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1 Tidak berlaku untuk area infill di bawah 2 hektar, dengan catatan tidak merambah ke lahan yang dilindungi (seperti zona riparian, HCV, dll). Apabila penilaian HCS sebelumnya sudah lebih dari 3 tahun,  
 harus dilakukan penilaian yang baru. 
2 Sampai saat ini, pendekatan HCS dan definisinya adalah satu-satunya pendekatan praktis yang tersedia. Penilaian HCS tidak diperlukan apabila area tersebut sepenuhnya terdiri dari vegetasi tidak alami. 
3 Ini harus dilakukan oleh penilai berlisensi dalam skema HCVRN. 
4 Berlaku dimana masyarakat mempunyai hak hukum, hak adat dan hak kelola terhadap lahan tersebut. 
5 Berlaku dimana masyarakat mempunyai hak hukum, hak adat dan hak kelola terhadap lahan tersebut.

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan 
 
1.1 Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi 
 
Memutus keterkaitan antara ekspansi kelapa sawit 
dan deforestasi dengan melakukan pendekatan Stok 
Karbon Tinggi (SKT), penilaian Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT) dan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi  
di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) terhadap  
penggunaan lahan. Pendekatan ini menggabungkan 
konservasi keanekaragaman hayati dan karbon serta 
pertimbangan sosial (termasuk kebutuhan masyarakat). 
 
 
 
 
 
1.2 Lahan gambut 
 
•  Tidak ada pembukaan lahan di wilayah gambut: 

Seluruh wilayah lahan gambut yang belum  
dikembangkan (tanpa melihat kedalaman)  
harus dilindungi. Pembuatan kanal pengeringan,  
pembakaran atau pembuatan jalan di atas wilayah 
gambut adalah terlarang.

1.1.1 Sebelum mendirikan perkebunan baru atau ekspansi perkebunan yang sudah ada,1  
 pendekatan SKT2 yang menggabungkan konservasi keanekaragaman hayati dan karbon serta  
 pertimbangan sosial (termasuk kebutuhan masyarakat) telah dilaksanakan, sebagai tambahan 
 atau sudah terintegrasi di dalam penilaian NKT.3 
1.1.2 Wilayah hutan SKT telah diidentifikasi dan dipetakan. 
1.1.3 Setelah Maret 2014, tidak ada penanaman baru di hutan SKT yang telah diidentifikasi untuk  
 konservasi. 
1.1.4 Pemetaan partisipatif masyarakat telah diidentifikasi dan dipetakan kebun serta lahan  
 pertanian4 di masa mendatang yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar 
 mereka selama periode perizinan dari perkebunan tersebut. Area tersebut dikeluarkan dari 
 kategori hutan SKT. 
1.1.5 Wilayah hutan SKT secara aktif dikonservasi sebagai bagian dari perencanaan partisipatif 
 masyarakat mengenai penggunaan lahan termasuk proses PADIATAPA,5 dan rencana terinte 
 grasi mengenai konservasi dan penggunaan lahan (yang meliputi wilayah NKT, zona riparian,  
 dan wilayah lahan gambut). 
1.1.6 Tersedia sebuah laporan ringkas publik terkait hasil penilaian SKT termasuk petanya. 
 
1.2.1 Lahan gambut yang belum dikembangkan (tanpa melihat kedalaman) tidak dikelola atau  
 dikeringkan. 
1.2.2 Pembakaran dan pembangunan jalan di atas lahan gambut adalah dilarang. 
1.2.3 Di perkebunan yang sudah ditanam di atas gambut, identifikasi ekosistem lahan gambut kritis  
 harus dilakukan dan dinilai potensi restorasinya.

**Catatan: Indikator utama untuk setiap bagian ditandai dengan warna merah

Persyaratan Indikator
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• Pemeliharaan lahan gambut: Permukaan air harus  
 dikelola di perkebunan yang sudah ditanam di atas  
 lahan gambut untuk meminimalisir penurunan   
 gambut dan pelepasan emisi gas rumah kaca.   
 Adanya strategi untuk memperbaiki ekosistem lahan 
 gambut kritis secara progresif, dengan preferensi 
 replanting di tanah mineral, termasuk melalui  
 pendekatan ‘pertukaran lahan’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Akuntabilitas Gas Rumah Kaca (GRK) 
 
Perusahaan wajib melaporkan secara terbuka emisi GRK 
tahunan dari semua sumber dan perkembangannya ke 
arah tercapainya target penurunan GRK dari aktivitas 
non lahan (per ton CPO). 
 
 

