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  ABSTRAK 
 

Kelapa sawit (Elais Guineensis) merupakan salah satu komoditas utama tanaman perkebunan 
Indonesia yang berkontribusi memberikan manfaat ekonomi, namun juga dapat mengakibatkan 
gangguan lingkungan. Sertifikasi terhadap tata kelola produksi dan perdagangan sawit merupakan 
solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut. Saat ini terdapat sekitar 19 sertifikasi yang 
diakui dalam Renewable Energy Directive Uni Eropa (RED UE), diantaranya International 
Sustainability and Carbon Certificate (ISCC), Greenergy Brazilian Bioethanol verification 
programme (Greenergy), Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) dan Roundtable on Sustaiable 
Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan salah satu serifikasi internasional yang diakui dalam RED UE 
dan merupakan sertifikasi terbaik saat ini untuk sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Pengolahan 
limbah cair dan limbah padat yang ditemukan pada salah satu perusahaan pengolahan kelapa sawit 
di Provinsi Riau ini masih dapat mencemari ekosistem air dan berkontribusi tinggi dalam 
menghasilkan gas metana (CH4) serta karbondioksida (CO2) yang memicu emisi gas  rumah kaca.  
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai bagaimana tingkat kemampuan  perusahaan terhadap 
penerapan prinsip-prinsip manajemen lingkungan berdasarkan sertifikasi RSPO. Green Supply 
Chain Menagement (GSCM) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan entitas terkait 
dalam rantai pasok kelapa sawit yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Kemudian entitas 
tersebut dikelompokkan dengan model  Green Supply Chain Operatiom Reference (GSCOR), 
selanjutnya akan diklasifikasikan dengan menyebarkan kuisioner menggunakan teknik purpose 
sampling kepada 7 orang responden yang merupakan stakeholder dari masing-masing aliran rantai 
pasok perusahaan. Hasil klasifikasi entitas tersebut diperoleh sebanyak 25 Key Performance 
Indicator (KPI) yang akan dinilai dengan metode Analitiyal Hierarki Proses (AHP). Hasil 
pengolahan dalam penelitian ini menunjukan bahwa nilai kinerja manajemen lingkungan perusahaan 
adalah sebesar 60,28%. Penelitian ini telah mengevaluasi sistem manajemen lingkungan dengan 
menguraikan mekanisme penilaian kinerja manajemen lingkungan berdasarkan KPI. Untuk 
penelitian selanjutnya lebih mengkaji beberapa standar lingkungan yang terbaru dan metode 
penyelesaian yang lebih baik agar mendapatkan hasil yang optimal. 

 
Kata Kunci: AHP; GSCOR; Kelapa Sawit; Riau; RSPO 
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ABSTRACT 

 
Palm oil (Elais Guineensis) is one of the main commodities of Indonesian plantations which 
contributes to provide economic benefits, but can also cause environmental disturbance. 
Certification of palm oil production and trade governance is a solution to overcome these 
environmental problems. There are currently around 19 certifications recognized in the European 
Union Renewable Energy Directive (RED EU), including the International Sustainability and 
Carbon Certificate (ISCC), the Greenergy Brazilian Bioethanol verification program (Greenergy), 
the Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) and the Roundtable on Sustaiable Palm Oil (RSPO). 
The RSPO is one of the international certifications recognized in the EU RED and is the current 
best certification for sustainable palm oil certification. The processing of liquid waste and solid 
waste found in one of the palm oil processing companies in Riau Province can still pollute the water 
ecosystem and contribute high in producing methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2) which 
triggers greenhouse gas emissions. The purpose of this study is to assess how the company's ability 
to apply environmental management principles based on RSPO certification. Green Supply Chain 
Management (GSCM) is a method used to determine related entities in the palm oil supply chain 
related to environmental aspects. Then the entity is grouped with the Green Supply Chain 
Operational Reference (GSCOR) model, which will then be classified by distributing questionnaires 
using purpose sampling techniques to 7 respondents who are stakeholders of each of the company's 
supply chain flows. The results of the entity classification were obtained as many as 25 Key 
Performance Indicators (KPI) which will be assessed by the Process Hierarchy Analysis (AHP) 
method. The results of processing in this study indicate that the value of the company's 
environmental management performance is 60.28%. This study has evaluated the environmental 
management system by outlining the mechanism of environmental management performance 
appraisal based on KPI. For further research, we examine some of the latest environmental 
standards and better settlement methods in order to obtain optimal results. 
 
Keywords: AHP; GSCOR; Palm oil; Riau; RSPO 
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 BAB I 
PENDAHULUAN  

 
  
1.1 Latar Belakang  

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Kebun Sei Garo 

merupakan salah satu unit kerja yang dikelola PTPN V Riau, dibawah Kementrian 

BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PTPN-

V  Sei Garo berada di wilayah  desa Gading Sari, Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau. PTPN-V Sei Garo merupakan BUMN perkebunan yang 

didirikan tanggal 11 maret 1994 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP 

II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif perusahaan mulai beroperasi 

sejak tanggal 9 April 1994 dengan kantor pusat di Pekanbaru.  

PTPN-V Sei Garo ini dilengkapi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang 

menghasilkan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Sebagai salah satu 

pabrik pengolahan PKS Sei Garo tentunya tidak terlepas dari aktifitas proses bisnis 

yang dimulai dari proses pengadaan buah kelapa sawit, yang bersumber dari kebun inti, 

kebun plasma dan pihak ketiga, kemudian setelah buah tersedia maka selanjutnya 

proses pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk ke pabrik, lalu buah kelapa 

sawit yang masuk diolah oleh pabrik menjadi CPO, selanjutnya CPO disimpan di 

tangki penyimpanan sebelum dikirim mengunakan truk ke perusahan-perusahan 

konsumen yang telah memiliki kontrak kerjasama dengan PTPN-V. Aliran proses 

bisnis PKS  Sei Garo ini dapat dilihat pada gambar 1.1. 

PKS Sei Garo dalam proses bisnisnya selain menghasilkan CPO juga 

menghasilkan limbah, yang berbentuk padat, cair dan gas. Limbah padat berupa tandan 

kosong, cangkang, serat, abu boiler dan lumpur sawit. Limbah cair seperti air limbah 

dari hasil perebusan, limbah gas seperti asap boiler, uap hasil perebusan dan genset.  
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Gambar 1.1 Aliran Proses Bisnis PKS Sei Garo  

 
Pengolahan limbah gas di PKS Sei Garo sudah cukup baik, karena berdasarkan 

audit limbah udara yang dilakukan Komite Akreditasi Nasional (KAN) limbah udara 

dari PKS Sei Garo telah memenuhi Baku Mutu. Limbah padat industri kelapa sawit 

berupa cangkang dan serat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, 

sedangkan tandan kosong hasil produksi dijual kepada perusahaan lain yang telah ada 

kerja sama dengan PKS Sei Garo serta digunakan sendiri sebagai pupuk kompos untuk 

kebun inti PKS tersebut, namun dari hasil penjualan dan pemupukan tersebut masih 

banyak tandan kosong yang bertumpuk di sekitar pabrik yang dibiarkan begitu  saja, 

tumpukan tandan kosong ini tentu akan mengalami fermentasi secara alami, namun 

karena tandan kosong tersebut bertumpuk tentunya akan  menyebabkan oksigen sulit 

masuk ke bagian tengah tumpukan tandan kosong yang mengakibatkan terjadinya 

proses fermentasi anaerobik yang menghasilkan gas Metana (CH4) dan  Karbon 

dioksida (CO2) (Susilawati, 2012). Gas tersebut terlepas ke udara, karena pengomposan 

dilakukan secara terbuka. Berikut merupakan gambaran yang ada pada pabrik tersebut. 
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Gambar 1.2 Penumpukan Tandan Kosong 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019) 
 

Dalam melakukan pengolahan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagian besar 

PKS di Indonesia menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) begitu pula 

dengan PKS Sei Garo, dengan sistem kolam terbuka yang terdiri dari kolam anaerob, 

fakultatif dan aerob, yang memanfaatkan mikroorganisme anaerob dan aerob guna 

mendegradasi bahan organik yang ada dalam limbah cair. Namun, dampak lain yang 

ditimbulkan dari proses degradasi oleh mikroorganisme anaerob dan aerob tersebut 

adalah pembentukan gas Metana (CH4) dan  Karbon Dioksida (CO2). Hal-hal tersebut 

mengakibatkan industri kelapa sawit berkontribusi dalam peningkatan emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada pemanasan global. (Linarsih dan Sarto, 

2017).  

Hasil dari pengolahan dengan sistem IPAL ini hanya menurunkan kadar limbah 

di bawah 5000 mg/l dimana limbah dari hasil pengolahan ini hanya dapat dibuang 

kelahan perkebunan dan belum dapat dialirkan ke sungai karena akan menyebabkan 

kerusakan terhadap ekosistem sungai (Susilawati, 2012). Berikut standar Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 mengenai 

parameter limbah cair yang berlaku untuk keberlanjutan industri yang ramah terhadap 

lingkungan di Indonesia dan data sampel hasil audit PKS Sei Garo pada juni 2018. 
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Tabel 1.1 Parameter Baku Mutu Limbah Cair. 

Parameter Kadar Maksimum 
PerMen (mg/L) 

Kadar PTPN Sei Garo 
(mg/L) 

BOD 100 578,74 

COD 350 412 

TSS 250 667 

Minyak dan Lemak 25 54 

pH 6,0-9,0 7,52 
(Sumber: Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air PKS Sei Garo, 2018) 

Menurut catatan pengukuran yang dilakukan oleh Index Mundi yang 

merupakan portal pengumpulan data statistik dunia pada tahun 2018, yang menyatakan 

Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia (yang dapat 

dilihat pada gambar 1.3). Kemudian berdasarkan laporan pencatatan oleh Direktorat 

Jenderal Perkebunan Indonesia tahun 2017, Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa 

sawit terbesar di Indonesia. 

Sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia dengan tujuan ekspor utama 

ke China, India dan Eropa, Indonesia banyak disorot karena ekspansi perkebunan sawit 

yang dilakukan secara besar-besaran dapat menimbulkan berbagai efek negatif 

terutama masalah tata kelola produksi yang dapat menjamin keberlanjutan sosial dan 

lingkungan (Fuady dkk, 2014) 

 
Gambar 1.3 Grafik Produksi Minyak Sawit Dunia 

(Sumber: Index Mundi, 2018)   
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Sertifikasi terhadap tata kelola produksi dan perdagangan sawit merupakan 

jawaban yang dimunculkan untuk mengatasi persoalan tata kelola tersebut. Pada 

tataran global, terdapat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sertifikasi yang 

diinisiasi oleh berbagai pemangku kepentingan (perkebunan, pemrosesan, distributor, 

industri manufaktur, investor, akademisi, dan organisasi non pemerintah. Pada tataran 

nasional, sejak 2009 pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Sustainable 

Palm Oil (ISPO), sebuah standar keberlanjutan yang wajib dimiliki semua perusahaan 

kelapa sawit yang ada di Indonesia. 

Kelapa sawit merupakan produk yang berfungsi ganda selain untuk produk 

pangan atau minyak nabati, sawit juga digunakan sebagai bahan untuk biofuel (bahan 

bakar dari tumbuhan dan hewan). Hal tersebut menyebabkan kebijakan energi di pasar 

global juga sangat berpengaruh terhadap produksi sawit Indonesia. Berlakunya 

Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa (UE) tahun 2009, misalnya, sangat 

berpengaruh terhadap tata kelola sawit Indonesia. RED merupakan aturan yang 

mempromosikan pemakaian energi dari sumber terbarukan, dengan komitmen negara 

anggota UE untuk menurunkan penggunaan energi primer sebesar 20%, mengurangi 

20% gas rumah kaca, dan menggunakan 20% energi dari sumber terbarukan pada tahun 

2020 (Fuady dkk, 2014). 

Saat ini terdapat sekitar 19 sertifikasi yang diakui dalam RED UE, diantaranya 

International Sustainability and Carbon Certificate (ISCC), Bonsucro EU, Round 

Table on Responsible Soy (RTRS), Biomass Biofuel Voluntary Scheme (2BSvs), 

Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (Greenergy), NTA8080, 

Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) dan Roundtable on Sustaiable Palm Oil 

(RSPO). Setiap pengusaha yang akan memasukkan produk biomass ke negara-negara 

anggota Uni Eropa dapat memilih satu di antara 19 sertifikasi tersebut sebagai jaminan 

bahwa produk mereka telah mengikuti tata kelola yang baik (Fuady dkk, 2014). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McInnes pada tahun 2017 dalam 

tulisannya “ A Comparison Of Leading Palm Oil Certification Standards” yang 

merupakan studi perbandingkan standar keberlanjutan kelapa sawit utama dunia yaitu  
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Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil 

(ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), International Sustainability and 

Carbon Certification (ISCC), Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), High 

Carbon Stocks Approach (HCS), Sustainable Agriculture Network (SAN) dengan 

mengukurnya berdasarkan lebih dari 39 indikator mengenai persyaratan lingkungan, 

persyaratan sosial dan hak asasi manusia di dalamnya. Maka diperoleh hasil seperti 

pada tabel 1.2  berikut: 
Tabel 1.2 Skor Total Perbandingan Sertifikasi Kelapa Sawit. 

No. Criteria RSPO RSB SAN ISCC HCS MSPO ISPO 
1. Customary Rights 24 20 22 12 20 20 7 

2. Treatment of 
Smallholders 8 4 4 2 0 2 0 

3. 
Social and 

Environmental 
Safeguards 

14 18 12 14 12 11 7 

4. Core Labour 
Standards 23 21 20 19 17 13 8 

5. Gender and 
discrimination 8 5 5 3 9 5 3 

6. Quality Assurance 15 14 12 11 2 7 7 
7. Access to Remedy 10 9 4 7 6 4 2 
 Total Score 102 91 79 68 66 62 34 

(Sumber: McInnes, 2017) 

 RSPO merupakan serifikasi internasional yang diakui dalam Renewable Energy 

Directive (RED) Uni Eropa, Kemudian berdasarkan tabel diatas maka diperoleh hasil 

bahwa standar RSPO memiliki total skor penilaian terbaik dibandingkan dengan 

sertifikasi lainnya. Sertifikasi RSPO ini juga dapat menjadi panduan untuk 

meningkatkan kualitas yang pada PTPN-V Provinsi Riau karena merupakan salah satu 

pemasok minyak sawit tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu pada penelitian ini 

menerapkan indikator yang ada pada RSPO sebagai salah satu tolak ukur penilaian 

kinerja manajemen lingkungan rantai pasok (supply chain), khususnya pada PKS Sei 

Garo yang akan dikosepkan dengan metode Green Supply Chain Management 

(GSCM). 

Green Supply Chain Management (GSCM) (Natalia dan Astuario, 2015) adalah 

konsep yang mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai 

pasok, pengadaan dan pemilihan bahan baku (supplyer), proses manufacturing, 
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pengiriman produk akhir ke konsumen (distribution) bahkan pengaturan alur produk 

setelah digunakan oleh konsumen. Semua kegiatan tersebut harus dikelola dengan tetap 

memperhatikan faktor keramahan lingkungan. Permasalahan lingkungan dari supplyer 

maupun manufaktur di PKS Sei Garo merupakan indikator utama yang ada pada 

konsep GSCM, hal inilah yang menyebabkan penelitian ini menggunakan konsep 

GSCM sebagai teori yang akan mengkonsepkan permasalahan di PKS Sei Garo.  

Kemudian penelitian menggunakan model Green Supply Operation Reference 

(GSCOR) dan Analitycal Hierarki Process (AHP). Karena GSCOR dapat mengukur 

kinerja supply chain secara objektif dan dapat mengidentifikasi dimana perbaikan perlu 

dilakukan. Model GSCOR merupakan pengembangan dari model Supply Operation 

Reference (SCOR) yang telah ada sebelumnya. Karena berbasis model SCOR, model 

ini juga memiliki 5 komponen utama seperti pada model SCOR yaitu Plan, Source, 

Make, Delivery dan Return serta memiliki atribut kerja  yang sama seperti model SCOR 

yaitu Reliability, Responsiveness, Flexibility, Cost, dan Asset. Akan tetapi pada model 

GSCOR semua hal tersebut memiliki arti yang berbeda karena pada model ini hal 

tersebut terkait dengan lingkungan (Primadasa dkk, 2018). Penggunaan AHP dalam 

model GSCOR dapat mempermudah penyelesaian pengambilan keputusan dalam 

manajemen rantai pasok karena AHP dapat menyusun kerangka pemikiran yang 

terorganisir berdasarkan matrik yang ada pada model GSCOR. 

Ada beberapa metode penelitian yang telah dilakukan tentang konsep GSCM 

diantaranya, menurut Ahmad Bahauddin tahun 2015 GSCM dapat diukur dengan 

menggunakan metode GSCOR  dan Metode Analytic Network Processs (ANP), 

penelitian ini memberikan konstribusi berupa framework penentuan indikator-

indikator kinerja untuk penelitian GSCM di industri baja hilir yang kemudian akan 

dibandingkan dengan indikator-indikator  yang telah ada pada perusahaan tersebut 

(Bahauddin dkk, 2015). Kemudian penelitian yang dilakukan Cristhine Natalia dan 

Austario Tahun 2015 konsep GSCM dapat diukur dengan menggunakan metode 

GSCOR, AHP dan KPI, hasil pengukuran kinerja green supply chain pada studi kasus  
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ini menunjukkan nilai skor yang termasuk dalam kategori good performance sesuai 

dengan ketetapan perusahaan sebelumnya (Natalia dan Astuario, 2015). Selanjutnya 

penelitaian Ritajeng Metta Tahun 2013 konsep GSCM dapat diukur dengan 

menggunakan metode SCOR, AHP dan model Plan Do Check Action (PDCA) dan 

hasil yang diperoleh yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktek 

penerapan GSCM pada perusahaan baja hilir. Menurut Fortuna Irvan konsep GSCM 

dapat diukur dengan menggunakan metode GSCOR, AHP dan pengukuran Objective 

Matrix (OMAX), hasil yang diperoleh berupa kriteria yang bermasalah dan perlu 

dilakukan perbaikan segera, serta memberikan usulan perbaikan apa yang harus 

dilakukan (Fortuna dkk, 2011). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang ialah melakukan 

penilaian terhadap kinerja manajemen lingkungan (GSCM) perusahaan dengan 

menggunakan model GSCOR sebagai konsep yang akan menggambarkan aliran supply 

chain perusahaan, berdasarkan sertifikasi RSPO sebagai standar manajemen 

lingkungan kelapa sawit internasional yang terbaik saat ini.   kemudian memberikan 

penilaian menggunakan metode AHP sebagai susunan kerangka penyelesaian 

perhitungan kinerja GSCM.  

