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BAHASA
INDONESIA

Januari 2016
Skema Lisensi Penilai NKT dan Prosedur
Penanaman Baru RSPO

Sejak 2010, semua penanaman kelapa sawit baru diwajibkan untuk memenuhi Prosedur
Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP) RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
NPP mewajibkan semua pekebun kelapa sawit untuk menunjuk penilai yang melaksanakan
penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Pekebun harus mempekerjakan penilai NKT yang
memiliki lisensi dari Skema Lisensi Penilai (ALS) High Conservation Value Resource Network
(HCVRN) untuk memimpin semua penilaian NKT yang dilaksanakan sesudah 1 Januari 2015.

Wilayah lebih
besar dari 500

Jika wilayah yang diwajibkan NPP memiliki luas 500 ha atau lebih,
maka diwajibkan menunjuk penilai berlisensi ALS independen.

Wilayah kurang
dari 500 ha

Jika wilayah yang diwajibkan NPP memiliki luas kurang dari 500 ha,
pekebun diizinkan untuk melakukan penilaian sendiri tetapi harus
dilaksanakan oleh penilai yang memiliki lisensi ALS.

Tentang
ALS:

1. Menerbitkan lisensi untuk penilai NKT dengan kualifikasi dan
pengalaman yang relevan
2. Menyediakan manual penilaian NKT dan template (dokumen
standar) untuk pelaporan, dan
3. Mengevaluasi semua laporan penilaian NKT yang disusun oleh
penilai berlisensi yang melaksanakan penilaian NKT

Fakta Penting
1. Pekebun harus menunjuk pelaksanaan penilaian NKT yang dipimpin oleh penilai
berlisensi ALS.
2. Laporan penilaian NKT harus lulus kendali mutu ALS.
3. Segera sesudah laporan penilaian NKT berhasil lulus kendali mutu ALS, rangkuman
publik diterbitkan di situs ALS dan siap untuk dicantumkan ke dalam laporan NPP.

Catatan: semua materi yang diserahkan kepada ALS, kecuali rangkuman publik, sepenuhnya bersifat rahasia
dan akan disimpan di dalam ALS.
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Langkah pokok dalam proses Skema
Tanggung jawab pokok Penilai Berlisensi

1.

3.

Memastikan biaya
ALS tercakup di dalam
anggaran penilaian: Ketika
menandatangani kontrak
dengan pekebun, Penilai
Berlisensi harus mencantumkan
biaya evaluasi laporan ALS.

Ketika menyerahkan laporan
kepada ALS: Sesudah Penilai
Berlisensi menyelesaikan
penilaian, mereka harus masuk
ke akun penilai ALS pribadi
mereka untuk
1) membayar biaya evaluasi
laporan yang sesuai, dan
2) mengunggah laporan
penilaian, laporan rangkuman
publik, dan dokumentasi yang
diwajibkan. Sesudah menerima
paket laporan, ALS akan
mengevaluasi laporan tersebut
dan memberikan hasilnya
sesegera mungkin. Jika
laporan dianggap memuaskan,
laporan ini harus dikirimkan
kepada klien. Jika hasilnya
tidak memuaskan, laporan
penilaian tidak akan memenuhi
persyaratan NPP.

2.

4.

Saat penilaian: Penilai Berlisensi
berkomitmen untuk mengikuti
prosedur ALS ketika mereka
bergabung dengan ALS. Ketika
melaksanakan penilaian, Penilai
Berlisensi harus mengikuti
manual, peraturan, dan prosedur
ALS,dan menggunakan template
yang diwajibkan. Penilai
berlisensi harus berkomunikasi
secara rutin dengan klien mereka
untuk membahas temuan dan
membagikan draf awal laporan
penilaian.

Menyerahkan laporan akhir
kepada pekebun: Jika laporan
lulus kendali mutu ALS,
rangkuman publik NKT akan
diterbitkan di situs ALS dan
dapat digunakan oleh pekebun
sebagai bagian dari paket
dokumen NPP RSPO mereka.
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Lisensi Penilai (ALS) NKT
Tanggung jawab pokok Pekebun

1.

Mempekerjakan penilai
berlisensi ALS: Pekebun harus
memeriksa (di situs ALS) apakah
Penilai Berlisensi memegang lisensi
yang valid. Anggota tim penilai tidak
harus memegang lisensi, hanya
pimpinan penilai yang diwajibkan.
Pastikan anggaran di kontrak
yang ditandatangani mencakup
pembayaran biaya evaluasi laporan
ALS.

3.