1.2.4 Berdasarkan hasil penilaian poin (1.2.3) di atas, strategi restorasi lahan gambut yang terikat   
 waktu dan telah diulas oleh para ahli harus dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk  
 penanaman kembali pada tanah mineral dengan menggunakan pendekatan ‘pertukaran lahan’. 
1.2.5 Untuk kebun-kebun yang telah ditanam di lahan gambut, ketinggian permukaan air (water table)  
 harus dijaga pada rata-rata 50cm (antara 40 – 60 cm) di bawah permukaan tanah, yang diukur  
 dengan piezometer air tanah; atau rata-rata 60 cm (antara 50 – 70 cm) di bawah permukaan 
 tanah sebagaimana diukur di dalam saluran pengumpulan air, melalui jaringan yang terdiri   
 atas struktur –struktur kontrol air yang sesuai di lapangan misalnya bendungan, karung berisi  
 pasir, dll., dan pintu air di titik-titik pengeluaran saluran utama (Kriteria RSPO 4.4 and 7.4). 
1.2.6 Apabila dari penilaian tingkat potensi pengeringan telah diidentifikasi bahwa wilayah tersebut  
 tidak cocok untuk replanting, termasuk potensi emisi gas rumah kaca yang terkait penanaman  
 lanjutan, harus ada rencana untuk rehabilitasi yang tepat atau penggunaan alternatif terhadap  
 wilayah tersebut. Apabila penilaian tersebut mengindikasikan resiko yang tinggi dalam hal  
 emisi gas rumah kaca, pembakaran, banjir dan/atau intrusi air asin, pengusaha perkebunan  
 menghentikan replanting dan melaksanakan program rehabilitasi. 
1.2.7 Tersedia sebuah laporan kepada publik yang meliputi hasil penilaian dan peta-peta dari  
 seluruh lahan gambut (tanpa melihat kedalaman) yang berada di dalam konsesi perusahaan,  
 ekosistem lahan gambut kritis, lahan gambut yang sudah ditanami dan lahan terdegradasi  
 atau wilayah tertanam yang teridentifikasi untuk program restorasi lahan gambut. 
 
1.3.1 Semua sumber emisi gas rumah kaca, termasuk aktivitas lahan dan non lahan, diidentifikasi  
 dan dimonitor menggunakan metodologi RSPO Palm GHG atau sejenisnya.6 
1.3.2 Target penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas non lahan (per ton CPO) dan/atau  
 target pengadopsian teknologi atau teknik pengurangan emisi global CO2eq telah  
 didefinisikan dan didokumentasikan. 
1.3.3 Terdapat laporan kepada publik mengenai emisi gas rumah kaca dari semua sumber dan  
 perkembangannya terhadap target penurunan yang terdokumentasi pada poin 1.3.2. 
 

3

6 Harus menggunakan versi terbaru metodologi RSPO Palm GHG.
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1.4 Meminimalkan penggunaan pestisida 
 
Pestisida dengan tingkat racun yang tinggi, bersifat 
bio-akumulatif dan persisten tidak boleh digunakan. 
Termasuk bahan-bahan kimiawi dalam daftar ‘Sangat 
Berbahaya’ FSC dan daftar pestisida terlarang SAN. 
Pengusaha perkebunan harus memilih penggunaan gulma 
alami, kontrol hama, dan pengelolaan hama terpadu 
(IPM), serta berusaha untuk mengindari penggunaan 
pestisida beracun, hanya menggunakannya sebagai  
pilihan terakhir. Harus ada transparansi penuh  
terhadap setiap penggunaan pestisida. 
 
1.5 Pupuk kimia 
 
Untuk mengurangi dampak terhadap iklim dan  
lingkungan, pengusaha perkebunan harus berusaha 
untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia, dan 
mengupayakan pengimplementasian ‘pertanian  
presisi’, pengaplikasian pupuk organik dan bilamana 
memungkinkan, menggunakan limbah sebagai sumber  
fosfor. Tingkat fosfor dan nitrogen dalam aliran air 
dipantau dan dilaporkan. 
 
1.6 Larangan terhadap penggunaan organisme  
termodifikasi secara genetika (GMO) 
 
Praktek perkebunan dengan cara GMO di dalam  
wilayah kelola adalah tidak diperbolehkan.

1.4.1 Tidak menggunakan pestisida dengan tingkat racun tinggi, bio akumulatif dan bersifat  
 persisten. Ini termasuk bahan kimia yang terdapat dalam dalam daftar berikut: a) World Health  
 Organization Kelas 1A atau 1B, Stockholm atau Rotterdam Conventions, b) Daftar FSC ‘Sangat  
 Berbahaya’, c) Daftar pestisida yang dilarang SAN dan d) Parakuat. 
1.4.2 Pengusaha perkebunan mengutamakan praktek pemberantasan gulma dan hama secara  
 alamiah dan metode IPM. 
1.4.3 Dalam keadaan darurat, penggunaan pestisida yang terdaftar di atas diperbolehkan dengan  
 memperoleh persetujuan dari POIG Organising Committee. 
 
 
 
 
 
1.5.1 Meminimalisir penggunaan pupuk kimia dengan cara upaya alternatif7 untuk mempertahankan  
 kesuburan tanah. 
1.5.2 Tingkat fosfor dan nitrogen dalam aliran air dipantau. Apabila hasil pantauan mengindikasikan  
 adanya kenaikan kadar kedua elemen tersebut dalam air karena pemberian pupuk, perusahaan  
 wajib menyesuaikan kembali dosis dan prosedur pemupukan. 
1.5.3 Hasil dari pemantauan kadar fosfor dan nitrogen dalam aliran air dimasukkan dalam  
 pelaporan publik. 
 
 
 
 
1.6.1 Penggunaan GMO di dalam wilayah kelola adalah tidak diperbolehkan.

7 Metode alternatif mencakup: ‘pertanian presisi’, penggunaan pupuk organik dan penggunaan sisa organik sebagai sumber nutrisi, termasuk yang dihasilkan dari pengolahan TBS.
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1.7 Akuntabilitas penggunaan air 
 
Kualitas dan kuantitas air dijaga dengan mengadopsi 
manajemen air yang bertanggung jawab termasuk 
minimalisasi dan pelaporan penggunaan air, eliminasi 
pencemaran, kesetaraan dengan pengguna lain, dan 
pertimbangan tingkat dampak irigasi terhadap daerah 
tangkapan. 
 
