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PENGANTAR

Tanpa upaya mengubah tren yang ada, tujuan Perjanjian Paris tidak akan dapat dicapai. 
Deforestasi dan perubahan tata guna lahan yang telah terjadi selama ini dapat memicu 
kenaikan suhu 1,5°C pada tahun 2100, sekalipun dengan adanya pengurangan emisi bahan 
bakar fosil lainnya2 dan tanpa memperhitungkan dampak efek umpan balik yang tidak 
terduga, misalnya penggurunan hutan Amazon.  

Tekanan yang memicu terjadinya kerusakan ekosistem, termasuk produksi kayu, minyak 
sawit, ternak, dan kedelai yang tidak berkelanjutan, berkaitan erat dengan sistem keuangan. 
Deforestasi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan kekuatan lembaga 
keuangan yang mendukungnya. Meski demikian, masih terdapat peluang. Peralihan menuju 
ekonomi rendah karbon memerlukan investasi besar pada praktik pertanian berkelanjutan, 
dan hal ini hanya dapat disediakan oleh sektor keuangan.
Pengelolaan berbagai risiko dan peluang ini dalam portofolio pembiayaan yang menjangkau 
seluruh dunia perlu didukung oleh data yang andal dan konsisten. Kumpulan data CDP terkait 
hutan tahun 2020 merupakan alat paling komprehensif, yang mencakup pengungkapan oleh 
lebih dari 680 perusahaan dan 361 di antaranya mengungkapkan datanya kepada investor. 

Upaya yang begitu besar telah dilakukan untuk memastikan agar data tersebut sedapat 
mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam menentukan sampel perusahaan 
yang diminta, penilaian dan pemeringkatan hubungan 200 kegiatan industri dan rantai pasok 
terkait dengan deforestasi didasarkan pada potensi dampaknya terhadap hutan. Perusahaan 
yang diminta untuk melakukan pengungkapan adalah perusahaan yang datanya paling 
dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan hutan dalam proses pengambilan 
keputusannya. Misalnya, perusahaan makanan cepat saji diminta dan diharapkan untuk 
mengungkapkan empat komoditas utama secara menyeluruh.

Selain itu, poin data terkait perusahaan yang diminta selaras dengan harapan investor 
terhadap perusahaan yang dimilikinya, dan sejalan dengan pertanyaan utama yang 
diajukan oleh investor kepada direksi perusahaan tersebut. Dokumen ini membahas 
tentang keselarasan tersebut dan dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan dalam 
memanfaatkan kumpulan data mengenai hutan dari CDP sebaik-baiknya.

Ketika dunia bangkit kembali dari krisis COVID-19, terdapat peluang untuk melakukan berbagai hal 
secara berbeda dan mewujudkan ekonomi rendah karbon dan tanpa deforestasi. Investasi yang 
diberikan oleh sektor jasa keuangan akan berperan penting dalam menentukan cara melakukan 
pemulihan dan pembangunan kembali. Semakin baik kualitas data Lingkungan, Sosial, dan 
Tata Kelola (“ESG”), termasuk alat seperti kumpulan data hutan CDP, semakin lengkap pula 
kemampuannya dalam membantu upaya pembangunan dan pemulihan yang lebih baik. 

Morgan Gillespy
Global Director of Forests, CDP

Deforestasi masih terus berlangsung pada tahun 2020. 
Meskipun tingkat perekonomian global menurun drastis 
karena terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi akibat 
pandemi COVID-19, hasrat manusia untuk menguasai 
kekayaan alam terus bergelora. Kawasan Hutan Hujan 
Amazon di Brazil mengalami laju deforestasi tertinggi dalam 
sepuluh tahun terakhir dan semakin mendekati titik kritisnya. 
Para peneliti telah memperingatkan bahwa hutan ini berada 
di ambang peralihan dari hutan hujan dengan kanopi tertutup 
menjadi padang rumput terbuka1.