Pada saat ini berdasarkan hasil wawancara, PKS Sei Garo belum pernah 

melakukan identifikasi indikator kinerja Green Supply Chain Management 

berdasarkan sertifikasi RSPO sehingga perusahaan belum mengetahui bagaimana 

kemampuan kinerja GSCM perusahaan selama ini, oleh sebab itu peneliitian ini 

diharapkan dapat membantu PKS Sei Garo dalam memberikan penilaian terhadap 

kemampuan dalam penerapan GSCM berdasarkan sertifikasi RSPO. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan perusahaan dalam 

penerapan Green Supply Chain Management dengan model GSCOR (Green Supply 

Chain Operation Reference) berdasarkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo?”.  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan data historis perusahaan pada tahun Juni 2017- Desember 

2018. 

2. Penelitiaan yang dilakukan tidak membahas tentang biaya dan asset perusahaan. 

3. Standar Perusahaan yang diamati adalah  standar RSPO. 

4. Jumlah responden yang diambil berjumlah 7 orang. 

 
1.4 Tujuan Penelitiaan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses bisnis rantai pasok di PT. Perkebunan Nusantara V Sei 

Garo. 

2. Untuk mengetahui indikator menajemen lingkungan dan nilai dari indikator 

tersebut pada strategi rantai pasok di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo.  

3. Untuk menilai kemampuan kinerja perusahaan dari indikator menajemen 

lingkungan berdasarkan sertifikasi RSPO pada strategi rantai pasok di PT. 

Perkebunan Nusantara V Sei Garo. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam penerapan dan pengembangan 

ilmu yang didapat pada saat perkuliahaan untuk penyelesaian masalah tempat 

dilakukannya penelitian ini. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitiaan ini dapat menjadi masukkan dalam melakukan evaluasi kinerja Green 

Supply Chain perusahaan. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitiaan ini dapat dijadikan referensi dalam penerapan Green Supply Chain. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan laporan ini maka penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan teori–teori pendukung yang digunakan sebagai dasar 

pemikiran untuk membahas dan mencari permasalahan yang ada dan sebagai 

pendukung untuk pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek penelitian yang dilakukan dan kerangka laporan 

penelitian yang menggambarkan bentuk penelitian yang dilakukan serta 

langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan permasalahan 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini, berisikan berbagai data dan informasi yang relevan berkaitan 

dengan objek kajian penelitian tugas akhir yang akan diolah sehingga akan 

mendapatkan suatu hasil penelitian. 

BAB V    ANALISA PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini, berisikan tentang analisa hasil dari pengolahan data yang telah 

didapat dan kemudian akan dijelaskan maksud dari hasil analisa data 

tersebut.  

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa data dan saran 

yang akan ditujukan pada tempat penelitian tugas akhir, dalam hal ini yaitu 

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo. 



 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
  
2.1  Pengertian Supply Chain Management (SCM) 

 Supply chain merupakan jaringan perusahaan yang secara bersama-sama 

menciptakan dan menghantarkan produk ke tangan konsuemen atau pemakai akhir. 

Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya  termasuk supplyer, pabrik, distributor, 

toko atau retel, serta perusahaan- perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa 

logistik.  Sehingga dapat diartikan bahwa supply chain merupakan jaringan fisik 

yang tampak, sedangkan supply chain management merupakan metode, alat, atau 

pendekatan pengelolaannya (Pujawan dan Mahendrawathi, 2017). Sedangkan 

green supply chain merupakan keseluruhan rantai pasok dikelola sebagai sistem 

hijau dan setiap sistem proses berfokus pada manajemen lingkungan dan 

pengendalian risiko. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 

Gambar 2.1 Sistem Manajemen GSCM 
(Sumber: Dawei dkk, 2015) 

 
2.2 Pengertian Green Supply Chain Management (GSCM) 

Green Supply Chain Management adalah konsep atau metode yang 

mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, yang  
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termasuk desain produk, pengadaan dan pemilihan bahan baku, proses 

manufacturing, pengiriman produk akhir ke konsumen bahkan pengaturan alur 

produk setelah digunakan oleh konsumen. Semua kegiatan tersebut harus dikelola 

dengan tetap memperhatikan faktor keramahan lingkungan (Dawei dkk, 2015). 
GSCM bertujuan untuk mengeliminasi dan meminimasi waste (energi, gas emisi, 

bahan kimia berbahaya, limbah) di sepanjang jaringan rantai pasok. 

Green Supply Chain Management (GSCM) adalah rantai pasokan inovatif 

yang sesuai dengan tren pembangunan sosial, yaitu mengintegrasikan kinerja 

ekonomi, kinerja lingkungan, dan efisiensi sumber daya ke dalam seluruh spektrum 

kegiatan rantai pasokan serta melibatkan pembelian bahan baku dan komponen, 

manufaktur, pengemasan, distribusi, ritel, dan daur ulang produk selanjutnya. Ini 

adalah aliansi strategis komprehensif yang terdiri dari pemasok, produsen, 

distributor, pengecer, konsumen, hingga pendaur ulang dan pemerintah (Dawei 

dkk, 2015).  

Penjelasan lain agar lebih  memahami mengenai GSCM tersebut maka 

berikut ini merupakan penjelasan dari para ahli mengenai GSCM (Dawei dkk, 

2015): 
Tabel 2.1 Pengertian Menurut Para Ahli  

No. Penulis Definisi GSCM 

1. 
Narasimhan and 
Carter 
(1998) 

GSCM adalah upaya departemen pembelian pada 
kegiatan seperti mengurangi polutan, daur ulang dan 
penggantian bahan. 

2. 

Dan and Liu 
(2000) 
 

 

GSCM adalah mode manajemen yang 
mempertimbangkan dampak lingkungan dan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya diseluruh rantai pasokan. 
Yang didasarkan pada teori manufaktur hijau dan teknik 
manajemen rantai pasokan, dimana melibatkan pemasok, 
produsen, pengecer, dan konsumen. Ini bertujuan untuk 
meminimalkan efek negatif pada lingkungan dan untuk 
memaksimalkan efisiensi pemanfaatan sumber daya 
dalam seluruh proses produksi. 

3. 
Zsidisin and 
Siferd 
(2001) 

GSCM adalah teknik manajemen rantai pasokan yang 
digunakan untuk memecahkan masalah lingkungan 
dalam perusahaan departemen produksi dan layanan. 

4. 
US-Asia 
Environmental 
Partnership 
(2003) 

Aktivitas di mana organisasi memaksakan persyaratan 
lingkungannya untuk produksi dan proses pemasoknya 
harus dinamai “Manajemen rantai pasokan hijau” 

(Sumber: Dawei dkk, 2015) 

 

 



  

13 
 

Tabel 2.1 Pengertian Menurut Para Ahli (Lanjutan) 
No. Penulis Definisi GSCM 

5. 
United Nations 
Environment 
Programme 
(2003) 

Kegiatan utama GSCM termasuk mengevaluasi kinerja 
lingkungan pemasok, mengembangkan desain 
lingkungan 
dengan pemasok, memberikan pelatihan dan informasi 
untuk pemasok untuk meningkatkan lingkungan 
pemasok 
kemampuan manajemen 

6. Zhu (2004) 

Perusahaan GSCM bekerja sama dengan hilir dan huli, 
mengoptimalkan manfaat lingkungan dari produk desain, 
pemilihan bahan dan ritel untuk daur ulang, 
meningkatkan kinerja ekonomi dan lingkungan untuk 
mencapai pengembangan rantai pasokan yang 
berkelanjutan. 

(Sumber: Dawei dkk, 2015) 
 
2.3 Perbedaaan  Supply Chain Management dengan Green Supply Chain 

Management 

Supply Chain Management merupakan suatu pola terpadu yang menyangkut 

proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer hingga pada konsumen 

akhir. Dalam konsep supply chain management rangkaian aktivitas antara supplier 

hingga konsumen akhir merupakan satu kesatuan tanpa sekat yang besar sehingga 

keseluruhan rantai bekerja bersama agar menjadi lebih kompetitif. Semua pihak 

yang berada dalam satu supply chain harus bekerja sama satu dengan lainnya 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanannya. Dengan demikian barang 

dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu dan lokasi yang tepat untuk 

meminimumkan biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan Green 

supply chain management merupakan konsep yang mengintegrasikan pemikiran 

lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, yang termasuk desain produk, 

pengadaan dan pemilihan bahan baku, proses manufacturing, pengiriman produk 

akhir ke konsumen bahkan pengaturan alur produk setelah digunakan oleh 

konsumen. Semua kegiatan tersebut harus dikelola dengan tetap memperhatikan 

faktor keramahan lingkungan (Chopra, 2004).   

Penerapan konsep Green Supply Chain Management (GSCM) selain dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan juga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan 

dalam rantai pasok. Perbedaan antara keduanya dapat terlihat pada tabl berikut: 
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Tabel 2.2 Perbedaan Antara GSCM dan SCM 
No. Karakteristik GSCM SCM 

1. Tujuan 

GSCM Berupaya 
memaksimalkan manfaat 
ekonomi dengan mengurangi 
konsumsi sumber daya, energi, 
dan emisi polutan untuk 
menciptakan secara social 
perusahaan yang bertanggung 
jawab 

SCM bertujuan untuk 
menurunkan biaya dan 
meningkatkan efisiensi rantai 
pasokan untuk 
memaksimalkan manfaat 
ekonomi. 

 

2. Model 
Bisnis 

Model bisnis untuk GSCM 
lebih lengkap 
Karena memperhatikan 
perlindungan lingkungan 

Model bisnis untuk SCM 
tidak memperhatikan 
perlindungan lingkungan, 
hanya sisi keuntungan secara 
ekonomi saja 

3. Proses 
Bisnis 

Proses bisnis GSCM 
berdasarkan "Tempat lahir 
untuk reinkarnasi", 
aliran produk melingkar dan 
reversible (dapat di ubah) dan 
semua produk harus dikelola di 
seluruh siklus hidup di samping 
limbah itu menemukan 
kehidupan kedua atau menjadi 
bahan baku untuk produksi 
baru atau tujuan lain. 

Mulai rantai pasokan 
tradisional dengan pemasok 
dan berakhir denga 
pengguna, aliran produk 
adalah satu arah, ireversible 
(tidak dapat di ubah)  serta 
tidak ada pengolahan 
terhadap limbah. 

4. Pola 
Konsumsi 

Pola GSCM bias 
dipromosikan melalui 
pengadaan pemerintah yang 
ramah lingkungan, memberi 
tanggung jawab social 
perusahaan, dan praktik 
berkelanjutan. 

Pola konsumsi rantai pasokan 
tradisional adalah  inisiatif 
sukarela yang diatur oleh 
minat dan bisnis kegiatan 
konsumen. 

5. Manajemen 
Struktur 

Kinerja lingkungan termasuk 
dalam perusahaan internal dan 
eksternal pengelolaan. 

Kinerja lingkungan tidak 
termasuk dalam perusahaan 
internal dan eksternal 
manajemen yang kurang. 

(Sumber: Dawei dkk, 2015) 

 
2.4 Konsep Green Supply Chain Management 

Konsep green supply chain management (GSCM) merupakan gagasan yang 

telah berkembang dari integrasi internal dan eksternal menuju sinergi antar 

fungsional, koordinasi dan integrasi antar organisasi. Green supply chain 

management (GSCM) memiliki tujuan untuk membatasi waste di dalam sistem 

industri dalam rangka penghematan energi dan mencegah limbah berbahaya masuk 

ke lingkungan.  
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GSCM adalah gabungan dari green purchasing, green manufacturing, 

green packing, green distribution and marketing. GSCM dimaksudkan untuk 

meminimalisir berbagai jenis limbah seperti kimia, energi, emisi, padat (Primadasa, 

2018). 

 
2.5  Manfaat Green Supply Chain Management 

 Manfaat GSCM tidak hanya terbatas pada pelarangan penggunaan bahan 

kimia beracun atau mengurangi emisi dan limbah ke lingkungan ketika 

mempertimbangkan praktik green supply chain. Namun itu lebih dari sekadar 

mengurangi penggunaan dan polusi. Manfaat GSCM tidak terbatas pada 

mengurangi konsumsi racun atau mengurangi limbah. Prinsip GSCM dapat 

diterapkan ke semua departemen dalam organisasi. Ada banyak penelitian yang 

menyebutkan manfaat mengadopsi GSCM. Berikut merupakan sepuluh alasan 

bahwa perusahaan harus mengadopsi GSCM (Dawei dkk, 2015): 

1. Target pemasaran, 

2. Keberlanjutan sumber daya, 

3. Menurunkan biaya  atau meningkatkan efisiensi, 

4. Produk yang berbeda dan keunggulan kompetitif produk, 

5. Tekanan persaingan rantai pasokan 

6. Beradaptasi dengan regulasi dan mengurangi risiko, 

7. Reputasi merek, 

8. Pengembalian investasi, 

9. Moral karyawan, 

10. Keharusan etis. 

 
2.6 Model Green Supply Chain Operation References (GSCOR) 

GSCOR merupakan modifikasi dari SCOR model. GSCOR memasukkan 

unsur lingkungan dalam setiap proses yang digambarkan dalam SCOR model, 

mulai dari proses perencanaan (plan) sampai dengan proses pengembalian (return) 

(Susanty dkk, 2017).  Konsep GSCOR bertujuan untuk menciptakan sebuah alat 

analisis yang memberikan pandangan yang jelas tentang hubungan antara fungsi 

rantai pasokan dan  
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masalah lingkungan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen 

organisasi keduanya. 

Model SCOR terdiri dari lima aspek utama yang merupakan aktifitas inti dalam 

rantai pasok sebagai berikut :  

1. Tingkat Proses (tipe proses) pada tingkat ini mendefinisikan lingkup dan isi 

dari model SCOR  

2. Tingkat Konfigurasi (kategori dari proses) Tingkat ini merupakan konfigurasi 

supply chain perusahaan dari kategori-kategori proses inti.  

3. Buat (Make) Proses-proses yang mentransformasikan produk ke status jadi 

untuk memenuhi permintaan yang direncanakan atau yang aktual. 

4. Kirim (Delivery) Manajemen pemesanan , gudang, transportasi dan instalasi 

untuk produk persediaan “buat menurut pesanan”.  

5. Kembali (Return) Pengembalian bahan baku dan penerimaan pengembalian 

dari produk jadi.  

Pada model SCOR tingkat dua, kelima proses diatas terdiri dari lima tipe 

proses sebagai berikut :  

1. Reliability Berkaitan dengan kehandalan  

2. Responsiveness Berkaitan dengan kecepatan waktu respon setiap perubahan 

3. Flexibility Berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi setiap perubahan 

4. Cost Berkaitan dengan biaya-biaya di dalam supply chain.  

5. Asset Berkaitan dalam pengelolaan asset berkaitan dengan nilai suatu barang 

 
2.7 Metode Pengukuran Performansi Green Supply Chain 

 Ada berbagai macam cara pengukuran performansi yang pernah dilakukan 

perusahaan-perusahaan dunia. Salah satunya adalah cara pengukuran yang 

dilakukan oleh sebuah supermarket. Pertama mereka menentukan obyektif 

performansi yang dibutuhkan di dalam pengukuran tersebut, seperti quality, speed, 

reliability, flexibility, dan sebagainya. Obyektif tersebut diberi skor dan bobot. 

Tingkat pemenuhan performansi didefinisikan oleh normalisasi dari indikator 

performansi tersebut. Untuk strategi Supply Chain yang pasti, berlaku hubungan 

sebagai berikut (Handoyo, 2011) : 
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………………………….(2.1) 

Dimana :                      

Pi = Total performansi Supply Chain varian i 

n = Jumlah obyektif performansi 

Sij = Skor Supply Chain ke i didalam obyektif performansi ke j 

Wj = Bobot dari obyektif performansi 

 
2.8 Pengertian Indikator  

Manajemen rantai pasok merupakan strategi daya saing bagi perusahaan-

perusahaan yang terlibat dalam sistem untuk memaksimalkan manfaat ekonomis. 

Semua kegiatan dalam rantai pasok diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pencapaian tujuan dilakukan dengan menggunakan berbagai 

sumberdaya yang tersedia. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan manajemen 

melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan. Pencapaian target dipantau dan 

dikendalikan berdasarkan indicator-indikator. Pengertian indikator adalah penanda 

yang dijadikan acuan untuk menilai suatu keadaan. Sifat dari indikator dapat bertipe 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berarti indikator memberikan tanda kepada 

pengambil keputusan dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif memberikan tanda 

dalam bentuk signal (Hadiguna, 2016).  

 
2.9 Identifikasi Indikator  

Manajemen rantai pasok berkelanjutan tidak terlepas dari tiga jenis proses 

kunci yaitu pengukuran kinerja, penilaian risiko dan pengambilan keputusan. 

Indikator keberlanjutan adalah penanda yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan 

ketiga proses kunci tersebut dengan baik dan benar. Indikator-indikator 

keberlanjutan adalah penanda yang digunakan untuk mengevaluasi, menganalisis 

dan merencanakan kegiatan-kegiatan rantai pasok berkelanjutan. Pembangkitan 

indikator-indikator keberlanjutan tidak terlepas dari pilar-pilar keberlanjutan yaitu 

ekonomis, lingkungan dan sosial. Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak 

membahas indikator- 
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indikator yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ekonomis ataupun 

lingkungan. Demikian juga, indikator-indikator ini juga ditujukan hanya untuk 

pengukuran kinerja atau penilaian risiko ataupun pengambilan keputusan. 

Manajemen rantai pasok berkelanjutan harus mampu mengakomodir ketiga pilar 

tersebut sehingga tujuan utama sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

tetap terpenuhi tanpa melakukan kerusakan lingkungan dan menjaga keharmonisan 

sosial disekitarnya (Hadiguna, 2016). 

 
2.10 Key Peformance Indicator (KPI) 

Key Performance Indicator (KPI) merupakan alat bantu atau instrument 

manajemen agar suatu kegiatan atau proses dapat diikuti, dikendalikan (bila 

menyimpang, dapat dikenali untuk dikoreksi), dan dipastikan untuk mewujudkan 

kinerja yang dikehendaki. Salah satu cara agar mencapai indikator yang baik dalam 

penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode KPI. KPI 

membandingkan apa yang telah dibuat dengan apa yang telah ditetapkan. 

Implementasi yang berhasil akan tergantung pada pelaksanaan strategi 

pemeliharaan yang baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (Lubis dan 

Kusumanto, 2018). 

