tanggal yang menunjukkan jumlah pabrik yang dikendalikan (yaitu menerima poin nol untuk indikator di
atas); atau tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau jika file gambar statis tidak pada skala lokal (yaitu tidak dapat menentukan secara akurat dimana pabrik
berada) atau teks pada gambar tidak dapat dibaca.
Sumber eksternal: Global Forest Watch - pabrik minyak kelapa sawit dan pabrik RSPO; GeoRSPO http://www.rspo.org/geo-rspo.
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan jumlah (atau persentase) pabrik milik perusahaan yang mengambil FFB (Fresh fruit bunches) dari perkebunan
milik perusahaan dan jumlah (atau persentase) pabrik milik perusahaan yang mengambil FFB dari perkebunan pihak ketiga (jika berlaku).
[0,5 poin] Parsial: Data yang diberikan tidak mencakup ruang lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau tidak melaporkan salah satu jika
memiliki keduanya; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan total volume FFB yang bersumber dari PKS milik perusahaan yang berasal dari perkebunan milik perusahaan
dan total volume FFB yang bersumber dari PKS milik perusahaan yang berasal dari perkebunan pihak ketiga (jika ada).
[0,5 poin] Parsial: Data yang diberikan tidak mencakup ruang lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau hanya melaporkan volume untuk
satu jika memiliki keduanya; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari pabrik pemasok.
[1 poin] Ya: Jumlah semua pabrik pemasok pihak ketiga (pabrik yang memasok Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO; Crude Palm Oi) dan Inti Sawit
(PK;Palm Kernel)).
[0,5 poin] Parsial: Data antara dua dan lima tahun; atau data yang diberikan tidak mencakup lingkup operasi perusahaan yang diketahui (mis.
hanya mencakup satu negara); atau perkiraan data saja (mis. menyatakan bahwa sumber berasal dari lebih dari 100 pabrik).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
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Nama dan lokasi semua
pabrik pemasok pihak ketiga
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari pabrik pemasok.

Jumlah (atau persentase)
pabrik pemasok pihak ketiga
bersumber dari perkebunan
mereka sendiri dan / atau
perkebunan pihak ketiga
ES

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari pabrik pemasok.

Melaporkan total volume
(atau persentase) yang
bersumber dari pabrik
pemasok pihak ketiga yang
berasal dari operasi pabrik
pemasok sendiri dan / atau
pihak ketiga
ES
Total volume (atau
persentase) yang bersumber
untuk kilang yang berasal
dari pedagang perantara dan
/ atau penyuling daripada
langsung dari pabrik
ES
Komitmen terikat waktu
untuk mencapai 100%
keterlacakan ke tingkat
pabrik
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memasok dari pabrik pemasok.

[1 poin] Ya: Nama dan koordinat; atau alamat yang dapat dilihat di Google Maps; atau nama dan peta referensi geografis (mis. shapefile, KML)
untuk semua pabrik pemasok. Informasi harus sesuai dengan jumlah pabrik yang dilaporkan oleh perusahaan.
[0,5 poin] Parsial: Seperti di atas, tetapi hanya untuk beberapa pabrik; atau gambar statis yang menunjukkan lokasi semua pabrik; atau hanya
nama pabrik; atau informasi yang tidak jelas diberikan pada poin-poin di atas; atau tidak ada sumber tanggal yang menunjukkan jumlah pabrik
pemasok (yaitu menerima poin nol untuk indikator di atas).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau file gambar statis tidak pada skala lokal (yaitu tidak dapat menentukan secara akurat di mana lokasi pabrik
pengolahan); atau teks pada gambar tidak dapat dibaca
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan jumlah (atau persentase) pabrik pemasok dalam supply chainnya yang bersumber dari perkebunan pemasok
sendiri dan jumlah pabrik pemasok yang bersumber dari perkebunan pihak ketiga (jika ada).
[0,5 poin] Parsial: Data yang diberikan tidak mencakup ruang lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau tidak melaporkan salah satu jika
memiliki keduanya; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan total volume FFB yang dipasok oleh pabrik pemasok dari pihak ketiga yang berasal dari operasi pemasok itu
sendiri dan total volume FFB yang bersumber dari pabrik pemasok pihak ketiga yang berasal dari pihak ketiga (jika ada).
[0,5 poin] Parsial: Data yang diberikan tidak mencakup ruang lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau hanya melaporkan volume untuk
satu jika memiliki keduanya; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

Tidak berlaku jika bukan penyuling atau jika hanya mengambil langsung dari pabrik.
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan total (atau persentase) volume yang dipasok untuk kilang yang berasal dari pedagang perantara dan/atau
penyuling, bukan langsung dari pabrik.
[0,5 poin] Parsial: Data yang diberikan tidak mencakup ruang lingkup operasi perusahaan yang diketahui; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

Tidak berlaku jika bukan penghancur/penyuling/ pedagang atau hanya sumber dari pabrik sendiri.
[1 poin] Ya: Komitmen terikat waktu untuk 100% keterlacakan ke pabrik (atau 100% keterlacakan ke pabrik minyak kelapa sawit dalam supply
chain); atau sudah 100% dapat dilacak (harus dilaporkan dalam dua tahun terakhir); atau sudah 100% Identity Preserved.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen terhadap ketertelusuran kurang dari 100%; atau komitmen tidak terikat waktu; atau berada di masa lalu dan belum
pernah bertemu; atau komitmen tidak mencakup semua sumber.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Persentase pasokan yang
dapat dilacak ke tingkat
pabrik
ESG

Tidak berlaku jika bukan pengolah/penyuling/pedagang atau jika hanya bersumber dari pabrik sendiri.

Komitmen terikat waktu
untuk mencapai 100%
keterlacakan ke tingkat
perkebunan
ESG

Tidak berlaku jika hanya seorang penanam, atau jika hanya bersumber dari perkebunan sendiri.

Persentase pasokan tandan
buah segar (FFB; Fresh fruit
bunches) ke pabrik sendiri
yang dapat dilacak ke tingkat
perkebunan
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik atau jika hanya bersumber dari perkebunan sendiri.

Cakupan
Untuk operasi hilir, persentase keseluruhan dari pasokan minyak kelapa sawit (Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO; Crude Palm Oil) dan Minyak Inti
Sawit (PK; Palm Kernel) dapat dilacak ke pabrik (atau persentase keterlacakan ke pabrik untuk penyulingan dan pabrik penghancur inti). Tidak ada
poin yang diberikan jika data lebih dari dua tahun atau tidak bertanggal.
Penilaian
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase volume yang dapat dilacak ke tingkat pabrik (mis. 0,4 poin diberikan untuk
perusahaan yang 40% dapat dilacak ke pabrik).
[1 poin] Ya: 100% dapat dilacak.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% dapat dilacak.
[0 poin] Tidak: 0% dapat dilacak.
[+] 1 poin: Perusahaan diberikan 1 poin tambahan jika data ketertelusuran mereka diverifikasi secara eksternal (termasuk melalui badan sertifikasi).
[1 poin] Ya: Komitmen terikat waktu untuk 100% keterlacakan ke perkebunan (atau 100% keterlacakan FFB); atau sudah 100% dapat dilacak
(harus dilaporkan dalam dua tahun terakhir); atau sudah 100% Identity Preserved.
[0,5 poin] Parsial: Berkomitmen pada ketertelusuran kurang dari 100%; atau tidak terikat waktu; atau di masa lalu dan belum pernah bertemu;
atau pernyataan tidak jelas yang tidak menentukan tingkat perkebunan atau pertanian; atau komitmen tidak mencakup semua sumber.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Untuk pabrik milik perusahaan (operasi hulu), persentase keseluruhan dari pasokan FFB dapat dilacak ke perkebunan, termasuk petani dan pemasok,
jika ada. Poin penuh diberikan jika perusahaan bersertifikasi 100% sebagai RSPO Identity Preserved (IP); jika sebagian persentase bersertifikasi IP
RSPO dihitung dari total landbank. Tidak ada poin yang diberikan jika data lebih dari dua tahun atau tidak bertanggal.
Penilaian
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase FFB dari pabrik sendiri yang dapat dilacak ke tingkat perkebunan (mis. 0,4 poin
diberikan untuk perusahaan yang 40% dapat ditelusuri ke tingkat perkebunan untuk pabrik mereka sendiri).
[1 poin] Ya: 100% dapat dilacak.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% dapat dilacak.
[0 poin] Tidak: 0% dapat dilacak.
[+] 1 poin: Perusahaan mendapatkan 1 poin tambahan jika ketertelusuran data mereka diverifikasi secara eksternal (termasuk melalui badan
sertifikasi, atau jika salah satu pabrik perusahaan memiliki sertifikasi Identity Preserved).
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Persentase pasokan dari
pabrik pihak ketiga yang
dapat dilacak ke tingkat
perkebunan
ESG

Tidak berlaku jika bukan pengolah/penyuling/pedagang atau hanya bersumber dari pabrik sendiri.

Menerbitkan data
ketertelusuran di tingkat
penyulingan
ESG

Tidak berlaku jika bukan penyuling.

Menerbitkan data
ketertelusuran di tingkat
penghancuran
ESG

Tidak berlaku jika bukan pengolah.

Cakupan
Untuk operasi hilir, persentase keseluruhan pasokan FFB atau pasokan minyak kelapa sawit (Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO; Crude Palm Oil) dan
minyak Inti Sawit (PK) dari pabrik pihak ketiga dapat dilacak ke perkebunan.
Penilaian
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase FFB dari pabrik pemasok yang dapat dilacak ke tingkat perkebunan (mis. 0,4 poin
diberikan untuk perusahaan yang 40% dapat dilacak dari pabrik pemasok ke tingkat perkebunan).
[1 poin] Ya: 100% dapat dilacak.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% dapat dilacak.
[0 poin] Tidak: 0% dapat dilacak; atau data lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.
[+] 1 poin: Perusahaan diberikan 1 poin tambahan jika ketertelusuran data mereka diverifikasi secara eksternal (termasuk melalui badan sertifikasi).
Cakupan
Komprehensif: Perusahaan mempublikasikan persentase pasokan yang dapat dilacak ke tingkat perkebunan per kilang untuk semua kilang.
Terbatas: Perusahaan hanya mempublikasikan persentase pasokan FFB yang dapat dilacak ke tingkat pabrik; atau mempublikasikan keterlacakan ke
tingkat perkebunan tetapi tidak untuk semua kilang.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan perkembangan dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Cakupan
Komprehensif: Perusahaan mempublikasikan persentase pasokan yang dapat dilacak ke tingkat perkebunan per penghancur untuk semua fasilitas
penghancur.
Terbatas: Perusahaan hanya mempublikasikan persentase pasokan FFB yang dapat dilacak ke tingkat pabrik; atau mempublikasikan ketertelusuran
ke tingkat perkebunan tetapi tidak untuk semua fasilitas peremukan.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

Standar Sertifikasi
ID

Indikator

Kriteria Penilaian
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Anggota Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO)
ESG

Cakupan
Komprehensif: Seluruh perusahaan / grup adalah anggota RSPO.
Terbatas: Hanya anak perusahaan / anak perusahaan yang menjadi anggota.
Tidak Mencukupi: Tidak ada perusahaan atau anak perusahaan kelapa sawitnya yang menjadi anggota; atau keanggotaan RSPO saat ini
ditangguhkan (jika perusahaan ditangguhkan dari RSPO, hal itu masih dinilai berdasarkan indikator RSPO).
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0,75 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
Sumber eksternal: https://rspo.org/members/al
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Bersertifikasi RSPO dalam
waktu tiga tahun setelah
bergabung dengan RSPO
atau pada November 2010
untuk perusahaan yang
bergabung sebelum
finalisasi sistem sertifikasi
RSPO pada November 2007
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan baru menjadi anggota RSPO dalam tiga tahun terakhir.

Mengirimkan Komunikasi
Perkembangan Tahunan
(ACOP; Annual
Communication of
Progress) RSPO terbaru
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan bergabung dengan RSPO dalam tahun ini dan tidak perlu mengajukan ACOP.
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Cakupan
Komprehensif: Tersertifikasi dalam waktu tiga tahun atau sebelum November 2010. Jika tidak ada pabrik yang dibangun saat bergabung, maka
dinilai dari tahun saat pabrik dibangun; atau jika memiliki alasan yang sah mengapa tidak bisa mendapatkan sertifikasi tepat waktu maka poin
diberikan dengan penjelasan. Jika hanya pedagang, maka tanggal sertifikasi supply chain pertama kali yang akan dinilai.
Terbatas: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota dan disertifikasi dalam tiga tahun atau sebelum November 2010.
Tidak Mencukupi: Tidak tersertifikasi dalam tiga tahun.
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0,75 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018 4.1 Tahun sertifikasi perkebunan RSPO pertama (direncanakan atau dicapai); (prosesor) 3.1 Tahun sertifikasi
supply chain pertama (direncanakan atau dicapai); ACOP RSPO 2019 4.1 Tahun berapa dicapai oleh perusahaan (atau berencana untuk mencapai)
sertifikasi P&C RSPO pertamanya ?; 3.1 Tahun berapa perusahaan Anda mencapai / memperoleh (atau mengharapkan untuk mencapai /
memperoleh) sertifikasi supply chain RSPO atau lisensi pedagang RSPO/lisensi distributor?
[1 poin] Ya: ACOP terakhir dikirim.
[0,5 poin] Parsial: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota dan telah mengirimkan ACOP terbarunya.
[0 poin] Tidak: ACOP tidak diserahkan (jika perusahaan ditangguhkan dari RSPO, indikator masih dinilai).
Sumber eksternal: https://rspo.org/members/acop.
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Mencantumkan semua
negara dan wilayah tempat
beroperasi dalam
Komunikasi Perkembangan
Tahunan (ACOP) RSPO
terbaru
ESG

Tidak berlaku jika perusahaan bergabung dengan RSPO pada tahun tersebut dan tidak harus menyerahkan ACOP, atau jika hanya
prosesor/pedagang.