Morgan Gillespy 
Global Director of Forests, 
CDP

1. https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/05/amazon-near-tipping-point-of-switching-from-rainforest-to-savannah-study 
2. Mahowald, N. et al (2017) Are the impacts of land use on warming underestimated in climate policy? https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa836d 

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/05/amazon-near-tipping-point-of-switching-from-rainforest-to-savannah-study
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa836d
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Kami yakin upaya menghentikan deforestasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh 
investor dan masyarakat pada umumnya. Upaya mewujudkan komitmen nol deforestasi 
berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, mulai dari aksi 
iklim (SDG 13) hingga perlindungan keanekaragaman hayati (SDG 15) atau pengentasan 
kemiskinan dan kelaparan (SDG 1&2). Pengungkapan perusahaan melalui kuesioner 
hutan CDP menyediakan data yang dapat membantu kami untuk lebih memahami risiko 
terkait hutan dalam portofolio kami dan mengevaluasi perkembangan perusahaan dalam 
mewujudkan komitmen nol deforestasi. Informasi dari kumpulan data hutan CDP digunakan 
dalam analisis komparatif bisnis dan pemeringkatan ESG perusahaan dan juga akan 
digunakan untuk menghitung jejak karbon hutan kami. Informasi ini juga membentuk 
landasan bagi proses pelibatan yang produktif dengan perusahaan penerima investasi 
(investee) sehingga dapat memaksimalkan dampak kami. 

- BNP Paribas Asset Management

Deforestasi, yang merupakan faktor pendorong perubahan iklim dan hilangnya 
keanekaragaman hayati, adalah persoalan ESG utama bagi kami. Kuesioner Hutan CDP 
memungkinkan kami memahami cara perusahaan menilai risiko ini dan seperti apa rencana 
mereka dalam mengelolanya melalui kebijakan, pengawasan dan strategi, serta tata kelola. 
Dampak operasi dan rantai pasok perusahaan dapat dipahami secara lebih mendalam dengan 
adanya data terperinci pada tingkat lokasi dan jenis komoditas. Data tersebut mendorong 
proses pelibatan kami dengan perusahaan pada beberapa aspek tanggapan tertentu, 
sebagaimana kami mendorong perusahaan untuk melakukan upaya masing-masing dalam 
mengatasi persoalan global ini. Misalnya, kumpulan data CDP telah membantu kami menilai 
paparan terhadap kebakaran hutan regional dan memahami bagaimana performa perusahaan 
penyedia kebutuhan pokok konsumen dibandingkan targetnya. 

- Schroders

Sebagai faktor pendorong perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, 
deforestasi merupakan persoalan utama ESG bagi kami. Pengungkapan informasi 
dan perkembangan yang dapat diukur secara kuantitatif untuk mewujudkan komitmen 
menghapus deforestasi dari rantai pasok melalui kuesioner hutan CDP membantu kami 
dalam menilai kekuatan strategi iklim perusahaan. Kami juga menggunakan data ini dalam 
kegiatan pelibatan dengan mengidentifikasi subjek untuk diskusi atau perbaikan lebih lanjut 
dalam data yang diungkapkan yang kemudian kami bahas dengan perusahaan. Selain itu, 
kami secara terbuka menilai 138 perusahaan di sektor pangan dan pakaian berdasarkan 
kelengkapan pengungkapannya dalam situs web LGIM.

- Legal & General Investment Management
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Deforestasi merupakan persoalan ESG utama bagi kami mengingat deforestasi merupakan 
salah satu faktor pendorong perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. 
Pengungkapan informasi dan perkembangan yang dapat diukur secara kuantitatif untuk 
memenuhi komitmen yang tercantum dalam kuesioner hutan CDP membantu kami 
menentukan cara perusahaan mengelola risiko penting ini. Kami juga menggunakan data ini 
dalam kegiatan pelibatan dengan mengidentifikasi subjek untuk diskusi atau perbaikan lebih 
lanjut dalam data yang diungkapkan yang kemudian kami bahas dengan perusahaan.

- Boston Common Asset Management

Deforestasi merupakan persoalan utama ESG karena perlindungan dan pemulihan hutan 
serta ekosistem alam lainnya sangat penting dilakukan untuk menekan kenaikan suhu 1,5 
derajat Celsius pada Perjanjian Iklim Paris dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.

Kami bergantung pada pengungkapan data melalui Kuesioner Hutan CDP untuk membuat 
kumpulan data yang dapat dibandingkan dan dapat ditindaklanjuti demi menjalankan 
kebijakan investasi berkelanjutan untuk risiko komoditas lunak utama. Kesadaran akan 
perkembangan dan strategi perusahaan untuk mengurangi kegiatan deforestasi di seluruh 
rantai pasoknya merupakan fondasi utama bagi pendekatan pelibatan perusahaan yang 
produktif yang secara nyata dapat mengurangi hilangnya ekosistem hutan yang kritis.

Pengungkapan perusahaan melalui kuesioner hutan CDP memberi kami data sehingga 
kami dapat memahami tindakan yang diambil perusahaan dalam mengukur dan mengelola 
dampaknya terhadap hutan. Informasi dari kumpulan data hutan CDP digunakan dalam 
proses penentuan peringkat ESG perusahaan dan dalam proses pelibatan kami dengan 
perusahaan penerima investasi (investee).

