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Aturan dan Petunjuk Pengisian  

 
1. Mohon mengisi data profil perusahaan secara lengkap. Satu formulir berlaku 

untuk satu PKS pemasok.  
 

2. Harap memberikan jawaban secara lengkap untuk seluruh pertanyaan kuisoner 
berikut dengan menjawab Ya atau Tidak atau N/A (Not Applicable). Jawaban 
N/A jika pertanyaan tersebut tidak relevan dengan kondisi perusahaan anda.  

 
3. Harap memberikan catatan pada pertanyaan yang mempunyai warna Merah. 

 
4. Berikan tanda  untuk setiap jawaban yang dipilih.  

 
5. Jika sudah diisi, harap segera mengembalikan kepada kami melalui email: 

supplier.support@sinarmas-agri.com 
 

6. Dilarang untuk menduplikasi atau menggunakan kuesioner ini untuk kepentingan 
lain.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

mailto:supplier.support@sinarmas-agri.com
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I. Profil Perusahaan Pemasok 

1. Nama Perusahaan   : …………………………….. 

2. Nama Grup/Induk Perusahaan : ……………………………..  

3. Alamat kantor &   : …………………………….. 

4. Contact Person (No.HP)   :............................................ 

5. Produk yang akan dipasok  :  CPO    PK   CPKO 

6. Kemampuan jumlah pasokan :  CPO:              ton/bulan       PK      ton/bulan:              

 CPKO:            ton/bulan      

7. Lokasi asal produk yang dipasok ke GAR:  PKS milik sendiri  

 PKS milik pihak lain           

 Gabungan dari PKS milik sendiri dan dari 

pihak lain 

 Bulking milik sendiri 

 Lain-lain (Jelaskan)……………………….. 

II. Profil PKS Pemasok 

1. Nama Perusahaan / PKS : ……………………………../…………………………….. 

2. Alamat PKS   : ……………………………..  

3. Koordinat    : Latitude ……….............…Longitude …....…………….. 

4. Kapasitas produksi terpasang : …………ton TBS/Jam 

5. Status Sertifikasi   :  ISPO   RSPO   SCCS     ISCC 

   Lainnya……………………… 

6. Rencana sertifikasi  :  ISPO   RSPO   SCCS     ISCC 

   Lainnya……………………… :  

7. Prosentase sumber TBS (1 tahun terakhir) :  

Tipe pemasok % Keterangan 

Kebun milik sendiri   

Kebun perusahaan lain   

Kebun plasma / kemitraan/KKPA   

Kebun Petani Indipenden/ Agen/ 

dealer 

  

Total   

 

8. Perijinan yang dimiliki :  HGU   HGB    IUP/IUP-P  AMDAL/UKL-UPL 
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9. Status lahan kebuun yang dikelola oleh perusahaan:  

 HGU  Nomor HGU:     Luas:               Ha 

 Dalam pengurusan HGU  Luas:               Ha 

10. Apakah perusahaan berencana untuk melakukan pembukaan kebun baru? 

 Ya   Tidak 

Jelaskan: ………………………………….. 

11. Apakah perusahaan bersedia untuk memberikan peta kebun dengan referensi 

goegrafis? 

12.  Ya   Tidak  N/A 

13. Perusahaan telah membaca dan memahami Kebijakan keberlanjutan GAR? :  

 Ya   Tidak 

14. Data Penggunaan kebun milik perusahaan 

Nama 
Estate 

Total 
Area 
(Ha) 

Area 
Tertanam 
(Ha) 

Tahun 
Tanam* 

Belum 
tertanam 
(Ha) 

Penggunaan lain-lain (Ha) Keterangan 

Perumahan 
& Jalan 

Pembibitan Lain-
lain 

 

         

         
         

         
         

         
         

         

         
Total         

*Untuk data tahun tanam, mohon diisi dengan kondisi actual.  
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Pengelolaan Lingkungan 

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

1. Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis 
untuk melindungi areal dengan Stok Karbon Tinggi? 

   

2. Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi areal 
dengan Stok Karbon Tinggi? (Jelaskan) 
 
 

   

3. Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan dan 
pemantauan areal dengan Stok Karbon tinggi? 

