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Hutan sangat penting bagi semua kehidupan di muka bumi, mulai dari perannya dalam mengatur air bersih hingga fungsinya dalam menghasilkan udara bersih. 
Hutan juga menjadi salah satu pertahanan terakhir dan terbaik yang tersisa di dunia yang tengah mengalami dampak perubahan iklim yang semakin parah saat 
ini. Khususnya kawasan hutan hujan terbesar dunia yang berada di Indonesia, Cekungan Kongo, dan Amazon yang menjadi kawasan penting dan unik karena 
kemampuannya dalam mengurangi krisis perubahan iklim dan keanekaragaman hayati dunia, serta menopang hajat hidup jutaan masyarakat yang tinggal di 
dalam atau sekitarnya.1 

Masyarakat Adat dan masyarakat lokal berhasil mengelola kelestarian hutan hujan ini secara turun-temurun. Namun, hutan maupun masyarakat yang tinggal 
disekitarnya senantiasa menghadapi banyak ancaman. Baik di Indonesia dan seluruh dunia, Masyarakat Adat kini sedang berjuang untuk mempertahankan 
kepemilikan atas lahannya dari perusahaan yang berhasrat merambah lahan tersebut melalui industri penebangan kayu dan agribisnis. Masyarakat Adat 
bahkan menghadapi ancaman dan bahaya yang serius ketika memperjuangkan lahan tersebut.2 Hutan hujan tropis yang tak tergantikan dibakar, dibabat, 
dan dibuldoser setiap hari demi produk komoditas seperti minyak sawit, pulp, kertas, daging sapi, kedelai, kakao, dan kayu.3 Merek-merek multinasional turut 
melakukan perusakan ini dengan mendorong permintaan pasar akan berbagai produk tersebut, dengan dibiayai bank-bank besar di seluruh dunia.

Perusakan hutan hujan menimbulkan ancaman nyata terhadap keberadaan masyarakat dan planet kita. Deforestasi memperburuk krisis iklim dan mendorong 
sejumlah spesies menuju ambang kepunahan. Berbagai merek dan bank ini harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap hutan dan 
masyarakat melalui model bisnisnya. Diperlukan perubahan diseluruh rantai pasok (termasuk seluruh operasional mitra bisnis, pemasok, dan klien) yang 
menghasilkan produk komoditas yang berisiko terhadap hutan dan mendistribusikannya ke seluruh pasar di dunia. Walaupun beberapa perbaikan telah 
dilakukan, namun perubahannya berjalan lambat dan terbatas hanya pada beberapa rantai pasok. Merek dan bank yang berbisnis dengan perusahaan di sektor 
kehutanan dan agribisnis yang tak bertanggung jawab ini masih tetap terlibat dalam krisis yang dihadapi hutan hujan serta Masyarakat Adat dan masyarakat 
setempat.4

Demi masa depan, kita harus Mempertahankan Tegakan Hutan dan Menjunjung Tinggi Hak Masyarakat Adat dan lokal. Kita memiliki kekuatan untuk 
menghentikan perusakan ini.
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PENDAHULUAN:  
HUTAN SEBAGAI PERTAHANAN
TERBAIK BUMI KITA DALAM MENGHADAPI 
KEKACAUAN IKLIM SEDANG DIRUSAK 



Kampanye Mempertahankan Tegakan Hutan menyerukan agar beberapa perusahaan paling berpengaruh yang memicu perusakan hutan hujan dan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mengambil tindakan nyata bagi hutan dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh kuat di sektor 
raksasa pemicu perusakan hutan di seluruh dunia. Dengan hanya menggunakan minyak sawit sebagai salah satu komoditas sebagai contoh (satu-satunya 
komoditas yang sepenuhnya dilaporkan oleh sejumlah merek ini)5, merek ini secara keseluruhan telah membeli lebih dari 3.300.000 metrik ton minyak sawit pada 
tahun 2020 atau sekitar 5% dari pasar global.6

EVALUASI TERHADAP MEREK  
DAN BANK  

 » Colgate-Palmolive,      

 » Ferrero,      

 » Kao,      

 » Mars, 

 » Mondelez, 

 » Nestlé, 

 » Nissin Foods, 

 » PepsiCo, 

 » Procter & Gamble, and 

 » Unilever. 