1.8 Melindungi dan melestarikan satwa liar 
 
Melakukan survei keanekaragaman hayati yang  
komprehensif untuk mengidentifikasi HCV 1-3, selain 
itu memastikan perlindungan dan kelangsungan hidup 
semua spesies langka, terancam atau terancam punah 
di dalam wilayah konsesi, pemilik konsesi juga  
memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan 
hidup mereka di alam bebas di luar batas konsesi. 

1.7.1 Penggunaan, konsumsi dan pencemaran air oleh kegiatan perkebunan dan pabrik harus  
 dimonitor. 
1.7.2 Rencana manajemen air yang meliputi target dan langkah untuk meminimalisir dan/atau  
 mengurangi penggunaan, konsumsi dan pencemaran air, baik di perkebunan maupun pabrik.8 
1.7.3 Penggunaan, konsumsi dan pencemaran air di perkebunan dan pabrik dimasukkan dalam  
 pelaporan publik. 
1.7.4 Penilaian pengelolaan air dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk  
 mengatasi masalah kesetaraan penggunaan air.9 
 
1.8.1 Melakukan survei keanekaragaman hayati yang komprehensif untuk pengidentifikasian HCV 1-3. 
1.8.2 Tersedia rencana pengelolaan untuk semua spesies yang langka, terancam dan terancam  
 punah yang meliputi langkah-langkah untuk memastikan perlindungan, kelangsungan hidup  
 dan pencegahan perburuan spesies tersebut di di luar lanskap wilayah konsesi.10 
1.8.3 Rencana pengelolaan spesies langka, terancam dan terancam punah juga mempertimbangkan  
 perburuan tradisional oleh masyarakat di luar wilayah konsesi dan mencakup kegiatan khusus  
 yang berkontribusi terhadap perlindungan dan kelangsungan hidup dari spesies yang terkena  
 dampak dari aktivitas perburuan. 

8 Ruang mencakup seluruh wilayah manajemen perkebunan. Pada perencanaan, dibedakan antara air yang digunakan dan air yang dikonsumsi (yang hilang karena proses industri).  
 Ini juga termasuk target pengurangan yang spesifik, dan juga langkah untuk mengurangi pencemaran. 
9 Tersedia rencana yang melibatkan pemangku kepentingan, yang mencakup langkah keterlibatan yang bisa mencapai keadilan dan penggunaan sumber air secara berkelanjutan. 
10 Contoh langkah yang positif terhadap kelangsungan hidup spesies yang langka, terancam dan terancam punah di luar perkebunan atau batas konsesi meliputi: program pendidikan lingkungan  
 kepada masyarakat sekitar; kontrak bisnis dengan petani / lainnya yang mencakup klausul pelarangan perburuan dan langkah perlindungan lainnya; melaporkan kegiatan illegal kepada badan  
 lingkungan/agen lain yang terkait, mempekerjakan patroli untuk memantau di luar batas konsesi (apabila diizinkan oleh undang-undang); melibatkan LSM terkait atau organisasi lain untuk melakukan  
 konservasi spesies dan habitat; mendanai area yang dilindungi di luar batas konsesi; melibatkan dan mendukung pemilik tanah atau pemilik konsesi di sekitarnya dalam mengidentifikasi dan  
 melindungi habitat di luar batas perkebunan yang digunakan spesies langka, terancam dan terancam punah untuk bereproduksi, migrasi, mencari makan dan berlindung/bertengger.
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2. Kerjasama dengan masyarakat 
 
2.1 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa 
Paksaan (PADIATAPA) 
 
PADIATAPA yang komprehensif harus diperoleh untuk 
semua pengembangan lahan kelapa sawit, termasuk 
menghormati secara penuh hak hukum dan hak adat 
masyarakat terhadap wilayah, tanah dan sumber 
daya mereka melalui lembaga perwakilan mereka, 
dengan semua informasi dan dokumen relevan yang 
tersedia, dengan akses saran ahli yang independen, 
melalui proses terdokumentasi berorientasi jangka 
panjang, konsultasi dan negosiasi dua arah dimana 
masyarakat diberikan informasi dan memahami bahwa 
mereka memiliki hak untuk mengatakan tidak terhadap 
pengembangan lahan sawit, dan tidak dibatasi oleh 
kerangka hukum lokal. Untuk areal perkebunan yang 
baru diperoleh namun sudah ditanami, harus dilakukan 
perbaikan terhadap proses PADIATAPA yang kurang 
tepat ketika perkebunan tersebut baru didirikan. Lahan 
tidak boleh diperoleh melalui pengambilalihan dengan 
alasan kepentingan nasional (‘eminent domain’). 

