ALS ditingkat menjadi lebih baik
Perubahan aturan tahun 2017: lembar fakta
November 2017
Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi prosedur ALS yang dilakukan dari bulan Januari hingga
Desember 2016, maka perubahan yang penting tentang aturan ALS telah mulai diimplementasikan.
Penilai berlisensi ALS dan stakeholder-stakeholder utama lainnya dilibatkan pada proses evaluasi
ALS, dan juga dilakukan konsultasi mengenai usulan perubahan aturan tersebut sebelum
diimplementasikan. Informasi tentang perubahan-perubahan aturan tersebut telah dikomunikasikan
kepada para penilai berlisensi ALS dan Pekebun sawit RSPO melalui sederetan webinar yang
diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. Perubahan aturan
yang utama diringkas dalam lembar fakta ini.
ALS regulasi

Aturan lama

Aturan baru

Untuk
mendapatkan
Lisensi Penuh

Untuk mendapatkan lisensi penuh, penilai
berlisensi sementara memiliki tiga kali
kesempatan untuk mengirimkan dua laporan
penilaian NKT yang mendapatkan predikat
memuaskan. Laporan tersebut harus
dikirimkan dalam waktu tiga tahun sejak
diterimanya lisensi sementara tersebut.

Validitas Lisensi

Penilai berlisensi memiliki waktu tiga tahun
untuk mengirimkan sekurang-kurangnya satu
laporan yang mendapatkan predikat
memuaskan agar lisensinya tetap aktif. Jika
laporan tidak dikirimkan, maka lisensinya
menjadi tidak berlaku. Jika lisensi menjadi
tidak berlaku, penilai harus melakukan
pendaftaran ulang ke ALS.

Pendaftaran
menjadi Panel
Mutu (Quality
Panel)

Pendaftaran menjadi Quality Panel hanya
dengan undangan dari HCVRN.

Persyaratan
Pengiriman
Laporan

Hanya laporan penilaian NKT yang memiliki
klaim status penilai berlisensi ALS yang harus
dikirimkan untuk evaluasi.

Penentuan
Peringkat/Tier

Penilaian NKT dikategorikan sebagai Tier 1 atau
Tier 2, tergantung pada risikonya. Biaya
evaluasi ditentukan berdasarkan penentuan
Tier tersebut.

Untuk mendapatkan lisensi penuh, penilai berlisensi
sementara memiliki tiga kali kesempatan untuk
mengirimkan dua laporan
penilaian NKT yang mendapatkan predikat
memuaskan. Laporan tersebut harus dikirimkan
dalam waktu dua tahun sejak diterimanya lisensi
sementara tersebut.
Berlaku Mulai: Seluruh penilai yang mendapatkan
lisensinya pada tahun 2017 dan seterusnya.
Penilai berlisensi memiliki waktu dua tahun untuk
mengirimkan sekurang-kurangnya satu laporan yang
mendapatkan predikat memuaskan agar lisensinya
tetap aktif. Jika laporan tidak
dikirimkan, maka lisensinya menjadi tidak berlaku.
Jika lisensi menjadi tidak berlaku, penilai harus
melakukan pendaftaran ulang ke ALS
Berlaku untuk: Seluruh penilai yang mendapatkan
lisensinya pada tahun 2017 dan seterusnya.
Semua laporan penilaian NKT yang dibuat oleh penilai
berlisensi ALS, harus dikirimkan untuk evaluasi. Jika
tidak mengikuti aturan ini, maka akan mempunyai
konsekuensi ditarikkembalinya
lisensi tersebut.
Tanggal pemberlakuan: 04 Agustus 2017.
Semua laporan penilaian NKT yang dibuat oleh penilai
berlisensi ALS, harus dikirimkan untuk evaluasi. Jika
tidak mengikuti aturan ini, maka akan mempunyai
konsekuensi ditarikkembalinya
lisensi tersebut.
Tanggal pemberlakuan: 04 Agustus 2017.
Tier tidak lagi digunakan untuk menentukan biaya
evaluasi. Evaluasi ditentukan oleh kinerja penilai.
Tanggal Pemberlakuan: 14 Juli 2017*.
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Peer reviews
(Kajian
Sejawat)
Prosedur
Review
Laporan
Initial Check
(Pemeriksaan
awal)