 » ABN Amro, 

 » Bank Negara Indonesia (BNI),      

 » CIMB, 

 » DBS, 

 »  Industrial and Commercial Bank of 

China (ICBC),      

 » JPMorgan Chase, and 

 » Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).
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Merek multinasional ini adalah: Bank yang mendukung pembiayaan  
merek-merek di atas antara lain :

Sejak tahun 2021, RAN mengevaluasi dan menilai sejumlah perusahaan ini berdasarkan upaya yang dilakukan atau tidak dilakukan setiap perusahaan ini dalam 
mempertahankan tegakan hutan dan menghormati HAM dalam rantai pasok, investasi, atau portofolio pembiayaannya. Pada tahun 2022, kami meninjau setiap 
perkembangan yang dicapai dan memperbarui cara kami memberikan penilaian untuk mengetahui perusahaan atau bank yang paling banyak merusak hutan. 

Sejumlah besar merek dan bank ini telah membuat beragam komitmen sebelumnya dan menerapkan beberapa kebijakan perusahaan guna mencapai komitmen 
‘Nol deforestasi’ dan menjunjung hak Masyarakat Adat dan HAM dalam semua praktik bisnisnya. Beberapa diantaranya telah menyempurnakan kebijakannya 
agar sesuai dengan praktik terbaik atau dikenal sebagai kebijakan Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi (NDPE). Dalam 
konferensi global perubahan iklim COP26 pada bulan November 2021, para pemimpin dunia, pelaku bisnis, dan institusi pembiayaan membuat komitmen 
tingkat tinggi untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030. Meskipun demikian, komitmen serupa yang pernah dibuat sebelumnya tidak tercapai, baik karena 
komitmen tersebut  tidak memiliki kredibilitas ataupun karena pemerintah dan pelaku bisnis tidak menjalankannya, atau bahkan karena kedua alasan tersebut

Masih terdapat banyak kekurangan dalam komitmen terbaru ini. Beberapa ikrar yang disampaikan justru melemahkan kemajuan yang sudah nyata karena 
berkutat seputar target yang tidak jelas dalam mencapai ‘nol deforestasi bersih’ dan bukan berfokus pada kejelasan komitmen ‘nol deforestasi’. Sejumlah 
kebijakan juga tidak mampu mengakui berbagai peran penting terkait penghormatan hak atas lahan yang sangat krusial bagi penghentian deforestasi. Dunia 
tidak bisa lagi menerima komitmen sia-sia dan lambatnya tindakan ini.  

Terlepas dari banyaknya janji dan kian buruknya krisis iklim, hasil evaluasi tahun ini menunjukkan tidak satu pun dari 17 merek dan bank terkemuka 
melakukan tindakan yang sesuai untuk menangani akibat yang ditimbulkan dari kontribusi mereka dalam mendorong deforestasi dan pelanggaran HAM di 
rantai pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan. Hutan terus tergerus, ratusan masyarakat menderita akibat perampasan dan pembukaan hutan dan tanah 
adatnya, dan para pekerja tak henti mengalami kekerasan. Kampanye Mempertahankan Tegakan Hutan menuntut lebih dari sekadar janji.



Merek dan bank yang dinilai dalam evaluasi ini memiliki aliran bisnis yang bervariasi dan terdistribusi, terkandung dalam berbagai produk konsumen yang dikenal 
luas. Merek-merek ini membeli berbagai komoditas pemicu deforestasi untuk membuat produknya, dan dalam hal ini bank memberikan modal untuk membuka 
hutan dan membangun fasilitas pengolahan produk tersebut. Sayangnya, hingga saat ini sebagian besar upaya menghentikan perusakan hutan yang disebabkan 
praktik bisnis perusahaan ini telah gagal akibat ulah pemasok, penerima investasi, atau klien di sektor keuangannya.         
 
Evaluasi skor Mempertahankan Tegakkan Hutan mengulas berbagai bank dan merek berdasarkan 10 kriteria terpisah.  Merek atau bank akan menerima nilai “A” 
jika mencapai skor 18 dari 20. 

Namun tidak ada merek atau bank yang memperoleh nilai “A’ hingga saat ini. 
Bahkan, nilai “lulus” hanya dicapai oleh satu merek atau bank.