Persentase area (ha) yang
bersertifikat RSPO
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Persentase pabrik yang
bersertifikat RSPO
ESG

Tidak berlaku jika tidak memiliki pabrik.

Rencana yang terikat waktu
untuk mencapai 100%
sertifikasi RSPO untuk
perkebunan dan pabrik
dalam lima tahun, atau
mencapai 100% sertifikasi
RSPO untuk perkebunan
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/penyuling/pedagang.

[1 poin] Ya: Semua lokasi yang dilaporkan perusahaan beroperasi sebagai penanam kelapa sawit dilaporkan dalam ACOP. Ini harus diverifikasi
melalui pelaporan di situs web perusahaan.
[0,5 poin] Parsial: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota dan telah melaporkan semua lokasi di mana anak perusahaan itu beroperasi.
[0 poin] Tidak: Negara atau provinsi tidak dilaporkan; atau ACOP terbaru tidak dipublikasikan (jika perusahaan ditangguhkan dari RSPO, masih
dinilai berdasarkan indikator); atau bukan anggota RSPO.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.3.1 Indonesia - Harap sebutkan provinsi mana; 2.3.2 Malaysia - sebutkan negara bagian mana; 2.3.3 Lainnya sebutkan negara mana.
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase area yang disertifikasi RSPO (yaitu 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki
40% area bersertifikasi RSPO). Data harus diambil dalam dua tahun terakhir. Jika persentase tidak tersedia, dapat dihitung dengan membagi total
landbank dengan total area bersertifikasi RSPO menggunakan angka dari sumber yang sama, atau menggunakan total area bersertifikat di bawah
Sertifikasi P&C RSPO (ACOP 2.2.2) dibagi dengan total area lahan yang dikendalikan/dikelola untuk budidaya minyak kelapa sawit (ACOP 2.1.8).
Indikator mengacu pada landbank yang dikendalikan secara langsung (yaitu tidak termasuk petani swadaya dan pemasok luar buah terasosiasi).
[1 poin] Ya: 100% bersertifikat.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% bersertifikat.
[0 poin] Tidak: 0% bersertifikat; atau angka persentase tidak dapat dihitung dengan menggunakan data yang tersedia; atau tidak jelas apakah
angka tersebut mencakup semua operasi dan / atau termasuk pemasok; atau data lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2019 2.2.2 Total lahan bersertifikasi di bawah Sertifikasi P&C RSPO, tidak termasuk petani terasosiasi; 2.2.2.1
Sertifikasi perkembangan - lahan di bawah Sertifikasi P&C RSPO, tidak termasuk petani terasosiasi; https://www.rspo.org/certification/principlesand-criteria-assessment-progress.
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase pabrik yang bersertifikasi RSPO (yaitu 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang 40%
pabriknya bersertifikat RSPO). Data harus diambil dalam dua tahun terakhir.
[1 poin] Ya: 100% bersertifikat.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% bersertifikat.
[0 poin] Tidak: 0% bersertifikat; atau data lebih dari dua tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2.6.2 Jumlah Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang tersertifikasi; Penanam bersertifikasi RSPO
https://www.rspo.org/certification/principles-and-criteria-assessment-progress.
[1 poin] Ya: Target dalam lima tahun atau sudah terpenuhi.
[0,5 poin] Parsial: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota RSPO, dan target dalam lima tahun atau sudah terpenuhi.
[0 poin] Tidak: Target selama lima tahun; atau target meleset.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 4.2 Tahun diharapkan mencapai 100% sertifikasi RSPO perkebunan dan pabrik.
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Tahun yang diharap dapat
mencapai 100% sertifikasi
RSPO dari semua fasilitas
pengolahan produk sawit
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller.

Persentase petani
terasosiasi/plasma (ha)
bersertifikat RSPO
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika tidak ada petani terasosiasi.

Rencana terikat waktu
untuk mencapai 100%
sertifikasi RSPO untuk
petani terasosiasi/
plasma/terkait dan
pemasok luar buah
(outgrower) dalam lima
tahun atau target sudah
tercapai
ESG
Persentase pasokan FFB
(ton) dari petani
swadaya/pemasok luar
buah/pemasok FFB pihak
ketiga yang bersertifikasi
RSPO
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika tidak memiliki petani terasosiasi/plasma/terkait atau pemasok luar buah.

[1 poin] Ya: Tahun target ditentukan atau sudah memenuhi target.
[0,5 poin] Parsial: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota RSPO, dan menarget tahun tertentu atau sudah memenuhi target.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Sumber eksternal: RSPO ACOP (prosesor) 3,3 Tahun diharapkan mencapai 100% sertifikasi RSPO dari semua fasilitas pengolahan produk sawit.
Penilaian
Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase petani terasosiasi/plasma bersertifikasi RSPO (yaitu 0,4 poin diberikan untuk
perusahaan yang memiliki 40% skema / petani plasma bersertifikasi RSPO).
[1 poin] Ya: 100% bersertifikat.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% bersertifikat.
[0 poin] Tidak: 0% bersertifikat; atau data diambil lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018: 2.1.6 Total lahan di bawah Petani Terasosiasi/Plasma bersertifikasi (hektar), 2.1.7 Total lahan di bawah petani
terasosiasi/plasma tidak bersertifikat; RSPO ACOP 2019: 2.2.3.1 Sertifikasi perkembangan- lahan di bawah petani terasosiasi.
[1 poin] Ya: Target dalam lima tahun atau sudah terpenuhi.
[0,5 poin] Parsial: Hanya anak perusahaan yang menjadi anggota RSPO, dan target dalam lima tahun atau sudah terpenuhi.
[0 poin] Tidak: Target lewat dari lima tahun; atau target meleset.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 4.3 Tahun yang diharapkan dapat mencapai 100% sertifikasi RSPO untuk Petani Skema/Plasma terkait dan Pemasok
Luar Buah.

Tidak berlaku jika hanya pengolah/penyuling/pedagang atau jika tidak ada pemasok swadaya, termasuk petani swadaya, pemasok
luar buah termasuk petani terkait, atau pemasok pihak ketiga lainnya.
Penilaian
Perusahaan diberi hadiah hingga 1,0 poin berdasarkan persentase FFB dari petani swadaya/pemasok luar buah/pemasok FFB pihak ketiga yang
bersertifikat RSPO (yaitu 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40% FFB mereka dari petani swadaya/pemasok luar buah/pemasok FFB
pihak ketiga pihak yang bersertifikat RSPO).
[1 poin] Ya: 100% bersertifikat.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% bersertifikat.
[0 poin] Tidak: 0% bersertifikat.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018 2.5.3 Petani swadaya; 2.5.4 Pemasok Luar Buah; 2.5.5 Pemasok pihak ketiga lainnya Total volume FFB yang
dipasok; RSPO ACOP 2019 2.5.4 Petani swadaya; 2.5.5 Pemasok Luar Buah; 2.5.6 Pemasok pihak ketiga lainnya Total volume FFB yang dipasok.
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Persentase dari semua
minyak kelapa sawit dan
produk minyak kelapa sawit
yang ditangani/
diperdagangkan / diproses
(ton) yang bersertifikat
RSPO
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller.

Menjual atau memproses /
memperdagangkan minyak
kelapa sawit bersertifikasi
RSPO melalui supply chain
Tersendiri atau Identity
Preserved
ESG

Tidak berlaku jika hanya seorang penanam.

Tersertifikasi Minyak Kelapa
Sawit Berkelanjutan
Indonesia (ISPO) (100%)
ESG

Tidak berlaku jika hanya pengolah/penyuling/pedagang atau jika tidak beroperasi di Indonesia.

Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin berdasarkan persentase semua minyak kelapa sawit dan produk minyak kelapa sawit yang
ditangani/diperdagangkan/diproses yang bersertifikat RSPO (yaitu 0,4 poin diberikan untuk perusahaan yang memiliki 40% dari semua minyak
kelapa sawit dan produk minyak kelapa sawit yang ditangani / diperdagangkan / diproses yang bersertifikat RSPO).
[1 poin] Ya: 100% bersertifikat.
[0,01-0,99 poin] Parsial: 1-99% bersertifikat.
[0 poin] Tidak: 0% bersertifikat; atau data lebih dari dua tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP (prosesor) 2.2.5 Total volume semua minyak kelapa sawit dan produk minyak kelapa sawit yang
ditangani/diperdagangkan/diproses dalam setahun; 2.3 Volume ditangani/diperdagangkan/diproses pada tahun bersertifikasi RSPO (ton).
[1 poin] Ya: Menjual (atau memproses/memperdagangkan jika hanya pedagang) minyak kelapa sawit Tersendiri dan/atau Identity Preserved. Bisa
dikombinasikan dengan yang lain.
[0 poin] Tidak: Tidak menjual/memproses/memperdagangkan minyak kelapa sawit Tersendiri dan/atau Identity Preserved; atau data lebih dari
dua tahun, atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018 (P / T): 2.3.4 tersendiri; 2.3.5 Identity Preserved; RSPO ACOP 2019 (P / T): 2.3 Tersendiri; 2.3 Identity Preserved
RSPO ACOP 2018 (Penanam): 3.1.1 Identity Preserved CSPO; 3.1.2 CSPO Tersendiri; 3.5.1 Identity Preserved CSPK; 3.5.2 CSPK Tersendiri RSPO ACOP
2019 (Penanam): 3.3 Identity Preserved / CSPO Tersendiri; 3.9 Identity Preserved / CSPK Tersendiri
Cakupan
Komprehensif: 100% operasi perusahaan (pabrik dan perkebunan) bersertifikat ISPO. Harus menyatakan bersertifikat daripada hanya diaudit atau
aktivitas serupa.
Terbatas: Beberapa operasi perusahaan bersertifikat ISPO.
Tidak Mencukupi: Tidak bersertifikat atau hanya laporan yang diaudit.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: ISPO http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=233&lang=en.

51

52

Tersertifikasi Malaysia
Sustainable Palm Oil
(MSPO)
ESG

Tersertifikasi di bawah
skema sertifikasi
keberlanjutan sukarela
(mis. ISCC, SAS, RSB)
ESG

Tidak berlaku jika tidak beroperasi di Malaysia, atau jika hanya seorang pedagang, tidak berlaku jika pedagang tidak memiliki
kepemilikan fisik atas produk yang diperdagangkan.
Cakupan
Komprehensif: 100% operasi perusahaan (pabrik dan perkebunan) bersertifikat MSPO (hanya dihitung sebagai satu jika pabrik dan perkebunan
berada di lokasi yang sama).
Terbatas: Beberapa operasi perusahaan (pabrik, perkebunan atau fasilitas) bersertifikat MSPO.
Tidak Mencukupi: Tidak bersertifikat atau hanya laporan saja yang diaudit.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: Penanam dan fasilitas pemrosesan bersertifikat MSPO https://www.mpocc.org.my/mspo-certification. Daftar Entitas
Tersertifikasi di Bawah MSPO: https://mspotrace.org.my/Opmc_list; Daftar Entitas Tersertifikasi Berdasarkan SCCS:
https://mspotrace.org.my/Sccs_list.
Cakupan
Komprehensif: Semua operasi minyak kelapa sawit perusahaan yang disertifikasi di bawah skema sukarela, termasuk ISCC, SAN, RSB, dan sertifikasi
organik.
Terbatas: Hanya bersertifikat IS0 14001; atau diaudit, tetapi belum disertifikasi dengan jelas.
Tidak Mencukupi: Anggota skema, tetapi belum disertifikasi atau diaudit.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: ISCC https://www.iscc-system.org/certificates/all-certificates/; Standar Pertanian Berkelanjutan https://www.rainforestalliance.org/business/solutions/certification/agriculture/certificate-search-public-summaries/; RSB https://rsb.org/certification/participatingoperators/.

Deforestasi dan Keanekaragaman Hayati
ID

Indikator

53

Komitmen untuk nol
deforestasi atau nol konversi
ekosistem alami
E
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Komitmen untuk nol
deforestasi atau nol konversi
ekosistem alami berlaku
untuk semua pemasok
E

Kriteria untuk
mendefinisikan deforestasi
E

Kriteris Penialaian
Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Ya: Perusahaan menetapkan komitmen untuk "tanpa/nol deforestasi" atau "tanpa/nol konversi" ekosistem alami; atau dengan jelas
menyatakan tidak akan mengembangkan HCV, HCS dan lahan gambut. Komitmen harus sudah dimulai pada 1 Jan 2020.
[0,5 poin] Sebagian: Perusahaan hanya menganut paham tanpa/nol deforestasi NET (mengakui bahwa sebagian hutan yang hilang dapat
diimbangi dengan restorasi hutan seperti melalui pembelian REDD +, offset atau mitigasi perbankan); atau memiliki komitmen nol deforestasi yang
tidak jelas; atau memiliki komitmen terikat waktu untuk nol deforestasi di masa depan.
[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 diterima, tetapi harus memenuhi persyaratan indikator. Misalnya, Deklarasi New York tentang
Hutan (NYDF; New York Declaration on Forests ) mengizinkan 1) pendekatan deforestasi tanpa NET yang lebih lemah. Indikator SPOTT ini
membutuhkan komitmen nol deforestasi, dan;
2) Berkomitmen hanya untuk mengakhiri hilangnya hutan pada tahun 2030. Indikator SPOTT ini mensyaratkan komitmen nol deforestasi
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Jan 2020 untuk poin penuh. Bagian parsial diperoleh untuk komitmen terikat waktu untuk menuju nol
deforestasi setelah 1 Jan 2020.

