Bagaimana menerapkan kemamputelusuran (traceability) dalam
menjalankan operasi Anda
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Berikan
informasi tentang
pabrik Anda

Buat daftar
dari mana TBS
Anda berasal

Berikan data rinci
tentang setiap
sumber TBS

Buat laporan
traceability

Pemilik pabrik

Dealer atau pedagang

Estate atau petani

Traceability minyak kelapa sawit adalah
kemampuan untuk melacak semua tahapan
produk dari sumber bahan baku hingga menjadi
barang jadi. Tujuan GAR dalam menerapkan
traceability adalah untuk memahami praktik para
pemasok dari proses produksi, pengadaan,
penanganan hingga pengolahan baik dari Tandan
Buah Segar (TBS), Minyak Sawit Mentah (Crude
Palm Oil/CPO) dan Minyak Inti Kelapa Sawit
(Palm Kernel/PK) untuk memastikan bahwa
Perusahaan memproduksi dan menjual produk
berbasis kelapa sawit berkualitas tinggi dan juga
berkelanjutan.
LANGKAH

Pabrik

Dealer / pedagang
Perkebunan

Estate

Petani

Estate

Petani

Diagram proses TBS dari sumbernya hingga ke pabrik

Berikan informasi tentang pabrik Anda

Jika pabrik Anda memasok produk CPO dan PK langsung ke kilang kami, maka kami memerlukan informasi mengenai:
1.
2.
3.
4
5.

Nama grup perusahaan
Nama perusahaan induk
Nama pabrik
Alamat pabrik & koordinat GPS
Kuantitas yang dipasok
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LANGKAH

Buat daftar dari mana TBS Anda berasal

Buatlah daftar seluruh perkebunan yang merupakan sumber TBS Anda. Mengetahui asal sumber TBS Anda dapat
membantu kami mengidentifikasi apakah terdapat masalah yang masih berlangsung di lokasi tersebut.

LANGKAH

Berikan data rinci tentang setiap sumber TBS

Setiap sumber TBS membutuhkan kumpulan data sendiri.
Bagi perkebunan (estate), informasi yang dibutuhkan meliputi:
1. Nama group perusahaan
2. Nama perusahaan
3. Nama estate
4
Tipe estate (milik sendiri / Plasma / Out-grower)
5. Alamat estate (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi)
6. Peta estate berkoordinat GPS
7. Keterangan legalitas lahan (Proses HGU / HGU)
8. Luas (Hektar)
9. Volume penyediaan TBS
10. Tahun tanam
11. Status sertifikasi (RSPO / ISPO / ISCC)
Bagi petani (smallholder), informasi yang dibutuhkan meliputi:
1. Nama penyalur/agen (bila proses penyediaan tidak langsing ke pabrik)
2. Nama petani
3. Tipe kelola kebun (independen / kelompok)
4
Alamat kebun petani (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi)
5. Titik lokasi kebun berkoordinat GPS di salah satu batas atau di tengah kebun yang dinyatakan dalam bukti
6. kepemilikan
7. Keterangan legalitas lahan (SKT / SKGR / SHM)
8. Luas (Hektar)
9. Volume supply TBS
10. Tahun tanam
Status sertifikasi (ISPO / RSPO)
Untuk dealer dan pedagang, informasi yang dibutuhkan meliputi:
1. Nama dealer
2. Alamat dealer (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi)
3. Daftar pemasok perkebunan dan petani kecil lengkap dengan alamat, peta batas dan koordinat
4
Cakupan area suplai FFB (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi),
5. Volume supply TBS
Ketahui progress dari traceability Anda dengan menghitung persentase Traceability to Plantation Anda dengan
menggunakan rumus di bawah ini:
% TtP =

Jumlah pemasok TBS terlacak
Total jumlah pemasok TBS

x 100%
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LANGKAH

Buat laporan traceability

Ini adalah format yang kami sarankan. Kirimkan laporan kepada kami setiap tiga bulan sekali.

1. Periode Laporan

(dd/mm/yyyy) – (dd/mm/yyyy)

2. Profil Perusahaan Nama Perusahaan
Tipe perusahaan (Mill / Dealer / Estate / Smallholder)
Nama perusahaan induk
Grup induk
Alamat perusahaan
Sertifikasi (RSPO / ISPO / ISCC)
3. Pengambilan TBS menurut sumber
Sumber

Sertifikasi

Proporsi TBS yang di produksi
(harus ditambahkan hingga 100%)

Milik sendiri

ISPO/RSPO/ISCC

%

Plasma/ petani

ISPO/RSPO/ISCC

%

Pemasok pihak ketiga

ISPO/RSPO/ISCC

%

4. Traceability to Plantation

Sumber

Persentase dari Traceability
Jumlah pemasok TBS terlacak
Total jumlah pemasok TBS

x 100%

Milik sendiri

%

Plasma/ petani KKPA

%

Pemasok pihak ketiga

%

Secara keseluruhan % Traceable to Plantation =

% (tambahkan persentase di atas)

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang Prosedur Keluhan kami, hubungi kami di
supplier.support@sinarmas-agri.com
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