Kinerja Utama adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan 

memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu 

organisasi sudah berhasil dicapai. Unsur-unsur yang terdapat dalam KPI terdiri atas 

tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran strategis tersebut, 

sasaran yang menjadi tolak ukur dan kerangka waktu atau periode berlakunya KPI 

tersebut. 

Sebagai salah satu perangkat utama manajemen organisasi, tujuan utama 

dari penetapan KPI tersebut adalah (Hadiguna, 2016):  

1. Untuk menghubungkan antara visi-misi-tata nilai, strategi organisasi, dan 

sasaran kinerja organisasi dengan aktifitas organisasi untuk mencapai sasaran 

kinerja yang diinginkan. 

2. Untuk mengukujr tren kinerja organisasi dan/atau divisi apakah terdapat 

kenaikan atau terjadi penurunan yang signifikan. 
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3. Untuk membandingkan kinerja organisasi terkini dengan kinerja historis 

organisasi, atau membandingkan dengan kinerja organisasi lainnya sehingga 

organisasi medapatkan gambaran mengenai keunggulan atau kelemahan 

organisasi dibandingkan pesaing, serta mengetahui peluang-peluang untuk 

menciptakan nilai tambah.  

4. KPI organisasi digunakan sebagai dasar penetapan KPI atau sasaran kerja 

divisi dan individu. 

5. Hasil pencapaian KPI menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan 

konsekuensi sehingga KPI juga bermanfaat untuk mendorong motivasi bekerja 

dan perilaku yang baik dari karyawan. 

 
2.11 Normalisasi Data 

 Ada berbagai cara pengukuran kinerja yang pernah dilakukan oleh 

perusahaan. Tingkat pemenuhan performansi didefinisikan oleh normalisasi dari 

indikator performansi tersebut. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda-beda 

dengan skala ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, diperlukan proses 

penyamaan parameter yaitu dengan cara normalisasi tersebut. Di sini normalisasi 

memegang peranan cukup penting demi tercapainya nilai akhir dari pengukuran 

kinerja. Proses normalisasi dilakukan dengan rumus normalisasi Snorm De Boer, 

yaitu (chotimah dkk, 2016): 

 
   …………......……………..(2.2) 
 

Dimana : 

Si  = Nilai indikator aktual yang berhasil dicapai 

Smin  = Nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator kinerja 

Smax  = Nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator kinerja 

 Pada pengukuran ini, setiap bobot indikator dikonversikan ke dalam interval 

nilai tertentu yaitu 0 sampai 100. Nol (0) diartikan paling buruk dan seratus (100) 

diartikan paling baik. Dengan demikian parameter dari setiap indikator adalah 

sama,  

 

Snorm = 
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛
 x 100% 
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setelah itu didapatkan suatu hasil yang dapat dianalisa. Tabel di bawah ini 

menunjukkan sistem monitoring indikator kinerja. 
Tabel 2.3. Sistem Monitoring Indikator Kinerja 
Sistem Monitoring Sistem Monitoring Indikator Kinerja 
< 40  Poor 
40 - 50  Marginal 
50 - 70  Average 
70 - 90  Good 
> 90  Exellent 

(Sumber: Chotimah dkk, 2016) 

 
2.12 Perhitungan Rata-Rata Geometri 

 Dari data yang diperoleh dari responden, kemudian dilakukan pengecekan 

indeks konsistensinya, jika tidak konsisten (indeks konsistensinya < 0.10), maka 

kuisioner harus diulang kembali. Berikutnya dari pembobotan kriteria yang telah 

konsisten yang diberikan oleh responden dan hasil penilaian alternatif-alternatif 

berdasarkan skala Likert dilakukan perhitungan. Setelah data terkumpul sebelum 

dilakukan perhitungan dengan AHP lebih dahulu dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan Rata-rata Geometrik (Geometric Mean) dimana perhitungan ini 

untuk memberikan pendekatan rata-rata yang lebih baik karena bisa mengeliminasi 

deviasi yang terjadi untuk data-data yang didapat dari penilaian responden dalam 

kuisioner. Rata-rata Geometrik dapat dirumuskan sebagai berikut (Winarto dan 

Ciptomulyono,2013) 

 

      …………......…………….. (2.3) 

 

Dimana : 

GM = Geometri Mean 

 a1  = Hasil Penilaian responden Pertama  

 a2  = Hasil Penilaian responden Kedua 

 n   = jumlah responden 

  
 
 
 
 
 

GM =√a1x a2 x a3….an.
n  
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2.13 Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 AHP adalah salah satu model dari MCDM yang paling popular dan berhasil 

diterapkan diberbagai bidang. Manajemen rantai pasok adalah salah satu bidang 

yang yang telah banyak menerapkan AHP sebagai teknik penyelesaian masalah. 

Beberapa peneliti yang telah menerapkan AHP di bidang manajemen rantai pasok 

antara lain Sasikumar dan Noorul Haq tahun 2010 menerapkan untuk reverse 

logistics, Wang tahun 2012 menerapkan untuk rantai pasok fashion, Wang tahun 

2004 menerapkan untuk pemilihan pemasok berdasarkan tipe orientasi yaitu lean, 

agile dan hybrid, Politis tahun 2010 menerapkan untuk penentuan rangking 

pemasok. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang komprehensif serta 

memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Metode AHP 

memakai persepsi manusia yang dianggap ahli sebagai input utamanya. 

Penggunaan persepsi manusia menjadi keunggulan utama metoda ini sehingga 

mampu mengolah kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya. Kemampuan 

metoda seperti ini menjadi hal sangat penting mengingat semakin kompleksnya 

situasi, tingkat ketidakpastian yang makin tinggi dan dinamika yang cepat yang 

dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan rantai pasok (Hadiguna, 2016) 

Metode AHP dikembangkan dan dipopulerkan sejak 1980 oleh Thomas L. 

Saaty, seorang Guru Besar Matematika dari University of Pittsburgh, Amerika 

Serikat (Hadiguna, 2016). Penerapan metode ini adalah sebagai alat bantu sistem 

pendukung keputusan untuk masalah multi kriteria. AHP dimaksudkan untuk 

menyelesaikan masalah dalam situasi yang komplek, tidak berkerangka, data dan 

informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat terbatas atau bahkan tidak ada 

sama sekali, tetapi ada data bersifat kualitatif yang berdasarkan atas persepsi, 

pengalaman ataupun intuisi dari pengambil keputusan. 

Prinsip-prinsip dasar dari AHP adalah berpikir analitik yang terdiri dari: 

1. Struktur hirarki dari masalah dan tujuan penyelesaiannya.  

Prinsip ini bertujuan mendefinisikan permasalahan yang komplek ke dalam 

kriteria, sub kriteria, dan seterusnya sehingga menjadi lebih jelas dan detail. 

Adapun hirarki keputusan disusun berdasarkan pandangan pihak-pihak yang 

berperan sebagai  
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problem owner. Penstrukturan juga dapat dilakukan berdasarkan diskusi dengan 

pakar dibidang tersebut. Keputusan yang akan diambil dijadikan sebagai tujuan 

yang dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci. Penyusunan struktur 

hirarki akan mempermudah pengambil keputusan untuk menganalisis.  

2. Penentuan prioritas.  

Prioritas dalam AHP adalah bobot atau kontribusi elemen terhadap tujuan 

pengambilan keputusan. Teknik yang diterapkan adalah perbandingan 

berpasangan. Penilaian menggunakan skala 1 – 9 yang telah ditetapkan. 

Penentuan prioritas dilakukan oleh para pakar atau pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

3. Konsistensi logis.  

Validitas prioritas ditentukan oleh nilai konsistensi logis. AHP mempunyai 

indikator konsistensi logis yang disebut consistency ratio. Nilai berkaitan dengan 

kemampuan seorang pakar atau pihak lainnya yang terlibat dalam perbandingan 

berpasangan untuk menjaga konsistensi penilaian. Konsistensi logis ini menjadi 

keunggulan lainnya dari AHP. Keterlibatan banyak kriteria dan alternatif akan 

menghasilkan banyak perbandingan berpasangan. Proses penilaian harus 

dijamin telah dilakukan secara konsisten bukan random. 
Tabel 2.4 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 
Kepentingan Keterangan Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama penting  Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besarnya terhadap 
tujuan 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih 
penting daripada elemen yang 
lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
menyokong satu elemen dibanding 
elemen lainnya. 

5 
Elemen yang satu lebih penting 
daripada elemen lainnya 

Pengalaman dan penilaian sangat 
kuat menyokong satu elemen 
dibanding elemen lainnya. 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak 
penting daripada elemen 
lainnya. 

Satu elemen yang kuat disokong 
dan dominan terlihat dalam 
praktek. 

9 

Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya. 

Bukti mendukung elemen yang 
satu terhadap elemen lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin terkuat 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi. 

 (Sumber: Hadiguna, 2016) 
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Beberapa keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan pengambilan 

keputusan dengan menggunakan AHP adalah sebagai berikut (Syah, 2014): 
Tabel 2.5 Kelebihan Metode AHP 

No Keuntungan Keteragan 

1. Kesatuan AHP memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti, 
luwes untuk aneka ragam persoalan tidak terstruktur 

2. Kompleksitas AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan 
sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.  

3. Saling 
Ketergantungan 

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemenelemen 
dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear 

4. Penyusunan 
Hierarki 

AHP mencerminkan kecendrungan alami pikiran untuk memilah-
milah elemenelemen suatu sistem dalam berbagai tingkat 
berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap 
tingkat. 

5. Pengukuran AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan terwujud 
suatu metode untuk menetapkan prioritas. 

6. Konsistensi AHP melacak konsistensi logis dari pertimbanganpertimbangan 
yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas 

7. Sintesis AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan 
setiap altrnatif 

(Sumber: Hadiguna, 2016) 

Model AHP memiliki pendekatan yang hampir identik dengan model 

perilaku politis yaitu merupakan model keputusan (individual) dengan 

menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan, pada 

dasarnya langkah-langkah dalam melakukan metode AHP adalah sebagai berikut 

(Handoyo, 2011) : 

1.  Mengidentifikasikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.  

2.  Membuat struktur hierarchy yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan subtujuan-subtujuan, criteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif pada 

tingkatan criteria yang paling bawah.  

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan   kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau criteria 

yang setingkat diatasnya, perbandingan dilakukan berdasarkan “judgement” dari 

pengambil keputusan dengan menilai target kepentingan suatu elemen 

dibandingkan dengan elemen yang lainnya.  
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4.Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya 

sebanyak n x [ ( n-1 ) / 2 ] buah , dengan n adalah banyaknya elemen yang 

dibandingkan.  

5. Menghitung nilai Eigen (Eigen Value) dan menguji konsistentsinya,jika tidak 

konsisten maka pengambilan data diulangi.  

6.  Mengulang langkah 3,4,5 untuk seluruh tingkat hierarki .  

7.  Menghitung Vektor Eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan,  riil 

vector eigen merupakan bobot setiap elemen, langkah ini dilakukan untuk 

mensintesis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat 

hierarki terendah seperti pencapaian tujuan.  

8. Memeriksakan konsistensi hierarki jika nilainya lebih besar dari 10% maka 

penilaian data Judgement harus diperbaiki.  

Untuk mengukur bobot prioritas setiap element dalam matrik perbandingan 

maka digunakan operasi matematis berdasarkan operasi matrik dan vector yang 

disebut eigenvektor. Eigen vektor adalah sebuah vector yang apabila dikalikan 

dengan sebuah bilangan scalar / parameter yang tidak lain adalah eigen value, 

persamaannya adalah sebagai berikut (Handoyo, 2011) : 

 

 
   …………......……………..(2.4) 
 

Dimana :  A  = Matrik bujur sangkar 

  W = Eigenvektor 

   ʎ  = Eigenvalue 

Pengukuran konsistensi dalam model AHP dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 

mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan dan mengukur konsistensi 

keseluruhan hierarki suatu matrik, misalnya dengan 3 unsur ( i, j, k ) dan setiap 

perbandingannya dinyatakan dengan a, akan konsistensi 100% jika memenuhi 

syarat : aij x ajk = aik 

 

 

 

 

A × W = ʎ × W   
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Pengukuran konsistensi dari suatu matrik itu sendiri didasarkan atas suatu 

eigen value maksimum dengan eigen value maksimum, inkonsistensi yang biasa 

dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan. Rumus dari hierarki 

konsistensi (Handoyo, 2011) : 

…….………………………(2.5) 

 

Dimana :  IK  = Indeks konsistensi 

   n   = Ukuran matrik 

   ʎ   = Eigen value 

Indek konsistensi tersebut dapat diubah kedalam bentuk rasio konsistensi 

dengan membaginya dengan suatu Indeks random, indeks random menyatakan rata-

rata konsistensi dari matriks perbandingan berukuran 1-10. yang menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran matriksnya, makin tinggi tingkat konsistensi yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan perhitungan saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika 

judgement numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, …,1, 2,…,9 akan 

diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda, adapun 

nilai indeks random dapat diperlihatkan pada tabel berikut ini : 
Tabel 2.6 Nilai Random Indeks 

Ukuran Matrik Random Indeks (Inkonsistensi) 

1,2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
0,58 
0,9 
1,12 
1,24 
1,32 
1,41 
1,45 
1,49 
1,51 
1,48 
1,56 
1,57 
1,59 

 
(Sumber: Handoyo, 2011) 

 

IK = (maks – n) / (n – 1)   
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Perbandingan indeks konsistensi dibandingkan dengan indeks random dapat 

dituliskan sebagai berikut :  

 

…….………………………(2.6) 

Dimana :  CR = consistency ratio 

CI = consistency indeks 

RI = random indeks 

Untuk model Analitycal Hierarchy Process, matrik dapat diterima jika rasio 

konsistensi ( consistency ratio ) 0,1. ≤. 

 
2.14 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Atau, 

populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-

barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti (Malhotra 1996 dikutip oleh 

Amirullah 2015). Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen 

yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Sampel Merupakan 

suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. 

 

Ada beberapa alasan mengapa penggunaan pengambilan sampel yaitu 

(Amirullah, 2015): 

1. Mungkin hanya satu-satunya jalan.  

Dalam menghadapi berbagai permasalahan pemasaran populasi yang 

diinginkan didefinisikan sebagai ukuran yang sangat besar (jika tidak terbatas) 

atau didefinisikan sebagai berkesinam-bungan atau tidak berakhir. 

2. Pengambilan sampel dapat menghemat biaya 

3. Pengambilan sampel dapat menghemat waktu yang dibutuhkan. Dengan 

jumlah sumberdaya tertentu, akan membutuhkan waktu yang lebih banyak 

untuk mengukur semua item dalam populasi daripada pengukuran dalam 

sample yang lebih sedikit. 
 

CR = CI / IR 
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4. Pengambilan sampel dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. 

Ketepatan yang lebih tinggi untuk seluruh populasi dapat diperoleh melalui 

sampel yang terbatas. 

 
2.14.1 Pengambilan sampel Non-Probabilitas dan Probabilitas 

Dalam nonprobability sampling, peneliti dapat menentukan atau secara 

sadar memutuskan apakan elemen-elemen masuk ke dalam sampel. Artinya, 

kemugkinan atau peluang seseorang atau benda untuk terpilih menjadi anggota 

sampel tidak diketahui. Adapun yang tergolong dalam teknik nonprobability 

sampling meliputi (Hadiguna, 2016):  

1. Convenience sampling  ( sampel secara kebetulan) 

Convenience sampling sering juga disebut sebagai accidental sampling 

technique. Dalam teknik sampling ini, yang diambil sebagai anggota sampel 

adalah orang-orang yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang 

tepat, mudah ditemui dan dijangkau. 

2. Judgmental sampling (sampel menurut tujuan) 

Judgmental sampling atau disebut purposive sampling merupakan salah satu 

bentuk dari convenience sampling. Dalam teknik ini sampel dipilih 

berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan 

maksud penelitian. 

3. Quota sampling (sampel beradasarkan jumlah)  

Quota sampling mungkin kelihatan seperti two-stage restricted judgmental 

sampling. Tahap pertama terdiri dari pengembangan kategori kontrol atau 

quota dari elemen-elemen populasi. Untuk mengembangkan dan membuat 

quota ini, peneliti mendaftar karakteristik kontrol yang relevan dan 

menentukan distribusi dari karakteristik ini dalam populasi target. 

4. Snowball Sampling (sampel seperti bola salju)  

Dalam snowball sampling, pertama-tama kelompok responden dipilih secara 

random. Setelah diwawancarai, responden-responden ini disuruh untuk 

mengidentifikasi responden-responden lain yang merupakan bagian dari 

populasi target. Tujuan utama dari snowball sampling adalah untuk 

menafsirkan  
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karakteristik yang jarang terjadi dalam populasi. Keuntungan dari snowball 

sampling adalah adanya peningkatan kecenderungan menempatkan 

karakteristik- karakteristik yang diinginkan dalam populasi. 

Sedangkan pengambilan sampel dengan cara probabitas ini dilakukan secara 

random atau acak. Peneliti perlu mengetahui teknik-teknik dimana dia dapat 

memilih suatu sampel untuk setiap unit, dalam populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk dipilih. Probability sampling dapat digolongkan menjadi simple 

random sampling, systematic random sampling, stratified sampling dan cluster 

sampling. 

 
2.15 Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit 

Limbah  kelapa  sawit  pada  generasi  pertama  adalah  limbah  padat  yang 

terdiri  dari  janjang  kosong,  pelepah,  cangkang  dan  lain-lain,  sedangkan  limbah 

cair  yang  terjadi  pada  in  house  keeping  yang  berasal  dari  kondensat,  stasiun 

klarifikasi dan dari hidrosiklon. Selain kedua jenis limbah tersebut, industri kelapa 

sawit juga menghasilkan limbah gas antara lain gas cerobong dan uap air buangan 

pabrik kelapa sawit (Susilawati, 2012).  Berikut jenis potensi dan pemanfaatan 

limbah pabrik kelapa sawit:  
Tabel 2.7 Jenis, Potensi dan Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit 

Jenis Potensi per ton 
TBS (%) 

Manfaat 
 

Janjang kosong 23.0 
 

Pupuk kompos, pulp kertas, papan 
partikel, energi 

Wet Decanter Solid 4.0 Pupuk, kompos, makanan ternak 
Cangkang 6.5 Arang, karbon aktif, papan partikel 

Serabut (fiber) 13.0 Energi, pulp kertas, papan partikel 
Limbah cair 50.0 Pupuk, air irigasi 

Air kondensat  Air umpan boiler 
Sumber: (Susilawati, 2012) 

1. Limbah Padat 

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu limbah 

padat seperti  janjang  kosong (JJK) atau disebut juga tandan kosong kelapa 

sawit (TKKS), cangkang, serat (serabut) dan lain-lain yang pada umumnya 

lebih mudah untuk  dikendalikan  bahkan  dapat  dimanfaatkan  (Susilawati, 

2012).  Janjang  kosong dapat  dimanfaatkan  untuk  pupuk,  karena  limbah  

ini  mempunyai  fungsi   
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ganda yaitu selain menambah hara ke dalam tanah juga meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah yang sangat diperlukan bagi perbaikan sifat 

fisik tanah. Persentase janjang  kosong  terhadap  tandan  buah  segar  (TBS)  

sekitar  20  %  dan  setiap  ton janjang  kosong  mengandung  unsur  hara  N,  

P,  K  dan  Mg  berturut-turut  setara dengan  3  kg  Urea,  0.6  kg  CIRP,  12  

kg  MOP  dan  2  kg  Kieserite  (Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, 2006). 