Mengapa semua merek dan bank ini mendapatkan skor buruk? Ada empat alasan untuk hal ini:

PENILAIAN
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1 — Kebijakannya tidak menyertakan tolok ukur inti kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Pengembangan di Lahan Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE)’.
2 — Kebijakan tidak berlaku untuk semua pemasok, penerima investasi, dan klien yang menjalin bisnis dengan perusahaan, atau ketidakmampuan perusahaan  

dalam memberlakukan kebijakan tersebut di seluruh operasinya.
3 — Kebijakannya tidak mampu menyertakan semua komoditas yang berisiko terhadap hutan yang dibeli atau didanai perusahaan.
4 — Lemahnya tindakan yang dilakukan atau metode yang digunakan untuk menerapkan kebijakan NDPE.

Dan yang pasti, rencana hanya akan berjalan jika ada tindakan yang dilakukan. Selain itu, nilai rendah umumnya juga disebabkan oleh tidak adanya rencana 
terikat waktu untuk menerapkan kebijakan perusahaan di lapangan. Dengan upaya yang lamban dan setengah hati ini, tidak heran jika deforestasi dan 
pelanggaran HAM yang terjadi saat ini semakin mendorong dunia menuju kekacauan iklim.



Pemberian nilai yang dilakukan RAN terhadap beberapa perusahaan paling berpengaruh yang memicu perusakan 
hutan hujan dan pelanggaran HAM, menggunakan metodologi yang telah dirancang untuk memastikan bahwa 
setiap upaya dalam pengambilan tindakan nyata bagi hutan dan masyarakat harus mencakup keseluruhan operasi 
perusahaan7.  Hasil penilaian tahun ini adalah: 
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“Kebijakan Grup tentang Pengadaan Berkelanjutan” Nissin Foods menyatakan bahwa ‘mendukung persyaratan NDPE’ namun tidak memiliki persyaratan NDPE eksplisit yang harus dipatuhi oleh pemasok. 
Diperlukan penguatan lebih lanjut dari kebijakan NDPE yang ada sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh RAN 

Sudahkah mereka mengambil langkah awal dalam mengadopsi kebijakan menghentikan deforestasi dan pelanggaran HAM dari rantai pasok dan pembiayaan mereka?

Apakah mereka secara terbuka mengungkap dampak penuh bisnis mereka terhadap hutan dan hak-hak Masyarakat Adat dan lokal?

Apakah mereka mencegah terjadinya tindak kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak Masyarakat Adat dan lokal sepenuhnya dihormati?

Apakah mereka benar-benar mengubah praktik pembelian atau pembiayaan jika mitra bisnis mereka ditemukan melanggar kebijakan melindungi hutan dan menegakkan HAM?

Bisakah mereka membuktikan kepada konsumen bahwa mitra bisnis mereka mematuhi kebijakan mereka?
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Berikut ini adalah beberapa contoh dari 17 perusahaan dengan kinerja terburuk yang dievaluasi:  
 » Bank dengan nilai “F”: BNI, CIMB, ICBC, JPMorgan Chase, MUFG

 » Merek dengan nilai “F” Nissin Foods, Mondelez, Procter & Gamble

Pada evaluasi ini ditemukan bahwa tidak satu pun dari 17 merek dan bank besar bertindak cukup memadai untuk memperbaiki kontribusinya terhadap 
perusakan hutan, perampasan lahan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dan lokal. Sejumlah merek dan bank terus menunjukkan kinerja yang 
lebih buruk dari perusahaan lainnya. Khususnya, BNI, CIMB, ICBC, Procter & Gamble, Mondelez, dan Nissin Foods, yang tertinggal dalam menerapkan dan 
melaksanakan kebijakan dan lamban bertindak untuk mengakhiri deforestasi dan pelanggaran HAM di rantai pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan.