   

4. Apakah perusahaan memiliki kesepakatan dengan 
masyarakat untuk pengelolaan Stok Karbon Tinggi secara 
kolaboratif? 

   

5. Apakah perusahaan  menggunakan hasil identifikasi Stok 
Karbon Tinggi sebagai dasar pembukaan lahan baru? 

   

6. Apakah perusahaan  memiliki petugas yang melakukan 
pengelolaan dan pemantauan areal dengan Stok Karbon 
Tinggi? 

   

7. Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis 
untuk mengelola areal dengan Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT)? 

   

8. Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi areal 
dengan Nilai Konservasi Tinggi? (Jelaskan) 
 
 

   

9. Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan dan 
pemantauan areal dengan Nilai Konservasi Tinggi sesuai 
hasil identifikasi? 

   

10. Apakah perusahaan memiliki kesepakatan dengan 
masyarakat untuk pengelolaan areal dengan Nilai 
Konservasi Tinggi secara kolaboratif? 

   

11. Apakah perusahaan  menggunakan hasil identifikasi areal 
dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagai dasar pembukaan 
lahan baru? 

   

12. Apakah perusahaan memiliki petugas yang melakukan 
pengelolaan dan pemantauan areal dengan Nilai 
Konservasi Tinggi? 

   

13. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis untuk 
melindungi lahan gambut berapapun kedalamannya? 
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14. Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi lahan 
gambut? (Jelaskan) 
 
 

   

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

15. Apakah perusahaan menggunakan hasil identifikasi lahan 
gambut sebagai dasar pembukaan lahan baru? 

   

16. Apakah perusahaan memiliki kebun yang berada di lahan 
gambut? 

   

17. Apakah perusahaan melakukan pemantauan tinggi muka 
air lahan gambut? 

   

18. Apakah perusahaan melakukan pemantauan laju 
penurunan permukaan lahan gambut (subsiden)? 

   

19. Apakah perusahaan memiliki petugas yang melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lahan gambut? 

   

20. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis untuk 
tidak bakar (zero burning) pada saat penyiapan lahan baru 
atau penanaman kembali? 

   

21. Apakah perusahaan tidak melakukan pembakaran pada 
saat penyiapan lahan baru atau penanaman kembali? 

   

22. Apakah terdapat kebakaran lahan di wilayah perusahaan 
dalam periode 1 tahun terakhir? (Jelaskan) 
 
 
 

   

23. Apakah perusahaan memiliki tim pencegahan dan 

pengendalian kebakaran lahan? 

   

24. Apakah perusahaan memiliki sarana pencegahan dan 
pengendalian kebakaran lahan? 

   

25. Apakah perusahaan menggunakan bibit bersertifikat 
untuk penanaman kebun kelapa sawit? 

   

26. Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk 
pengendalian hama dan penyakit tanaman secara 
terpadu? (Sebutkan) 
 
 
 

   

27. Apakah perusahaan memiliki petugas untuk pengendalian 
hama dan penyakit tanaman kelapa sawit? 

   

28. Apakah perusahaan menggunakan pestisida berbahan 
aktif paraquat? (Sebutkan nama pestisidanya) 
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29. Apakah perusahaan menggunakan pestisida yang 
terdaftar dalam Komisi Pestisida? 

   

30. Apakah perusahaan memanfaatkan limbah cair PKS untuk 
land aplikasi? 

   

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

31. Apakah perusahaan memanfaatkan limbah padat PKS 
untuk land aplikasi? 

   

32. Apakah perusahaan melakukan identifikasi sumber-
sumber emisi gas rumah kaca? 

   

33. Apakah perusahaan melakukan perhitungan emisi gas 
rumah kaca? 

   

34. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk pengurangan 
emisi gas rumah kaca? 

   

35. Apakah perusahaan merealisasikan rencana pengurangan 

emisi gas rumah kaca? (Berikan contoh) 

 

 

   

36. Apakah perusahaan melakukan evaluasi atas rencana dan 
realisasi pengurangan emisi gas rumah kaca? 

   

37. Apakah perusahaan memanfaatkan sumber daya 
terbarukan untuk kegiatan operasional? 

   

38. Apakah perusahaan memiliki fasilitas Methane Capture?    

39. Apakah perusahaan memiliki fasilitas Co-composting?    

40. Apakah perusahaan memiliki dokumen lingkungan 
(AMDAL/UKL-UPL)? (Sebutkan) 
 
 

   

41. Apakah perusahaan melaksanakan dan melaporkan 
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-
RPL)? 

   

42. Apakah perusahaan melakukan identifikasi limbah-limbah 
yang dihasilkan dari seluruh kegiatan operasional dan 
penunjang? 