Kajian Sejawat (peer review) diperlukan untuk
penilaian NKT yang diklasifikasikan sebagai
Tier.
Review Laporan oleh Quality Panel baru dapat
dimulai setelah kajian sejawat selesai (jika
diperlukan). Review laporan oleh Qulaity Panel
dapat memakan waktu 30 hingga 90 hari.
N/A (Tidak dilakukan)

Resubmissions
(Pengiriman
Ulang)

Jika laporan mendapatkan predikat tidak
memuaskan, maka hanya diperbolehkan
dilakukan satu kali pengiriman ulang (bebas
biaya).

Imbalan
Berbasiskan
pengumpulan
poin untuk
penilai
berlisensi
Biaya evaluasi
laporan

N/A (Tidak ada)

Penilai berlisensi tanpa memandang
pengalaman dan kinerjanya, diharuskan untuk
membayar:
Kurang lebih US $2,000 untuk kajian sejawat
(jika
diperlukan);
•
US $2,000 untuk evaluasi laporan
peringkat Tier 1;
•
US $900 untuk evaluasi laporan
peringkat Tier 2.
Sejak tahun 2014 hingga 2016, rata-rata total
biaya review laporan (kajian sejawat + Review
oleh Quality Panel) adalah US $4,000.

Kajian sejawat tidak lagi diperlukan
Tanggal Pemberlakuan: 14 Juli 2017*.
Kajian sejawat dan Review laporan oleh Quality Panel
digabungkan menjadi dalam satu prosedur
Tanggal Pemberlakuan:14 Juli 2017*.
Initial Check akan dilakukan sebelum laporan
diteruskan ke Quality Panel untuk evaluasi. Langkah
ini akan mengidentifikasi
jika laporan utama dan/atau ringkasan publiknya
memiliki kelemahan dalam isuisu pokok ALS, selain itu
juga untuk
mengurangi kemungkinan laporan mendapatkan
predikat tidak memuaskan.
Berlaku Mulai: 14 Juli 2017.
Jika laporan mendapatkan predikat tidak memuaskan,
maka diperbolehkan dilakukan dua kali pengiriman
ulang
(dengan biaya tambahan).
Berlaku Mulai: 14 Juli 2017*.
Penilai berlisensi dapat mengumpukan poin yang
berbasiskan kegiatan dan menukarkannya dengan
diskon untuk proses review dan untuk perpanjangan
lisensi.
Berlaku Mulai: 01 Juli 2017.
Biaya baru didasarkan oleh tipe/status lisensi penilai
dan kinerja laporan yang terdokumentasi:
Biaya untuk penilai berlisensi sementara:
•
US $4,500 jika penilai tidak pernah
mengirimkan laporan
•
US $4,050 jika penilai pernah mengirimkan
sekurang-kurangny 1 laporan yang
mendapatkan predikat tidak memuaskan
•
US $3,645 jika semua laporan yang pernah
dikirimkan oleh penilai mendapatkan
predikat memuaskan
Biaya untuk penilai berlisensi penuh:
•
US $3,645 untuk laporan pertama yang
dikirimkan sebagai penilai berlisensi penuh,
atau jika laporan yang dikirimkan
sebelumnya sebagai penilai berlisensi penuh
tidak memerlukanpengiriman ulang
•
US $4,050 jika laporan terakhir sebelumnya
memerlukan 1x pengiriman ulang
•
US $4,500 jika laporan terakhir sebelumnya
memerlukan 2x pengiriman ulang
Jika penilai mengirimkan lebih dari 1 laporan secara
bersamaan sekaligus, maka biaya yang berlaku untuk
semua laporan adalah sama.
Berlaku Mulai: 14 Juli 2017
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Bahasa
pengantar
Ringkasan
Publik

Ringkasan Publik harus tersedia dalam
Bahasa Inggris.

Ringkasan Publik diperlukan dalam Bahasa
Inggris, dan dalam Bahasa yang digunakan untuk
penulisan laporan utama. Penerjemahan harus
dilakukan oleh penerjemah yang terdaftar pada
ALS, yang harus menggunakan glosarium (daftar
istilah) ALS.
Tanggal pemberlakuan: 04 Agustus 2017.
Studi pelingkupan selalu diperlukan
Tanggal pemberlakukan: 04 Agustus 2017*.