Bank-bank besar di dunia terus mendanai klien-klien yang memicu deforestasi dan pelanggaran HAM. Sejak disahkannya Persetujuan Paris tahun 2016, 
tujuh bank yang diulas di sini telah menggelontorkan sedikitnya 22,5 miliar dolar AS kepada perusahaan yang memanfaatkan komoditas yang berisiko terhadap 
hutan dan beroperasi di tiga wilayah hutan tropis terbesar dunia seperti Indonesia, Cekungan Kongo, dan Amazon. JPMorgan Chase adalah bank pemberi dana 
terbesar senilai 6,9 miliar dolar AS, diikuti oleh MUFG sebesar 4 miliar dolar AS.8  Begitu pula dengan berbagai merek yang juga tidak mampu menangguhkan 
hubungan bisnisnya dengan pemasok yang terus melakukan pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat, dan terus membeli produk dari produsen pemicu 
deforestasi.9

POIN PENTING  
& REKOMENDASI
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“BNI, CIMB, ICBC, Procter & Gamble, Mondelēz, dan Nissin Foods, yang 
tertinggal dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan dan lamban 
bertindak untuk mengakhiri deforestasi dan pelanggaran HAM di rantai 
pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan.”



Terdapat peningkatan jumlah bank dan merek yang mencapai sedikit kemajuan dalam penerapan kebijakan ‘Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan 
Gambut dan Nol Eksploitasi’ (NDPE). Namun, kemajuan ini masih jauh tertinggal dari yang dibutuhkan untuk menanggulangi dampak rantai pasok komoditas 
yang berisiko terhadap hutan terakhir dunia maupun hak Masyarakat Adat dan lokal yang mempertahankan wilayahnya dari pembalakan untuk industri dan 
ekspansi agribisnis.      
     
Masalah utamanya terletak pada kebijakan NDPE yang diterbitkan merek dan bank (seperti Procter & Gamble, Ferrero, Nissin Foods, MUFG, JPMorgan Chase yang 
masih memiliki celah hingga membatasi efektivitasnya. Misalnya, salah satu celah yang menghambat efektivitas persyaratan NDPE adalah persyaratan hanya 
berlaku untuk satu komoditas yang berisiko terhadap hutan atau hanya berlaku untuk sebagian rantai pasok. 

Tahun lalu, beberapa bank dengan kinerja buruk telah memperbaiki kebijakannya. MUFG dan JPMorganChase menerbitkan kebijakan NDPE parsial untuk sawit. 
Namun, keduanya tidak mewajibkan perusahaan pedagang minyak sawit untuk mematuhi kebijakan ini, dan gagal dalam mengatur pemberian pinjamannya 
kepada komoditas lain seperti pulp & kertas dan daging sapi yang juga berisiko terhadap hutan, yang seharusnya mematuhi standar NDPE. Bank CIMB Malaysia 
juga ikut mengumumkan kebijakan NDPEnya  meski kebijakan ini tidak menjelaskan komoditas yang disertakan dan tidak memiliki tenggat waktu untuk penerapan 
kebijakan tersebut.

Beberapa merek dengan kinerja terburuk juga menyempurnakan kebijakannya, termasuk Colgate-Palmolive10, Ferrero11 and Kao.12 Sayangnya, merek-merek 
tersebut tidak berhasil memenuhi sejumlah kriteria. Unilever tetap menjadi satu-satunya merek yang memiliki nilai penuh pada penerapan kebijakan NDPE 
yang memadai untuk lintas komoditas.13 Mengingat pengaruh pengelompokan merek dan bank ini, jika semua merek dan bank mengadopsi dan menjalankan 
kebijakan NDPE, tentu akan sangat mengubah kondisi rantai pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan hingga menjadi langkah awal untuk memastikan 
deforestasi di sektor agribisnis, masifnya emisi perubahan iklim dan merajalelanya pelanggaran HAM tidak lagi bisa ditoleransi.