Melalui kegiatan  mikroorganisme tanah atau proses  mineralisai,  unsur  hara  

yang  didapati  pada  JJK  kembali  ke  dalam  tanah. Berikut potensi  dan  

pemanfaatan  JJK  sebagai  hara  dalam  suatu  luasan:  

Tabel  2.8  Potensi  dan  Pemanfaatan  JJK Sebagai  Hara dalam Suatu Luasan 
Kapasitas Pabrik 

(ton/jam) * 
JJK (ton/tahun) ** Luasan yang dapat Diaplikasi JJK 

(ha/tahun) *** 
30 31 200 780 
45 46 800 1 170 
60 62 800 1 560 

Sumber: Susilawati, 2012 

Keterangan: 
*  = jam kerja pabrik 2 jam per hari, hari kerja dalam 1 tahun = 260 hari.  
**   = 20 % TBS merupakan JJK.  
*** = dosis 40 ton JJK/ha 
2. Limbah Cair 

Pengolahan tandan buah segar (TBS) di pabrik kelapa sawit menghasilkan 

limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) yang cukup merugikan bagi 

lingkungan. Proses  pengolahan  minyak  kelapa  sawit  akan  menghasilkan  

tiga  macam  limbah cair  yaitu yang berasal dari kondensat rebusan sebanyak 

0.21 ton dari setiap ton TBS yang diolah, dari  centrifuge sludge  0.50 ton dan 

dari pencucian hidrosiklon (hydrocyclone)  0.20  ton  atau  seluruhnya  

berjumlah  0.67  ton . Pedoman  atau  parameter  yang  dipakai  dalam 

pengolahan LCPKS adalah Biological Oxygen Demand  (BOD),  Chemical 

Oxigen Demand  (COD),  Suspended  Solid  (SS), Total  Solid  (TS)  dan  

Kemasaman  (pH) (Susilawati, 2012).  

BOD adalah kebutuhan oksigen oleh jasad renik (mikroba) untuk merombak 

atau mengoksidasikan  bahan  organik  secara  biologis  pada  kondisi  (suhu  dan  

waktu) tertentu.  BOD  dinyatakan  dalam  mg/l  artinya  jumlah  oksigen  (mg)yang  
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dibutuhkan  bakteri  untuk  menetralisir  atau  mencernakan  zat  organik  yang  ada 

dalam  satu  liter  air.  COD  adalah  kebutuhan  oksigen  yang  diperlukan  untuk 

merombak  bahan  organik  maupun  anorgaik  secara  kimia.  SS  adalah  bahan 

padatan  (bahan  organik)  yang  terdapat  pada  limbah  sebagai  indikator  tinggi 

rendahnya  BOD  dan  COD.  TS  adalah  total  bahan  padatan  yang  merupakan 

indikator daya serap air limbah terhadap udara (oksigen).  pH adalah keasaman air 

atau limbah cair yang menentukan tingkat gangguan atau kehidupan dalam air. 

Limbah   cair  yang  dihasilkan  pabrik  kelapa  sawit  mengandung  bahan 

organik  dan  mineral  cukup  tinggi  dengan  Biological  Oxygen  Demand  (BOD) 

sekitar  25  000 mg/l  dan  apabila dibuang langsung ke sungai atau perairan lainnya 

dapat  menyebabkan  penurunan  kualitas  lingkungan  air  dan  tanah  tempat 

pembuangannya dan selanjutnya akan menimbulkan pencemaran (Poeloengan dan 

Tobing, 2000 dikutip oleh Susilawati, 2012). Nilai  Biological Oxigen Demand  

(BOD) yang masih tinggi  menunjukkan bahwa  dalam  kolam  penampungan  

limbah  belum  terjadi  proses  penguraian  oleh mikroorganisme  dan  belum  

mengalami  proses  pengolahan  limbah  dalam  suatu Instalasi  Pengolahan  Air  

Limbah  (IPAL). Berikut baku mutu limbah cair yang dapat diaplikasikan: 

Tabel 2.9: Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Dan Kegiatan Industri Minyak Sawit 
Parameter Kadar Paling Tinggi 

(mg/L) 
Beban Pencemaran Paling 

Tinggi (kg/ton)  
BOD 100 0,25 
COD 350 0,88 
TSS 250 0,63 

Minyak dan Lemak 25 0,063 
NitrogenTotal 50 0,125 

pH 6,0-6,9 
Debit Limbah  Paling Tinggi 2,5 m*2 per ton Produk minyak sawit (CPO) 

Sumber: (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014) 

Limbah  cair  pabrik  kelapa  sawit  mengandung  unsur  hara  esensial  yang 

berpotensi  untuk  dimanfaatkan  sebagai  pupuk  melalui  land  application  dalam 

rangka meningkatkan kualitas lahan pertanian. Selain itu, limbah cair juga masih 

mengandung bahan organik (c-organik) yang sangat baik sebagai bahan pembenah 

tanah (soil conditioner). Kandungan  hara  yang  dimilki  oleh  limbah  cair  kelapa  

sawit  merupakan hara  yang dibutuhkan oleh tanaman  yaitu N, P,  K, Ca  dan  Mg   
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sehingga  limbah cair tersebut mempunyai potensi sebagai sumber hara untuk 

tanaman yang dapat menggantikan fungsi pupuk konvensional yang telah biasa 

diberikan. Aplikasi  limbah  cair  sebagai  pupuk  dapat meningkatkan produksi 

TBS sebesar 16-60  % dibandingkan tanaman yang tidak diaplikasikan pupuk cair 

tersebut (Susilawati, 2012).  

Limbah  cair  pabrik  kelapa  sawit  mempunyai  beberapa  manfaat  seperti 

yang  dinyatakan  oleh  Widhiastuti tahun 2006  yaitu:  dapat  dijadikan  pupuk 

karena  pemberian  limbah  cair  pabrik  pengolahan  kelapa  sawit  pada  lahan 

perkebunan  kelapa  sawit  dapat  meningkatkan  sifat  fisik  dan  kimia  tanah, 

meningkatkan  biodiversitas tumbuhan penutup tanah dan  menurunkan kehadiran 

gulma  penting  pada  perkebunan  kelapa  sawit,  meningkatkan  biodiversitas 

makrofauna  dan  mesofauna  tanah  dan  meningkatkan  total  bakteri  tanah  namun 

menurunkan bakteri Enterobacteriaceae yang sering merupakan kelompok bakteri 

penyebab penyakit (Susilawati, 2012) 

Air limbah pabrik kelapa sawit (ALPKS) adalah air limbah dari pabrik 

minyak kelapa sawit yang berasal dari unit proses sterilisasi, klarifikasi, 

hydrocyclone (claybath), dan air pencucian pabrik. ALPKS mengandung berbagai 

senyawa terlarut dan tidak terlarut termasuk serat-serat pendek, hemiselulosa dan 

turunannya, protein, asam organik bebas dan campuran mineral-mineral. 

Air limbah dari pabrik minyak kelapa sawit umumnya bersuhu tinggi 70-

80oC, berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa 

koloid dan residu minyak dengan BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD 

(Chemical Oxygen Demand) yang tinggi. Air limbah PKS apabila langsung dibuang 

ke perairan, maka sebagian akan mengendap, terurai secara perlahan, 

mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang 

tidak sedap dan dapat merusak ekosistem perairan. Sebelum air limbah dibuang ke 

lingkungan harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu limbah yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah.  

Air limbah kelapa sawit merupakan nutrien yang kaya akan senyawa 

organik dan karbon. Dekomposisi dari senyawa-senyawa organik oleh bakteri 

anaerob dapat menghasilkan biogas . Gas tersebut jika tidak dikelola dan dibiarkan  
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lepas ke udara bebas maka dapat menjadi salah satu penyebab pemanasan global 

karena metana dan karbondioksida yang dilepaskan adalah termasuk gas rumah 

kaca yang disebut-sebut sebagai sumber pemanasan global saat ini. Emisi metana 

21 kali lebih berbahaya dari CO2 dan metana merupakan salah satu penyumbang 

gas rumah kaca terbesar (Susilawati, 2012). 

  



 

 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian ini menguraikan seluruh tahapan kegiatan yang 

dilaksanakan selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai 

akhir penelitian. 

Start

Studi pendahuluan

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Studi Literatur

Pengumpulan Data
1. Jenis Data
-Data Primer

-Data Sekunder
2. Teknik Pengumpulan

-Observasi
-Wawancara
-Kuesioner

A

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Tidak

Melakukan Pengukuran Kinerja

Data Valid dan 
Reliabel

Perolehan Nilai GSCM

Mengidentifikasi Matrik GSCM

Pembobotan KPI dengan Metode AHP

Ya

A

Pengolahan Data

Perancangan Indikator GSCM

Idenifikasi Aliran Proses Bisnis

Uji Validitas dan Realibilitas

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Garo yang 

merupakan salah satu pabrik dibawah naungan PTPN-V, tahapan studi pendahuluan 

ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di PKS Sei Garo tersebut. 

Adapun cara melakukan studi pendahuluan yaitu:  

1. Pengenalan terhadap objek penelitian dengan cara observasi langsung bagian 

kepegawaian yang melayani bagian penerimaan tamu dan penelitian. 

2. Untuk menentukan topik permasalahan  yang akan di teliti nantinya, maka 

dilakukan dengan cara mendalami teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

3. Data yang diperlukan untuk penelitian ini, didapatkan dengan wawancara 

kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menjelaskan mengenai 

kondisi lingkungan perusahaan . 

 
3.3 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahapan yang diperlukan peneliti untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada di pabrik tersebut. Landasan teori juga 

membantu peneliti dalam menentukan tahapan yang harus dilakukan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Adapun studi literatur yang dikumpulkan seperti: 

1. Laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Membaca buku-buku yang berkaitan dengan Supply Chain Management, 

Green Supply Chain Management, Green Supply Chain Operation Reference 

(GSCOR), Key Peformance Indicator (KPI), metode Analitycal Hierarki 

Process (AHP) serta sertifikasi RSPO. 

3. Membaca buku-buku serta referensi umum, jurnal terkait yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan studi literatur, selanjutnya melakukan identifikasi 

masalah yang terdapat pada PKS Sei Garo yang berhubungan dengan permasalahan 

Green Supply Chain Management yang dilakukan di pabrik tersebut yang sesuai 

dengan standar lingkungan. Adapun permasalahan yang terdapat pada pabrik 

tersebut diantaranya limbah padat dari hasil pengolahan CPO berupa tandan kosong 

yang bertumpuk di area PKS yang menyebabkan pencemaran udara dan memicu 

efek gas rumah kaca serta limbah cair dari  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

yang pengolahannya masih optimal, sehingga jika limbah tersebut dapat mencemari 

ekosistem air. 

 
3.5 Perumusan Masalah 

Penentuan rumusan masalah bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan 

di teliti nantinya. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari 

jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Adapun rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah peratnyaan uang bertujuan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam penerapan manajemen lingkungan green supply chain 

management. 

 
3.6 Penetapan Tujuan 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, nyata dan terukur. 

Penetapan tujuan ini merupakan tahapan untuk menggambarkan yang ingin dicapai 

setelah laporan penelitian selesai.  

 
3.7 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berisi hal-hal yang diperlukan dalam pengolahan data. 

Data yang digunakan haruslah akurat, agar menghasilkan informasi yang benar. 

Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas teknik 

pengumpulan data dan jenis data. 
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3.7.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah data primer 

dan data sekunder, adapun data tersebut sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, seperti 

pengamatan langsung terhadap perusahaan, serta wawancara langsung dengan 

beberapa kepala devisi, seperti bagian manajemen mutu, admin perusahaan, 

serta kepala bagian labor. Bagaimana keinginan (requirement) mereka 

mengenai penerapan Green Supply Chain itu sendiri. Kemudian dari studi 

lapangan ini akan dilakukan perancangan dan penyebaran kuesioner KPI 

berdasarkan hasil  requirement,  indikator yang terdapat pada standart RSPO 

yang berhubungan dengan aspek lingkungan serta penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Setelah KPI diperoleh, selanjutnya melakukan penyebaran 

kuesioner untuk memperoleh bobot dari masing masing indikator dengan 

metode Analytical Hierarki Process (AHP). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersedia di perusahaan atau pihak terkait 

dengan penelitian ini yaitu berupa profil perusahaan, hasil audit sampel limbah 

cair, padat dan gas, kemudian data aliran supply chain perusahaan yang akan 

disesuaikan dengan kriteria RSPO (dari aspek lingkungan) dengan green 

supply chain. 

 
3.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penilitian ini yaitu observasi, 

wawancara dan kuesioner. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi dan melihat 

proses aliran supply chain PKS Sei Garo serta permasalahan yang                                  

mempengaruhi  
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supply chain tersebut, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder berkaitan 

dengan lingkungan di dalam supply chain. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian atau 

stakeholder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya ialah asisten 

pengolahan, quality control dan divisi manajemen mutu. Wawancara ini 

dilakukan agar peneliti mengetahui gambaran umum mengenai permasalahan 

yang ada pada perusahaan, serta mengetahui keinginan-keinginan masing-

masing stakeholder perusahaan terhadap aliran proses bisnis perusahaan yang 

tetap memperhatikan lingkungan. 

3. Kuesioner 

Merupakan pertanyaan berupa angket yang akan diberikan kepada masing 

stakeholder yang berhubungan dengan rantai pasok perusahaan. Penyebaran 

kuesioner pemilihan KPI dengan model skala likert dan penyebaran kuesioner 

perbandingan mengunakan metode Purposive Sampling yang mana responden 

terlebih dahulu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu misalnya karena 

pengalaman lama bekerja atau kelebihannya diantara orang-orang lain dalam 

memberikan data dan informasi yang bersifat khusus yang dibutuhkan peneliti. 

Adapun jumlah responden yang akan diberikan kuisioner untuk memenuhi 

penelitian ini ialah sebanyak 7 orang diantaranya, manajer pabrik, asisten 

manajer pabrik, masinis kepala, asisten manajemen mutu, asisten teknik, 

kepala bagian pengolahan. Pengambilan sampel  menggunakan metode 

Purposive Sampling dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi, karena 

tujuan dari penetian ini ialah mengetahui dan menilai permasalahan dari 

masing-masing aliran supply chain dimana permasalahan ini akan lebih 

dipahami oleh masing-masing stakeholder perusahaan tersebut. 
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3.8 Pengolahan Data 

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan pengolahan yang akan 

menyelesaikan data mentah yang telah diperoleh sebelumnya hingga mencapai 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adapun langkah yang dilakukan ialah  

1. Mengidentifikasi Aliran Proses Bisnis Perusahaan. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan identifikasi dari setiap proses aliran bisnis 

yang ada pada perusahaan, mulai dari kebun kelapa sawit hingga proses 

pengiriman minyak mentah atau disebut dengan Crude Palm Oil (CPO) oleh 

pihak perusahaan. Proses identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui semua 

entitas-entitas yang terlibat dalam perusahaan yang kemudian akan 

dikelompokkan berdasarkan 5 proses dari model GSCOR yaitu: Plan, Source, 

Make, Delivery dan Return. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi latar 

belakang dalam penentuan indikator manajemen lingkungan perusahaan.  

2. Merancang Key Peformance Indicator (KPI) Berdasarkan Proses Bisnis 

Perusahaan.  

Setelah mengetahui proses bisnis perusahaan, selanjutnya ialah menentukan 

indikator-indikator KPI yang akan digunakan sebagai penilaian kinerja pada 

penelitian ini. Indikator yang akan digunakan untuk KPI ialah indikator yang 

berdasarkan pada proses bisnis yang telah dimodelkan dengan model GSCOR 

sebelumnya. Kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada 

standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diangkat sebagai 

standar penilaian indikator lingkungan dalam penelitian ini serta indikator-

indikator dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek GSCM. 

3. Verifikasi Key Performance Indicator (KPI) 

Key performance indicator (KPI) ini menyajikan indikator yang berfokus pada 

aspek-aspek kinerja lingkungan perusahaan saat ini dan waktu yang akan 

datang. Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah indikator-indikator 

kinerja GSCM yang dirancang tersebut telah benar dan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan yaitu dengan mengecek indikator mana yang belum 

dicantumkan  
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atau tidak perlu dicantumkan karena adanya kemungkinan terjadi kesamaan 

dengan indikator lain dengan cara melakukan uji validitas (Anwar, 2018): 

a) Uji Validitas  

 Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur menilai apa yang ingin 

 diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula alat ukur 

 tersebut menurut sasarannya. Suatu kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan  pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh  kuisioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan 

dengan mengunakan software  SPSS dimana jika r hitung besar sama 

dengan r table maka data dikatakan valid.  

b) Uji Reliabilitas 

Langkah setelah data dinyatakan valid adalah melakukan pengujian 

reliabilitas yang merupakan ukuran sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Suatu 

data dapat dinyatakan reliabel  apabila nilai Cronbach’s Alpha semakin 

mendekati 1 maka semakin reliabel kuesiner tersebut (Hartati, 2017). 