2.1.1 Akses saran dari ahli independen diberikan pada setiap tahapan proses PADIATAPA atau  
 proses resolusi konflik terhadap masyarakat yang terkena dampak.  
2.1.2 Proses konsultasi dan negosiasi, sesuai dengan standar PADIATAPA yang diakui secara  
 internasional, tidak dibatasi oleh kerangka hukum lokal.  
2.1.3 Ketika proses perolehan lahan atau replanting di perkebunan yang ada sekarang, dilakukan  
 langkah untuk memperbaiki masalah yang timbul dari kurangnya atau tidak memadainya  
 proses PADIATAPA yang dilaksanakan pada saat perkebunan tersebut baru didirikan. Dalam  
 kasus ini, survei partisipatif akan dilakukan untuk mengidentifikasi NKT 4, 5 dan/atau 6 yang  
 ada sebelum perkebunan tersebut didirikan. 
2.1.4 Perkebunan tidak didirikan di atas lahan yang diperoleh melalui pemaksaan dengan alasan  
 untuk kepentingan nasional (eminent domain) setelah Maret 2014.
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2.2 Ketahanan pangan 
 
Sebagai bagian dari proses Persetujuan Atas Dasar 
Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), penilaian 
dampak sosial dan perencanaan penggunaan lahan 
secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat 
dan lokal, ketahanan pangan harus dipertahankan atau 
diperkuat guna menjaga hak pilih mereka terhadap 
penggunaan lahan dan opsi ketahanan pangan di masa 
mendatang, termasuk tidak menganggu penguasaan  
lokal dan keanekaragaman dari sistem produksi pan-
gan. Terdapat transparansi penuh terhadap  
proses pengalokasian lahan. 
 
 
2.3 Resolusi konflik yang efektif 
 
Terdapat sebuah sistem resolusi konflik yang  
berimbang, terpercaya, yang disepakati bersama  
dan didokumentasikan serta dapat diakses oleh  
petani, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan 
pihak lain yang terkena dampak, dalam menangani  
keluhan dan menyelesaikan konflik dengan solusi 
yang disepakati oleh semua pihak. Sistem tersebut 
mencakup opsi untuk mendapatkan saran hukum dan 
teknis yang independen, kebebasan pengadu untuk 
memilih individu atau kelompok dalam mendukung 
mereka dan/atau bertindak sebagai pemerhati,  
serta opsi mediator pihak ketiga. 

2.2.1 Ketahanan pangan pekerja, petani, masyarakat adat dan lokal dinilai dan dimasukkan ke  
 dalam rencana manajemen sosial. Ruang lingkup penilaian ketahanan pangan meliputi  
 dampak tambahan dari operasional perkebunan sawit, termasuk terhadap tanah, air, pekerja  
 dan infrastruktur serta kemampuan substitusi antara pendapatan yang dihasilkan untuk makan  
 sehari-hari dan pendapatan dari produksi subsisten oleh pekerja, petani dan masyarakat  
 yang terdampak. 
2.2.2 Setelah Maret 2014, dilakukan pengidentifikasian kebun atau lahan pertanian minimal  
 0.5 ha11 per orang melalui proses pemetaan partisipatif dan disisihkan untuk memenuhi  
 kebutuhan ketahanan pangan. 
2.2.3 Langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal  
 dimasukkan ke dalam rencana partisipatif penggunaan lahan, termasuk transparansi dalam  
 proses pengalokasian lahan. 
2.2.4 Bukti bahwa langkah-langkah yang diidentifikasi dalam penilaian dan perencanaan yang  
 sedang diimplementasikan dan efektif. 
 
2.3.1 Sistem penanganan keluhan yang disepakati bersama dan didokumentasikan serta dapat   
 diakses oleh semua pihak yang terkena dampak. 
2.3.2 Sistem tersebut menyediakan prosedur yang jelas dan terukur dengan kerangka batas waktu  
 indikatif untuk setiap tahapan. 
2.3.3 Semua pihak diinformasikan mengenai perkembangan dari keluhan yang ditangani oleh  
 sistem tersebut. 
2.3.4 Sistem tersebut mencakup pilihan sebagaimana berikut: a) Mendapatkan saran hukum dan  
 teknis yang independen; b) Dukungan dari perwakilan yang dipilih oleh masyarakat lokal; 
 c) Mediasi dari pihak ketiga.

2.3.5 Bukti bahwa mekanisme resolusi konflik tersebut digunakan pada setiap kejadian konflik  
 dan hasil dari mekanisme tersebut menjadii kesepakatan bersama termasuk oleh pihak yang  
 terkena dampak. 
2.3.6 Bukti bahwa hasil dan solusi yang dihasilkan dari mekanisme resolusi konflik sejalan dengan  
 dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.12

11 Area tersebut bisa saja di luar konsesi, dan bisa melebihi dari minimum 0.5 ha per orang (dalam unit keluarga dari masyarakat adat dan lokal) tergantung pada periode non-aktif,  
 sistem kebun dan pertanian, kesuburan tanah, dll. 
12 Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1948, menetapkan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
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2.4 Kondisi sosial 
 
Memiliki sebuah program sosial yang komprehensif 
dengan pemantauan rutin untuk memastikan produksi 
kelapa sawit tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi  
manusia, memicu konflik sosial, atau mengakibatkan 
‘penyerobotan lahan’, dan membahas isu keadilan  
sosial termasuk perumahan, kesehatan, pendidikan 
serta pemberdayaan perempuan. 
 
2.5 Hak-hak pekerja 
 
Produsen kelapa sawit harus menghormati hak-hak 
pekerja, termasuk yang terdapat di dalam persyaratan 
Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai  
‘pekerjaan yang layak’ dan konvensi penting terkait 
pekerja anak, pekerja paksa atau wajib, kebebasan 
berserikat, dan penghapusan diskriminasi.