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Perusahaan menetapkan komitmen untuk "tanpa / nol deforestasi" atau "tanpa / nol konversi" ekosistem alami, atau untuk tidak
mengembangkan di HCV, HCS dan lahan gambut yang berlaku untuk semua pemasok (langsung dan tidak langsung). Komitmen harus sudah dimulai
padai 1 Jan 2020.
[0,5 poin] Sebagian: Perusahaan tidak memiliki / nol deforestasi bersih (mengakui bahwa sebagian hutan yang hilang dapat diimbangi dengan
restorasi hutan seperti melalui pembelian REDD +, offset atau mitigasi perbankan) yang berlaku untuk semua pemasok; atau tidak jelas komitmen
deforestasi yang berlaku untuk semua pemasok; atau komitmen nol-deforestasi hanya berlaku untuk beberapa pemasok; atau hanya memiliki
komitmen terikat waktu untuk sourcing dari pemasok dengan kebijakan nol deforestasi di masa depan.
[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 diterima, tetapi harus memenuhi persyaratan indikator. Misalnya, Deklarasi New York tentang
Hutan (NYDF; New York Declaration on Forests) mengizinkan 1) pendekatan deforestasi tanpa NET yang lebih lemah. Indikator SPOTT ini
membutuhkan komitmen nol deforestasi, dan;
2) Berkomitmen hanya untuk mengakhiri hilangnya hutan pada tahun 2030. Indikator SPOTT ini mensyaratkan komitmen nol-deforestasi
dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Jan 2020 untuk mendapatkan poin penuh. Poin parsial diperoleh untuk komitmen terikat waktu menuju
nol deforestasi setelah 1 Jan 2020.
[1 poin] Ya: Menentukan kriteria atau tipe hutan / kawasan yang tidak akan terdeforestasi (mis. hutan primer, Bentang Alam Hutan Utuh (IFL;
Intact Forest Landscapes), hutan sekunder, hutan terganggu, kawasan HCS, kawasan HCV, dll.) Dan menentukan tanggal cut-off setelah deforestasi,
atau konversi tidak akan diterima. Tidak ada poin yang diberikan jika tidak ada komitmen untuk tidak melakukan deforestasi.
[0,5 poin] Parsial: Hanya menentukan kriteria / jenis hutan / kawasan yang tidak akan terdeforestasi atau tanggal cut-off.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Bukti dalam pemantauan
deforestasi
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Bukti dalam pemantauan
deforestasi dalam operasi
pemasok

Tidak berlaku jika tidak ada pemasok, termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Jumlah deforestasi ilegal /
ketidakpatuhan yang
tercatat dalam operasional
perusahaan
E
Jumlah deforestasi ilegal /
ketidakpatuhan yang
tercatat dalam operasi
pemasok
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Menentukan bagaimana deforestasi dipantau (yaitu bagaimana memantau perambahan), termasuk sejauh mana area yang dipantau
dan jangka waktu tertentu.
Terbatas: Metodologi, luasan area yang dipantau untuk deforestasi, dan / atau jangka waktu tidak jelas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Indikator ini menitikberatkan pada semua deforestasi yang terjadi di wilayah operasional perusahaan baik oleh sendiri maupun oleh pihak
ketiga.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Cakupan
Komprehensif: Menentukan bagaimana deforestasi dipantau (yaitu bagaimana memantau perambahan), termasuk sejauh mana area yang dipantau
dan kerangka waktu.
Terbatas: Metodologi, luasan area yang dipantau untuk deforestasi, dan / atau jangka waktu tidak jelas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Indikator ini berfokus pada semua deforestasi yang terjadi di wilayah operasional pemasok baik secara pribadi maupun oleh pihak ketiga.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[1 poin] Ya: Laporan area deforestasi ilegal atau tidak patuh yang tercatat di seluruh wilayah operasional perusahaan (area bisa nol)
[0,5 poin] Parsial: Data yang dilaporkan mencakup kurang dari wilayah operasional perusahaan.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.

Tidak berlaku jika perusahaan hanya mengambil sumber dari perkebunan sendiri.
[1 poin] Ya: Laporan area deforestasi ilegal atau ketidakpatuhan yang dicatat dalam wilayah operasional pemasok perusahaan (area bisa nol).
[0,5 poin] Parsial: Data yang dilaporkan tidak mencakup seluruh wilayah operasional pemasok; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
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Komitmen untuk pemulihan
ketidakpatuhan deforestasi /
konversi
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Komitmen untuk
memulihkan deforestasi /
konversi yang tidak patuh,
berlaku untuk semua
pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
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Menerapkan pendekatan
atau yurisdiksi tingkat
lanskap
ES
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Komitmen untuk melakukan
konservasi keanekaragaman
hayati
E

[1 poin] Ya: Perusahaan berkomitmen untuk memulihkan ekosistem dan nilai-nilainya ke kondisi sebelumnya dan / atau memberikan kompensasi
yang sesuai untuk memulihkan nilai-nilai ini jika terjadi deforestasi atau konversi yang tidak sesuai dalam operasi perusahaan. Komitmen harus
menetapkan cut-off di mana deforestasi atau konversi tidak akan diterima dan harus mencakup semua ketidakpatuhan (yaitu tidak hanya restorasi
HCV tanpa penilaian HCV sebelumnya, sesuai prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO).
[0,5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau tidak menyertakan tanggal cut-off, atau komitmen tidak mencakup semua ketidakpatuhan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Komitmen ini relevan dengan situasi di mana perusahaan mungkin telah gagal (secara tidak sengaja atau sengaja) untuk sepenuhnya
melaksanakan komitmennya terhadap nol deforestasi. Ini juga mencakup tanggung jawab untuk memulihkan kerugian masa lalu dalam situasi di
mana perusahaan membeli atau memperoleh hak pengelolaan atas tanah di mana deforestasi dilakukan oleh pemilik/manajer sebelumnya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memulihkan ekosistem dan nilai-nilainya ke kondisi sebelumnya dan / atau memberikan kompensasi yang sesuai
untuk memulihkan nilai-nilai ini jika terjadi deforestasi atau konversi yang tidak patuh, berlaku semua pemasok. Komitmen harus menetapkan cutoff di mana deforestasi atau konversi tidak akan diterima dan harus mencakup semua ketidakpatuhan (yaitu tidak hanya restorasi HCV tanpa
penilaian HCV sebelumnya, sesuai prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO).
[0,5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau tidak termasuk tanggal cut-off; atau hanya berlaku untuk beberapa pemasok, atau tidak
mencakup semua ketidakpatuhan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Untuk produsen, berpartisipasi dalam atau mendukung perencanaan multi-pemangku kepentingan dan upaya kebijakan di tingkat
lanskap atau yurisdiksi. Untuk pelaku hilir, contoh dukungan program hulu dapat diterima (mis. finansial). Contohnya mencakup: mendukung
kebijakan dan lembaga tata kelola lahan yang lebih baik; membangun, mendukung, dan mematuhi pemantauan skala lanskap dan mekanisme
penegakan hukum; berpartisipasi dalam standar yurisdiksi atau kerangka penilaian; atau mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Terbatas: Pernyataan tentang mengakui pentingnya pendekatan lanskap atau yurisdiksi, tetapi tidak jelas apakah menerapkannya; atau hanya
tersedia detail terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B: Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk konservasi keanekaragaman hayati lebih dari sekedar menyebutkan HCV.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan keanekaragaman hayati; atau hanya menyebutkan keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan di dalam
HCV.
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Komitmen terhadap
konservasi keanekaragaman
hayati berlaku untuk semua
pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Spesies yang menjadi
perhatian konservasi yang
teridentifikasi, mengacu
pada sistem klasifikasi
spesies internasional atau
nasional
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Contoh pengelolaan
konservasi spesies dan/atau
habitat
E

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk konservasi keanekaragaman hayati, selain hanya menyebutkan HCV berlaku untuk semua pemasok.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen tidak mencakup semua pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan keanekaragaman hayati; atau hanya menyebutkan keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan di dalam
HCV.
Cakupan
Komprehensif: Perusahaan telah mengidentifikasi spesies yang menjadi perhatian konservasi (yaitu langka, terancam, hampir punah), merujuk pada
sistem klasifikasi yang sesuai (mis. Daftar Merah IUCN; daftar merah nasional, CITES).
Terbatas: Spesies telah diidentifikasi tetapi tidak diklasifikasikan menurut sistem yang sesuai.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tetapi diberikan poin untuk kategori nilai 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 mencukupi.
[+] Hingga 1 poin: Perusahaan diberikan hingga 1,0 poin tambahan berdasarkan area persentase yang saat ini bersertifikasi RSPO berdasarkan P&C
2013 & 2018 (mis. 0,4 poin tambahan diberikan untuk perusahaan yang bersertifikasi 40% RSPO).
Cakupan
Komprehensif: Berbagai contoh / bukti pengelolaan konservasi spesies dan / atau habitat di kawasan yang disisihkan perusahaan atau di lanskap
sekitarnya (dapat mencakup kegiatan di HCV, HCS, zona penyangga, hutan, lahan gambut, bakau, lahan basah, dll.). Contohnya meliputi: rehabilitasi
daerah riparian, restorasi hutan asli, peningkatan bakau, penanaman pohon, penandaan batas yang jelas, memasang rambu, penanaman spesies
asli, memastikan tidak ada jalan, memantau penurunan lahan gambut, membatasi akses, patroli, dll.
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh spesies dan / atau pengelolaan habitat, atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada contoh yang dilaporkan; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Komitmen untuk tidak
berburu atau hanya
melakukan perburuan
spesies yang berkelanjutan
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Komitmen untuk tidak
berburu atau hanya
melakukan perburuan
spesies yang berkelanjutan
berlaku untuk semua
pemasok
ES

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak berburu semua spesies atau hanya perburuan berkelanjutan oleh komunitas lokal untuk tujuan subsisten yang
tidak menyebabkan penurunan populasi spesies lokal.
[0,5 poin] Parsial: Tidak ada perburuan spesies langka, terancam punah; atau tidak ada perburuan hanya berlaku untuk tingkat operasi tertentu
(mis. tidak ada perburuan hanya di kawasan konservasi yang disisihkan).
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau perusahaan mengizinkan karyawan untuk berburu.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk tidak berburu semua spesies atau hanya melakukan perburuan berkelanjutan oleh komunitas lokal untuk tujuan
subsisten yang tidak menyebabkan penurunan populasi spesies lokal, berlaku untuk semua pemasok.
[0,5 poin] Parsial: Tidak ada perburuan spesies langka, terancam punah; atau tidak ada perburuan hanya berlaku untuk tingkat operasi tertentu
(mis. tidak ada perburuan hanya di kawasan konservasi yang disisihkan); atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau perusahaan mengizinkan karyawan untuk berburu.

Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Penilaian Dampak
ID

Indikator

69

Komitmen untuk melakukan
penilaian Nilai Konservasi
Tinggi (HCV: High
Conservation Value)
ES
Komitmen untuk melakukan
penilaian Nilai Konservasi
Tinggi (HCV) berlaku untuk
semua pemasok
ES
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Kriteria Penilaian
Tidak berlaku jika hanya pengolah/ pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan penilaian HCV.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau komitmen jelas tidak mencakup semua operasi (mis. hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan penilaian HCV berlaku untuk semua pemasok (langsung dan tidak langsung).
[0,5 poin] Parsial: Komitmen yang tidak jelas; atau hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Penilaian Nilai Konservasi
Tinggi (HCV) untuk
penanaman dilakukan
sebelum Januari 2015, dan
rencana pengelolaan dan
pemantauan terkait
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah / pedagang atau jika perusahaan tidak melakukan penanaman sejak 2015 DAN belum
memperoleh lahan yang ditanam sebelum 2015.

Penilaian Nilai Konservasi
Tinggi (HCV) untuk semua
perkebunan yang ditanami
sejak Januari 2015
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah / pedagang atau jika tidak ada penanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan
penilaian HCV yang bukan untuk penanaman baru.