4. Mengidentifikasi Matrik GSCOR 

Indikator yang telah terverifikasi sebelumnya akan disusun berdasarkan model 

Green Supply Chain Operation Referece  GSCOR. Model GSCOR memiliki 5 

aspek utama yaitu, Plan (proses merencanakan), Source (proses pengadaan 

bahan baku), Make (proses produksi), Deliver (proses pengiriman), dan Return 

(proses pengembalian). Kemudian GSCOR memiliki atribut kerja yaitu, 

Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Flexibility (respon), 

Cost (biaya), dan Asset (kekayaan) (Bahauddin dkk, 2015). Aspek dan atribut 

kerja yang ada pada model GSCOR ini akan digunakan sebagai matrik level 1 

dan matrik level II pada metode AHP. Pada level III sebagai indikator penilaian 

lingkungan akan digunakan indikator-indikator yang telah valid dan realiable 

sebelumnya. untuk menyusun indikator yang yang telah terverifikasi tersebut, 

maka berikut ini merupakan definisi lingkungan dari Aspek utama metode 

GSCOR dan atribut  
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kerjanya, agar penyusunan perolehan KPI memiliki dasar dan tersusun dengan 

benar. Berikut definisi dari lima kemampuan dasar tersebut menurut jurnal 

LMI tahun 2003: 
Tabel 3.1 Tabel Devinisi Lingkungan Komponen utama GSCOR 

Aspek SCOR Devinisi SCOR Devinisi lingkungan 
Plan Perencanaan dan 

menajemen atau 
penyediaan 

1. Menyeimbangkan sumber daya dengan kebutuhan 
2. Menejemen aturan bisnis 
3. Menyelaraskan rencana unit supply chain dengan 

rencana finansial dan dampak lingkungan. 
Source Pengadaan produk 

persediaan, membuat 
menurut pesanan dan 
rancangan menurut 
pesanan. 

1. Menjadwalkan pengiriman, penerimaan, 
pemeriksaan 

2. Mengiidentifikasi dan pemilihan sumber 
penyediaan 

3. Mengelola aturan bisnis, nilaikerja pemasok dan 
pemeliharaan data 

4. Mengelola persediaan, aset kapital, produk yang 
datang, jaringan pemasok.  

Make Proses tansformasi 
produk ke status jadi 

1. Jadwalkan kegiatan produksi, keluarkan produk, 
pengepakan dan termasuk juga spesifikasi untuk 
pembuangan limbah 

2. Selesaikan rekayasa untuk produk 
3. Kelola aturan kinerja, data, produk dalam proses, 

peralatan dan fasilitas, transportasi, jaringan 
produksi dan resiko supply chain Make 

Delivery Menejemen 
pemesanan, gudang, 
transportasi dan 
instalasi  untuk produk 
persediaan 

1. Semua langkah menajemen pesanan dari 
pemrosesan permintaan, penawaran, penyimpanan 
dan pemilihan angkutan 

2. Menejemen  gudang dari penerimaan dan 
pengambilan produk untuk memuat dan mengirim 
produk 

3. Menerima dan memeriksa produk dilokasi 
4. Penagihan ke pelanggan 

Return Pengembalian bahan 
baku dan penerimaan 
pengembalian dari 
produk jadi 

1. Langkah pengembalian semua produk cacat. 
2. Langkah pengembalian produk pemeliharaan, 

perbaikan dan pemerikasaan secara menyeluruh 
3. Langkah pengembalian semua produk kelebihan 

dari sumber identifikasi kondisi produk 
4. Mengelola aturan bisnis pengembalian, kinerja, 

pengumpulan data, inventarisasi pengembalian 
barang modal, transportasi, konvigurasi jaringan 
dan  resiko pengembalian  

(Sumber : LMI, 2003) 
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 Komponen GSCOR diatas merupakan komponen utama yang menjadi 

acuan dalam melakukan penentuan indikator matrik dari setiap KPI. Selanjutanya 

setelah setiap KPI ditentukan komponen utamanya maka proses selanjutanya adalah 

menentukan komponen atribut SCOR yang menjadi level 2 dari SCOR pada 

penelitian ini. Dalam tabel komponen atribut SCOR tersebut telah terdapat definisi 

lingkungan dari setiap komponen atribut SCOR masing-masing. Komponen atribut 

SCOR tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 
Tabel 3.2 Definisi Lingkungan Komponen Atribut SCOR 

Atribut Kerja Definisi SCOR Definisi Lingkungan 
Reliability Kinerja rantai pasokan dalam 

pengiriman : produk yang 
benar, pada waktu yang tepat, 
dalam kondisi dan kemasan 
yang benar, dalam jumlah yang 
benar, dengan dokumentasi 
yang benar, ke pelanggan yang 
benar 

Kemampuan untuk memberikan produk 
yang benar, mengurangi limbah dari 
pembuangan produk, mengurangi emisi 
udara dan bahan bakar dari transportasi 
yang digunakan, dokumentasi yang tepat  
memungkinkan semua pelaku dalam rantai 
pasok untuk mengendalikan bahan 
berbahaya yang terdapat dalam bahan atau 
racun yang tertanam pada produk tertentu 
agar dapat dilakukan penanganan, 
penyimpaan dan pembuangan yang benar 

Responsiveness Kecepatan rantai pasok dalam 
menyediakan produk kepada 
pelanggan 

Dampak lingkungan yang mempengaruhi 
kecepatan gerakan material, termasuk 
kontrol regulasi atau polusi langkah-
langkah dalam suatu proses. 

Flexibility Kelincahan rantai pasokan 
dalam merespon untuk 
merubah pasar menjadi 
pendapatan atau 
mempertahankan keunggulan 
kompetitif 

Sejauh mana perusahaan dapat memenuhi 
tuntutan pelanggan berkaitan dengan 
produk, produksi mereka, transportasi dan 
daur ulang  
yang berhubungan dengan lingkungan 

Cost Biaya yang terkait dengan 
operasi rantai pasokan 

Biaya-biaya dalam rantai pasokan yang 
berhubungan dengan lingkungan 

Asset Efektivitas organisasi dalam 
mengelola aset untuk 
mendukung permintaan 
kepuasan 

Mengelola aset dengan cara mengurangi 
dampak lingkungan dan mengurangi biaya 
internal 

(Sumber : LMI, 2003) 

5. Pembobotan berdasarkan KPI terpilih dengan metode Analytical Hierarki 

Process (AHP) 
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Beberapa stakeholder terkait diminta untuk mengisi kuesioner untuk 

menentukan bobot prioritas masing-masing indikator yang berhubungan 

dengan aktivitas green supply chain management. Pembobotan ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kepentingan dari tiap level dan KPI (Anwar, 2018). 

Pada metode AHP matrik dapat diterima apabila ratio konsistensi ≤ 0,1. 

Perhitungan AHP menggunakan bantuan software expert choice versi 11 untuk 

pengolahan data pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan. Hasil yang 

diperoleh berupa nilai kinerja green supply chain berdasarkan bobot semua 

aspek yang terkait di dalam model  GSCOR. Secara sederhana, langkah dalam 

melakukan pembobotan dengan AHP  yaitu : 

1) Rancangan hirarki atau struktur keputusan dari persoalan  

  Pada tahapan ini kita akan membuat rancangan struktur berdasarkan level 

GSCOR yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Pembobotan yang akan dilakukan mulai dari perhitungan perbandingan 

antara lain ialah: 

a. Matriks utama pada kriteria model GSOR, yaitu plan, source, make, 

delivery dan return. 

b. Perhitungan bobot antar dimensi GSCOR, yaitu realibility, 

responsivines, flexibility, cost dan asset. 

c. Perhitungan bobot antar KPI. 

2) Penilaian dari setiap level hierarki 

Pada tahapan ini semua atribut yang ada pada model GSCOR yaitu plan, 

source, make, delivery dan return. Kemudian atribut model GSCOR yaitu 

realibility, responsivines, flexibility, cost dan asset. Akan diberikan 

penilaian oleh narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. begitu pula 

dengan masing-masing indikator yang ada pada model GSCOR ini. 

Penilaian dilakukan dengan membuat kuesioner yang mamiliki nilai skala 

perbandingan berpasangan 1-9. Menurut Saaty (1983), untuk berbagai 

persoalan skala 1-9  
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adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat (Marimin dan 

Maghfiroh 2010). 

3) Pembobotan dengan metode AHP  

Dalam melakukan perhitungan untuk mendapatkan bobot dari setiap level 

matrik dalam metode AHP dapat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

a. Menentukan nilai rata-rata geometri 

Perhitungan rata-rata geometri ini akan memberikan pendekatan yang 

lebih baik karena bisa mengeliminasi deviasi yang terjadi untuk data-

data yang didapat dari penilaian responden dari kuesioner. 

b. Menentukan nilai konsistensi indeks 

Concistensy Index (CI)  = λmax−𝑛

𝑛−1
  

c. Menentukan konsistensi ratio 

Concistency Ratio (CR)  = 𝐶𝑅

𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠
  

4) Melakukan normalisasi data dengan Snorm  De boer. 

Normaisasi data dilakukan karena, Setiap indikator memiliki bobot yang 

berbeda-beda dengan skala ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, 

diperlukan proses penyamaan parameter yaitu dengan cara normalisasi 

tersebut. 

5) Perolehan nilai GSCM  

   Setelah melalui semua tahapan tersebut maka akan diperoleh bobot dari 

masing-masing indikator sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam penerapan manajemen lingkungan berdasarkan sertifikasi 

RSPO, hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

peningggakan kinerja perusahaan tersebut. 
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3.9 Analisa 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dari pengolahan data dan dinilai 

bagaimana hasil pengukuran kinerja GSCM yang ada pada PKS Sei Garo tersebut. 

 
3.10 Penutup 

Pada tahapan  ini terdapat dua bagian yaitu bagian kesimpulan yang akan 

merangkum dan menjawab semua persoalan yang ada pada rumusan masaah 

sebelumnya. Sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti dengan lebih 

ringkas. 

  



 

 

BAB V 
ANALISA 

 
 
5.1  Analisa Perhitungan Nilai Normalisasi  

 Perhitungan normalisasi data dapat dilakukan setelah memperoleh nilai 

target dan realisasi dari masing-masing KPI yang harus disiskusikan terlebih dahulu 

dengan pihak perusahaan. Di sini normalisasi memegang peranan cukup penting 

demi tercapainya nilai akhir dari pengukuran performansi. Proses normalisasi 

dilakukan dengan rumus normalisasi Snorm dr De boer. Perhitungan ini dilakukan 

agar memperoleh nilai skor dari masing-masing indikator yang ada, nilai skor ini 

akan digunakan sebagai tahapan akhir untuk mengetahui tingkat kemampuan 

perusahaan dalam penerapan manajemen rantai pasok yang memperhatikan 

keadaan lingkungan secara menyeluruh. Dari perhitungan skor yang dilakukan 

maka “ Tersedianya Standard Operating Prosedures untuk Perkebunan dan Pabrik 

Kelapa Sawit Berkelanjutan” memiliki skor terbaik, karena indikator ini akan 

merupakan standar utama yang harus dimiliki perusahaan dan memang harus 

tersedia diperusahaan agar malakukan kegiatan manajemen lingkungan lebih 

terorganisir dan terukur. 

 
5.2 Analisa Perhitungan Rata-rata Geometri  

 Dalam metode AHP perhitungan rata-rata dilakukan dengan mengunakan 

rata-rata geometri. Nilai rata-rata geometri dianggap sebagai nilai kelompok dari 

nilai-nilai yang diberikan oleh tujuh orang responden. Dari hasil perhitungan rata-

rata geometrik tersebut maka diperoleh hasil 

1. Perhitungan rata-rata geometri analytical hierarchy process level I 

Dari hasil perhitungan rata-rata geometrik pada level ini diperoleh nilai rata-

rata geometrik tertinggi yaitu perbandingan antara kriteria plan dengan return.  

Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing responden yang tinggi pada 

perbandingan aspek plan dengan return karena pada perbandingan ini  
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tentunya perencanaan jauh lebih penting dibandingkan dengan proses 

pengiriman. 

2. Perhitungan rata-rata geometri analytical hierarchy process level II 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata yang diberikan oleh masing-masing 

responden maka pada aspek deliver yang memiliki dua atribut perbandingan 

yang memiliki nilai tertinggi yaitu responsiveness dengan flexibility. Hal ini 

dikarenakan responden memberikan nilai yang tinggi terhadap atribut kerja 

responsiveness karena dianggap lebih penting yaitu dalam melakukan respon 

terhadap semua tindakan dalam pengiriman yang mempengaruhi produktivitas. 

3. Perhitungan rata-rata geometri analytical hierarchy process level III 

Dari hasil perhitungan rata-rata geometrik berdasarkan indikator terpililih yang 

telah diberikan kode tertentu pada setiap indikatornya maka diperoleh nilai 

rata-rata geometrik tertinggi yaitu perbandingan antara kriteria P103 dengan 

P107, hal ini dikarenakan kegiatan untuk pelaksanaan dalam melakukan 

pendauran ulang nutrient limbah padat dan cair lebih utama dalam melakukan 

kegiatan manajemen lingkungan dibandingkan dengan penempatan 

pembuangan limbah. 

 
5.3 Analisa Perhitungan Nilai  Bobot 

 Pada tahapan ini dilakukan perhitungan nilai bobot dengan bantuan aplikasi 

perhitungan perbandingan untuk metode AHP yaitu software expert choice. 

Perhitungan dilakukan dengan cara menginputkan hirarki yang telah disusun 

sebelumnya berdasarkan model GSCOR. Setelah menginputkan data hirarki 

kedalam software kemudian masukkan nilai hasil dari rata-rata geometri 

berdasarkan perbandingan antar aspek GSCOR yang memiliki atribut kerja dan 

indikator masing-masing. Software akan memberikan output hasil perhitungan 

berupa nilai bobot dari  masing masing aspek GSCOR, bobot dari masing-masing 

atribut keja yang ada pada masing-masing aspek GSCOR serta bobot dari setiap 

indikator yang ada. Software juga akan memberikan nilai rasio konsistensi dimana 

jika nilai konsistensi tersebut jika kurang dari 0,1 maka penilaian tersebut  
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dianggap konsisten. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software expert 

choice v 11 maka diperoleh nilai bobot pada aspek utama GSCOR tertinggi yaitu 

plan sebesar 0,488,. Hal ini dikarenakan penilaian terhadap perencanaan dianggap 

lebih penting dan utama dibandingkan dengan aspek yang lainnya, dalam 

melakukan segala sesuatunya tentulah perencanaan yang harusnya didahulukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aspek ini karena banyaknya indikator yang 

dinilainya mulai dari perencanaan pengadaan hingga penilaian terhadap 

perencanaan pengiriman produk. Dengan nilai Concistency Ratio (CR) 0,04, maka 

data dikatakan konsisten dikatakan memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dalam penggunaan aspek ini. 

 Selanjutnya perhitungan bobot antar atribut kerja yang ada pada lima 

kriteria utama pada GCOR. Yaitu perbandingan antara reliability, responsiveness, 

flexibility dan asset. Maka perolehan nilai bobot dari aspek GSCOR tertinggi ialah 

delivery responsiveness yang memiliki nilai bobot 0,704 dan nilai konsistensi 0,0. 

Hal ini dikarenakan pengiriman dengan transportasi yang ramah lingkungan 

(responsiveness) tentunya akan membuat konsumen merasa puas dengan hal 

tersebut secara langsung kebutuhan dalam flexibility akan pula terpenuhi. 

 
5.4  Analisa Perhitungan Nilai Akhir Indikator Lingkungan. 

 Perhitungan nilai akhir ini merupakan perolehan nilai dari masing-masing 

indikator yang ada pada setiap atribut kerja yang ada pada aspek GSCOR. Hasil 

dari perhitungan nilai akhir inidikator ini akan dijadikan sebagai nilai skor atribut 

kerja pada tahapan selanjutnya. Pada tahapapan ini maka diperoleh nilai tertinggi 

yaitu indikator pada atribut kerja responsiveness yang memiliki nilai 71,92% yang 

berarti kemampuan ini dianggap baik berdasarkan monitoring indikator kinerja. 

Nilai ini dikarenakan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam penerapan aspek 

tersebut yang mempengaruhi nilai akhir dari atribut kerja kemampuan perusahaan 

tersebut. 

 
5.5 Analisa Perhitungan Nilai Akhir Dimensi 

 Perhitungan nilai akhir ini diperoleh dari hasil perkalian antara bobot atribut 

kerja yang diperoleh dari perhitungan menggunakan software expert choice  
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dengan nilai skor dari hasil perhitungan akhir indikator lingkungan sebelumnya. 

Nilai skor dari dimensi plan sebesar 63,86% yang berarti berada pada kategori 

average, source yang memiliki nilai skor 42,68% yang berarti berada pada kategori 

marginal, nilai aspek make bernilai 70,27% yang berarti berada pada kategori good 

performance, nilai aspek delivery bernilai 51,43% dan aspek return dengan nilai 

65,74 yang berada pada kategori average dan perlu segera dilakukan peningkatan 

kinerja. Nilai tertinggi pasa aspek plan dikarenakan atribut kerja yang banyak pada 

aspek tersebut yang akan mempenaruhi total nilai yang diperoleh. 

 
5.6 Analisa Perhitungan Nilai Kinerja Manajemen Lingkungan 

 Perhitungan ini bertujuan untuk mencari nilai akhir dari KPI yang ada pada 

aspek GSCOR sehingga kan didapati nilai dari masing-masing aspek GSCOR 

tersebut berdasarkan lima model utama pada metode GSCOR. Nilai akhir ini 

diperoleh dengan mengalikan nilai akhir dimensi pada perhitungan sebelumnya 

yang dijadikan sebagai skor dengan nilai bobot dari lima aspek GSCOR yang 

didapat dari perhitungan menggunakan software expert choice. Dimana plan 

dengan nilai kinerja tertinggi yaitu 31,16%. Hal ini dikarenakan banyaknya 

indikator yang dinilai dari tahapan ini, serta jawaban dari responden yang mewakili 

dari masing-masing nilai pada rata-rata geometri yang menyatakan bahwa 

perencanaan telah mewakili dan lebih penting diutamakan dibandingkan dengan 

aspek kerja lainnya, aspek perencanaan dimulai dari perencanaan pengadaan hingga 

perencanaan dalam pengiriman produk yang tentunya harus memperhatikan 

keramahan dalam aspek lingkungan. Berdasarkan hasil penjumlahan antara semua 

aspek lingkungan maka diperoleh hasil bahwa kinerja lingkungan perusahaan 

berdasarkan model GSCOR ialah sebesar 60,28% kategori penilaian ini berada pada 

kategori average yang artinya perusahaan harus segera meningkatkan dan 

melakukan perbaikan agar menjadi perusahaan yang dapat menerapkan indikator 

yang baik agar mencapai pasar produksi yang lebih luas guna meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 



 

 

BAB VI 
PENUTUP 

 
 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses bisnis perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan aliran supply chain 

yaitu supplyer, manufacture dan distribution. Proses supply yang dilakukan 

oleh pihak perkebunan perusahaan. Selanjutnya kelapa sawit tersebut akan 

didistribusikan ke pabrik pengolahan untuk proses manufacture. Proses 

manufacture yaitu proses pengololahan kelapa sawit menjadi minyak mentah 

atau crude palm oil (CPO), kemudian CPO akan didistribusikan kepada pihak 

pihak yang telah memiliki kerja sama dengan pihak perusahaan.  

