KEBIJAKAN MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
TUJUAN :
PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk memahami pentingnya menjaga keberlanjutan
lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan usaha. Atas
dasar pemikiran tersebut maka kami bersama seluruh pemangku kepentingan industri
perkebunan lainnya mendukung sepenuhnya program Pemerintah dengan titik berat pada
upaya-upaya melindungi hutan, lahan gambut, dan Hak Asasi Manusia serta hak masyarakat
lokal.
Untuk mendorong transformasi industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, kami
merancang kebijakan yang bertujuan untuk membangun Prinsip dan Kriteria berdasarkan
standar Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainability Palm Oil
(RSPO) serta mematuhi semua undang-undang dan konvensi nasional dan internasional
yang relevan. Perusahaan berkomitmen untuk mendorong maju penerapan ISPO dan RSPO
serta berkomitmen terhadap persyaratan yang melampaui Prinsip dan Kriteria ISPO dan
RSPO saat ini. Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Perusahaan meliputi :
1. TIDAK ADA DEFORESTASI
a. Tidak ada pembangunan di hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) 1
b. Tidak ada pembangunan di area ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
c. Tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan baru, penanaman kembali
ataupun pengembangan lainnya.
d. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada seluruh praktek operasional.
2. TIDAK ADA PEMBANGUNAN DILAHAN GAMBUT
a. Tidak ada pembangunan baru pada lahan gambut terlepas dari kedalaman tanah.
b. Menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik pada perkebunan yang sudah ada di atas
lahan gambut.
3. TIDAK ADA EKSPLOITASI ORANG ATAU MASYARAKAT
a. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Mengakui hak pekerja, termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara dan pekerja
asing.
c. Memfasilitasi masuknya petani kecil ke dalam rantai pasokan Perusahaan.
d. Menghormati hak-hak warga asli dan komunitas lokal dengan memberi Persetujuan
Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
e. Menyelesaikan setiap keluhan, pengaduan dan konflik secara terbuka, transparan
dan proses yang konsultatif.
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Sesuai yang ditentukan dalam metodologi yang didefinisikan oleh High Carbon Stock Approach Steering Group (The HCS
Approach V2 Toolkit), termasuk setiap standar yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang
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f. Membatasi penggunaan pestisida dalam rangka melindungi pekerja, komunitas lokal
dan lingkungan dari paparan kimia berbahaya.
4. TRANSPARANSI
a. Mendorong rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan.
b. Mendukung pelaporan kepada Perusahaan tentang pelanggaran atas Kebijakan
Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.
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