Cakupan
Komprehensif: Setidaknya satu penilaian HCV (laporan lengkap atau ringkasan) dilakukan untuk penanaman yang dilakukan sebelum Januari 2015
tersedia untuk umum. Semua penilaian HCV yang tersedia untuk publik memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan terkait (rencana lengkap
atau ringkasan).
Terbatas: penilaian HCV tersedia untuk umum, tetapi tidak memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan; atau hanya beberapa yang memiliki
rencana pengelolaan dan pemantauan; atau telah mengajukan NPP RSPO, tetapi tidak ada dokumen terkait yang tersedia untuk umum.
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau hanya negara bagian yang telah melakukan penilaian HCV, tetapi tidak ada dokumen atau ringkasan yang tersedia.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: HCVRN https://hcvnetwork.org/find-a-report/; Pemberitahuan NPP RSPO http://www.rspo.org/certification/new-plantingprocedures/public-consultations; RSPO ACOP 2015 2.6.1 Area yang ditanami dalam periode pelaporan ini; RSPO ACOP 2016 dan 2017 2.4.1 Area
baru yang ditanami dalam periode pelaporan ini

Cakupan
Komprehensif: penilaian HCV (laporan atau ringkasan) tersedia untuk umum secara online untuk semua area yang baru ditanami; atau tidak ada
penanaman baru tetapi telah melakukan penilaian HCV.
Terbatas: Penilaian HCV secara jelas hanya mencakup sebagian kecil dari operasi perusahaan (mis. satu geografi tertentu tempat perusahaan
beroperasi); atau jelas tidak mencakup semua aktivitas yang sedang berlangsung (mis. pembangunan perkebunan baru); atau telah mengajukan NPP
RSPO untuk semua penanaman baru, tetapi dokumen penilaian HCV terkait tidak tersedia untuk umum; atau penilaian HCV yang diserahkan ke
HCVRN untuk ditinjau tetapi belum tersedia.
Tidak memadai: Tidak ada penilaian HCV; atau hanya tersedia berdasarkan permintaan; atau hanya negara bagian yang telah melakukan penilaian
HCV tetapi tidak ada laporan atau ringkasan yang tersedia.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: HCVRN https://www.hcvnetwork.org/als/public-summaries; Pemberitahuan NPP RSPO http://www.rspo.org/certification/newplanting-procedures/public-consultations; RSPO ACOP 2015 2.6.1 Area yang ditanami dalam periode pelaporan ini; RSPO ACOP 2016, 2017, 2018,
2019 2.4.1 Areal baru yang ditanami dalam periode pelaporan ini.
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Rencana pengelolaan dan
pemantauan Nilai Konservasi
Tinggi (HCV) untuk semua
perkebunan yang ditanami
sejak Januari 2015
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika tidak ada penanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan
penilaian HCV yang bukan untuk penanaman baru.

Komitmen untuk hanya
menggunakan penilai Nilai
Konservasi Tinggi (HCV)
berlisensi yang diakreditasi
oleh Skema Lisensi Penilai
(ALS; Assessor Licensing
Scheme) Jaringan Sumber
Daya HCV
ES
Komitmen untuk hanya
menggunakan penilai Nilai
Konservasi Tinggi (HCV)
berlisensi yang diakreditasi
oleh Skema Lisensi Penilai
(ALS) Jaringan Sumber Daya
HCV berlaku untuk semua
pemasok
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: rencana pengelolaan dan pemantauan HCV (laporan atau ringkasan) tersedia untuk umum untuk SEMUA area yang baru ditanami
(baik sebagai dokumen mandiri atau dalam laporan penilaian HCV); atau tidak ada penanaman baru tetapi memiliki rencana M&M HCV.
Terbatas: Rencana pengelolaan dan pemantauan HCV (laporan atau ringkasan) tersedia untuk umum hanya untuk beberapa penanaman baru; atau
telah mengajukan NPP RSPO untuk semua penanaman baru, tetapi pengelolaan HCV terkait dan dokumen rencana pemantauan tidak tersedia untuk
umum.
Tidak Mencukupi: Tidak ada rencana pengelolaan dan pemantauan HCV, tetapi penanaman baru dilaporkan; atau hanya tersedia berdasarkan
permintaan.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: Pemberitahuan NPP RSPO http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations.
[1 poin] Ya: Berkomitmen untuk hanya menggunakan penilai berlisensi ALS HCV.
[0,5 poin] Parsial: Menentukan penilai HCV, tetapi tidak jelas ALS.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Untuk penanam, tidak berlaku jika hanya bersumber dari petani swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menggunakan penilai berlisensi ALS HCV berlaku untuk semua pemasok.
[0,5 poin] Parsial: Menentukan penilai HCV, tetapi tidak jelas ALS; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Tinjauan yang memuaskan
atas semua penilaian Nilai
Konservasi Tinggi (HCV) yang
dilakukan sejak Januari 2015
oleh Panel Kualitas ALS HCV
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika tidak ada penanaman baru sejak Januari 2015, kecuali telah melakukan
penilaian HCV yang bukan untuk penanaman baru.

Komitmen terhadap
Pendekatan Stok Karbon
Tinggi (HCS; High Carbon
Stock )
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang.

Komitmen terhadap
Pendekatan Stok Karbon
Tinggi (HCS) berlaku untuk
semua pemasok
ES

Untuk penanam,tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Penilaian Stok Karbon Tinggi
(HCS)
ES

Tidak berlaku jika hanya pengolah/pedagang atau jika tidak ada penanaman baru sejak Januari 2016.

Cakupan
Komprehensif: Semua penilaian HCV sejak Januari 2015 telah ditinjau kualitasnya dan dianggap memuaskan (jika juga penilaian masih dalam
peninjauan, poin penuh masih dapat diberikan).
Terbatas: Hanya beberapa penilaian HCV sejak Januari 2015 yang kualitasnya ditinjau dan dianggap memuaskan.
Tidak Memadai: Tidak ada kualitas yang ditinjau atau tidak ada yang dianggap memuaskan; atau semua penilaian masih dalam peninjauan.
Penilaian
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0,75 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.
Sumber eksternal: https://hcvnetwork.org/find-a-report/.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menerapkan Pendekatan HCS, sebagaimana ditentukan oleh Perangkat Pendekatan HCS.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen jelas tidak mencakup semua operasi (mis. hanya mencakup satu negara); atau tidak jelas Pendekatan HCS, tetapi
penilaian stok karbon tinggi lainnya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menerapkan Pendekatan HCS, sebagaimana didefinisikan oleh Perangkat Pendekatan HCS, berlaku untuk semua
pemasok.
[0,5 poin] Parsial: Tidak jelas tentang Pendekatan HCS, tetapi metodologi penilaian stok karbon tinggi lainnya; atau komitmen hanya berlaku
untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Semua laporan atau ringkasan penilaian HCS tersedia untuk umum, termasuk penilaian HCV-HCS yang terintegrasi, baik
menggunakan Pendekatan HCS atau metode stok karbon tinggi lainnya.
Terbatas: Penilaian HCS telah dikirim ke situs web HCSA tetapi menunggu tinjauan (dilakukan tetapi belum tersedia untuk umum).
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau hanya berdasarkan permintaan; atau negara bagian yang telah melakukan penilaian HCS tetapi tidak ada laporan
atau ringkasan yang tersedia.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: Penilaian Terdaftar Pendekatan HCS http://highcarbonstock.org/registered-hcsa-assessments/.
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Komitmen untuk melakukan
penilaian dampak sosial dan
lingkungan (SEIA; social and
environmental impact
assessments)
ES
Komitmen untuk melakukan
penilaian dampak sosial dan
lingkungan (SEIA) berlaku
untuk semua pemasok
ES

Tidak berlaku jika hanya seorang pedagang.

Penilaian dampak sosial dan
lingkungan (SEIA) tersedia,
dan terkait rencana
pengelolaan dan pemantauan
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan SEIA (atau keduanya EIA dan SIA). Persamaan lokal dapat diterima: mis. AMDAL sebagai EIA di Indonesia.
[0,5 poin] Parsial: Komitmen jelas tidak mencakup semua operasi (mis. hanya mencakup satu negara); hanya menyebutkan EIA / AMDAL atau SIA.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk melakukan SEIA (atau keduanya EIA dan SIA) berlaku untuk semua pemasok (langsung dan tidak langsung).
Persamaan lokal dapat diterima: mis. AMDAL sebagai EIA di Indonesia.
[0,5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan EIA / AMDAL atau SIA; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Cakupan
Komprehensif: Setidaknya satu penilaian dampak sosial dan lingkungan (SEIA) (laporan lengkap atau kesimpulan) tersedia secara publik. Semua SEIA
dibuat tersedia secara publik memiliki rencana pengelolaan dan pengawasan terkait (rencana lengkap atau kesimpulan).
Terbatas: SEIA (laporan lengkap atau kesimpulan) sudah dibuat tersedia secara publik, tapi tidak memiliki rencana pengelolaan dan pengawasan; atau
hanya SIA atau EIA yang sudah dibuat tersedia secara publik; atau sudah mengajukan RSPO NPP, tapi tidak ada dokumen terkait tersedia secara
publik.
Tidak Mencukupi: Tidak ada yang tersedia; atau hanya tersedia berdasarkan permintaan; atau hanya menjelaskan sudah melakukan SEIA, tapi tidak
ada laporan atau kesimpulan tersedia.
N.B. laporan penilaian HCS dapat menyertakan kesimpulan SEIA.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: notifikasi NPP http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations.

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

Indikator

Kriteria Penilaian
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Komitmen untuk tidak
menanam di gambut dengan
kedalaman berapapun
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen jelas untuk tidak menanam di gambut , merincikan secara jelas semua kedalaman lahan gambut atau semua lahan gambut
seperti yang didefinisikan menggunakan definisi yang diakui (mis. definisi RSPO).
[0.5 poin] Parsial: Hanya kedalaman tertentu atau lahan gambut tertentu (mis. area hutan); atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua
operasi (mis. hanya mencakup 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
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Komitmen untuk tidak
Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
menanam di gambut dengan
[1 poin] Ya: Komitmen jelas untuk tidak menanam di gambut berlaku untuk semua pemasok, merincikan secara jelas semua kedalaman lahan
kedalaman berapapun berlaku gambut atau semua lahan gambut seperti yang didefinisikan menggunakan definisi yang diakui (mis. definisi RSPO).
untuk semua pemasok
[0.5 poin] Parsial: Hanya kedalaman tertentu atau lahan gambut; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
E
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

85

Landbank atau area tanam
lahan gambut
ES

Tidak berlaku untuk prosesor/pedagang.

Implementasi komitmen
untuk tidak menanam di
gambut dalam kedalaman
berapapun
E

Tidak berlaku untuk prosesor/pedagang ATAU jika produsen dengan jelas menyatakan tidak ada kegiatan di lahan gambut dari
indikator di atas ("Landbank atau area tanam gambut (ha)").
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[1 poin] Ya: Laporan total area atau area tanam di lahan gambut.
[0.5 poin] Sebagian: Data antara dua atau lima tahun; atau tidak mencakup lingkup keseluruhan kegiatan perusahaan; atau perkiraan atau bagan
tersedia kurang jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
N.B. Jika data lebih dari dua tahun tapi belum tertanam sejak bagan dilaporkan maka poin dapat diberikan; bagan mungkin memuat Life Cycle
Assessment (LCA).

Cakupan
Komprehensif: Bukti bahwa landbank gambut tidak mengalami peningkatan sejak tahun lalu (kecuali landbank gambut tambahan yang berasal dari
akuisisi/penggabungan atau adanya data baru). Data harus dilaporkan minimal setiap dua tahun.
Terbatas: Data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak tertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

87

88

89

90

Komitmen praktik
pengelolaan terbaik untuk
tanah dan gambut
E

Tidak berlaku untuk prosesor/pedagang.

Komitmen praktik
pengelolaan terbaik untuk
tanah dan gambut berlaku
untuk seluruh pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Bukti dari praktik pengelolaan
terbaik untuk tanah dan
gambut
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Komitmen terhadap nol
pembakaran
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen terhadap Best Management Practices (BMPs)/Praktik Pertanian Terbaik (GAP; Good Agricultural Practices) untuk tanah DAN
gambut (atau hanya tanah jika secara jelas menyatakan bahwa tidak gambut dalam setiap operasi). Misalnya tidak menurunkan, mengurangi
pemadatan, tidak ada erosi, atau melestarikan tanah. Harus merupakan komitmen penuh pada best practice, bukan hanya pemilihan praktik terbatas
(mis. pernyataan sederhana tentang pencegahan erosi).
[0.5 poin] Sebagian: Hanya berkomitmen pada BMPs untuk tanah atau gambut; atau berkomitmen pada praktik pilihan terbatas baik tanah DAN
gambut; atau tidak mencakup semua kegiatan operasi perusahaan.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau hanya mencakup praktik pilihan terbatas untuk tanah ATAU gambut.

[1 poin] Ya: Komitmen terhadap Best Management Practices (BMPs)/Praktik Pertanian Terbaik (GAP; Good Agricultural Practices) untuk tanah DAN
gambut (atau hanya tanah jika secara jelas menyatakan bahwa tidak ada gambut dalam setiap operasi) berlaku untuk seluruh pemasok. Misalnya,
tidak menurunkan, mengurangi pemadatan, menghindari erosi, atau melestarikan tanah. Harus merupakan komitmen penuh untuk best practice,
bukan hanya pemilihan praktik terbatas (mis. pernyataan sederhana tentang pencegahan erosi)..
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen pada BMPs untuk tanah atau gambut; atau berkomitmen pada praktik pilihan terbatas baik tanah DAN
gambut; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau hanya mencakup praktik pilihan terbatas untuk tanah ATAU gambut.

Cakupan
Komprehensif: Contoh yang menunjukkan penerapan praktik pengelolaan untuk melestarikan tanah dan gambut (atau hanya tanah jika secara jelas
disebutkan tidak ada gambut dalam setiap kegiatan operasi) Contoh meliputi: daur ulang nutrien; tidak menanam di tanah pinggiran atau rawan;
menggunakan terasering atau ground cover untuk mengurangi erosi; mengelola level air gambut; pelatihan kursus/workshop pada tanah/gambut.
Terbatas: Hanya menunjukan bukti pengelolaan tanah, tapi memiliki landbank gambut; atau hanya menunjukkan bukti pengelolaan gambut; atau
data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan area persentase yang saat ini bersertifikat RSPO terhadap P&C
2013 dan/atau 2018 (mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan untuk perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).