2.4.1 Penilaian dampak sosial dan rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut  
 dapat mengatasi isu potensial pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, dampak dari  
 pekerja migran terhadap masyarakat lokal, dan penyerobotan lahan. 
2.4.2 Penilaian dampak sosial dan rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak  
 tersebut dapat mengatasi isu kesetaraan, meliputi perumahan, kesehatan, pendidikan, dan  
 pemberdayaan perempuan. 
 
 
 
 
Syarat dan kontrak kerja 
2.5.1 Penggunaan pekerja permanen dan penuh waktu untuk pekerjaan inti di perusahaan tersebut.  
 Pekerja lepas, pekerja sementara dan pekerja harian digunakan hanya untuk pekerjaan yang  
 bersifat sementara atau musiman dengan, jumlah pekerja tersebut tidak lebih dari 20% dari  
 total tenaga kerja. 
 
Remunerasi 
2.5.2 Penghitungan upah yang layak bagi semua pekerja, baik yang dipekerjakan secara  
 langsung oleh perusahaan maupun tidak langsung oleh agen tenaga kerja swasta, dilakukan  
 menggunakan metodologi yang terpercaya.13 
2.5.3 Upah harus dibayarkan kepada semua pekerja secara teratur, tepat waktu, langsung kepada  
 pekerja dan menggunakan alat pembayaran yang sah atau cek. 
2.5.4 Fasilitas pembayaran upah di depan (sebelum waktunya), pinjaman dan pengurangan harus  
 sah, tercatat, dikomunikasikan dan tersedia bagi pekerja berdasarkan permintaan mereka,  
 dan tidak mengakibatkan jeratan utang. 
2.5.5 Semua pekerja, termasuk pekerja lepas, pekerja sementara, pekerja musiman dan pekerja  
 migran, disediakan kompensasi dan tunjangan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk  
 kesehatan, pensiun, dan jaminan sosial.

13 Suatu metodologi untuk pengghitungani upah yang layak telah ditetapkan oleh Koalisi Global untuk Upah Layak (Global Living Wage Coalition), yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari enam inisiatif  
 penetapan standar internasional yang bersifat multipihak. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh ILO juga mengulas metodologi untuk menghitungi upah yang layak.
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Jam kerja dan cuti 
2.5.6 Jam kerja normal tidak boleh melebihi 48 jam per minggu, tidak termasuk lembur dan  
 pekerja berhak atas setidaknya satu hari libur dalam 6 hari kerja berturut-turut. Jam lembur  
 tidak boleh melebihi dari apa yang diizinkan oleh hukum, dan pekerja harus menyatakan  
 kesukarelaan atas semua lembur yang terjadi. 
2.5.7 Semua pekerja diberikan hari libur dan cuti yang dimandatkan secara nasional sesuai dengan  
 hukum yang berlaku, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti mendesak, dan cuti sakit.  
 Pekerja yang tidak tercakup dalam hukum yang berlaku berhak atas tunjangan pengganti  
 yang sesuai.14 
2.5.8 Terdapat catatan yang terdokumentasi dan menunjukkan bahwa jumlah jam kerja tidak  
 melebihi maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan setempat,  
 peraturan atau perjanjian kerja bersama atau 48 jam kerja (sesuai poin 2.5.5 di atas),  
 tergantung mana yang lebih rendah. 
 
Pekerja anak 
2.5.9 Memiliki kebijakan dan sistem kepatuhan yang jelas yang melarang pekerja anak dan segala  
 macam bentuk terburuknya dan menetapkan usia minimum bekerja yang sesuai dengan  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 
2.5.10 Pekerja usia muda diperbolehkan untuk bekerja namun tetap tunduk pada hukum kewajiban  
 bersekolah dan bekerja hanya di luar jam sekolah. 
2.5.11 Perusahaan mempunyai daftar terkini mengenai aktivitas dan pekerjaan yang berbahaya di  
 tempat kerja yang dilarang untuk dilakukan oleh pekerja usia muda yang sesuai dengan atau  
 bahkan melebihi ketentuan peraturan nasional, apabila memungkinkan. 
 
Pemaksaan atau perdagangan pekerja 
2.5.12 Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pekerja, baik secara langsung maupun tidak  
 langsung, untuk perekrutan atau jasa perekrutan oleh agen perekrutan, agen tenaga kerja  
 swasta atau majikan. Apabila ditemukan bahwa ternyata ada biaya yang telah dibebankan,  
 maka wajib diganti rugi kepada pekerja tersebut, sebesar total biaya yang dikeluarkan.

14 Hak pekerja yang tidak tercakup dalam Undang-Undang yang berlaku akan dihitung secara pro rata, setara dengan hak pekerja penuh waktu. 
15 Sesuai dengan Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan untuk Bekerja dan Konvensi 182 tentang Bentuk Terburuk dari Pekerja Anak.
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2.6 Dukungan terhadap petani 
 
Kontrak dengan petani adalah berdasarkan kemitraan 
yang adil, transparan dan terpercaya. Petani dibantu 
dalam hal kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan 
yang meliputi: peningkatan produktivitas yang  
sebanding dengan patokan produktivitas di wilayah 
tersebut dan target untuk mendapatkan produktivitas 
yang sama dengan perkebunan inti perusahaan.  
Pencapaian produktivitas harus diperoleh tanpa  
ekspansi yang dapat mengancam ketahanan pangan  
setempat atau menambah dampak lingkungan.  
Bantuan harus mencakup manajemen keuangan  
dan anggaran, logistik dan pengolahan TBS, dan  
meningkatkan akses ke pasar melalui sertifikasi  
kelompok. Perusahaan wajib memberikan laporan 
mengenai bantuan yang telah mereka berikan  
kepada petani.