Proses bisnis supplyer perusahaan (pihak perkebunan) berdasarkan model 

Green Supply Chain Operation Reference (GSCOR) dimulai dari proses 

perencanaan (plan) yang terdiri dari perencanaan untuk pengadaan (plan 

source), perencanaan untuk perawatan dan pemanenan (plan make), 

perencanaan untuk pengiriman (plan delivery) dan perencanaan untuk 

pengembalian (plan return). Selanjutnya proses source kebun memiliki 

beberapa sumber daya, dimana sumber daya yang dimiliki kebun termasuk 

dalam source stocked product karena sumber daya yang dimiliki telah 

disimpan sebelum digunakan untuk mengoptimalkan proses penghasilan buah 

kelapa sawit. Kemudian pada proses make, kebun menggunakan sistem make 

to stock, pada proses pengiriman pihak kebun menggunakan sistem deliver 

stocked product, karena produk dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dikirim. 

Pada proses return kebun mengalami dua proses yang pertama return source 

karena kualitas buah tidak sesuai standar dan sistem return delivery karena 

buah sampai tidak tepat waktu atau permasalahan pengiriman.  

Aktifitas manufacture (pabrik kelapa sawit) pada proses perencanaan terdiri 

dari aktifitas plan source yaitu perencanaan untuk pengadaan bahan baku  
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dimana perencanaan ini digunakan sistem source stocked products yaitu bahan 

baku dikumpulkan dahulu sebelum proses produksi, plan make untuk 

perencanaan untuk produksi. Kemudian proses make menggunakan sistem 

make to stock karena CPO yang dihasilkan akan disimpan di tanki 

penyimpanan sebelum proses pengiriman. Selanjutnya proses pengiriman 

menggunakan sistem deliver stocked product karena produk disimpan terlebih 

dahulu sebelum dikirim. Proses pengembalian dari aktifitas manufactur ini 

terdiri atas dua proses yang pertama return source karena kualitas produk tidak 

sesuai keinginan pelanggan dan sistem return delivery karena produk sampai 

tidak tepat waktu atau permasalahan dalam pengiriman. 

2. Aliran rantai pasok PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo terdiri atas tiga 

aktivitas utama, yaitu supplyer, manufacture dan distribution. Dari aliran rantai 

pasok (supply chain) tersebut maka diperoleh 25 indikator yang dinilai valid, 

atau sesuai dengan kondisi perusahaan, indikator tersebut dibuat berdasarkan 

indikator manajemen lingkungan yang ada pada penelitian sebelumnya dan 

indikator yang ada pada sertifikasi RSPO. Indikator tersebut memiliki nilai 

target pencapaian yang diketahui melalui hasil wawancara kepada pihak 

stakeholder terkait. Nilai dari target yang diinginkan perusahaan terhadap 25 

indikator tersebut ialah 100%, sedangkan pencapaian yang tercapai belum 

semua indikator yang mencapai target tersebut. Indikator pertama yaitu 

penyedian SPO perusahaan, tercapai dengan sangat baik yaitu 100%, karna 

semua SOP telah tersusun dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian 

indikator kedua dengan pencapaian 54,55%, inikator ketiga 50%, indikator 

keempat 60%, indikator kelima 50%, indikator keenam 100%, indikator 

ketujuh 37,50%, inikator kedelapan 62,50%, indikator kesembilan 62,50%, 

indikator kesepuluh 50%, indikator kesebelas 44,44%, indikator kedua belas 

66,67%, indikator ketiga belas 70%, inidikator keempat belas 42,86%, 

indikator kelima belas 60%, indikator keenam belas 62,50%, indikator ketujuh 

belas 80%, indikator delapan belas 71,43%, Sembilan belas 72,73%, kedua 

puluh 78,33%, dan dua puluh satu hingga dua puluh lima, 51,43%, 75%,  

66,67% dan 66,67%. 
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3. Dari 25 indikator yang dinilai berdasarkan konsep manajemen lingkungan 

GSCM yang dimodelkan dengan GSCOR maka diperoleh nilai bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam penerapan manajemen lingkungan berdasarkan 

sertifikasi RSPO yaitu 60,35 %, nilai ini termasuk dalam kategori Average 

yang berarti pelaksanaan GSCM (Green Supply Chain Operation Reference)  

di perusahaan ini belum dapat dikatakan baik namun juga belum masuk dalam 

kategori yang buruk, sehingga perusahaan harus meningkatkan kinerja 

perusahaan terutama dalam proses GSCM nya agar kedepannya dapat 

mencapai penilaian yang lebih baik. Dari penilaian ini perusahaan belum bisa 

dikatakan layak dalam penerapan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil) namun dengan beberapa perbaikan dari manajemen lingkungan, 

perusahaan ini kedepannya akan mampu menerapkan standar RSPO agar dapat 

menjangkau pasar global yang lebih luas dan mendapatkan peningkatan dalam 

hal penghasilan financial.  

 
6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lebih lanjut tentang penelitian ini ialah: 

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan perbandingan  

baru dan juga menambahkan tentang sertifikasi lain yang dilaksankan oleh 

perusahaan, contohnya seperti beberapa sertifikasi yang ada pada Renewable 

Energy Directive (RED) Uni Eropa yang memiliki  keunggulan pada masing-

masingnya, kemudian indikator yang digunakan mencakup dari aspek yang 

lebih mendalam, seperti penilaian mengenai kendaraan yang baik yang 

bagaimana yang disebut dengan ramah lingkungan. 

2. Menggunakan metode dan aplikasi yang lebih baik untuk membantu dalam 

menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. 
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PRINSIP 1: KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR/PEDOMAN 

 

 

 

  

 

 
1.1 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha 
pabrik minyak sawit menyediakan informasi 
yang memadai kepada para pemangku 
kepentingan mengenai isu lingkungan, 
sosial dan legal yang relevan dengan 
Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk 
yang sesuai guna memudahkan partisipasi 
efektif dalam pembuatan keputusan. 

 
Indikator: 
1.1.1 Harus ada bukti bahwa Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit memberikan 

informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau legal) yang relevan terhadap 
Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif 
dalam pembuatan keputusan. 

1.1.2 Arsip laporan-laporan mengenai permintaan informasi serta tanggapan yang diberikan harus 
disimpan dengan baik. 

 
Pedoman Spesifik: 
Untuk 1.1.1: Harus ada bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para 
pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme 
RSPO untuk keterlibatan para pemangku kepentingan, serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka. 

 
Pedoman: 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, 
termasuk kerangka waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi. Pengusaha perkebunan 
dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku 
kepentingan secara konstruktif dan cepat. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti 
objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa respons diberikan secara pantas dan tepat waktu. 

 
Lihat Kriteria 1.2 untuk syarat-syarat terkait dokumentasi yang dibuka untuk publik. 

Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi. 

Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP. 
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PRINSIP 1: KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI 

NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR/PEDOMAN 

 

 

 

  

 

 
1.2 

 
Dokumen manajemen terbuka untuk 
publik, kecuali apabila berkaitan dengan 
rahasia perusahaan (commercial 
confidentiality) atau terdapat kemungkinan 
bahwa informasi dari dokumen tersebut 
akan menimbulkan dampak lingkungan 
atau sosial negatif bila dibuka. 

 
Indikator: 
1.2.1 Dokumen yang dibuka untuk publik harus meliputi, tapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut: 

• Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); 
• Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); 
• Rencana dan penilaian terkait dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 

7.1 dan 7.8); 
• Dokumentasi HCV (Kriteria 5.2 and 7.3); 
• Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); 
• Detil keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3); 
• Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); 
• Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); 
• Rangkuman publik dari laporan penilaian sertifikasi; 
• Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). 

 
Pedoman: 
Hal ini menyangkut dokumen manajemen yang berhubungan dengan isu lingkungan, sosial dan legal 
yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO. 

 
Dokumen manajemen termasuk laporan pemantauan. 

 
Auditor akan mengomentari kelengkapan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman publik dari 
laporan penilaian (assessment report). 

 
Contoh-contoh informasi rahasia perusahaan antara lain data finansial seperti pengeluaran dan 
pemasukan, serta detil-detil yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau penyuplai. Data yang 
terkait dengan privasi individu sebaiknya juga dirahasiakan.Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam 
ataupun diluar mekanisme legal) akan dianggap sebagai informasi rahasa apabila pembukaan informasi 
tersebut dapat berdampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku 
kepentingan yang terpengaruh oleh sengketa dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan 
sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan. 
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1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengusaha perkebunan dan pengusaha 
pabrik minyak sawit berkomitmen pada 
perilaku etis dalam seluruh transaksi dan 
operasi bisnis. 

 
Contoh-contoh kondisi pembukaan informasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau kondisi 
sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan 
risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat 
suci yang ingin dirahasiakan dan dilindiungi keberadaannya oleh masyarakat setempat. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti 
objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemonitoran terhadap rencana 
manajemen, dan informasi, sudah tepat dan dapat diakses. 

 
Untuk Interpretasi Nasional: 
Pendekatan spesifik terhadap usaha perlindungan privasi individu, termasuk persyaratan hukum, akan 
dipertimbangkan. 

Indicators: 
1.3.1 Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis 
dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke 
seluruh level pekerja dan operasi. 

 
Pedoman: 
Yang dimaksud dengan seluruh level operasi meliputi pihak ketiga dalam kontrak (contoh:, pihak-pihak 
keamanan). 

 
Sebagai standar minimal, kebijakan sebaiknya mengandung: 

• Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang wajar (fair conduct of busines) 
• Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan 

sumber daya; 
• Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang 

sudah diterima. 
 

Kebijakan sebaiknya dirancang dalam kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against 
Corruption), khususnya Artikel 12. 
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NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR/PEDOMAN 

 
4.1 

 
Prosedur-prosedur operasi 
didokumentasikan secara pantas, serta 
diimplementasi dan dimonitor secara 
konsisten. 

 
Indikator: 
4.1.1 Standard Operating Procedures (SOPs) untuk perkebunan dan pabrik minyak sawit harus 
didokumentasikan. 
4.1.2 Harus terdapat mekanisme untuk memeriksa konsistensi pengimplementasian prosedur. 
4.1.3 Catatan-catatan pemonitoran dan pelaksanaan setiap tindakan harus terpelihara dan tersedia, 
dengan wajar. 
4.1.4 Pabrik minyak sawit harus mencatat asal-usul dari seluruh Fresh Fruit Bunches (FFB) yang bersumber 
dari pihak ketiga. 

  Pedoman Spesifik: 
Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik minyak sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat 
rantai suplai (supply chain) yang relevan (lihat RSPO Supply Chain Certification Standard, Nov 2011). 

  
Pedoman: 
Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem 
manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. 

  Untuk Interpretasi Nasional: 
Kode-kode praktik nasional atau Praktik Manajemen Terbaik (Best Management Practices atau BMP) dapat 
menjadi referensi. 

4.2 Praktik-praktik menjaga, atau – apabila 
memungkingkan – meningkatkan, tingkat 
kesuburan tanah sehingga menjamin hasil 
yang optimal dan berkelanjutan. 

Indikator: 
4.2.1 Harus terdapat bukti bahwa praktik-praktik pertanian yang baik, sesuai dengan yang 

telah dijelaskan dalam Standard Operating Procedures (SOPs), telah dijalankan 
untuk mengelola tingkatkesuburan tanah hingga tingkat yang dapat menjamin hasil yang 
optimal dan berkelanjutan, apabila memungkinkan. 

4.2.2 Laporan catatan-catatan pemakaian pupuk harus dipelihara dengan baik. 
4.2.3 Harus terdapat bukti penarikan contoh tanah dan jaringan secara berkala untuk memonitor 

perubahan dalam status nutrien. 
4.2.4 Strategi pendauran ulang nutrien harus diimplementasi, dan dapat meliputi penggunaan 

Empty Fruit Bunches (EFB), Palm Oil Mill Effluent (POME), dan residu kelapa sawit setelah 
penanaman ulang. 
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4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktik-praktik meminimalkan dan 
mengontrol erosi dan degradasi tanah. 

 
Pedoman: 
Kesuburan jangka panjang bergantung pada perawatan struktur, konten bahan organik, status nutrien dan 
kesehatan mikrobiologis tanah. Efisiensi nutrien sebaiknya memperhitungkan umur perkebunan dan kondisi 
tanah. Strategi pendauran ulang nutrien sebaiknya mempertimbangkan setiap penggunaan biomassa untuk 
produk sampingan atau produksi energi. 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Teknik-teknik yang dapat digunakan akan diidentifikasi. 

 
Indikator: 
4.3.1 Peta tanah-tanah yang ringkih (fragile) harus disediakan. 
4.3.2 Strategi manajemen untuk penanaman di lereng yang kecuramannya melewati batas tertentu 

(tergantung kondisi iklim dan tanah) harus diimplementasi. 
4.3.3 Program perawatan jalan harus tersedia. 
4.3.4 Penurunan muka tanah di lahan gambut harus diminimalkan dan dimonitor. Harus tersedia 

pula program pengelolaan air dan penimbunan tanah (ground cover) yang terdokumentasi. 
4.3.5 Penilaian tingkat keterkurasan harus tersedia sebelum penanaman ulang dilakukan di atas 

lahan gambut guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat keterkurasan yang 
dibutuhkan untuk penanaman minyak sawit. 

4.3.6 Suatu strategi manajemen untuk tanah-tanah ringkih dan bermasalah lainnya (misalnya tanah 
berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, dan tanah asam sulfat) harus disediakan. 

Pedoman Spesifik: 
Untuk 4.3.4: Untuk kebun-kebun yang telah ditanam di lahan gambut, ketinggian permukaan air (water 
table) harus dijaga pada rata-rata 50cm (antara 40 – 60 cm) di bawah permukaan tanah, yang diukur 
dengan piezometer air tanah; atau rata-rata 60 cm (antara 50 – 70 cm) di bawah permukaan tanah 
sebagaimana diukur dalam saluran pengumpulan air, melalui jaringan yang terdiri atas struktur –struktur 
kontrol air yang sesuai misalnya bendungan, karung berisi pasir, dll. di dalam ladang kebun, dan pintu air 
di titik-titik pengeluaran dari saluran utama (Kriteria 4.4 and 7.4). 
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Untuk 4.3.5: Apabila dalam laporan penilaian tingkat keterkurasan ditemukan area yang tidak cocok untuk 
penanaman ulang phon kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau penggunaan 
alternatif area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi kebanjiran dan/atau intrusi 
air garam dalam dua siklus panen, Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya 
menghentikan proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi. 

Pedoman: 
Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan 
dalam ‘RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat’, Juni 
2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi 
dan pengelolaan muka tanah). 

 
Teknik-teknik untuk meminimalkan erosi tanah merupakan teknik yang sudah dikenal secara luas dan 
sebaiknya digunakan sebagaimana diperlukan. Hal tersebut meliputi praktik-praktik seperti manajemen 
penutupan penimbunan tanah, pendauran ulang biomassa, pemetakan tanah (terracing), dan regenerasi 
atau restorasi alami sebagai ganti penanaman ulang. 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi nasional (atau cara-cara paralel yang diakui oleh RSPO) akan mengacu pada pedoman 
nasional, dan mengidentifikasi praktik manajemen terbaik dan teknik-teknik yang sesuai untuk 
memelihara kualitas tanah 
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4.4 

 
Praktik-praktik pemeliharaan kualitas dan 
ketersediaan air tanah dan air permukaan. 

 
Indikator: 
4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana manajemen air yang terimplementasi. 
4.4.2 Perlindungan aliran air dan daerah rawa, termasuk di dalamnya perawatan dan restorasi tepi 

sungai dan zona penyanggah lainnya (mengacu pada praktik terbaik nasional dan pedoman 
nasional) harus didemonstrasikan. 

4.4.3 Penangangan limbah pabrik minyak sawit sesuai dengan tingkat yang disyaratkan, dan 
pemonitoran secara berkala terhadap kualitas limbah, terutama Biochemical Oxygen Demand 
(BOD), harus sejalan dengan regulasi nasional (Kriteria 2.1 dan 5.6). 

4.4.4 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton Fresh Fruit Bunches (FFB) (lihat Kriteria 5.6) 
harus dimonitor. 

Pedoman Spesifik: 
For 4.4.1: Rencana manajemen air akan: 

• Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan tingkat pembaruan sumber; 
• Menjamin bahwa penggunaan dan manajemen air dalam operasi tidak akan berdampak 

negatif pada pengguna lain dalam area penangkapan air (catchment area) yang sama, 
termasuk komunitas lokal dan pengguna air secara umum; 

• Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka terhadap air bersih 
dan cukup untuk fungsi minuman, memasak, mandi, dan membersihkan; 

• Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari tanah, nutrien atau bahan kimia 
akibat pembuangan limbah yang tidak layak, termasuk limbah bekas pabrik minyak sawit 
atau Palm Oil Mill Effluent (POME) 

Untuk 4.4.2: Mengacu pada ‘RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and 
rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat’, Juli 2012 

Pedoman: 
Pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit sebaiknya memperhatikani dampak-dampak dari 
penggunan air serta aktivitas mereka terhadap sumber daya air lokal. 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi Nasional akan mengacu pada pedoman nasional atau praktik-praktik terbaik, dan apabila 
berlaku, termasuk ambang batas performa untuk syarat-syarat seperti ukuran dan lokasi, dan metode 
restorasi landasan di tepi sungai atau tingkat penyaluran tanah, nutrien atau bahan kimia yang dapat 
diterima. 
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4.5 

 
Hama, penyakit, gulma dan spesies yang 
terindtroduksi yang invasif diatasi secara 
efektif melalui teknik-teknik Integrated 
Pest Management (Manajemen Hama 
Terintegrasi) yang tepat. 

 
Indikator: 
4.5.1 Implementasi rencana-rencana Integrated Pest Management (IPM) harus dimonitor. 
4.5.2 Pelatihan untuk orang-orang yang terlibat dalam implementasi IPM harus didemonstrasikan. 

Pedoman: 
Pengusaha perkebunan sebaiknya mengaplikasikan teknik-teknik IPM yang sudah diakui, dengan 
memasukkan metode-metode berbasis kebudayaan, biologis, mekanis, dan fisik untuk meminimalkan 
penggunaan bahan kimia. 

  
Apabila dimungkinkan, spesies asli sebaiknya digunakan untuk kontrol biologis. 

  Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi Nasional akan menyediakan pedoman lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang paling 
cocok untuk sebuah negara, dan apabila diperlukan, praktik-praktik yang cocok untuk petani penggarap. 