[1 poin] Ya: Komitmen jelas terhadap tanpa atau nol pembakaran.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen dengan jelas tidak mencakup seluruh kegiatan operasi (mis. hanya meliputi satu negara); atau hanya berkomitmen
untuk membatasi penggunaan api.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen terhadap nol
pembakaran berlaku untuk
seluruh pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Bukti pengawasan dan
pengelolaan kebakaran
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Rincian/jumlah titik
panas/kebakaran di
perkebunan perusahaan
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Rincian/jumlah titik
panas/kebakaran dalam
lingkungan lanskap/petani
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen jelas terhadap tanpa atau nol pembakaran berlaku untuk semua pemasok (secara langsung atau tidak langsung).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Cakupan
Komprehensif: Setidaknya satu bukti pengawasan kebakaran dan satu pengelolaan aktivitas api. Misalnya, sistem untuk mengawasi titik
panas/kebakaran; area pengawasan untuk titik panas/kebakaran; cara menangani/mengurus laporan kebakaran; langkah untuk menghindari
kebakaran; aktivitas sebagai bagian dari Fire Free Alliance.
Terbatas: Hanya satu jenis aktivitas disebutkan; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti; atau bukti hanya berkaitan dengan fasilitas perusahaan (mis. pabrik); atau data lebih dari lima tahun; atau tidak
bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[+] Hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan area persentase yang saat ini bersertifikat RSPO terhadap P&C 2018
(mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan untuk perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).

[1 poin] Ya: Total jumlah titik panas/kebakaran atau rincian semua titik panas/kebakaran dengan jangka waktu tertentu dalam perkebunan milik
perusahaan.
[0.5 poin] Parsial: Hanya melaporkan sedikit informasi tentang kebakaran/titik panas dalam perkebunan milik perusahaan; atau data antara satu
dan dua tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.

[1 poin] Ya: Total jumlah titik panas/kebakaran atau rincian semua titik panas/kebakaran dengan jangka waktu tertentu dalam lingkungan lanskap
dan/atau perkebunan petani.
[0.5 poin] Parsial: Hanya melaporkan sedikit informasi tentang kebakaran/titik panas dalam lingkungan lanskap dan/atau perkebunan petani; atau
data antara satu dan dua tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari dua tahun; atau tidak bertanggal.
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Komitmen terikat waktu
untuk mengurangi intensitas
emisi gas rumah kaca (GHG)
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

96

Intensitas emisi GHG
E

[1 poin] Ya: Melaporkan bagan intensitas emisi GHG; atau jika keseluruhan bagan intensitas emisi sudah dilaporkan termasuk sekruestasi maka
bagan emisi dan sekuestrasi secara jelas terpisah.
[0.5 poin] Parsial: Tidak ada bagan jelas berhubungan dengan operasi minyak kelapa sawit; atau tidak mencakup seluruh lingkup operasi minyak
kelapa sawit, contoh hanya melaporkan emisi transportasi; atau bagan emisi dan sekuestrasi tapi tidak terpisah (atau tidak jelas apakah terpisah atau
tidak); atau melaporkan bagan emisi tapi tidak sebagai intensitas; atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Sumber Eksternal: RSPO ACOP 2018 6.2.1 Berapa rata-rata jejak GHG per hektar (tCO2e/ha)?
RSPO ACOP 2019 (max 0.5 poin kecuali 100% tersertifikasi) 6.1 Berapa rata-rata jejak GHG untuk semua pengelolaan unit tersertifikasi per hektar
(tCO2e/ha)?; 6.2 Berapa rata-rata jejak GHG untuk semua pengelolaan unit tersertifikasi per ton dari minyak kelapa sawit mentah (tCO2e/tCPO)?
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Emisi GHG dari perubahan
penggunaan lahan
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang atau jika tidak ada perkembangan lahan dalam kurun waktu lima tahun.

[1 poin] Ya: Komitmen terikat waktu untuk mengurangi intensitas emisi GHG dari jumlah khusus dan jangka waktu (yaitu dari X% dari YYYY); atau
komitmen terikat waktu sudah tercapai (harus sudah dilaporkan dalam jangka dua tahun terakhir).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen dengan jelas tidak mencakup operasi minyak kelapa sawit, mis., hanya berlaku untuk emisi transportasi; atau memiliki
target untuk mengurangi GHG tapi tidak terikat waktu; atau terikat waktu tapi tidak memiliki target (mis. berencana untuk mengurangi GHG di 2020
tapi tidak dijelaskan berapa banyak); atau target tidak berdasarkan intensitas.
[0 poin] Tidak: Tidak memiliki target; atau komitmen kurang jelas mengurangi emisi umum atau emisi GHG.
Sumber Eksternal: RSPO ACOP 2019 6.5 Apa perusahaan Anda memiliki target pengurangan/meminimalkan emisi GHG per tahun?; 6.5.1 Apa target
pengurangan/meminimalkan emisi GHG perusahaan dalam per tahun?

[1 poin] Ya: Melaporkan bagan emisi perubahan tanah. Dapat merujuk sebagai pengembangan penanaman baru di laporan GHG untuk RSPO.
[0.5 poin] Parsial: Bagan tidak jelas berhubungan dengan operasi minyak kelapa sawit atau seluruh lingkup operasi minyak kelapa sawit; atau data
antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 2018 6.1.1 Harap mengunggah laporan publik yang tersedia.

98

99

100

Perkembangan terhadap
komitmen untuk mengurangi
intensitas emisi GHG
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

Metodologi yang digunakan
untuk menghitung emisi GHG
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

Persentase pabrik dengan
penangkap gas metana
(100%)
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Cakupan
Komprehensif: Melaporkan pengurangan intensitas GHG dari waktu ke waktu, atau sudah mencapai target. Data harus dilaporkan setiap minimal dua
tahun dan bagan terbaru harus dalam jangka sekitar dua tahun terakhir.
Terbatas: Melaporkan perkembangan intensitas GHG tapi intensitas tidak meningkat; melaporkan perkembangan tapi bukan sebagai bagan intensitas
(mis. keseluruhan emisi); atau data terbaru sekitar dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau menyediakan data tapi tidak melaporkan intensitas dan
tidak meningkat.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

[1 poin] Ya: Menyatakan metodologi yang digunakan (mis. RSPO PalmGHG Calculator, ISCC GHG Emissions Calculation Methodology, ISPO
Calculator, GHG Protocol).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Sumber Eksternal: RSPO ACOP 2018 6.1 Apakah Anda saat ini mengkaji operasional jejak GHG menggunakan RSPO PalmGHG Calculator?

Cakupan
Komprehensif: Semua pabrik memiliki penangkap gas metana/biogas.
Terbatas: Hanya beberapa pabrik memiliki penangkap gas metana/biogas.
Tidak Mencukupi: Tidak ada pabrik memiliki penangkap gas metana/biogas.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif.
[0.5 poin] Parsial: Terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak mencukupi.

Pengelolaan air, bahan kimia, dan hama
ID

Indikator

Kriteria Penilaian
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Komitmen terikat waktu
untuk meningkatkan
intensitas penggunaan air
E

Tidak berlaku jika hanya penanam atau pedagang.

Intensitas penggunaan air
E

Tidak berlaku jika hanya penanam atau pedagang.

Perkembangan terhadap
komitmen pada intensitas
penggunaan air
E

Tidak berlaku jika hanya penanam atau pedagang atau jika perusahaan tidak memiliki fasilitas pengolahan minyak kelapa sawit,
termasuk pabrik.
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[1 poin] Ya: Komitmen terikat waktu untuk meningkatkan intensitas penggunaan air (mis. penggunaan air pada produk per ton); atau sudah
mencapai target (harus sudah dilaporkan dalam jangka dua tahun terakhir).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya merujuk pada subset terbatas dari kegiatan operasi perusahaan (yaitu beberapa pabrik); atau komitmen di
tempat namun tidak terikat waktu; atau tidak merujuk pada intensitas penggunaan air.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau hanya komitmen umum untuk meningkatkan penggunaan air.

[1 poin] Ya: Laporan bagan intensitas penggunaan air.
[0.5 poin] Parsial: Bagan berhubungan dengan kegiatan operasi minyak kelapa sawit tidak jelas; atau tidak mencakup seluruh bagian kegiatan
operasi minyak kelapa sawit, seperti hanya laporan untuk kegiatan operasi satu negara; atau laporan bagan penggunaan air tapi sebagai intensitas;
atau data antara dua dan lima tahun..
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

Cakupan
Komprehensif: Melaporkan penurunan intensitas penggunaan air (yaitu penggunaan air per ton) dari waktu ke waktu; atau sudah mencapai target.
Data harus dilaporkan setiap minimal dua tahun dan bagan terbaru harus dalam jangka waktu dua tahun.
Terbatas: Melaporkan bagan intensitas penggunaan air dari waktu ke waktu tapi intensitas tidak mengalami peningkatan; atau melaporkan
perkembangan tapi tidak sebagai bagan intensitas; atau data terbaru antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Melaporkan beberapa bagan penggunaan air, tapi tidak sebagai bagan intensitas dan penggunaan air tidak mengalami
peningkatan; atau data tidak dilaporkan; atau data terbaru sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 points] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 points] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 points] Tidak: Tidak mencukupi.
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Batasan waktu komitmen
untuk meningkatkan kualitas
air (BOD and COD)
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Perkembangan terhadap
komitmen kualitas air (BOD
dan COD)
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

Penanganan efluen pabrik
minyak kelapa sawit (POME)
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pabrik.

[1 poin] Ya: Batasan waktu untuk meningkatkan BOD or COD; atau komitmen dalam jangka batas legal; atau sudah dalam batas legal (harus sudah
dilaporkan dalam dua tahun terakhir).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen hanya merujuk pada subset terbatas dari kegiatan operasi perusahaan (yaitu beberapa pabrik); atau komitmen untuk
meningkatkan kualitas air, tapi tidak dibatasi waktu; atau target sudah terpenuhi lebih dari dua tahun yang lalu.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen; atau komitmen umum terhadap kualitas air tanpa mengacu pada BOD atau COD.

Cakupan
Komprehensif: Melaporkan peningkatan baik dalam BOD dan/atau COD dari waktu ke waktu; atau melaporkan bahwa BOD dan/atau COD dalam
jangka batas hukum tertentu. Data harus dilaporkan setiap minimal dua tahun dan bagan terbaru harus dalam jangka waktu dua tahun.
Terbatas: Melaporkan perkembangan kualitas air, tapi tidak ada peningkatan/perkembangan menuju target, atau data lebih dari antara dua dan lima
tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau melaporkan bagan tapi tidak jelas ada
peningkatan kualitas air; atau hanya menyebutkan dalam batas legal tapi tidak menyebutkan secara spesifik batasan-batasan tersebut.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 points] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 points] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 points] Tidak: Tidak mencukupi.

Cakupan
Komprehensif: Menangani POME (yaitu tidak membuang ke saluran air tanpa penanganan ke danau atau sejenisnya).
Terbatas: Menyebutkan penanganan pengolahan air limbah tapi tidak menyebutkan POME secara eksplisit.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti penanganan pengolahan air limbah.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 points] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 points] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 points] Tidak: Tidak mencukupi.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan persentase area yang saat ini bersertifikasi RSPO pada P&C 2013
dan/atau 2018 (mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan pada perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).
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Penanganan efluen
penyulingan minyak kelapa
sawit (PORE)
E

Tidak berlaku jika perusahaan tidak memiliki pengilangan.

Komitmen untuk melindungi
saluran air alami melalui
kawasan penyangga
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Implementasi komitmen
untuk melindungi saluran air
alami melalui kawasan
penyangga
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

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

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Menangani PORE (yaitu tidak membuang ke saluran air tanpa penanganan ke danau atau sejenisnya).
Terbatas: Menyebutkan penanganan pengolahan air limbah tapi tidak menyebutkan PORE secara eksplisit.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti penanganan pengolahan air limbah.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Ya: Komprehensif, diverifikasi secara eksternal.
[0.75 points] Parsial: Terbatas, diverifikasi secara eksternal; ATAU komprehensif, dilaporkan sendiri.
[0.5 points] Parsial: Terbatas, dilaporkan sendiri.
[0 points] Tidak: Tidak mencukupi.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk memiliki kawasan penyangga atau riparian untuk melindungi saluran air alami.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen pada kawasan penyangga atau riparian atau perlindungan saluran air alami secara jelas tidak mencakup semua
operasi.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberi bukti bahwa kawasan penyangga atau riparian terpasang (mis. peta, SOPs).
Terbatas: Diberikan bukti terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan persentase area yang saat ini bersertifikasi RSPO pada P&C 2013
dan/atau 2018 (mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan pada perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).

[1 poin] Ya: Komitmen untuk meminimalkan, mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia/beracun, menyinggung baik pupuk dan
pestisida (kimia).
[0.5 poin] Parsial: Hanya secara umum menyebut mengurangi penggunaan bahan kimia; atau komitmen hanya mencakup pestisida atau pupuk
(jika keduanya digunakan); atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi (mis. hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen untuk
meminimalkan penggunaan
bahan kimia, termasuk
pestisida dan pupuk kimia
berlaku untuk semua
pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Komitmen tidak
menggunakan paraquat
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Komitmen tidak
menggunakan paraquat
berlaku untuk semua
pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk meminimalkan, mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia/beracun, menyinggung baik pupuk dan
pestisida (kimia), berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Hanya secara umum menyebut mengurangi penggunaan bahan kimia; atau komitmen hanya mencakup pestisida atau pupuk
(jika keduanya digunakan); atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

[1 poin] Ya: Komitmen tidak menggunakan paraquat atau hanya digunakan di keadaan darurat/kondisi luar biasa
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau tidak mencakup semua operasi.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.