   

43. Apakah perusahaan memiliki fasilitas penyimpanan 
sementara limbah B3 yang berizin dan masih berlaku? 
(Jelaskan) 
 
 

   

44. Apakah perusahaan memiliki kerja sama dengan pihak 
pengangkut/pengumpul limbah B3 yang berizin? 

   

45. Apakah perusahaan memiliki instalasi pengolahan limbah 
cair ? 

   

46. Apakah perusahaan memiliki izin pemanfaatan limbah cair    
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yang masih berlaku? 

47. Apakah perusahaan memiliki izin pembuangan limbah cair 
yang masih berlaku? 

   

48. Apakah perusahaan melakukan uji emisi secara rutin?    

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

49. Apakah perusahaan memiliki program 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) dalam pengelolaan limbah ? 

   

50. Apakah perusahaan memiliki fasilitas tempat sampah dan 
Tempat Pembuangan Akhir? 

   

51. Apakah terdapat pembakaran sampah di lingkungan 
perusahaan? 

   

52. Apakah perusahaan memiliki data penggunaan bahan 
bakar minyak (BBM)? 

   

53. Apakah perusahaan memiliki program penghematan 
energi? (Sebutkan contohnya) 
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Keberperanan Sosial &  Komunitas 

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

1. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis untuk 
mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)? 

   

2. Apakah perusahaan memiliki bukti (dokumen/rekaman) 
sosialisasi kebijakan terkait HAM kepada semua pekerja, 
kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal? 

   

3. Apakah terdapat kasus pelanggaran HAM di lingkungan 
perusahaan ? (Jelaskan) 
 
 
 

   

4. Apakah perusahaan memiliki prosedur PADIATAPA 
(persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) 
pada pembukaan lahan baru? 

   

5. Apakah perusahaan melakukan identifikasi kepemilikan 
lahan yang dikonsultasikan dan dipetakan secara 
partisipatif dengan masyarakat? 

   

6. Apakah perusahaan melakukan pembukaan lahan baru 
dengan persetujuan dari pemilik lahan? (Jelaskan) 
  
 
 

   

7. Apakah perusahaan telah melakukan penilaian dampak 
sosial (Social Impact Assessment/SIA )? 

   

8. Apakah perusahaan memiliki program pengelolaan 
dampak sosial ? (Sebutkan) 
 
 
 

   

9. Apakah perusahaan memiliki petugas penanggungjawab 
program pengelolaan dampak sosial? 

   

10. Apakah perusahaan melibatkan masyarakat dan 
pengusaha lokal sebagai mitra/kontraktor/pemasok 
kegiatan operasional? 

   

11. Apakah perusahaan memiliki program peningkatan 
kapasitas bagi mitra/kontraktor/pemasok kegiatan 
operasional ? 

   

12. Apakah perusahaan memiliki prosedur penanganan 
keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat adat dan 
komunitas lokal? 

   

13. Apakah perusahaan memiliki bukti (dokumen/rekaman) 
sosialisasi prosedur penanganan keluhan dan 
ketidakpuasan dari masyarakat adat dan komunitas lokal? 
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

14. Apakah perusahaan mendokumentasikan setiap keluhan 
dan ketidakpuasan beserta penanganannya? (Sebutkan 
contoh) 
 
 
 

   

15. Apakah perusahaan memiliki prosedur penanganan 
konflik? 

   

16. Apakah perusahaan memiliki bukti (dokumen/rekaman) 
sosialisasi prosedur penanganan konflik kepada pekerja, 
kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal? 

   

17. Apakah perusahaan memiliki dokumentasi penanganan 
konflik sosial ?(Jelaskan) 
 
 

   

18. Apakah perusahaan memiliki petugas penanggungjawab 
untuk penanganan keluhan dan konflik eksternal? 

   

19. Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk komunikasi 
dan penyampaian informasi kepada para pemangku 
kepentingan? 

   

20. Apakah perusahaan memiliki kerjasama dengan 
pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan 
perkebunan yang berkelanjutan ? (Jelaskan) 
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Lingkungan Kerja & Hubungan Industrial 

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

1. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mengakui 
dan menghormati hak-hak seluruh pekerja termasuk 
pekerja kontraktor? 