4.6 Penggunaan pestisida tidak mengancam 
kesehatan atau lingkungan. 

Indikator: 
4.6.1 Justifikasi penggunaan setiap pestisida harus ditunjukkan. Apabila memungkinkan, harus 

digunakan produk-produk yang secara khusus ditujukan untuk memberantas hama, gulma 
atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies di luar target. 

4.6.2 Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif 
tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha dan jumlah 
aplikasinya) harus disediakan. 

4.6.3 Setiap penggunaan pestisida harus diminiminalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai 
dengan rencana Integrated Pest Management (IPM). Tidak boleh terdapat penggunaan 
pestisida secara preventif untuk mencegah penyakit(prophylactic use), kecuali dalam situasi- 
situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. 

4.6.4 Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) 
Kelas 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan 
paraquat, tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi 
dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut harus 
diminimalkan dan dihapuskan sebagai bagian dari rencana, dan hanya boleh digunakan 
dalam kondisi-kondisi luar biasa. 

4.6.5 Penanganan, penggunaan atau pengaplikasian pestisida harus dilakukan oleh orang yang 
telah menyelesaikan pelatihan wajib dan harus selalu diaplikasikan sesuai dengan label 
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kegunaan produk. Peralatan keamanan dan pengaplikasian yang pantas harus disediakan 
dan digunakan. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk harus disimak, 
diterapkan, dan dipahami oleh pekerja (lihat Kriteria 4.7). 

4.6.6 Penyimpanan seluruh pestisida harus sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang diakui. 
Seluruh wadah pestisida harus dibuang dengan baik dan tidak digunakan untuk tujuan lain 
(lihat Kriteria 5.3). 

4.6.7 Pengaplikasian pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti akan 
meminimalkan risiko dan dampak negatif. 

4.6.8 Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang 
terdokumentasi. Dalam rintang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari 
udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian 
pestisida tersebut beserta dengan seluruh informasi yang relevan . 

4.6.9 Pemeliharaan keahlian dan pengetahuan pekerja dan petani penggarap yang terkait 
mengenai penanganan pestisida, termasuk pembekalan informasi-informasi yang 
diperlukan(lihat Kriteria 4.8) harus dapat ditunjukkan. 

4.6.10 Pembuangan limbah secara benar, sesuai dengan prosedur yang telah dipahami secara 
komprehensif oleh pekerja dan manajer harus dapat ditunjukkan (lihat Kriteria 5.3). 

4.6.11 Pengawasan medis tahunan yang spesifik untuk operator pestisida, dan tindakan 
terdokumentasi untuk menangani kondisi-kondisi kesehatan terkait hal tersebut, harus dapat 
ditunjukkan. 

4.6.12 Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pestisida tidak boleh dilakukan oleh wanita yang 
sedang hamil atau menyusui. 

Pedoman Spesifik: 
Untuk 4.6.1: Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya kekebalan (seperti penggiliran penggunaan 
pestisida) sebaiknya diaplikasikan. JKebijakan tersebut sebaiknya dijustifikasi dengan mempertimbangkan 
alternatif-alternatif yang relatif kurang berbahaya dan IPM. 

 
Pedoman spesifik untuk 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam 
laporan rangkuman publik. 

Pedoman Spesifik untuk 4.6.6: Praktik-praktik terbaik yang diakui termasuk: Penyimpanan seluruh 
pestisida sebagaimana ditentukan dalam FAO International Code of Conduct on the distribution and use 
of pesticides dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat 
Lampiran 1). 
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4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana keselamatan dan kesehatan 
pekerjaan didokumentasikan, 
dikomunikasikan secara efektif, dan 
diimplementasikan. 

 

Pedoman: 
RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum 
dalam ‘Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm; CABI, April 2011’. 
Akibat dari adanya masalah-masalah dalam ketepatan pengukuran, pemonitoran tingkat kadar racun 
(toxicity) tidak berlaku untuk pentani penggarap independen (mengacu pada ‘Guidelines for Independent 
Smallholders under Group Certification’, Juni 2010). 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan: persyaratan undang-undang mengenaipenggunaan 
pestisida, daftar pestisida-pestisida yang dilarang secara hukum, residu pestisida yang sebaiknya diuji 
dan jumlah residu yang layak, serta praktik-praktik manajemen terbaik untuk penggunaan pestisida atau 
sumber informasi mengenai praktik-praktik manajemen terbaik tersebut. 

 
Interpretasi Nasional akan mengembangkan pedoman praktik terbaik mengenai kondisi luar biasa yang 
mengijinkan adanya penggunaan pestisida yang termasuk dalam kategori World Health Organisation 
Kelas 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan paraquat, serta 
bagaimana pestisida tersebut digunakan sehingga tidak akan mengancam kesehatan atau lingkungan. 

 
Indikator: 
Rencana keselamatan dan kesehatan harus mencakup: 
4.7.1 Harus terdapat kebijakan keselamatan dan kesehatan. Rencana keselamatan dan kesehatan 

yang mencakup seluruh kegiatan harus didokumentasikan dan diimplementasikan, serta 
tingkat efektivitasnya dimonitor. 

4.7.2 Seluruh operasi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan harus dikaji risikonya. 
Prosedur dan tindakan untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk 
harus diawasi dengan baik dan diterapkan ke pekerja. 

4.7.3 Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi harus diberikan pelatihan praktik-praktik kerja 
aman (lihat Kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang layak harus disediakan untuk 
seluruh pekerja di lokasi pekerjaan guna mengatasi seluruh operasi yang berisiko, 
seperti pengaplikasian pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, proses panen, 
dan, apabila dilaksanakan, pembakaran lahan. 
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4.7.4 Orang-orang yang akan bertanggung-jawab harus dapat diidentifikasi. Catatan-catatan 

pertemuan reguler antara orang yang bertanggung jawab dan pekerja juga harus disediakan. 
Seluruh masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan yang merupakan kekhawatiran 
pihak-pihak yang terlibat harus didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan ini , dan isu-isu 
lain yang diangkat juga harus dicatat. 

4.7.5 Harus tersedia prosedur-prosedur apabila terjadi kecelakan dan keadaan darurat beserta 
dengan instruksinya yang harus dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pekerja. Prosedur 
apabila terjadi kecelakaan harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para 
pekerja. Pekerja yang telah dilatih untuk memberikan Pertolongan Pertama sebaiknya hadir 
baik di lapangan maupun di operasi-operasi lainnya, dan peralatan untuk pertolongan 
pertama harus selalu tersedia di tempat kerja. Catatan seluruh kecelakaan harus disimpan 
dan ditinjau secara berkala. 

4.7.6 Seluruh pekerja harus diberikan perawatan medis, yang ditanggung dalam asuransi 
kecelakaan. 

4.7.7 Seluruh cedera kerja yang terjadi harus dicatat menggunakan penghitungan Lost Time 
Accident (LTA). 

Pedoman spesifik untuk 4.7.7: Interpretasi Nasional akan mendefinisikan penghitungan LTA. Untuk 
negara-negara dimana tidak terdapat interpretasi nasional, pengusaha perkebunan terkait yang akan 
menentukan sendiri penghitungan mereka. 

Pedoman: 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, 
mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak 
membahayakan kesehatan secara eksesif. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit 
sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologis serta hal-hal yang berada di bawah 
kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksesif, dan mengambil tindakan apabila 
diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, terlepas dari status mereka. 
Rencana keselamatan dan keamanan sebaiknya juga mengacu pada pedoman dalam Konvensi ILO 184 
(lihat Lampiran 1). 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi Nasional akan mendefinisikan penghitungan LTA. Seluruh persyaratan legal beserta dengan 
pedoman lokal atau nasional mengenai praktik kerja pertanian yang aman akan diidentifikasi dan 
digunakan. Identifikasi kriteria operasi ‘berbahaya’ dalam konteks lokal juga penting untuk dilakukan. 
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NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR/PEDOMAN 

 
4.8 

 
Seluruh staf, pekerja, petani penggarap dan 
pekerja kontrak telah diberikan pelatihan 
yang layak. 

 
Indikator: 
4.8.1 Program pelatihan formal yang mencakup seluruh aspek PRINSIP DAN KRITERIA RSPO harus 

tersedia, dan ini meliputi penilaian reguler terhadap kebutuhan pelatihan dan dokumentasi 
program. 

4.8.2 Catatan pelatihan untuk setiap pekerja harus dipelihara. 
 

Pedoman: 
Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan yang dapat 
dialami akibat terpapar (exposure of) pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala yang dialami akibat 
paparan jangka panjang dan akut termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya 
pekerja muda, wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga 
mereka; dan instrumen atau regulasi internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja. 
Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik manajemen 
terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala organisasi. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh 
staf dan pekerja agar mereka dapan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai 
dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap persyaratan Prinsip, Kriteria, 
Indikator and Pedoman yang ada. 

 
Pekerja kontrak sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan 
dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap 
persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Pedoman ini. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya mendemonstrasikan kegiatan 
pelatihan untuk petani penggarap skema yang menyediakan Fresh Fruit Bunches (FFB) berdasarkan 
kontrak. 

 
Pekerja yang beroperasi di kavling petani penggarap juga membutuhkan pelatihan dan keahlian yang 
cukup, yang dapat dicapai melalui kegiatan ekstensi pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik 
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NO. PRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR/PEDOMAN 

   
minyak sawit yang membeli buah dari mereka, melalui organisasi petani penggarap, atau melalui 
kolaborasi dengan institusi dan organisasi lainnya (lihat ‘Guidelines for Independent Smallholders under 
Group Certification’, Juni 2010, dan ‘Guidelines on Scheme Smallholders’, Juli 2009) 

 
Untuk operasi petani penggarap individu, catatan pelatihan tidak disyaratkan untuk pekerja di lahan 
mereka, tetapi siapapun yang bekerja di perkebunan tersebut sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup 
untuk pekerjaan yang mereka jalankan (lihat ‘Guidelines for Independent Smallholders under Group 
Certification’, Juni 2010 dan, ‘Guidelines on Scheme Smallholders’, Juli 2009). 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Kualifikasi pelatihan pekerjaan yang sesuai akan diidentifikasi. 
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5.1 

 
Aspek-aspek manajemen perkebunan dan 
pabrik minyak sawit, termasuk penanaman 
ulang, yang berdampak terhadap 
lingkungan telah diidentifikasi, dan rencana 
untuk mengurangi dampak negatif dan 
meningkatkan dampak positif telah dibuat, 
diimplementasi dan dimonitor, untuk 
menunjukkan perbaikan secara terus 
menerus. 

 
Indikator: 
5.1.1 Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment (EIA) harus 

didokumentasikan. 
5.1.2 Apabila dampak yang diidentifikasi memerlukan adanya perubahan dalam praktik-praktik yang 

sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, sebuah jadwal pelaksanaan 
perubahan tersebut harus dikembangkan dan diimplementasi dalam kerangka rencana 
manajemen yang komprehensif. Rencana manajemen tersebut harus mengidentifikasi 
orang (atau orang-orang) yang akan bertanggung jawab terhadap hal terkait. 

5.1.3 Rencana ini harus memiliki protokol pemonitoran, yang fleksibel terhadap perubahan 
operasional, dan harus diimplementasikan untuk memonitor efektivitas langkah- 
langkah pengurangan dampak negatif. Rencana ini harus ditinjau minimal setiap dua tahun sekali 
untuk mencerminkan hasil pemonitoran dan untuk melihat apakah terdapat perubahan 
operasional yang berdampak positif dan negatif bagi lingkungan. 

 
Pedoman: 
EIA sebaiknya meliputi kegiatan-kegiatan berikut, apabila kegiatan ini dijalankan: 

• Pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; 
• Pembuatan sistem irigasi atau drainase; 
• Penanaman ulang dan/atau ekspansi area penanaman; 
• Manajemen limbah pabrik minyak sawit (Kriteria 4.4); 
• Pembersihan vegetasi alami yang tersisa; 
• Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit 

 
Analisis dampak dapat dilakukan dalam format yang tidak restriktif, misalnya ISO 14001 EMS dan/atau 
laporan EIO yang memasukkan seluruh unsur-unsur yang dipaparkan dalam Kriteria ini dan diajukan saat 
konsultasi dengan para pemangku kepentingan. 
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5.2 

 
Status spesies langka, terancam, atau 
terancam punah dan habitat High 
Conservation Value lainnya, apabila ada, 
yang terdapat dalam perkebunan atau 
yang dapat terpengaruh oleh manajemen 
perkebunan atau pabrik minyak sawit, 
harus diidentifikasi dan operasi-operasi 
harus dikelola sedemikian rupa untuk 
menjamin bahwa spesies dan habitat 
tersebut terjaga dan/atau terlindungi 
dengan baik. 

 
Indikator: 
5.2.1 Informasi harus disatukan dalam penilaian High Conservation Value (HCV) yang mencakup area 

perkebunan dan wilayah lebih luas sesuai dengan konsiderasi bentang alam yang relevan (seperti 
koridor margasatwa). 

5.2.2 Apabila spesies langka, terancam, atau terancam punah (rare, threatened or endangered atau 
RTE), atau HCV, terdapat di lokasi, atau terpengaruh, operasi perkebunan atau pabrik 
minyak sawit, langkah-langkah untuk menjaga dan/atau melindungi mereka harus diimplementasi 
melalui rencana manajemen. 

5.2.3 Harus terdapat program untuk mendidik angkatan kerja secara reguler mengenai status spesies- 
spesies RTE, dan langkah-langkah disipliner yang pantas harus ditegakkan sesuai dengan 
ketentuan perusahaan dan hukum nasional apabila ditemukan bahwa individu yang bekerja untuk 
perusahaan menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies-spesies tersebut. 

5.2.4 Apabila rencana manajemen telah diciptakan, harus terdapat pemonitoran yang berkelanjutan: 
• Status spesies RTE dan HCV yang terdampak oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit 

harus didokumentasikan dan dilaporkan; 
• Hasil pemonitoran harus dijadikan masukan kembali untuk rencana manajemen. 

5.2.5 Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan karena HCV (HCV set-asides) serta adanya 
hak-hak komunitas lokal telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu 
kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi HCV dan hak komunitas lokal secara 
optimal. 

Pedoman Spesifik: 
Untuk 5.2.1: Informasi ini akan mencakup: 

• Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan 
perkebunan atau pabrik minyak sawit; 

• Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan 
habitat spesies langka, terancam, atau terancam punah (RTE) yang dapat terpengaruh secara 
signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; 

• Identifikasi habitat HCV, seperti eksosistem langka dan terancam, yang dapat terpengaruh secara 
signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; 

For 5.2.2: Langkah-langkah ini mencakup: 
• Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau 

habitat telah dipenuhi; 
• Menghindari kerusakan terhadap dan deteriorasi habitat HCV dengan cara menjamin bahwa 

area-area HCV terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyanggah di sekitar area HCV telah 
dibuat; 
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• Mengontrol seluruh kegiatan mengoleksi, memancing atau memburu yang ilegal atau tidak 

pantas, dan mengembangkan langkah-langkah pertanggungjawaban untuk menyelesaikan konflik 
manusia-margasatwa (misalnya serbuan gajah). 

Untuk 5.2.5: Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah 
ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa 
arbitrasi pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4). 

Pedoman: 
Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologis yang tersedia dan 
konsultasi dengan departemen pemerintah yang relevan, institusi penelitian dan LSM-LSM yang tertarik, 
apabila dapat dilakukan. Berdasarkan nilai biodiversitas yang ada, dan informasi yang tersedia, survei 
lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan. 

Apabila keuntungan-keuntungan HCV dapat diciptakan di luar unit manajemen, kolaborasi dan kerjasama 
antara pengusaha perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan. 

Untuk Interpretasi Nasional: 
Sumber-sumber informasi yang tepat dapat meliputi daftar spesies yang terancam menurut pemerintah 
atau daftar internasional (‘red data lists’), perundang-undangan perlindungan margasatwa nasional, 
pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk perlindungan area dan spesies, atau LSM 
relevan. 

Catatan: 
Operator-operator harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenure dan manajemen tanah untuk 
mengamankan area-area manajemen HCV dengan cara yang s mengamankan hak dan mata pencaharian 
masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola 
oleh komunitas dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat, sementara 
untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu komunitas diminta 
untuk menyerahkan hak mereka agar HCV dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan 
Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa komunitas tersebut masih memiliki 
akses terhadap sumber daya dan tanah yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; 
seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan persetujuan bebas berinformasi 
sebelumnya (free, prior dan informed) (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3). 
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5.3 

 
Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan 
ulang dan dibuang dengan cara yang 
bertanggung jawab secara sosial dan 
lingkungan. 

 
Indikator: 
5.3.1 Seluruh produk limbah dan sumber polusi harus diidentifikasi dan didokumentasi. 
5.3.2 Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang secara bertanggung jawab. 
5.3.3 Rencana pembuangan dan manajemen limbah untuk menghindari atau mengurangi polusi harus 

didokumentasi dan diimplementasi. 
 

Pedoman: 
Rencana pembuangan dan manajemen limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk: 
• Mengidentifikasi dan memonitor sumber-sumber limbah dan polusi. 
• Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendaur ulang limbah-limbah potensial 

menjadi nutrien atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program 
pemberian makan untuk binatang). 

• Manajemen dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Surplus wadah 
bahan kimia sebaiknya digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung 
jawab secara sosial dan lingkungan, berdasarkan praktik-praktik terbaik yang ada (misalnya: 
mengembalikan wadah tersebut ke vendor atau membersihkannya dengan metode pembilasan 
tiga kali); sehingga tidak ada risiko kontaminasi sumber-sumber air atau risiko terhadap kesehatan 
manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat di label pabrik sebaiknya diikuti. 

 
Penghancuran limbah melalui pembakaran sebaiknya dihindari. 

 
Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi Nasional (atau cara paralel yang diakui oleh RSPO) sebaiknya mencakup, sewajarnya: detil- 
detil kebijakan atau hukum nasional yang relevan, daftar jenis-jenis limbah (berbahaya, tidak berbahaya, 
domestik, dll.) yang wajib dipertimbangkan, seluruh jenis pembuangan apapun yang tidak diperbolehkan 
(contohnya: air pembuangan yang belum diolah tidak boleh disalurkan langsung ke dalam aliran air 
atau sungai (lihat Kriteria 4.4)), pedoman praktik terbaik untuk pendauran ulang dan penggunaan ulang 
nutrien, pengelolaan kolam-kolam limbah cair, peningkatan efisensi ekstraksi pabrik minyak sawit dan 
pembuangan limbah yang pantas. 
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5.4 

 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil 
dan penggunaan energi terbarukan 
dioptimalkan. 