[1 poin] Ya: Komitmen tidak menggunakan paraquat atau hanya digunakan di keadaan darurat/kondisi luar biasa yang berlaku untuk semua
pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.
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Komitmen tidak
Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
menggunakan pestisida WHO
[1 point] Yes: Komitmen tidak menggunakan pestisida WHO klasi 1A dan 1B atau hanya digunakan di keadaan darurat/kondisi luar biasa.
klasi 1A dan 1B
[0.5 points] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau tidak mencakup semua operasi.
E
[0 poin] Tidak:Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.
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Komitmen tidak
Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
menggunakan pestisida WHO
[1 poin] Ya: Komitmen tidak menggunakan pestisida WHO klasi 1A dan 1B atau hanya digunakan di keadaan darurat/kondisi luar biasa yang berlaku
klasi 1A dan 1B berlaku untuk untuk semua pemasok.
semua pemasok
[0.5 poin] Parsial:Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
E
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.

116

Komitmen tidak
menggunakan bahan kimia
terdaftar dalam Stockholm
Convention and Rotterdam
Convention
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen tidak menggunakan bahan kimia dalam Stockholm Convention and Rotterdam Convention atau hanya digunakan di keadaan
darurat/kondisi luar biasa.
[0.5 poin] Parsial:Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau hanya merujuk pada salah satu perjanjian; atau tidak
mencakup semua operasi.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.
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Komitmen tidak
menggunakan bahan kimia
terdaftar dalam Stockholm
Convention and Rotterdam
Convention berlaku untuk
semua pemasok
E

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

Penggunaan bahan kimia per
hektar atau daftar bahan
kimia yang digunakan
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Implementasi komitmen
untuk meminimalkan
penggunaan pupuk anorganik
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

[1 poin] Ya: Komitmen tidak menggunakan bahan kimia dalam Stockholm Convention and Rotterdam Convention atau hanya digunakan di keadaan
darurat/kondisi luar biasa yang berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Rencana terikat waktu untuk penghapusan secara bertahap; atau hanya merujuk pada salah satu perjanjian; atau komitmen
hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya pernyataan umum bahwa akan menghapus secara bertahap yang tidak terikat waktu.

[1 poin] Ya: Bagan penggunaan bahan kimia per hektar (mis. penggunaan pupuk atau tingkat toksisitas); atau daftar bahan kimia yang digunakan
selama operasi minyak kelapa sawit.
[0.5 poin] Parsial: Bagan penggunaan bahan kimia hanya untuk beberapa bagian operasi perusahaan; atau tidak jelas bagan berhubungan dengan
apa; atau bagan antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

Cakupan
Komprehensif: Bukti berkurangnya penggunaan pupuk kimia. Contohnya ‘pertanian presisi’, menggunakan tandan kosong atau residu organik sebagai
sumber nutrisi, atau melaporkan bagan menunjukan pengurangan penggunaan pupuk anorganik.
Terbatas: Diberikan bukti terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam beberapa cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan persentase area yang saat ini bersertifikasi RSPO pada P&C 2018
atau terverifikasi POIG (mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan pada perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).
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Pendekatan Manajemen
Hama Terpadu (IPM)
E

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Sistem pengelolaan limbah di
tempat untuk menghindari
dampak negatif
E

Tidak berlaku jika hanya pedagang.

Cakupan
Komprehensif: Secara jelas memiliki pendekatan Manajemen Hama Terpadu (IPM). Mis. pernyataan yang memakai IPM dan menyediakan bukti
menggunakan pengendali hama alami; atau menggunakan tanaman penutup tanah untuk menekan hama; atau bagan menunjukan pengurangan
penggunaan pestisida kimia, dan lain-lain.
Terbatas: Menyebutkan IPM, tapi tidak jelas apakah menerapkan atau tidak; atau hanya mendeskripsikan IPM; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti pelaksanaan IPM; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal..
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam beberapa cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
[+] hingga 1 poin: Perusahaan akan diberi hingga 1.0 poin tambahan berdasarkan persentase area yang saat ini bersertifikasi RSPO pada P&C 2013
dan/atau 2018 (mis. tambahan 0.4 poin akan diberikan pada perusahaan yang bersertifikasi RSPO 40%).

Cakupan
Komprehensif: Secara jelas memiliki sistem pengelolaan limbah di tempat yang mencakup berbagai aspek produksi dan proses untuk memastikan
tempat penyimpanan limbah, penanganan, dan praktik pembuangan tidak menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan pekerja, warga sekitar dan
ekosistem alam.
Terbatas: Menyebutkan sistem pengelolaan limbah tapi tidak jelas apakah menerapkannya atau tidak; atau sistem hanya untuk aspek tertentu
pengelolaan limbah (mis. hanya untuk bahan kimia); atau sistem di tempat hanya untuk kegiatan operasi tertentu (mis. hanya untuk pabrik atau untuk
penanaman); atau data ebih dari dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada bukti penerapan sistem pengelolaan limbah; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

Hak masyarakat, lahan dan buruh
ID

Indikator
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Komitmen terhadap hak asasi
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
manusia
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (atau yang biasa disebut UN Ruggie Principles atau Ruggie Framework of "Protect, Respect and Remedy"); atau
S
berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari anggota Global Compact PBB.
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen untuk menghargai hak asasi manusia, tapi tidak merajuk pada Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia
atau sejenisnya; atau perusahaan hanya berkomitmen pada hak manusia berhubungan dengan pegawai perusahaan; atau komitmen hanya
mencakup beberapa kegiatan operasi perusahaan.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebut hak asasi manusia, tanpa ada komitmen yang jelas.
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Komitmen terhadap hak asasi Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
manusia berlaku untuk
[1 poin] Ya: Komitmen terhadap Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
semua pemasok
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (atau yang biasa disebut UN Ruggie Principles atau Ruggie Framework of "Protect, Respect and Remedy") berlaku
S
untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen kurang jelas; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Perkembangan komitmen
hak asasi manusia
S

125

Kriteria Penilaian

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk melaksanakan kebijakan hak asasi manusia, mis. memberikan pelatihan
pada karyawan tentang kebijakan hak asasi manusia; memberikan pelatihan pada karyawan; mengatur tim atau komite khusus pelaksana;
menempatkan proses di tempat untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif pada hak asasi manusia.
Terbatas: Rincian terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

Komitmen untuk menjunjung Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.
hak-hak masyarakat lokal dan
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Konvensi ILO 169.
masyarakat adat
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen pada hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, tapi tidak merujuk Deklarasi PBB/Konvensi ILO; atau hanya
S
menyebutkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat berkaitan dengan penguasaan tanah atau FPIC (free, prior and informed consent).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen untuk menjunjung Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
hak-hak masyarakat lokal dan
[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Konvensi ILO 169, atau komitmen mandiri pada ILO 169,
masyarakat adat berlaku
berlaku pada semua pemasok.
untuk semua pemasok
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen pada hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, tapi tidak merujuk Deklarasi PBB/Konvensi ILO; atau hanya
S
menyebutkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat berkaitan dengan penguasaan tanah atau FPIC; atau komitmen hanya berlaku untuk
beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen untuk
menghormati hak
penguasaan tanah sah dan
adat
S

Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.
[1 poin] Ya: Komitmen/menghormati hak penguasaan tanah (atau properti) tanah sah dan adat (atau tradisional); atau untuk kepemilikan dan
hak akses/penggunaan tanah; atau berkomitmen pada Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan yang
Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen pada hak tanah adat/tradisional/penggunaan tanah; atau hanya hak tanah sah; atau hanya menyebut
yang berkaitan dengan FPIC.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan kepemilikan tanah yang sah.
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Komitmen untuk menjunjung Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
hak penguasaan tanah sah
[1 poin] Ya: Komitmen/menjunjung hak penguasaan (atau properti) tanah sah dan adat (atau tradisional); atau untuk kepemilikan dan hak
dan adat berlaku untuk
akses/penggunaan tanah; atau berkomitmen pada FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab
semua pemasok
dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional untuk semua pemasok.
S
[0.5 poin] Parsial: Hanya berkomitmen pada hak tanah adat/tradisional/bekas; atau hanya hak tanah sah; atau hanya menyebut yang berkaitan
dengan FPIC; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Hanya menyebutkan kepemilikan tanah yang sah
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Komitmen pada persetujuan
bebas tanpa paksaan (FPIC;
free, prior and informed
consent)
S

Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.

Komitmen pada persetujuan
bebas tanpa paksaan (FPIC)
berlaku untuk semua
pemasok
S

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak memiliki pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
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[1 poin] Ya: Komitmen bahwa FPIC dijunjung pada semua operasi atau sejenisnya.
[0.5 points] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup semua operasi (misanyal, hanya mencakup satu negara); atau komitmen tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

[1 poin] Ya: Komitmen bahwa FPIC dijunjung pada semua operasi berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Detail proses persetujuan
bebas tanpa paksaan (FPIC)
tersedia
S

Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.

Contoh keterlibatan
pemangku kepentingan lokal
untuk mencegah konflik
S

Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.

Detail proses untuk
menangani konflik lahan
tersedia
S

Tidak berlaku jika hanya penyuling atau pedagang.

Mendukung keterlibatan
perempuan di seluruh
operasi minyak kelapa sawit,
termasuk mengatasi
hambatan yang dihadapi
S

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

[1 poin] Ya: Flowchart, detail dari langkah yang diambil atau deskripsi metodologi terinci bagaimana asas FPIC diterapkan; atau berkomitmen
untuk mengikuti proses inisiatif eksternal (jika proses inisiatif tersedia untuk umum, mis. UN REDD).
[0.5 poin] Parsial: Proses tersedia namun detail terbatas; atau hanya satu studi kasus bagaimana FPIC diterapkan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Mungkin diuraikan dalam penilaian SEIA. Laporan penilaian HCS termasuk kesimpulan FPIC, HCV and SEIA. Laporan sumber eksternal untuk
SEIA/HCS/HCV dapat dipertimbangkan.

Cakupan
Komprehensif: Beberapa contoh/bukti aktivitas keterlibatan pemangku kepentingan lokal di luar FPIC (mis. pemetaan partisipatif, staff permanen
dengan tanggung jawab, turun dalam kurun waktu harian).
Terbatas: Hanya menyebutkan satu contoh aktivitas keterlibatan pemangku kepentingan lokal; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak memberikan contoh/data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam beberapa cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

[1 poin] Ya: Laporan proses untuk menangani konflik lahan, seperti proses resolusi konflik lahan atau sejenisnya.
[0.5 poin] Parsial: Laporan yang memiliki proses konflik lahan, tapi detail sangat terbatas; atau hanya memiliki proses konflik tapi tidak jelas
apakah mencakup konflik lahan.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

[1 point] Ya: Diberikan bukti langkah perusahaan untuk mendukung keterlibatan perempuan di seluruh operasi minyak kelapa sawit, termasuk
mengatasi hambatan yang dihadapi, misalnya: akses dan kendali terhadap sumber daya hutan, lahan, teknologi, sumber daya finansial, pelatihan
dan informasi.
[0.5 poin] Parsial: Diberikan detail terbatas.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Komitmen untuk mengurangi Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
dampak pada ketahanan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk memastikan ketahanan pangan untuk masyarakat lokal dengan membantu keanekaragaman tanaman yang relevan
pangan
dan layak secara budaya dan/atau keamanan harga pangan.
S
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan ketahanan pangan atau akses ke pangan, tapi tidak secara jelas berkaitan ke masyarakat lokal.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman dan bernutrisi untuk memenuhi
kebutuhan diet. Contohnya: mendukung masyarakat dengan diversifikasi tanaman dan inisiatif produksi makanan seperti sistem intercropping;
meningkatkan akses pasar ke masyarakat desa; pelatihan/edukasi terhadap praktik pertanian berkelanjutan; penyediaan peralatan.
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Komitmen untuk mengurangi Untuk penanam, tidak berlaku jika bukan pemasok swadaya atau hanya bersumber dari petani terasosiasi.
dampak pada ketahanan
[1 poin] Ya: Komitmen untuk semua pemasok agar memastikan ketahanan pangan untuk masyarakat lokal dengan membantu keanekaragaman
pangan berlaku untuk semua tanaman yang relevan dan layak secara budaya dan/atau keamanan harga pangan.
pemasok
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan ketahanan pangan atau akses ke pangan, tapi tidak secara jelas berkaitan ke masyarakat lokal; atau
S
komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
N.B. Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman dan bernutrisi untuk memenuhi
kebutuhan diet. Contohnya: mendukung masyarakat dengan diversifikasi tanaman dan inisiatif produksi makanan seperti sistem intercropping;
meningkatkan akses pasar ke masyarakat desa; pelatihan/edukasi terhadap praktik pertanian berkelanjutan; penyediaan peralatan.
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Perkembangan komitmen
untuk mengurangi dampak
ketahanan pangan
S

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.

Komitmen untuk
menyediakan layanan dan
fasilitas penting bagi
masyarakat
S

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
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Cakupan
Komprehensif: Melaporkan beberapa contoh kegiatan yang relevan secara budaya dan pantas dilakukan untuk mengurangi dampak pada
ketahanan pangan pada masyarakat lokal. Contohnya: bantuan dalam diversifikasi tanaman, keamanan harga pangan, pelatihan pertanian.
Terbatas: Hanya menyebutkan kegiatan ketahanan pangan secara umum tapi tidak memberikan contoh spesifik; atau kegiatan dilaporkan sekitar
dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

[1 poin] Ya: Komitmen untuk menyediakan beberapa layanan dan fasilitas bagi masyarakat, jika sesuai.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas.
[0 poin] Tidak: Komitmen secara jelas hanya mencakup pekerja perusahaan; atau tidak ada komitmen.