Studi
Pelingkupan
(fase
prapenilaian)

Diperlukan jika:
•
Proyek tersebut dikategorikan sebagai
Tier 1, atau;
•
Proyek tersebut dikategorikan sebagai
Tier 2, namun penilai tidak familiar
dengan lokasi proyek tersebut dan tidak
memiliki kontak person untuk
membentuk tim penilaian dan/atau
informasi yang tersedia terkait peta,
laporan dan studi pada lokasi penilaian
sangat sedikit, sehingga diperlukan
kunjungan lapangan.

Isu-Isu Pokok
(Key issues)

Terdapat 9 isu pokok yang harus mendapatkan
predikat memuaskan agar laporan secara
keseluruhan dapat lulus:
1. NKT 1
2. NKT 2
3. NKT 3
4. NKT 4
5. NKT 5
6. NKT 6
7. Konsultasi dengan para pihak
pemangku kepentingan
8. Peta-peta NKT dan peta kawasan
pengelolaan NKT
9. Kualitas dari Ringkasan Publik

Template
Laporan

Tersedia PDF template untuk laporan utama
penilaian NKT dan ringkasan publik.

Pra-registrasi
Laporan
penilaian NKT

N/A

Untuk semua penilaian HCV diharapkan untuk
dilakukan pra-regitrasi melalui website ALS
Berlaku Mulai: 04 Agustus 2017.

Kualitas Kursus
Pelatihan Penilai
NKT

ALS tidak memeriksa isi/materi pelatihan dari
kursus pelatihan yang diberikan oleh organisasi
pemberi pelatihan yang terdaftar pada ALS.

Urusan
Persengketaan
terkait ALS

Ringkasan dari urusan sengketa terkait ALS
diberikan/dibagikan kepada para pihak
pemangku kepentingan jika diminta.

Akan diperlukan pra-persetujuan dari ALS untuk
materi pelatihan sebelum semua kursus pelatihan
dilakukan, hal ini untuk menjamin konsistensi
pelatihan ALS.
Berlaku Mulai: 01 Oktober 2017.
Ringkasan dari seluruh urusan sengketa terkait ALS
tersedia untuk umum pada website ALS
Berlaku Mulai: 04 Agustus 2017

Terdapat 9 isu pokok yang harus mendapatkan
predikat memuaskan agar laporan secara keseluruhan
dapat lulus:
1. NKT 1
2. NKT 2
3. NKT 3
4. NKT 4
5. NKT 5
6. NKT 6
7. Konsultasi dengan para pihak pemangku
kepentingan
8. Peta-peta NKT dan peta kawasan
pengelolaan NKT
9. Kualitas dari Ringkasan Publik
10. Metode
11. NKT rekomendasi pengelolaan dan
pemantauan
Tanggal Pemberlakuan: 04 Agustus 2017.
PDF template akan digantikan oleh Word template
yang dapat diedit yang wajib digunakan. Batas jumlah
maksimum halaman untuk laporan utama dan
ringkasan publik akan sedikit ditambahkan.
Berlaku Mulai: 30 hari dari mulai tanggal publikasi
template baru tersebut.
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Banding

N/A

Prosedur dan template (dokumen standar) yang
dipakai oleh penilai berlisensi yang mendapatkan hasil
evaluasi laporan penilaian yang tidak
memuaskan,ditujukan untuk mempertanyakan atau
meminta klarifikasi atas keputusan Panel Kualitas.

Investigasi
internal

N/A

Komite Pengelolaan Jaringan Sumber Daya NKT (HCV
Resource Network/HCVRN) dapat mengajukan
permintaan untuk investigasi internal yang ditujukan
untuk memverifikasi apakah peserta ALS memenuhi
Persyaratan dan Ketentuan ALS serta peraturan dan
prosedur terkait.

* Kecuali jika laporan telah didaftarkan sebelum tanggal 31 Mei 2017 kepada ALS Manager Mutu agar dievaluasi dengan menggunakan
prosedur lama.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi ALS Manager Mutu qualitymanager@hcvnetwork.org.
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