2.5.13 Penahanan paspor, identifikasi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan segala macam  
 barang berharga pribadi oleh majikan atau pihak ketiga atau agen tenaga kerja sangat  
 dilarang dalam kebijakan perusahaan dan dipantau pelaksanaannya. 
2.5.14 Pengusaha kebun dan pabrik melakukan penilaian resiko terhadap rantai pasok TBS mereka  
 untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah mengatasi resiko kerja paksa, perdagangan  
 manusia dan pekerja anak. 
 
2.6.1 Sebuah program dukungan terhadap petani dikembangkan, didokumentasikan dan dipantau,  
 yang meliputi: a) Langkah untuk meningkatkan produktivitas petani sampai setara dengan   
 patokan produktivitas di wilayah tersebut, dan target untuk setidaknya mencapai level  
 produktivitas yang sama dengan kebun perusahaan; b) Bantuan yang berkaitan dengan  
 manajemen keuangan dan anggaran, dan c) Bantuan yang berkaitan dengan logistik,  
 pengolahan TBS dan akses pasar. 
2.6.2 Kemajuan dari implementasi program bantuan petani dimasukkan dalam pelaporan publik. 
2.6.3 Adanya laporan mengenai persentase petani kemitraan, persentase petani swadaya dan  
 persentase yang disertifikasi RSPO. 
2.6.4 Mengembangkan rencana sertifikasi kelompok untuk petani swadaya yang teridentifikasi dalam  
 rantai pasok setiap pabrik dalam jangka waktu tiga tahun sejak pabrik memiliki sertifikat sendiri  
 dan membantu petani swadaya untuk mencapai sertifikasi dan melangkah menuju verifikasi POIG.
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3. Integritas Perusahaan dan Produk 
 
3.1 Anti korupsi dan transparansi 
 
Perusahaan produsen harus mempublikasikan komitmen 
untuk melarang segala bentuk korupsi termasuk selama 
proses akuisisi konsesi dan di dalam operasional mereka, 
serta mendukung segala upaya untuk membuat dan 
mematuhi undang-undang anti korupsi, apabila ada. 
Apabila undang-undang anti korupsi tidak ada, maka 
perusahaan produsen harus menerapkan langkah anti 
korupsi lainnya yang sebanding untuk mengukur skala 
dan intensitas dari kegiatan manajemen dan resiko 
korupsi tersebut. 
 
3.2 Ketelusuran 
 
Dalam jangka waktu 12 bulan setelah komitmen  
terhadap POIG Charta, semua pasokan dari kebun  
perusahaan dan kebun pemasok lainnya ke pabrik 
dapat ditelusuri sepenuhnya. Masing-masing pihak 
bertanggung jawab atas ketelusuran komponen rantai 
pasok di bawah kontrol mereka dan transparansi  
terhadap mitra rantai pasok mereka.

3.1.1 Tersedia untuk umum kebijakan kode etik yang melarang segala bentuk korupsi.  
3.1.2 Kebijakan kode etik meliputi: a) Penyuapan; b) Pembayaran fasilitas; c) Pedoman dan prosedur  
 mengenai hadiah dan segala bentuk keramahtamahan; d) Pengungkapan kontribusi politik;  
 e) Pedoman untuk sumbangan amal dan sponsor; f) Menghormati praktek bisnis beretika;  
 g) Pengungkapan informasi yang tepat sesuai dengan peraturan dan praktek industri yang  
 berlaku, dan h) Kepatuhan terhadap undang-undang anti korupsi yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Dalam jangka waktu 12 bulan setelah komitmen terhadap POIG Charta, semua pabrik di  
 bawah manajemen perusahaan anggota POIG mempunyai sistem ketelusuran untuk  
 mengidentifikasi lokasi (setidaknya koordinat GPS) dari produksi TBS. 
3.2.2 Dalam jangka waktu 24 bulan setelah komitmen terhadap POIG Charta, pabrik di bawah  
 manajemen perusahaan anggota POIG hanya akan mengambil TBS dari sumber yang diketahui  
 dan teridentifikasi dan bukan dari sumber illegal. 
3.2.3 Dalam jangka waktu 24 bulan setelah komitmen terhadap POIG Charta, perusahaan mempunyai  
 rencana terikat waktu, agar semua sumber TBS mematuhi indikator POIG. Upaya bantuan  
 untuk membawa petani kepada kepatuhan didokumentasikan. 
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3.3 Laporan mengenai kinerja sosial,  
ketenagakerjaan dan lingkungan 
 
Melaporkan kinerja sosial, ketenagakerjaan dan  
lingkungan dari perusahaan termasuk elemen dari POIG 
Charta, dan bagaimana perusahaan menunjukkan tata 
kelola yang baik terhadap sistem keberlanjutan dengan 
menggunakan pedoman dari Global Reporting Initiative 
(GRI) atau pendekatan setara yang lain. 
 
3.4 Sertifikasi RSPO dan operasional perusahaan 
 
Pada saat komitmen terhadap POIG Charta dilakukan,  
perusahaan produsen memiliki minimal 50% dari  
perkebunan yang telah disertifikasi RSPO dan memiliki  
komitmen untuk mencapai sertifikasi 100% dalam 
jangka waktu 2 tahun. Ini mencakup semua operasional 
kelapa sawit, anak perusahaan, akuisisi perkebunan 
yang ada sekarang dan pembelian TBS dari pihak 
ketiga, dengan kemungkinan alternatif sertifikasi  
penuh RSPO untuk produsen kecil swadaya. 
 