   

2. Apakah perusahaan memiliki bukti (dokumen/rekaman) 
sosialisasi kebijakan untuk mengakui dan menghormati 
hak-hak seluruh pekerja termasuk pekerja kontraktor? 

   

3. Apakah perusahaan memberikan kebebasan kepada 
seluruh pekerja untuk berserikat dan melakukan 
perundingan bersama? 

   

4. Apakah perusahaan memfasilitasi kegiatan serikat 
pekerja? 

   

5. Apakah perusahaan mempekerjakan karyawan tidak lebih 
dari 40 jam per minggu? (Jelaskan) 
 
 

   

6. Apakah perusahaan memastikan bahwa jam kerja lembur 
karyawan tidak lebih dari 3 jam per hari dan 14 jam per 
minggu? 

   

7. Apakah perusahaan memastikan bahwa pekerja 
melakukan kerja lembur dengan sukarela? (Jelaskan) 
 
 

   

8. Apakah perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan 
dalam progam BPJS Ketenagakerjaan? 

   

9. Apakah setiap karyawan sudah mendapatkan kartu BPJS 
Ketenagakerjaan? 

   

10. Apakah perusahaan membayar iuran BPJS 
Ketenagakerjaan secara teratur? 

   

11. Apakah perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan 
dalam progam BPJS Kesehatan? 

   

12. Apakah setiap karyawan sudah mendapatkan kartu BPJS 
Kesehatan? 

   

13. Apakah perusahaan membayar iuran BPJS Kesehatan 
secara teratur? 

   

14. Apakah perusahaan menerapkan sistem pengupahan 
sesuai dengan ketentuan upah minimum? (Jelaskan) 
 
 
 

   

15. Apakah perusahaan memberikan akses kepada setiap 
pekerja untuk mengetahui rincian pendapatan? 
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

16. Apakah perusahaan menerapkan upah kerja lembur 
karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku? 

   

17. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan bagi 
karyawan? (Jelaskan) 
 

   

18. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas pendidikan bagi 
anak karyawan? (Jelaskan) 
 
 

   

19. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas perumahan 
bagi karyawan yang dilengkapi dengan sarana air bersih? 

   

20. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas ibadah bagi 
karyawan? 

   

21. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas olah raga bagi 
karyawan? 

   

22. Apakah perusahaan mengenakan biaya kepada calon 
karyawan dalam proses perekrutan tenaga kerja? 

   

23. Apakah perusahaan menahan dokumen identitas formal 
(KTP/SIM/Pasport) calon karyawan selama proses 
perekrutan tenaga kerja? 

   

24. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis untuk 
tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun? 

   

25. Apakah perusahaan memiliki tenaga kerja anak di bawah 
usia 18 tahun? 

   

26. Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mekanisme 
untuk mencegah penggunaan tenaga kerja paksa dan 
terikat hutang (ijon)?  (Jelaskan) 
 
 

   

27. Apakah perusahaan membuat perjanjian kerja dengan 
karyawan dalam bahasa yang dipahami dan 
ditandatangani oleh masing-masing pihak? 

   

28. Apakah perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan 
sudah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku? 

   

29. Apakah perusahaan memberikan salinan perjanjian kerja 
kepada setiap karyawan? 

   

30. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis anti 
diskriminasi (pembedaan perlakuan berdasarkan ras, 
kasta, kebangsaan, agama,cacat, jender, keanggotaan 
serikat, afiliasi politik) dalam proses perekrutan, kontrak 
dan kompensasi, pelatihan, promosi, pemberhentian atau 
pensiun? 
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

31. Apakah perusahaan mempertimbangkan ras, kasta, 
kebangsaan, agama,cacat, jender, keanggotaan serikat, 
dan afiliasi politik dalam proses perekrutan, kontrak dan 
kompensasi, pelatihan, promosi, pemberhentian atau 
pensiun? 

   

32. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis untuk 
mencegah dan menangani terjadinya pelecehan dan 
kekerasan di lingkungan kerja? 

   

33. Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menangani 
terjadinya pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja? 

   

34. Apakah perusahaan memiliki wadah untuk perlindungan 
hak-hak perempuan? 

   

35. Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur 
tertulis untuk melaksanakan manajemen K3? 