Mendapatkan laporan penilaian
NKT: Sesudah pekebun menerima
versi akhir laporan penilaian NKT,
mereka harus memeriksa apakah
laporan tersebut telah lulus kendali
mutu ALS. Ini dapat dilakukan
dengan mengunjungi situs ALS.

4.

5.

Mempersiapkan laporan NPP:
Template laporan rangkuman publik
NKT selaras dengan persyaratan
RSPO terkait penyerahan NPP; ini
akan mengarusutamakan persiapan
laporan NPP.

Menyerahkan laporan NPP
kepada RSPO.

2.

Mengoordinasi studi dan
berkomunikasi pada saat
penilaian: Praktik yang baik untuk
dilakukan adalah mengoordinasi
beragam penilaian yang dibutuhkan
sebagai bagian dari NPP RSPO.
Contohnya, sebagian informasi
yang dibutuhkan untuk penilaian
NKT dapat tumpang tindih dengan
persyaratan Penilaian Dampak
Lingkungan dan Sosial. Biaya dapat
dikurangi dengan memastikan
metode disepakati dan hasil penilaian
dibagikan ke beberapa konsultan
yang berbeda. Penilai Berlisensi
dianjurkan untuk memberikan
pembaruan informasi rutin kepada
pekebun dan membagikan draf
laporan penilaian untuk mendapatkan
umpan balik dari pekebun. Penilai
Berlisensi bertanggung jawab untuk
menyerahkan laporan penilaian NKT
dan dokumen pendukung kepada
ALS. Jika laporan sukses lulus kendali
mutu ALS, versi akhir akan dikirimkan
kepada pekebun untuk disertakan ke
dalam laporan NPP. Jika laporan NKT
dianggap tidak memuaskan, laporan
ini tidak bisa diserahkan sebagai
bagian dari NPP. Pekebun harus
rutin mengunjungi situs ALS untuk
memeriksa status tinjauan laporan.

Badan Sertifikasi: Verifikasi isi dan berikan persetujuan laporan
NPP sebelum diserahkan kepada RSPO.
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Biaya ALS
Biaya evaluasi laporan dikenakan oleh ALS setiap kali Penilai Berlisensi menyerahkan atau
menyerahkan ulang laporan.Penilai dianjurkan untuk mendapatkan pembayaran evaluasi
dari klien mereka. Biaya evaluasi laporan bersifat adaptatif dan didasarkan pada kinerja
Penilai Berlisensi.

Bagaimana jika laporan NKT tidak memuaskan?
ALS berusaha mencegah ini terjadi dengan:
Melaksanakan Pemeriksaan Awal sebelum laporan dikirim ke Panel Kualitas untuk
evaluasi resmi: Langkah ini membantu untuk mencegah kemungkinan mendapatkan
hasil laporan penilaian NKT yang tidak memuaskan, mengingat langkah ini akan
menjelaskan apakah laporan atau rangkuman publik tidak membahas Isu Pokok ALS
dengan baik. Biaya Pemeriksaan Awal disertakan di dalam biaya evaluasi laporan.
Kemungkinan pengajuan ulang: Penilai Berlisensi memiliki dua kesempatan
untuk merevisi laporan penilaian jika Panel Kualitas meminta perubahan atau
rekomendasi. Semua pengajuan ulang dikenakan biaya. Kunjungi situs ALS untuk
lebih banyak informasi.
Laporan penilaian NKT dianggap tidak memuaskan jika laporan tersebut tidak
membahas Isu Pokok dengan baik dan setelah Penilai Berlisensi menggunakan
semua kesempatan untuk mengoreksi laporan tersebut. Kunjungi situs ALS untuk
penjelasan lebih lanjut mengenai proses evaluasi laporan dan Isu Pokok ALS.

Hal yang harus diingat oleh pekebun:
•

Periksa apakah pimpinan penilai memiliki lisensi ALS yang valid dan periksa riwayat
prestasinya (www.hcvnetwork.org/als/)

•

Periksa apakah laporan penilaian sukses lulus kendali mutu ALS

•

Periksa secara rutin status evaluasi laporan (www.hcvnetwork.org/als/publicsummaries)

•

Pastikan Anda berkomunikasi rutin dengan Penilai Berlisensi untuk memahami
koreksi apa yang diperlukan oleh ALS

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi qualitymanager@hcvnetwork.org.

HCV Resource Network Limited | www.hcvnetwork.org | info@hcvnetwork.org
HCV Resource Network Limited adalah perusahaan terdaftar di Inggris dan
Wales (Perusahaan no. 9710578)

