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• Apa itu RSPO

• Prinsip dan Kriteria RSPO

• Kalau ada pelanggaran, apa yang bisa dilakukan?

• Apa itu ISPO, bagaimana perbandingannya dengan RSPO?
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Forum pemangku kepentingan dari 7 sektor industri
kelapa sawit: produsen, pengolah kelapa sawit, 
produsen barang-barang konsumsi, pengecer, 
bank/investor, dan organisasi non-pemerintah yang 
bertujuan mengembangkan dan menerapkan standar
global minyak sawit berkelanjutan melalui
seperangkat kriteria lingkungan dan sosial yang harus
dilakukan perusahaan untuk menghasilkan Minyak
Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) 
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Prinsip 4

Kriteria 4.1:

Kebijakan hak asasi manusia, yang mencakup pencegahan terjadinya
tindak balasan terhadap Pembela HAM, harus didokumentasikan & 
dikomunikasikan kepada semua staf & pemangku kepentingan. 
Kebijakan tersebut juga harus menguraikan bahwa intimidasi oleh unit 
sertifikasi & pihak ketiga yang dikontrak adalah dilarang.

Panduan dari Kriteria 4.5:

Unit sertifikasi harus mendukung strategi nasional keamanan pangan
dan air. Harus mengenali penilaian risiko alami, strategi dan peta - dan
diintegrasikan dengan SEIA.



Prinsip 6

Kriteria 6.2:

Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi
sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan 
memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”)

Indikatornya:

Unit sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas
sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai
dengan peraturan nasional atau Pedoman ILO tentang Rekomendasi Perumahan
Pekerja No. 115, misalnya di mana tidak ada fasilitas publik yang tersedia atau
dapat diakses. Dalam kepemilikan unit yang tidak bersertifikat, perencanaan
harus dirinci untuk meningkatkan infrastruktur dalam 5 tahun.
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Rencana pengelolaan limbah
yang mencakup

pengurangan, daur ulang, 
penggunaan kembali & 

pembuangan berdasarkan
karakteristik toksisitas & 

berbahaya, harus
didokumentasikan oleh unit 

sertifikasi & 
diimplementasikan.

Pembuangan bahan
limbah yang tepat, 

sesuai dengan
prosedur yang telah

dikomunikasikan
secara efektif

kepada pekerja, 
harus ditunjukkan.

Unit sertifikasi tidak
boleh menggunakan

api terbuka untuk
pembuangan limbah.
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Kriteria 7.3:
Limbah dikurangi, didaur ulang, 
digunakan kembali, dan dibuang
dengan cara yang bertanggung
jawab secara lingkungan dan 
sosial. 
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7.8 Praktik-praktik yang dilakukan menjaga kualitas dan 
ketersediaan air permukaan dan air tanah.

• Rencana pengelolaan air harus ada & diterapkan untuk mendorong
penggunaan yang lebih efisien & keberlanjutan ketersediaan sumber
daya air & menghindari dampak negatif bagi pengguna lain di daerah
tangkapan air. 

• Jalur air & lahan basah dilindungi, sejalan dengan ‘Pedoman RSPO untuk
PPT pengelolaan dan rehabilitasi sempadan sungai/riparian’ . 

• Limbah cair pabrik harus diperlakukan sesuai dengan peraturan nasional. 

• Penggunaan air di PKS per ton TBS perlu dipantau dan dicatat.
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Panduan
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NEW Complaints and Appeals 
Procedures (CAP) – Prosedur
Komplain dan Banding yang Baru
diadopsi pada14 Juni 2017



13



2/28/2020 14



Indonesia Sustainable on Palm Oil

• Sertifikasi yang diwajibkan Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi
Kementerian Pertanian

• Dimandatkan Permentan Nomor 11/OT.140/3/2015 Tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan

• Sistem sertifikasi ISPO http://www.ispo-
org.or.id/images/pearturan/LAMPIRAN%20I%20sistem%20Sertifikasi%20I
SPO.pdf

• Prinsip dan Kriteria https://docplayer.info/32198085-Prinsip-dan-kriteria-
ispo.html
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http://www.ispo-org.or.id/images/pearturan/LAMPIRAN I sistem Sertifikasi ISPO.pdf
https://docplayer.info/32198085-Prinsip-dan-kriteria-ispo.html


Terima kasih

andi@elsam.or.id
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