3.3.1 Sebuah laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik disiapkan minimal setiap dua tahun,  
 yang meliputi semua isu yang terkait dengan kepatuhan terhadap POIG Charta. Ini termasuk  
 indikator RSPO yang relevan dan indikator POIG tambahan. 
3.3.2 Laporan keberlanjutan publik meliputi rincian yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan  
 terhadap sistem keberlanjutan yang ada, yang sesuai dengan pedoman pelaporan keberlanjutan  
 GRI (atau pendekatan lain yang setara).  
 
 
 
 
3.4.1 Pada saat komitmen terhadap POIG Charta, minimum 50% dari perkebunan dan pabrik  
 perusahaan telah disertifikasi RSPO.16 
3.4.2 Dalam jangka waktu 24 bulan setelah keanggotaan di RSPO, semua perkebunan dan pabrik  
 perusahaan mencapai 100% sertifikasi RSPO.17 
3.4.3 Perkebunan yang baru diperoleh mencapai sertifikasi RSPO dalam jangka waktu 24 bulan  
 setelah akuisisi. 
3.4.4 Kebijakan untuk membeli 100% TBS bersertifikasi RSPO dalam jangka waktu 24 bulan setelah  
 penandatangan POIG Charta telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau perkembangannya.  
 Kebijakan alternatif yang tepat bisa dikembangkan untuk petani swadaya. 
 

16 Sekretariat POIG akan menilai kepatuhan sebagai bagian dari persyaratan keanggotaan. 
17 Untuk perkebunan yang masih menunggu penyelesaian pembangunan pabrik, peraturan ini hanya berlaku setelah pembangunan pabrik tersebut telah selesai.

12



Indikator Verifikasi Palm Oil Innovation Group - Maret 2016

3.5 Rantai pasok yang bertanggung jawab 
 
Produsen harus melakukan verifikasi secara independen 
dan melaporkan kepatuhan terhadap POIG Charta 
dalam jangka waktu 12 bulan sejak berkomitmen  
terhadap Charta tersebut untuk seluruh operasional 
mereka, anak perusahaan dan akuisisi dari perkebunan 
yang ada, termasuk pemasok pihak ketiga.

3.5.1 Kepatuhan terhadap persyaratan dari Charta, termasuk indikator POIG, akan diverifikasi  
 secara independen dalam jangka waktu 12 bulan setelah penandatanganan komitmen  
 terhadap Charta ini.18 
3.5.2 Setelah penilaian awal, kepatuhan terhadap persyaratan dari Charta ini, termasuk indikator  
 POIG, akan diverifikasi secara independen setiap tahun. 
3.5.3 Laporan audit tersedia secara publik di website POIG.19

18 Sekretariat POIG akan memantau kepatuhan terhadap indikator ini. 
19 Sekretariat POIG akan memantau kepatuhan terhadap indikator ini.

Catatan alih bahasa: Indikator verifikasi POIG charta pada awalnya dibuat dalam bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan antara versi bahasa Inggris indikator verifikasi dari charta dan alih bahasa  
yang ada, maka versi bahasa Inggris harus menjadi acuan apabila ada pertanyaan terkait penafsiran ataupun sebaliknya.
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�•� Ekosistem�Lahan�Gambut�Kritis�(Referensi�1.2.3) 
  Ekosistem lahan gambut yang sangat penting untuk menjaga layanan  

ekosistem dan fungsi lingkungan di dalam suatu lanskap.

•� Kerja�Anak�(Referensi�2.5) 
  Kerja anak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah usia minimal  

yang ditetapkan secara hukum untuk pekerjaan tersebut, atau pekerjaan 
yang merupakan bentuk-bentuk terburuk kerja anak (lihat definisi di bawah) 
dan dilarang untuk semua anak di bawah usia 18 tahun karena sifat atau 
kondisi pekerjaan tersebut yang sangat buruk. Usia minimal tenaga kerja 
tidak boleh kurang dari 15 tahun, terkecuali peraturan perundang-undangan 
menetapkan batas usia yang lebih tinggi, maka persyaratan hukum tersebut 
akan diimplementasikan. (www.ilo.org)

•� Penggunaan�Darurat�Pestisida�Terdaftar�(Referensi�1.4.3) 
  Keadaan darurat dimana diperlukan penggunaan pestisida terdaftar  

mencakup serangan atau infestasi hama, tanaman gulma, atau perubahan 
dramatis pada komposisi vegetasi secara mendadak, yang mengancam  
stabilitas ekologi dan fungsi jangka panjang dari perkebunan kelapa sawit 
atau kesejahteraan manusia. Situasi darurat membutuhkan tindakan segera 
dan tidak dapat dikendalikan oleh pestisida yang tidak termasuk dalam  
daftar pestisida terlarang. Skenario yang diprediksi melalui perencanaan, 
pengawasan atau penerapan sistem pengelolaan hama terpadu tidak  
dapat disebutkan sebagai kondisi darurat. (FSC)