Salah satu tren positif selama setahun terakhir adalah dimulainya upaya oleh sebagian besar merek untuk mengevaluasi dan mengungkap jejak hutan yang 
sebenarnya.  Nestlé14, Unilever15 dan Colgate Palmolive16 telah menerbitkan jejak hutan awal, yaitu penghitungan total dampak perusahaan terhadap lahan 
dan masyarakat untuk sebagian wilayah di Indonesia. Dua perusahaan merek Jepang yang menjadi konsumen utama komoditas yang berisiko terhadap hutan 
juga ikut berkomitmen melakukan hal yang sama. Kao berkomitmen untuk merilis analisisnya pada tahun 2023 dan Nissin Foods yang berkomitmen untuk 
mengungkapkan jejak hutan secara bertahap hingga tahun 2030.17 Nestlé merupakan satu-satunya perusahaan yang berkomitmen mengungkapkan jejak 
hutannya di seluruh dunia, yaitu total dampak perusahaan untuk beberapa komoditas di tiga wilayah hutan hujan di Indonesia, Kongo, dan Amazon. Nestlé juga 
menetapkan tenggat waktu untuk mewujudkan komitmen ini pada akhir tahun 2023.18 Upaya ini seharusnya ikut mendorong Procter & Gamble, Mondelez, Ferrero, 
Mars dan PepsiCo berkomitmen melakukan tindakan yang sama.  
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Perlu peningkatan kesadaran untuk memastikan penghormatan atas hak Masyarakat Adat dalam mencapai tujuan menghentikan deforestasi dan 
mengendalikan perubahan iklim. Pengakuan hak atas lahan Masyarakat Adat dan lokal (IPLCs) banyak memberikan manfaat positif, karena sebagian besar 
lahan yang dikuasai Masyarakat Adat dan lokal merupakan penyerap karbon penting. Tanpa pengakuan tersebut, target iklim yang tertuang dalam Persetujuan 
Paris dan kesepakatan COP selanjutnya tidak akan tercapai.19 Selain pengakuan dunia, dalam evaluasi ini kami menemukan bahwa ada ketidakmampuan merek 
dan bank dalam mendapatkan bukti Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) — yang menjadi hak mendasar Masyarakat 
Ada— dari klien, pemasok, dan penerima investasinya

Hingga saat ini, tidak ada satu pun merek atau bank yang telah menerbitkan prosedur yang memastikan dihormatinya hak Masyarakat Adat dan 
masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya atas pembangunan di lahan adatnya. 

 
Merek dan Bank tidak mampu meminta pertanggungjawaban  
Royal Golden Eagle 

Tahun lalu, merek dan bank gagal meminta bukti Persetujuan Atas Dasar Informasi di 
Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari klien, pemasok, atau penerima investasi mereka. 
Kelalaian ini menimbulkan konsekuensi yang buruk karena merek dan bank gagal meminta 
pertanggungjawaban pemasok atau klien yang melanggar hak Masyarakat Adat dan lokal. 
mampu menangguhkan pembelian atau pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan dibawah 
kendali ataupun terkait dengan grup korporasi kehutanan dan agribisnis Royal Golden Eagle Group 
(RGE). RGE yang memiliki hubungan dengan perusahaan pulp dan bubur kertas PT. Toba Pulp Lestari (TPL) 
seharusnya ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hak Masyarakat Adat Pargamanan-Bintang Maria 
di Sumatera Utara.20 RGE juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan lingkungan yang terus 
dilakukan oleh perusahaan dibawah kendali grup korporasinya, yang melibatkan perusakan lahan gambut, 
dan deforestasi di sektor sawit serta pulp dan kertas di Indonesia.21

Ancaman yang dihadapi Masyarakat Adat akan terus meningkat akibat menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil di berbagai wilayah penting tempat komoditas 
yang berisiko terhadap hutan diproduksi, seperti Indonesia dan Brasil. Business & Human Rights Resource Centre yang menelusuri serangan global terhadap 
Pembela HAM dan mencatat setidaknya terjadi 615 serangan di tahun 2021. Agribisnis tetap menjadi salah satu sektor dengan jumlah pelanggaran tertinggi, 
diikuti sektor pertambangan.22 Tren mengkhawatirkan ini mendorong munculnya seruan berulang kali kepada bank dan merek untuk melaksanakan kebijakan nol 
toleransi terhadap kekerasan, kriminalisasi dan intimidasi terhadap Pembela HAM. Tahun lalu pengakuan tentang adanya krisis terhadap Pembela HAM ini cukup 
meningkat dengan dikeluarkannya komitmen nol toleransi terhadap kekerasan oleh tiga merek sekaligus.23 Unilever akan menerbitkan kebijakan khusus Pembela 
HAM, yang kemungkinan akan menjadi preseden baru bagi produsen barang konsumen di seluruh dunia. Meski demikian, tujuh bank lainnya justru tidak mampu 
menanggapi krisis yang terus meningkat yang dihadapi Pembela HAM.
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“Hingga saat ini, tidak ada satu pun merek atau bank yang telah 
menerbitkan prosedur yang memastikan dihormatinya hak Masyarakat 
Adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan 
persetujuannya atas pembangunan di lahan adatnya.”