 
Indikator: 
5.4.1 Rencana peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi 

terbarukan harus diimplementasi dan dimonitor. 
 

Pedoman: 
Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil atau CPO) atau 
produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dimonitor. 

 
Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton COP atau Fresh Fruit Bunches (FFB) sebaiknya dimonitor. 
Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan mutu seluruh operasi. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menilai penggunaan energi 
langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi 
mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (on- 
site), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasi. 

 
Apabila memungkinkan, fisibilitas dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga diteliti. 
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5.5 

 
Penggunaan metode pembakaran untuk 
membuka lahan atau menanam ulang 
dihindari, kecuali dalam situasi khusus 
sebagaimana telah diidentifikasi dalam 
pedoman ASEAN atau praktik terbaik 
regional lainnya. 

 
Indikator: 
5.5.1 Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan melalui pembakaran, selain dalam situasi khusus yang 

telah diidentifikasi dalam ‘Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on 
Zero Burning’ 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain. 

5.5.2 Apabila pembakaran digunakan dalam pembukaan lahan untuk penanaman ulang, harus tersedia 
bukti bahwa sebelumnya pembakaran terkontrol tersebut telah disetujui sebagaimana 
ditentukan dalam ‘Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning’ 2003, 
atau pedoman sejenis di kawasan lain. 

 

Pedoman: 
Pembakaran sebaiknya hanya digunakan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan 
penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling 
sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian 
yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga 
disesuaikan dengan ketetapan peraturan dalam perundang-undangan lingkungan nasional yang berlaku. 

Program pelatihan/ekstensi untuk petani penggarap yang terkait mungkin diperlukan. 

 
Untuk Interpretasi Nasional: 
Interpretasi nasional akan mengidentifikasi seluruh situasi khusus yang memungkinkan penggunaan 
metode pembakaran, misalnya dengan mengacu pada ‘Guidelines for the Implementation of the ASEAN 
Policy on Zero Burning’ 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain. 
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5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 

 
Mukadimah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana untuk mengurangi polusi 
dan emisi, termasuk gas rumah kaca, 
dikembangkan, diimplementasi dan 
dimonitor. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkomitmen untuk melaporkan emisi gas 
rumah kaca yang dihasilkan oleh operasional perusahaan. Namun, tetap disadari bahwa emisi-emisi 
yang signifikan tersebut tidak dapat dimonitor seluruhnya atau diukur dengan tepat dengan tingkat 
pengetahuan dan metodologi yang dimiliki sekarang. Disadari pula bahwa upaya untuk mengurangi atau 
meminimalkan emisi tidak selalu fisibel atau praktis. 

 
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkomitmen terhadap periode 
implementasi hingga akhir Desember 2016 untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam laporan 
ke RSPO, dan selanjutnya dalam laporan publik. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak 
sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lain dari 
RSPO. 

 

Indikator: 
5.6.1 Penilaian seluruh kegiatan polusi harus dilaksanakan, termasuk di dalamnya penilaian emisi 

dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair (lihat Kriteria 4.4). 
5.6.2 Emisi gas rumah kaca (GHG) dan polutan yang signifikan harus diidentifikasi, dan rencana untuk 

mengurangi atau meminimalkan emisi dan polutan tersebut harus diimplementasi. 
5.6.3 Sistem pemonitoran harus diimplementasi, dengan pelaporan reguler mengenai perkembangan 

emisi dan polutan signifikan dalam operasi perkebunan dan pabrik minyak sawit, dengan 
menggunakan alat ukur yang tepat. 

 
Pedoman Spesifik: 
Untuk 5.6.2: Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen- 
komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap konteks dan perubahan yang terjadi sebaiknya 
dapat dijustifikasi. 
Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat. 
Untuk 5.6.3 (GRK): Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah 
dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik 
penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemonitoran. 
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Untuk 5.6.3: Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pengusaha perkebunan akan mulai 
menilai, memonitor dan melaporkan emisi yang dihasilkan dari perubahan stok karbon dalam operasi 
mereka, dengan berbasis dasar pada penggunaan tanah pada November 2005. Periode implementasi 
untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8. 

 
Selama periode implementasi, laporan gas rumah kaca akan diberikan pada kelompok kerja RSPO 
yang relevan (terdiri dari seluruh kategori anggota) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk 
meninjau dan memperbaiki alat ukur, metodologi dan faktor emisi, sekaligus menghasilkan panduan 
tamabahan dalam proses tersebut. Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak 
diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan 
berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang 
dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon. 

 
PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, 
memonitor dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GHG). Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode 
alternatif selain PalmGHG harus mendemonstrasikan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk 
mendapatkan pengesahan. 

 
Pedoman: 
Apabila dimungkinkan secara praktis, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik 
untuk mengukur dan mengurangi emisi. Nasihat mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO. 

 



    

 

 
         Lampiran F-1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 
 Perkenalkan saya Desadri Muhammad, mahasiswa Teknik Industri UIN SUSKA Riau, 

Pekanbaru. Sedang melakukan penelitian di perusahaan bapak, penelitian ini berjudul Pengukuran 

Green Supply Chain Management dengan Model Green Supply Chain Operation Reference  

(GSCOR) berdasarkan Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil  (RSPO) di PKS Sei 

Garo. Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat berpartisipasi dengan memberikan jawaban 

pada instrumen ini. Saya berharap bacalah petunjuk pengisian dengan seksama sebelum 

memberikan jawaban. Berikanlah jawaban dengan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenaranya. 

Seluruh jawaban yang diberikan dijaga keamanan, kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk 

kepentingan akademis. 

Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT 

membalas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan banyak kebaikan. 

Pekanbaru,    Juni 2019 
 

    Desadri Muhammad 
Petunjuk pengisian : 

1. Sebelum memulai mengisi kuesioner, diharapkan responden untuk mengisi 

kolom identitas responden. 

2. Bacalah setiap pernyataan 

3. Isilah semua pernyataan dengan memilih satu diantara lima alternatif jawaban 

dengan cara (√) pada kolom yang tersedia. 

Skala penilaian pengisian kuesioner: 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

CB : Cukup Baik 

TB : Tidak Baik 

STB : Sangat Tidak Baik



    

 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Jabatan : 
Lama Bekerja : 
 
Petunjuk pengisian : Mohon untuk memberi tanda ceklis untuk setiap jawaban yang 

anda pilih 
SCOR No. Indikator SB B CB TB STB 

Plan 

1 
Tersedia Standard Operating 
Procedures (SOP) untuk perkebunan 
dan pabrik minyak sawit berkelanjutan.  

     

2 

Emisi gas rumah kaca (GHG) dan 
polutan yang signifikan harus 
diidentifikasi, dan rencana untuk 
mengurangi atau meminimalkan emisi 
dan polutan tersebut harus 
diimplementasi. 

     

3 

Strategi pendauran ulang nutrien limbah 
padat dan cair,  seperti penggunaan 
Empty Fruit Bunches (EFB) atau tandan 
kosong dan Palm Oil Mill Effluent 
(POME) atau limbah cair. 

     

4 
Penangangan limbah pabrik minyak 
sawit sesuai dengan tingkat yang 
disyaratkan. 

     

5 Kemampuan dalam penanganan limbah 
pastisida.      

6 
Analisis dampak lingkungan (Amdal) 
atau environmental impact assessment 
(EIA) harus didokumentasikan. 

     

7 
Seluruh bahan kimia dan wadahnya 
harus dibuang secara bertanggung 
jawab. 

     

8 

Pembuangan dan manajemen limbah 
untuk menghindari atau mengurangi 
polusi harus didokumentasi dan 
diimplementasi. 

     

9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil 
dan pengoptimalan energi terbarukan 
harus diimplementasi dan dimonitor. 

     

10 
Penggunaan air dalam pabrik minyak 
sawit per ton Fresh Fruit Bunches 
(FFB) harus dimonitor. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 

SCOR No. Indikator SB B CB TB STB 
 

11 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

     

12 

Penilaian seluruh kegiatan polusi harus 
dilaksanakan, termasuk di dalamnya 
penilaian emisi dalam bentuk gas, partikel 
dan limbah cair. 

     

13 

Pemonitoran secara berkala terhadap 
kualitas limbah, terutama Biochemical 
Oxygen Demand (BOD), harus sejalan 
dengan regulasi nasional. 

     

Source 

14 
Proses pengadaan kolaborasi pemikiran 
berbasis lingkungan dengan pemasok 
bahan baku 

     

15 
Pemilihan dan pengembangan pemasok 
bahan baku sesuai kriteria lingkungan 
(biaya, kualitas, dan etika) 

     

16 Pengadaan pelatihan tentang green 
operation      

Make 

17 
Pelaksanaan produksi dengan mereduksi 
penggunaan energi tidak terbarukan dan 
sesuai standar lingkungan 

     

18 Limbah terolah sesuai dengan peraturan 
pemerintah       

19 CPO yang dihasilkan memiliki rendemen 
sesuai dengan yang dipasok.      

20 Waktu produksi sesuai dengan yang 
ditargetkan.      

21 

Pemonitoran dengan pelaporan reguler 
mengenai perkembangan emisi dan polutan 
signifikan dalam operasi perkebunan dan 
pabrik minyak sawit, dengan menggunakan 
alat ukur yang tepat. 

     

22 Maksimasi penggunaan kembali dan daur 
ulang sumber daya.      

23 Minimasi dan penanganan limbah yang 
ditimbulkan akibat proses produksi.      

24 Proses pengolahan  mendapatkan sertifikat 
RSPO.      

Delivery 

25 Tansportasi yang ramah lingkungan      

26 Kepuasan pelanggan dari aspek lingkungan 
terhadap produk      

27 
Penanganan produk dalam pengiriman 
dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, 
sehingga terhindar dari kerusakan. 

     

Return 
28 Pemanfaatan limbah cair berupa Land 

Application (LA) untuk pemupukan.      

29 Pemanfaatan limbah padat sebagai 
pengganti bahan bakar fosil.       

 

 



    

 

KUESIONER PERBANDINGAN BERPASANGAN SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Usia   : 

Jenjang Pendidikan : 

Jenis Kelamin  : 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Angka-angka dibawah ini menunjukkan suatu perbandingan dari dua elemen 

pernyataan dengan skala kuantitatif 1 sampai 9 untuk menilai perbandingan tingkat 

intensitas kepentingan suatu elemen terhadap elemen yang lain dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Variabel  Nilai Perbandingan 
Kedua elemen sama penting 1 
Kedua elemen mendekati sama penting 2 
Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dari pada elemen yang lainnya 

3 

Elemen yang satu mendekati lebih 
penting daripada elemen yang lainnya  

4 

Elemen yang satu lebih penting 
daripada yang lainnya 

5 

Elemen yang satu mendekati sangat 
lebih penting daripada yang lainnya 

6 

Satu elemen jelas lebih penting 
daripada elemen lainnya 

7 

Satu elemen mutlak lebih penting 
daripada elemen lainnya 

8 

Satu elemen mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

9 

 

2. Keterangan Elemen proses Inti SCOR 

a. Plan (proses perencanaan) 

Merupakan proses-proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan 

secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan kebutuhan 

pengiriman, produksi dan pasokan secara optimal. 



    

 

 

 

b. Source (Proses pengadaan) 

Merupakan proses pembelian barang atau bahan baku yang bertujuan untuk 

memenuhi permintaan yang ada dan hubungan perusahaan dengan supplier 

c. Make (Proses produksi) 

Merupakan proses transformasi material atau bahan baku menjadi produk jadi 

untuk memenuhi permintaan aktual yang direncanakan. 

d. Deliver (Proses pengiriman) 

Merupakan proses-proses penyediaan produk jadi untuk memenuhi permintaan 

aktual ataupun yang direncanakan, mencakup manajemen pemesanan, 

manajemen transportasi, dan juga distribusi. 

e. Return (Proses pengembalian) 

Merupakan proses-proses yang diasosiakan dengan pengembalian dan 

penerimaan produk dengan kategori pengembalian produk 

 
3. Keterangan Dimensi Proses SCOR 

a. Reability (Kehandalan) 

b. Responsiveness (kecepatan dalam merespon) 

c. Flexibility (Fleksibel) 

d. Cost (Biaya) 

e. Asset (Aset) 

 

CONTOH PENGISIAN 

Berikan tanda silang (x) pada penilaian Bapak/Ibu pernyataan dibawa ini sesuai dengan 

petunjuk pengisian kuesioner ini. 

Contoh: 

Elemen Penilaian Elemen 

Plan 9 8 X 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Source 

Artinya bahwa kegiatan plan (perencanaan) jauh lebih penting dalam mengambil 

keputusan dibandingkan dengan kegiatan source (pengadaan) dengan intensitas 

kepentingan sebesar 7 (jauh lebih penting) 



    

 

 

 

 

1. Matrik Level 1 

a. Kegiatan Plan (Perencanaan) 
NjbvElemen Penilaian Elemen 

Plan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Source 

Plan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Make 

Plan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deliver 

Plan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Return 

 
b. Kegiatan Source (Pengadaan) 

NjbvElemen Penilaian Elemen 

Source 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Make 

Source 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deliver 

Source 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Return 

 
c. Kegiatan Make (Produksi) 

NjbvElemen Penilaian Elemen 

Make 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deliver 

Make 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Return 

 
b. Kegiatan Deliver (Pengiriman) 

NjbvElemen Penilaian Elemen 

Deliver 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Return 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

2. Matrik Level 2 

a. Dimensi (Plan) 
   Elemen Penilaian Elemen 

Reliability 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Responsiveness 

 
b. Dimensi (Source) 

     Elemen Penilaian Elemen 

Reliability 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reliability 

 
c. Dimensi (Make) 

Elemen Penilaian Elemen 

 Reliability 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Responsiveness 

Responsiveness 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flexibility 

Flexibility 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reliability 

 
d. Dimensi (Deliver)  

     Elemen Penilaian Elemen 

Responsiveness 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flexibility 

 
e. Dimensi (Return) 

     Elemen Penilaian Elemen 

Asset 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asset 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Key Performance Indikator (Reliability-Plan) (Lanjutan) 
      Elemen Penilaian Elemen 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 

Penangangan limbah pabrik minyak sawit 
sesuai dengan tingkat yang disyaratkan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemampuan dalam penanganan limbah pastisida. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau 
environmental impact assessment (EIA) harus 
didokumentasikan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang 
secara bertanggung jawab. 



    

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pembuangan dan manajemen limbah untuk 
menghindari atau mengurangi polusi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 

Kemampuan dalam penanganan limbah 
pastisida. 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau 
environmental impact assessment (EIA) harus 
didokumentasikan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang 
secara bertanggung jawab. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pembuangan dan manajemen limbah untuk 
menghindari atau mengurangi polusi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

 
a. Key Performance Indikator (Reliability-Plan) (Lanjutan) 

      Elemen Penilaian Elemen 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 

Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau 
environmental impact assessment (EIA) 
harus didokumentasikan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang 
secara bertanggung jawab. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pembuangan dan manajemen limbah untuk 
menghindari atau mengurangi polusi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 
Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus 
dibuang secara bertanggung jawab. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pembuangan dan manajemen limbah untuk 
menghindari atau mengurangi polusi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 



    

 

 
Pembuangan dan manajemen limbah untuk 
menghindari atau mengurangi polusi harus 
didokumentasi dan diimplementasi. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

 
a. Key Performance Indikator (Reliability-Plan) (Lanjutan) 

      Elemen Penilaian Elemen 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan 
pengoptimalan energi terbarukan harus 
diimplementasi dan dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton 
Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 
Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit 
per ton Fresh Fruit Bunches (FFB) harus 
dimonitor. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Terdapat bukti penarikan contoh tanah dan 
jaringan secara berkala untuk memonitor 
perubahan dalam status nutrien. 

 
a. Key Performance Indikator (Responsiveness -Plan) 

     Elemen Penilaian Elemen 
Penilaian seluruh kegiatan polusi harus 
dilaksanakan, termasuk di dalamnya 
penilaian emisi dalam bentuk gas, partikel 
dan limbah cair. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pemonitoran secara berkala terhadap kualitas 
limbah, terutama Biochemical Oxygen Demand 
(BOD), harus sejalan dengan regulasi nasional. 

 

b. Key Performance Indikator (Reliability -Source) 
     Elemen Penilaian Elemen 

Proses pengadaan kolaborasi pemikiran 
berbasis lingkungan dengan pemasok 
bahan baku 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Proses pengadaan kolaborasi pemikiran berbasis 
lingkungan dengan pemasok bahan baku 

 
c. Key Performance Indikator (Reliability-Make) 

     Elemen Penilaian Elemen 

Pelaksanaan produksi dengan mereduksi 
penggunaan energi tidak terbarukan dan 
sesuai standar lingkungan 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Limbah terolah sesuai dengan peraturan 
pemerintah  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CPO yang dihasilkan memiliki rendemen sesuai 
dengan yang dipasok. 

d.  Key Peformance indikator (Reliability-Make) (Lanjutan) 
     Elemen Penilaian Elemen 

Limbah terolah sesuai dengan peraturan 
pemerintah  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CPO yang dihasilkan memiliki rendemen sesuai 
dengan yang dipasok. 

 
d. Key Performance Indikator (Responsiveness -Make) 
     Elemen Penilaian Elemen 



    

 

Waktu produksi sesuai dengan yang 
ditargetkan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pemonitoran dengan pelaporan reguler mengenai 
perkembangan emisi dan polutan signifikan dalam 
operasi perkebunan dan pabrik minyak sawit, dengan 
menggunakan alat ukur yang tepat 

 
e. Key Performance Indikator (Flexibility-Make) 
     Elemen Penilaian Elemen 

Proses pengolahan  mendapatkan 
sertifikat RSPO. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses pengolahan  mendapatkan sertifikat RSPO. 

 
f. Key Performance Indikator (Responsiveness -Deliver) 
     Elemen Penilaian Elemen 

Tansportasi yang ramah lingkungan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tansportasi yang ramah lingkungan 

 
g. Key Performance Indikator (Flexibility -Deliver) 
     Elemen Penilaian Elemen 

Kepuasan pelanggan dari aspek 
lingkungan terhadap produk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Penanganan produk dalam pengiriman dilakukan 
sesuai dengan SOP yang ada, sehingga terhindar 
dari kerusakan. 

 
h. Key Performance Indikator (Asset -Return) 

     Elemen Penilaian Elemen 
Pemanfaatan limbah cair berupa Land 
Application (LA) untuk pemupukan. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemanfaatan limbah padat sebagai pengganti bahan 
bakar fosil. 

  



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    
 