139

Perkembangan komitmen
untuk menyediakan layanan
dan fasilitas penting bagi
masyarakat
S

Tidak berlaku jika hanya prosesor/pedagang.
Cakupan
Komprehensif: Melaporkan beberapa contoh fasilitas dan/atau layanan yang sudah disediakan untuk masyarakat. Contohnya: sekolah dibangun
dan/atau dikelola; pusat kesehatan dibangun dan/atau dikelola; akses vaksin dan pengobatan; akses air bersih dan dapat diminum; akses listrik;
perumahan disediakan dan/atau dikelola; gedung lain disediakan dan/atau dikelola, seperti yang sudah disetujui oleh masyarakat lokal.
Terbatas: Hanya menyebutkan sudah menyediakan fasilitas dan/atau layanan secara umum tapi tidak memberi contoh spesifik; atau hanya
memberi satu contoh; atau kegiatan dilaporkan antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Komitmen menyediakan
Tidak berlaku jika hanya pengolah/penyuling/pedagang.
kesempatan bisnis/kerja bagi
[1 poin] Ya: Komitmen menyediakan kesempatan bisnis/kerja bagi masyarakat lokal (mis. melalui pemasok luar buah terasosiasi, atau bekerja di
masyarakat lokal
bagian produksi/pengolahan).
S
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak jelas atau komitmen secara jelas tidak mencakup seluruh operasi perusahaan (mis. hanya mencakup satu
negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen pada Konvensi
Dasar ILO atau Prinsip
Keadilan dan Kebebasan
Kerja
S

[1 poin] Ya: Berkomitmen pada Konvensi Dasar ILO baik menyatakan berkomitmen terhadap seluruh Fundamental atau Inti Konvensi ILO;
mengacu pada jumlah ILO; atau mengacu pada bahasa yang sama dengan judul (yaitu menyatakan "kebebasan asosiasi "); atau menyatakan
berkomitmen pada Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja; atau berkomitmen pada Prinsip Keadilan dan Kebebasan
Kerja.
[0.5 poin] Parsial: Mengacu pada empat atau lebih dari ILO Conventions; atau tidak jelas apakah diterapkan pada semua tipe karyawan (mis.
karyawan sementara).
[0 poin] Tidak: Mengacu kurang dari empat konvensi ILO.
N.B. Delapan Konvensi Dasar 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 terburuk dari pekerja dibawah umur (No. 182); Remunerasi yang Setara (No. 100); Tidak Ada
Diskriminasi (No. 111).
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Komitmen pada Konvensi
Dasar ILO atau Prinsip
Keadilan dan Kebebasan
Kerja berlaku untuk semua
pemasok
S

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
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Perkembangan komitmen
untuk menghargai hak semua
pekerja
S

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk melaksanakan kebijakan hak pekerja, mis. memberikan pelatihan pada
karyawan tentang hak pekerja; mengatur tim atau komite khusus pelaksana; menempatkan proses di tempat untuk mengidentifikasi dan
mengurangi dampak negatif pada hak pekerja.
Terbatas: Rincian terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Komitmen untuk

menghilangkan diskriminasi
terkait jenis kelamin
sehubungan dengan
pekerjaan
SK
145

Komitmen untuk
menghilangkan diskriminasi
terkait jenis kelamin
sehubungan dengan
pekerjaan berlaku untuk
semua pemasok
S

[1 point] Yes: Berkomitmen pada Konvensi Dasar ILO berlaku untuk semua pemasok, baik menyatakan berkomitmen terhadap seluruh
Fundamental atau Inti Konvensi ILO; mengacu pada jumlah ILO; atau mengacu pada bahasa yang sama dengan judul (yaitu menyatakan "kebebasan
asosiasi "); atau menyatakan berkomitmen pada Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja; atau berkomitmen pada Prinsip
Keadilan dan Kebebasan Kerja.
[0.5 poin] Parsial: Mengacu pada empat atau lebih dari ILO Conventions; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Mengacu kurang dari empat konvensi ILO.
N.B. Delapan Konvensi Dasar 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 terburuk dari pekerja dibawah umur (No. 182); Remunerasi yang Setara (No. 100); Tidak Ada
Diskriminasi (No. 111).

[1 poin] Ya: Komitmen untuk mencegah diskriminasi pekerjaan dan/atau jabatan berdasarkan jenis kelamin.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup semua karyawan atau operasi (mis. hanya mencakup satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk mencegah diskriminasi pekerjaan dan/atau jabatan berdasarkan jenis kelamin berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen secara jelas tidak mencakup semua karyawan atau operasi; atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Perkembangan terhadap
komitmen untuk
menghilangkan diskriminasi
terkait jenis kelamin
sehubungan dengan
pekerjaan
S

Cakupan
Komprehensif: Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk melaksanakan kebijakan terhadap gender, mis. memberikan pelatihan
pada karyawan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan, mengatur tim atau komite khusus pelaksana, menempatkan proses di tempat untuk
mengidentifikasi dan mengatasi praktik diskriminasi, memiliki sistem komplain yang secara spesifik mencakup diskriminasi dan pelecehan jenis
kelamin.
Terbatas: Rincian terbatas; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Persentase atau jumlah
karyawan sementara
S

Tidak berlaku jika hanya pedagang atau tidak ada karyawan sementara.
[1 poin] Ya: Jumlah karyawan/pekerja sementara di seluruh operasi atau operasi minyak kelapa sawit, jika ditentukan. Bisa juga disebut karyawan
kasual, kontak dan musiman.
[0.5 poin] Parsial: Data sekitar dua dan lima tahun; atau tidak mencakup keseluruhan operasi (yaitu hanya karyawan sementara di satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
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Persentase atau jumlah
karyawan perempuan
S

149

Komitmen untuk membayar
setidaknya upah minimum
S

[1 poin] Ya: Komitmen bahwa semua pekerja dibayar setidaknya dengan upah minimum.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen dengan jelas tidak mencakup semua pekerja (yaitu pekerja sementara dibayar lebih rendah atau hanya mencakup
satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen.
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Komitmen untuk membayar
setidaknya upah minimum
berlaku untuk semua
pemasok
S

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.

[1 poin] Ya: Jumlah karyawan/pekerja perempuan di seluruh operasi atau operasi minyak kelapa sawit, jika ditentukan.
[0.5 poin] Parsial: Data sekitar dua dan lima tahun; atau tidak mencakup keseluruhan operasi (yaitu hanya karyawan perempuan di satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.

[1 poin] Ya: Komitmen bahwa semua pekerja dibayar setidaknya dengan upah minimum berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen dengan jelas tidak mencakup semua pekerja (yaitu pekerja sementara dibayar lebih rendah atau hanya mencakup
satu negara); atau kebijakan tidak spesifik/tidak jelas berlaku untuk semua pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak ada komitmen.
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Perkembangan komitmen
untuk membayar upah
minimum
S

Cakupan
Komprehensif: Bukti bahwa semua pekerja dibayar dengan upah minimum (mis. menggunakan rasio upah tingkat awal terhadap upah minimum
lokal sejalan dengan pelaporan GRI).
Terbatas: Hanya memberi bukti beberapa pekerja dibayar sesuai upah minimum, mis. hanya mencakup satu negara di mana perusahaan beroperasi;
atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Melaporkan gaji berdasarkan
[1 poin] Ya: Perusahaan melaporkan gaji berdasarkan jenis kelamin (mis. rasio gaji pokok dan/atau pemberian upah perempuan pada pria sejalan
jenis kelamin
dengan pelaporan GRI).
S
[0.5 poin] Parsial: Tidak jelas data yang diberikan mengacu pada apa; atau data secara jelas tidak mencakup semua karyawan (mis. hanya
dilaporkan untuk operasi di satu negara atau tidak termasuk karyawan sementara); atau data antara dua dan lima tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak ada; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
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Komitmen untuk menangani
kesehatan dan keselamatan
kerja
S

[1 poin] Ya: Komitmen untuk menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk semua pekerja.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak mencakup semua karyawan (mis. hanya merajuk pada kesehatan dan keselamatan di pabrik, tapi tidak pada
penanaman).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Komitmen untuk menangani
kesehatan dan keselamatan
kerja berlaku untuk semua
pemasok
S

Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Komitmen untuk menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk semua karyawan berlaku untuk semua pemasok.
[0.5 poin] Parsial: Komitmen tidak mencakup semua karyawan (mis. hanya merajuk pada kesehatan dan keselamatan di pabrik, tapi tidak pada
penanaman); atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Penyediaan alat perlindungan Jika hanya pedagang, tidak berlaku jika tidak memiliki kepemilikan fisik yang dapat diperdagangkan.
diri dan pelatihan terkait
Cakupan
S
Komprehensif: Bukti bahwa perusahaan menyediakan alat perlindungan diri (PPE) dan pelatihan terkait (mis. pelatihan pestisida atau bahan kimia)
terkait operasi minyak kelapa sawit.
Terbatas: Hanya bukti dari PPE atau pelatihan; atau data secara jelas tidak mencakup semua karyawan (mis. hanya dilaporkan untuk operasi di satu
negara); atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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Waktu yang hilang karena
cedera akibat kecelakaan
kerja
S

Jika hanya pedagang, tidak berlaku jika tidak memiliki kepemilikan fisik yang dapat diperdagangkan.

Jumlah kematian akibat
kecelakaan kerja
S

Jika hanya pedagang, tidak berlaku jika tidak memiliki kepemilikan fisik yang dapat diperdagangkan.
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[1 poin] Ya: Untuk seluruh perusahaan atau operasi minyak kelapa sawit. Metrik yang dapat diterima termasuk tingkat waktu hilang karena
kecelakaan, tingkat hari yang hilang, tingkat frekuensi kecelakaan atau yang setara.
[0.5 poin] Parsial: Data yang tersedia tidak jelas terkait pada apa; atau data antara dua dan lima tahun; atau data secara jelas tidak mencakup
semua karyawan (mis. hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau data tidak mencakup operasi minyak kelapa
sawit.

[1 poin] Ya: Melaporkan jumlah kematian untuk seluruh perusahaan atau dari operasional minyak kelapa sawit.
[0.5 poin] Parsial: Data tidak jelas terkait dengan apa; atau data antara dua dan lima tahun; atau data secara jelas tidak mencakup semua
karyawan (mis. hanya dilaporkan untuk operasi di satu negara atau tidak mencakup karyawan sementara).
[0 poin] Tidak: Tidak ada data; atau data sudah lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal; atau data tidak mencakup operasi minyak kelapa
sawit.

Petani (smallholder) dan pemasok
ID

Indikator

Kriteria Penilaian

158

Komitmen untuk membantu
petani
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang. Untuk penanam/miller tidak berlaku jika tidak ada petani.

Program untuk mendukung
petani terasosiasi/plasma
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang. Untuk penanam/miller tidak berlaku jika tidak ada petani terasosiasi/plasma.

159

[1 poin] Ya: Komitmen untuk mendukung baik petani terasosiasi/plasma dan swadaya seperti meningkatkan hasil panen dan produktivitas,
pelatihan kesehatan dan keselamatan, praktik pertanian terbaik, pengelolaan keuangan, menambah akses input dan pasar, pengembangan koperasi,
mengamankan kepemilikan tanah, sertifikasi, menyediakan sisa olahan FFB sebagai pupuk, dan lain sebagainya (data tidak lengkap).
[0.5 poin] Parsial: Komitmen kurang jelas; atau komitmen tidak mencakup semua kegiatan operasional (mis. hanya berlaku untuk kegiatan
operasional satu negara); atau komitmen secara jelas tidak mencakup semua petani (mis. hanya mencakup petani terasosiasi/plasma).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Cakupan
Komprehensif: Untuk produsen, memiliki program untuk mendukung petani terasosiasi/plasma dan menyediakan detail tipe-tipe dukungan. Untuk
pelaku hilir, contoh dukungan program upstream bisa diterima (mis. finansial). Contohnya: hasil panen dan produktivitas, pelatihan kesehatan dan
keselamatan, praktik agrikultur yang baik, pengelolaan keuangan, menambah akses input dan pasar, pengembangan koperasi, mengamankan
kepemilikan tanah, sertifikasi, menyediakan sisa olahan FFB sebagai pupuk, dan lain sebagainya (data tidak lengkap).
Terbatas: Mendukung petani, tapi tidak jelas tipe petani seperti apa; atau tidak ada detail dukungan tersedia.
Tidak Mencukupi: Tidak ada program untuk mendukung petani.
N.B. Jika beroperasi di Indonesia, poin dapat diberikan untuk program plasma jika dinyatakan secara jelas menyediakan dukungan (yaitu
mengoperasikan program plasma yang memberikan pelatihan tentang praktik pertanian terbaik); atau dinyatakan secara jelas mendukung petani
terasosiasi untuk mencapai sertifikasi RSPO.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
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161

Persentase keterlibatan
petani terasosiasi/plasma
dalam program
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang. Untuk penanam/miller tidak berlaku jika tidak ada petani terasosiasi/plasma.

Program untuk mendukung
petani swadaya/pemasok
luar buah
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang. Untuk penanam/miller tidak berlaku jika tidak ada petani swadaya.