   

36. Apakah perusahaan  melakukan sosialisasi Kebijakan dan 
prosedur K3 kepada seluruh tenaga kerja dan pihak-pihak 
yang berkepentingan? 

   

37. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi K3 yang 
telah disahkan oleh Disnaker setempat? 

   

38. Apakah perusahaan sudah memasang papan amaran K3 di 
lokasi-lokasi strategis ? 

   

39. Apakah perusahaan sudah melakukan Identifikasi Sumber 
Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko (ISBPR)? 

   

40. Apakah perusahaan sudah menyusun Program K3 
termasuk tanggap darurat dan pelatihan? 

   

41. Apakah perusahaan sudah merealisasikan program K3  
termasuk tanggap darurat dan pelatihan, serta 
mendokumentasikannya? 

   

42. Apakah perusahaan sudah melakukan pelaporan kinerja 
K3 secara rutin? 

   

43. Apakah perusahaan sudah melakukan inspeksi dan 
evaluasi kinerja K3 secara rutin (termasuk kontraktor)? 

   

44. Apakah setiap tenaga kerja yang mengaplikasikan bahan 
kimia sudah mendapatkan pelatihan penanganan bahan 
kimia? 

   

45. Apakah setiap tenaga kerja yang mengaplikasikan bahan 
kimia sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara 
berkala? 
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Perdagangan & Rantai Pasok 

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

1. Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk 
mengidentifikasi sumber-sumber TBS dari pemasok? 

   

2. Apakah perusahaan memiliki daftar pemasok TBS yang 
meliputi : nama pemasok, perusahaan induk, titik 
koordinat kebun, luas, volume, status sertifikasi (RSPO / 
ISPO)?  (Jelaskan) 
 
 

   

3. Apakah perusahaan memiliki laporan penerimaan TBS 
(Harian / Bulanan/ Tahunan)? 

   

4. Apakah perusahaan memiliki petugas yang 
bertanggungjawab terhadap penelusuran rantai pasok? 

   

5. Apakah perusahaan memiliki laporan produksi, 
pengiriman CPO/PK dan stok? 

   

6. Apakah perusahaan melakukan sosialisasi kebijakan 
terkait pengelolaan yang berkelanjutan  untuk semua 
pemasok? (Jelaskan) 
 
 

   

7. Apakah perusahaan memiliki kontrak pembelian dengan 
pemasok yang mencakup klausul terkait kebijakan 
berkelanjutan yang dimiliki perusahaan? 

   

8. Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk 
mengevaluasi pemasok yang memenuhi persyaratan? 

   

9. Apakah perusahaan memiliki laporan hasil evaluasi 
pemasok? 

   

10. Apakah perusahaan memiliki program bantuan teknis 
kepada pemasok agar memenuhi kebijakan berkelanjutan 
yang dimiliki perusahaan? 

   

11. Apakah perusahaan memiliki prosedur uji tuntas atas 
keluhan yang ditujukan kepada pemasok TBS? 

   

12. Apakah perusahaan memiliki prosedur penanganan 
keluhan terhadap pemasok TBS? 

   

13. Apakah perusahaan melakukan sosialisasi prosedur 
penanganan keluhan terhadap pemasok TBS? 

   

14. Apakah perusahaan memiliki rekaman penyampaian hasil 
penanganan keluhan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan? 

   

15. Apakah perusahaan memiliki hasil inventarisasi peraturan 
dan perundangan nasional dan lokal (terkait legalitas 
Lahan, Lingkungan, Konservasi, K3 & Ketenagakerjaan)? 
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

16. Apakah perusahaan melakukan update peraturan dan 
perundangan terkait secara periodik? 

   

17. Apakah perusahaan melakukan evaluasi kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundangan terkait? 

   

18. Apakah perusahaan memiliki petugas yang bertanggung 
jawab untuk identifikasi, monitoring dan evaluasi 
peraturan dan perundangan terkait? 

   

19. Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk 
mengidentifikasi, mencegah dan memantau kegiatan yang 
tidak sah di dalam areal kerjanya? 

   

20. Apakah perusahaan secara aktif melakukan pencegahan 
dan penanganan kegiatan yang tidak sah di dalam areal 
kerjanya? (Jelaskan) 
 
 
 

   

 

 

 