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan sejumlah merek dan bank mengenai penghapusan deforestasi dan pelanggaran HAM dalam 
rantai pasok mereka, tidak dapat dipercaya karena tidak adanya mekanisme verifikasi independen yang kredibel untuk memastikan kepatuhan terhadap 
kebijakan NDPE. Merek dan bank masih sangat mengandalkan sistem sertifikasi untuk melakukan verifikasi kepatuhan independen. Beberapa upaya tengah 
dilakukan sejumlah merek untuk menentukan praktik terbaik dalam hal verifikasi independen kebijakan NDPE, namun belum difinalisasi atau pelaksanaannya 
belum dijalankan.      

Upaya ini dilemahkan oleh realitas bahwa merek tidak dapat mengidentifikasi semua sumber bahan baku yang dibelinya. Memprioritaskan informasi dasar ini 
perlu jadi langkah awal untuk membuktikan bahwa komoditas ini diproduksi oleh perusahaan yang melindungi hutan hujan dan lahan gambut serta menjunjung 
tinggi HAM. Tahun lalu telah terlihat beberapa perbaikan dalam penelusuran dan pengungkapan daftar pemasok, namun tindakan ini perlu lebih transparan 
untuk memahami dampak menyeluruh setiap merek dalam rantai pasok minyak sawit, pulp dan kertas, daging sapi, dan kedelai.24     

Korporasi berikut seluruh rantai pasoknya serta bank penyedia modal, memacu terjadinya deforestasi, mengabaikan hak atas tanah dan pelanggaran HAM 
lainnya, untuk kemudian mengacaukan iklim demi mendapatkan keuntungan instan. 

Merek dan bank harus mengambil tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran HAM dan deforestasi. RAN menuntut merek dan bank ini untuk Mempertahankan 
Tegakan Hutan dan Menjunjung Tinggi HAM sekarang juga.

“Merek dan bank harus mengambil tindakan nyata untuk 
mencegah pelanggaran HAM dan deforestasi. RAN menuntut 
merek dan bank ini untuk Mempertahankan Tegakan Hutan 
dan Menjunjung Tinggi HAM sekarang juga.”
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RAN mendesak setiap perusahaan berpengaruh yang memicu perusakan hutan 
hujan dan pelanggaran HAM untuk mengambil tindakan nyata bagi hutan dan 
masyarakat, melalui beberapa langkah berikut ini:

 » Mencegah Kekerasan dan Menjunjung Tinggi HAM  

 » Membangun sistem pemantauan dan uji tuntas HAM, 
dan metode berbasis lapangan untuk memverifikasi 
dihormatinya PADIATAPA  

 » Menetapkan prosedur nol toleransi terhadap 
kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan 
para pembela hak atas tanah 

 » Meminta Pertanggungjawaban Pelaku  

 » Mengungkapkan dan melaksanakan proses 
pemutusan hubungan dengan mitra bisnis yang 
terlibat dalam praktik deforestasi dan pelanggaran 
HAM. 

 » Pembuktian Kepatuhan dari Mitra Bisnis  

 » Menerbitkan verifikasi independen untuk kepatuhan 
terhadap kebijakan NDPE

 » Tidak mengandalkan sistem sertifikasi yang tidak 
efektif

 » Menerapkan kebijakan ‘Nol Deforestasi,  
Nol Pembangunan di Lahan Gambut, dan Nol 
Eksploitasi’ (NDPE)  

 » Menyusun rencana untuk mencapai dan 
membuktikan penerapannya di seluruh rantai 
pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan

 » Meminta semua mitra bisnis menerapkan 
kebijakan wajib ini  

 » Merilis Jejak Hutan dan Sistem Pemantauan

 » Mengungkapkan kepada publik seluruh 
dampak perusahaan terhadap hutan, lahan 
gambut, dan hak Masyarakat Adat dan lokal. 

 » Membangun sistem pemantauan dan respons 
hutan dan lahan gambut 

TUNTUTAN KAMI:
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