Cakupan
Komprehensif: Dinyatakan secara jelas persentase petani terasosiasi/plasma yang didukung. Dapat melaporkan jumlah selama total jumlah petani
juga dilaporkan. Untuk pelaku hilir, melaporkan persentase pasokan yang dicakup oleh program dukungan petani.
Terbatas: Menyediakan beberapa detail jumlah petani terasosiasi/plasma yang didukung, tapi tidak jelas berapa persentasenya; atau tidak jelas tipe
bagan petani seperti apa yang dirujuk; atau bagan secara jelas tidak mencakup semua operasi (mis., hanya satu negara); atau data antara dua dan
lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

Cakupan
Komprehensif: Untuk produsen, memiliki program untuk mendukung petani swadaya/pemasok luar buah dan menyediakan detail tipe-tipe
dukungan. Untuk pelaku hilir, contoh dukungan program upstream bisa diterima (mis. finansial). Contohnya: hasil panen dan produktivitas, pelatihan
kesehatan dan keselamatan, praktik pertanian terbaik, pengelolaan keuangan, menambah akses input dan pasar, pengembangan koperasi,
mengamankan kepemilikan tanah, sertifikasi, menyediakan sisa olahan FFB sebagai pupuk, dan lain sebagainya (data tidak lengkap).
Terbatas: Mendukung petani, tapi tidak jelas tipe petani seperti apa; atau tidak ada detail dukungan tersedia.
Tidak Mencukupi: Tidak ada program untuk mendukung petani.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.
Sumber eksternal: RSPO ACOP 9.1 Apakah Anda saat ini mendukung grup petani swadaya apapun? RSPO ACOP 9.2 Bagaimana Anda mendukung
mereka?

162

Persentase petani
swadaya/pemasok luar buah
terlibat dalam program
ES

Tidak berlaku jika hanya pedagang. Untuk penanam/miller tidak berlaku jika tidak ada petani swadaya.
Cakupan
Komprehensif: Dinyatakan secara jelas persentase petani swadaya/pemasok luar buah yang mendukung. Untuk pelaku hilir, melaporkan persentase
pasokan yang dicakup oleh program dukungan petani.
Terbatas: Tidak jelas tipe bagan petani seperti apa yang dirujuk; atau bagan secara jelas tidak mencakup semua operasi (mis. hanya satu negara); atau
data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

163

Proses yang digunakan untuk Tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
memprioritaskan, menilai,
[1 poin] Ya: Mendeskripsikan peralatan atau metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai, dan/atau melibatkan pemasok
dan/atau melibatkan
tentang kepatuhan kebijakan atau hukum (mis. penilaian risiko, memonitor, detail proses keterlibatan, dan lain-lain).
pemasok tentang kepatuhan
[0.5 poin] Parsial: Hanya mendeskripsikan proses untuk memastikan kepatuhan dengan beberapa bagian dari syarat kebijakan atau hukum (yaitu
pada kebijakan perusahaan
hanya merajuk pada kepatuhan hak asasi manusia); atau dijelaskan memiliki proses tapi diberikan rincian terbatas.
dan/atau persyaratan hukum
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
ESG

164

Jumlah atau persentase
pemasok dinilai dan/atau
dilibatkan tentang kepatuhan
pada kebijakan perusahaan
ESG

Tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
Cakupan
Komprehensif: Secara jelas memberikan jumlah atau persentase pemasok yang dinilai/dilibatkan.
Terbatas: Bagan tidak jelas; atau data merujuk pada satu bagian operasi perusahaan (yaitu hanya satu negara); atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

165

Kriteria penangguhan atau
Tidak berlaku jika bukan pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
pengecualian untuk pemasok
[1 poin] Ya: Secara jelas menyatakan kriteria di mana pemasok dikecualikan, seperti langkah yang akan diambil dan kerangka waktu untuk
ESG
tindakan.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyatakan kriteria tanpa kerangka waktu untuk tindakan atau langkah yang akan diambil; atau tidak jelas apa
kriterianya.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

166

Rencana tindakan terikat
waktu (termasuk Key
Performance Indicators)
untuk penyuplai agar patuh
dengan komitmen sourcing
minyak kelapa sawit
ESG

Tidak berlaku jika bukan pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
[1 poin] Ya: Mengumumkan rencana aksi terikat waktu untuk semua pemasok untuk patuh pada komitmen sourcing minyak kelapa sawit termasuk
KPI/milestone.
[0.5 poin] Parsial: Hanya mengumumkan rencana aksi untuk beberapa pemasok; atau rencana aksi yang diumumkan tidak terikat waktu; atau
rencana aksi yang terikat waktu tidak mencakup KPI/milestone.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

167

Proporsi pasokan langsung
atau tidak langsung berasal
dari penanaman minyak
kelapa sawit yang memenuhi
persyaratan dengan
kebijakan sourcing minyak
kelapa sawit
ESG

Cakupan
Komprehensif: Laporan proporsi (volume) pasokan langsung dan tidak langsung yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan sourcing perusahaan.
Terbatas: Perusahaan hanya melaporkan beberapa informasi; atau data antara dua dan lima tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Yes: 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] No: Tidak mencukupi.

168

Rencana terikat waktu waktu Tidak berlaku jika hanya penanam/miller, atau jika 100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok) bersertifikasi RSPO dengan
untuk terlibat dengan semua tingkat penanaman dapat ditelusuri 100%.
pabrik berisiko tinggi dalam
[1 poin] Ya: Perusahaan mengumumkan rencana tindakan terikat waktu waktu untuk terlibat dengan semua pabrik berisiko tinggi periode lebih
waktu tiga tahun
dari tiga tahun untuk memastikan dan/atau meningkatkan kepatuhan. Contohnya: berbagi alat, workshop/pelatihan pemasok, kunjungan situs.
ESG
[0.5 poin] Parsial: Berkomitmen untuk terlibat dengan semua pabrik tapi tidak mengumumkan rencana aksi yang terikat waktu; atau batas waktu
lebih dari tiga tahun.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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171

Program untuk mendukung
pabrik berisiko tinggi untuk
memenuhi persyaratan
dengan kebijakan sourcing
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller, atau jika 100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok) bersertifikasi RSPO dengan
tingkat penanaman dapat ditelusuri 100%.

Secara rutin terlibat dalam
subset pabrik berisiko tinggi
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller, atau jika 100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok) bersertifikasi RSPO dengan
tingkat penanaman dapat ditelusuri 100%.

Prosedur yang ada untuk
menilai semua pabrik
pemasok minyak kelapa sawit
milik pribadi dan pihak ketiga
untuk level risiko
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller.

Cakupan
Komprehensif: Memiliki program untuk mendukung semua pabrik berisiko tinggi dan menyediakan contoh tipe dukungan yang tersedia. Contohnya:
pelatihan pada kebijakan perusahaan atau best practice; bantuan teknis untuk memperbaiki ketidaksesuaian; atau bantuan finansial.
Terbatas: Menyatakan bahwa perusahaan menyediakan dukungan namun tidak memberi detail lebih lanjut tentang tipe dukungan yang tersedia.
Tidak Mencukupi: Tidak ada pelaporan data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Yes: 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] No: Tidak mencukupi.

Cakupan
Komprehensif: Terlibat dengan subset pabrik berisiko tinggi secara rutin untuk dengan bagian dari pabrik berisiko tinggi setiap tahun untuk
memastikan dan/atau meningkatkan kepatuhan (mis. berbagi peralatan, workshop/pelatihan pemasok, kunjungan situs).
Terbatas: Terlibat dalam subset pabrik berisiko tinggi tidak rutin setiap tahun.
Tidak Mencukupi: Tidak ada pelaporan data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Yes: 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] No: Tidak mencukupi.

[1 poin] Ya: Mengumumkan prosedur yang digunakan untuk menilai semua pabrik pemasok milik pribadi dan pihak ketiga (mis. klasifikasi risiko
rendah, medium, dan tinggi).
[0.5 poin] Parsial: Menyatakan yang memiliki prosedur untuk menilai level risiko pabrik tapi tidak menyediakan detail lebih lanjut pada prosedur;
atau tidak jelas apakah prosedur berlaku untuk semua pabrik; atau 100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok) bersertifikasi RSPO dengan
tingkat penanaman dapat ditelusuri 100%.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.
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Secara rutin menilai dan
mengkategorikan level risiko
dari semua pabrik milik
pribadi dan pihak ketiga
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller.

Secara rutin melaporkan level
risiko dari semua pasokan
pabrik milik perusahaan dan
pihak ketiga yang
teridentifikasi di supply chain
ESG

Tidak berlaku jika hanya penanam/miller.

Cakupan
Komprehensif: Menjelaskan bahwa penilaian level risiko terhadap semua pabrik setiap tahun.
Terbatas: Hanya menilai beberapa pabrik; atau menilai pabrik tidak setiap tahun; atau 100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok)
bersertifikasi RSPO dengan tingkat penanaman dapat ditelusuri 100%.
Tidak Mencukupi: Tidak ada pelaporan data.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Yes: 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] No: Tidak mencukupi.

Cakupan
Komprehensif: Melaporkan seluruh level risiko dari semua pasokan pabrik milik perusahaan dan pihak ketiga (mis. persentase risiko tinggi, medium,
rendah) tiap tahunnya.
Terbatas: Hanya melaporkan level risiko dari beberapa pabrik; atau penilaian pabrik tidak setiap tahun; atau data antara dua dan lima tahun; atau
100% sourcing (termasuk dari operasi dan pemasok) bersertifikasi RSPO dengan tingkat penanaman yang dapat ditelusuri 100%.
Tidak Mencukupi: Tidak ada data; atau data lebih dari lima tahun; atau tidak bertanggal.
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian tertinggi.
[1 poin] Yes: 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] No: Tidak mencukupi.

Tata aturan dan keluhan
ID

Indikator

Kriteria Penilaian

174

Komitmen dengan perilaku
etis dan pantangan terhadap
korupsi
G

[1 poin] Ya: Komitmen dengan baik perilaku etis/adil dan pantangan terhadap korupsi (atau penyuapan/penipuan).
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan satu; atau kurang jelas apakah komitmen meliputi baik perilaku etis/adil dan larangan terhadap korupsi;
atau komitmen tidak mencakup semua kegiatan operasi (mis., hanya merujuk untuk HQ).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

175

Komitmen dengan perilaku
Untuk penanam, tidak berlaku jika tidak ada pemasok termasuk petani terasosiasi dan pemasok swadaya.
etis dan pantangan terhadap
[1 poin] Ya: Komitmen dengan baik perilaku adil/etis dan pantangan terhadap korupsi (atau penyuapan/penipuan) berlaku untuk semua pemasok.
korupsi berlaku untuk semua
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan satu; atau kurang jelas apakah komitmen meliputi baik perilaku etis/adil dan pantangan terhadap korupsi;
pemasok
atau komitmen hanya berlaku untuk beberapa pemasok.
G
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

176

Perkembangan komitmen
terhadap perilaku etis dan
pantangan terhadap korupsi
G

177

Pengungkapan pendekatan
[1 poin] Ya: Perusahaan mengungkap pendekatannya dalam mengelola pajak dan pembayaran pada pemerintah termasuk memiliki
perusahaan dalam mengelola strategi/kebijakan yang tersedia secara publik dan sebuah badan/posisi tingkat eksekutif tata kelola yang bertanggung jawab dalam strategi/kebijakan
pajak dan pembayaran pada pajak dan tinjauannya.
pemerintah
[0.5 poin] Parsial: Perusahaan hanya mengungkap satu strategi pajak atau informasi yang bertanggung jawab dalam strategi dan tinjauannya; atau
G
strategi hanya mencakup sebagian dari operasi perusahaan (mis. hanya di satu negara atau satu cabang).
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

178

Prosedur pelaporan
pelanggaran
G

[1 poin] Ya: Informasi prosedur pelaporan pelanggaran/bagaimana melaporkan perilaku tidak etis. Contohnya, flowchart atau deskripsi jelas
langkah yang diambil, termasuk bagaimana pelapor pelanggaran dilindungi.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menjelaskan boleh melaporkan pelanggaran, tapi tidak dijelaskan secara rinci.
[0 points] No: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

179

Sistem keluhan atau
pengaduan yang dimiliki
terbuka untuk semua
pemangku kepentingan
G

[1 poin] Ya: Secara jelas memiliki sistem keluhan atau pengaduan (mis. karyawan dapat mengisi formulir tertentu jika memiliki keluhan; flowchart;
atau deskripsi langkah yang jelas). Hal ini harus dapat diakses oleh baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
[0.5 poin] Parsial: Hanya menyebutkan memiliki sistem keluhan, tapi tanpa detail lain; atau hanya sistem untuk masalah tertentu/berhubungan
dengan kebijakan tertentu; atau hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal atau eksternal.
[0 poin] Tidak: Tidak memenuhi persyaratan untuk indikator ini.

Cakupan
Komprehensif: Menyediakan bukti tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan anti-suap dan korupsi dari perusahaan. Misalnya memberikan
pelatihan pada karyawan; mengatur tim atau komite khusus pelaksana; menempatkan proses di tempat untuk mengidentifikasi dan mengurangi suap
dan korupsi.
Terbatas: Rincian terbatas tergantung dari tindakan yang diambil.
Tidak Mencukupi: Tidak ada contoh/bukti yang disediakan..
Penilaian
N.B. Perusahaan dapat melaporkan praktik dalam berbagai cara tapi akan diberi poin untuk kategori penilaian 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 mencukupi.

180

Rincian pengaduan dan
pengaduan keluhan
G

Rincian pengaduan dan keluhan diumumkan, jika anonimitas tidak diminta, meliputi detail sebagai berikut : tanggal; masalah; kategori pengaduan;
langkah yang diambil; status.
[1 poin] Tidak: Seluruh rincian diumumkan.
[0.5 poin] Parsial: Tiga atau empat rincian diungkapkan.
[0.25 poin] Parsial: Satu atau dua rincian diungkapkan.
[0 poin] Tidak: Tidak ada; atau hanya memberikan tabel kesimpulan dari jumlah dan tipe keluhan; atau data lebih dari lima tahun.