•� Pembayaran�Fasilitasi�(Referensi�3.1.2) 
  Uang suap, yang juga disebut pembayaran ‘fasilitasi’ atau ‘uang pelicin’; 

dibayar untuk memastikan atau mempercepat kinerja suatu kegiatan  
rutin atau kegiatan yang dibutuhkan dimana pembayar memiliki hak  
legal atau lainnya. (Transparency International,

 www.transparency.org/glossary/term/facilitation_payments) 
 
 

•� Kerja�Paksa�(Referensi�2.5.12�–�2.5.14) 
  Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan  

ancaman hukuman apapun dan untuk orang tersebut tidak menawarkan  
diri secara sukarela. (Pasal 2 Konvensi ILO No. 29)

•� Kebun�dan�lahan�pertanian�masa�depan�(Referensi�1.1.4) 
  Daerah penyediaan bahan pangan subsisten di wilayah masyarakat adat  

dan masyarakat lokal yang mempertimbangkan kebutuhan generasi masa  
depan. (setidaknya satu generasi)

•� Organisme�termodifikasi�secara�genetika�atau�GMO�(Referensi�1.6) 
  Organisme (yaitu tanaman, hewan atau mikroorganisme) dimana materi  

genetik (DNA) telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami  
oleh kawin dan/atau rekombinasi alami. (Organisasi Kesehatan Dunia)

•� Pekerjaan�Anak�yang�Membahayakan�(Referensi�2.5.11) 
  Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan yang dilakukan dapat 

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. (Pasal 3d Kon-
vensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

•� Pendekatan�Stok�Karbon�Tinggi�(Referensi�1.1.1) 
  POIG mewajibkan pelaksanaan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk  

menanggapi deforestasi. Saat ini pendekatan SKT adalah satu-satunya  
pendekatan kredibel dan praktis yang tersedia yang memiliki dukungan  
multi pemangku kepentingan dan tata kelola. Baca toolkit Pendekatan SKT 
untuk pedoman penerapannya. (www.highcarbonstock.org)

•� Penyerobotan�Lahan�(Referensi�2.4.1) 
  Segala bentuk perolehan hak atas lahan dalam skala besar yang bersifat 

kontroversial oleh entitas asing atau entitas luar. (Pearce, F. 2012. The Land 
grabbers: the new fight over who owns the planet. Eden Project) 
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•� Upah�yang�layak�(Referensi�2.5.2) 
  Remunerasi yang diterima pekerja untuk satu pekan kerja standar di suatu 

tempat tertentu memadai untuk memenuhi standar kehidupan yang layak 
bagi pekerja dan keluarganya. Elemen standar kehidupan yang layak  
mencakup makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, 
transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk di dalamnya 
persediaan untuk kejadian tidak terduga. (Global Living Wage Coalition: 
www.isealalliance.org/get-involved/our-work/global-living-wage-coalition)

�•� Akses�terhadap�Sumber�Daya�(Referensi�2.1.1) 
  Akses terhadap saran dari ahli independen mengenai hukum, keuangan,  

dan lainnya, yang bersifat bebas biaya jika diperlukan. Apabila pendanaan 
tersedia, maka dana tersebut tidak boleh disediakan langsung oleh  
perusahaan.

•� Lahan�Gambut�yang�Belum�Dikembangkan�(Referensi�1.2.1) 
  Kawasan lahan gambut yang tidak memiliki akses jalan dan belum  

dikeringkan, dibuka, atau dibakar.

•� Konsumsi�Air�(Referensi�1.7.1-1.7.3) 
  Air yang tidak dikembalikan ke sumber aslinya dan “menghilang” melalui 

evaporasi/transpirasi, proses menelan oleh manusia atau hewan ternak,  
atau integrasi menjadi suatu produk.

•� Pengelolaan�Air�(Referensi�1.7.4) 
  Penggunaan air yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan  

dan bermanfaat secara ekonomi, dan dicapai melalui proses pelibatan  
pemangku kepentingan secara inklusif yang mencakup tindakan berbasis 
lokasi dan daerah tangkapan air. Pengelolaan air yang baik memahami  
penggunaan air yang mereka lakukan, konteks daerah tangkapan air dan 
risiko bersama dalam hal tata kelola air, keseimbangan air, kualitas air dan  

  kawasan penting terkait air; dan kemudian melibatkan tindakan individual 
dan kolektif yang berarti dan memberikan manfaat bagi manusia dan alam. 
(Aliansi untuk Pengelolaan Air, www.allianceforwaterstewardship.org/ 
about-aws.html#what-is-water-stewardship) 

•� Penggunaan�Air�(Referensi�1.7.1-1.7.4) 
 Jumlah total air yang diambil dari suatu sumber tertentu. 

•� Bentuk-bentuk�Pekerjaan�Terburuk�untuk�Anak�(Referensi�2.5.9) 
  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mencakup (a) segala bentuk 

perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan 
perdagangan anak-anak, jeratan hutang dan perhambaan serta kerja paksa 
atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib 
untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) pemanfaatan, penyediaan 
atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau  
untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) pemanfaatan, penyediaan atau 
penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan  
perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional 
yang relevan; dan (d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat  
pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau 
moral anak-anak. Yang terakhir (d) merupakan definisi kerja anak berbahaya. 
(Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak) 

•� Pekerja�Muda�(Referensi�2.5.10�–�2.5.11) 
  Anak-anak yang secara sah dipekerjakan dan berusia di bawah 18 tahun dan 

di atas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. (Referensi Konvensi ILO 
No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi 
No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
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