- Storebrand
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MENGENAI PANDUAN INI

Untuk menciptakan strategi bisnis yang berketahanan dan kuat, dan untuk 
melancarkan peralihan menuju ekonomi rendah karbon dan nol deforestasi, pada 
tahun 2017 CDP dan Global Canopy menetapkan ekspektasi dan pertanyaan 
panduan untuk diajukan dalam diskusi lembaga keuangan dengan direksi dan 
tim manajemen perusahaan dalam rantai pasok komoditas lunak (lih. Panduan 
Lembaga Keuangan Komoditas Lunak3). 

Pada tahun 2020, CDP telah memperbarui ekspektasi dan pertanyaan ini agar lebih mencerminkan perkembangan di 
lapangan. Dokumen ini menunjukkan keselarasan ekspektasi dengan kuesioner hutan CDP 2020. Lembaga Keuangan 
dapat menggunakan panduan ini untuk menjawab pertanyaan dalam kumpulan data hutan CDP 2020 tentang 
pengungkapan perusahaan. 

3. https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/913/original/GC-Financial-Institution-Guidance-web.
pdf?1513331499 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/913/original/GC-Financial-Institution-Guidance-web.pdf?1513331499 
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/913/original/GC-Financial-Institution-Guidance-web.pdf?1513331499 
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Ekspektasi perusahaan
Menetapkan proses tata kelola direksi dan manajemen dengan jelas demi memastikan terlaksananya pengawasan risiko 
dan peluang terkait deforestasi serta terjadinya peralihan menuju rantai nilai komoditas lunak yang berkelanjutan.

TATA KELOLA

Pengawasan direksi

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Prosedur apa yang digunakan oleh 
direksi untuk memastikan agar 
direksi sepenuhnya memahami 
dampak deforestasi terhadap mitigasi 
perubahan iklim serta terhadap 
ketahanan pangan dan air di wilayah 
setempat?

{ Apakah direksi perusahaan memiliki 
komite yang secara resmi berfokus 
pada persoalan keberlanjutan, dan jika 
ya, apakah piagam komite ini memiliki 
rujukan mengenai deforestasi atau 
risiko terkait deforestasi?  

{ Apakah perusahaan mengaitkan 
kompensasi eksekutif dengan 
persoalan keberlanjutan termasuk 
deforestasi?

F4.1 Apakah terdapat pengawasan tingkat direksi atas masalah 
terkait hutan dalam organisasi Anda?

F4.1a
Identifikasi jabatan(-jabatan) (para) individu (jangan 
masukkan nama apa pun) pada direksi dengan tanggung 
jawab atas masalah terkait hutan.

F4.1b Berikan perincian lebih lanjut tentang pengawasan direksi 
akan masalah terkait hutan.

F4.1c
Mengapa tidak terdapat pengawasan tingkat direksi 
akan masalah terkait hutan dan apa rencana Anda untuk 
mengubahnya di masa mendatang?

F4.2
Berikan jabatan(-jabatan) atau komite(-komite) tingkat 
manajemen tertinggi dengan tanggung jawab atas masalah 
terkait hutan (jangan masukkan nama individu).

F4.3
Apakah Anda memberikan insentif kepada para kepala 
pejabat atau anggota direksi atas pengelolaan masalah 
terkait hutan?

F4.3a
Insentif apa yang diberikan kepada para kepala pejabat atau 
anggota direksi atas pengelolaan masalah terkait hutan 
(jangan masukkan nama individu)?
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Ekspektasi perusahaan
Mengembangkan kebijakan yang tersedia untuk umum guna menghentikan deforestasi yang timbul dari praktik bisnis. 
Komitmen harus terikat waktu dan memiliki tanggal batas akhir, mencegah hilangnya hutan alam dan ekosistem kaya 
karbon lainnya yang penting di dunia, melakukan upaya pemulihan dan/atau memberikan kompensasi jika terjadi 
deforestasi, serta melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat setempat. Harus ada kebijakan untuk semua 
komoditas yang diproduksi atau diperoleh dan berlaku untuk semua operasi bisnis, seluruh rantai pasok, dan semua 
wilayah penerima pasokan  atau wilayah produksi.

Kebijakan dan kekuatan strategi mitigasi perusahaan

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apakah perusahaan memiliki satu atau beberapa kebijakan komoditas 
tertentu untuk semua komoditas terkait risiko hutan yang  mana 
perusahaan terpapar?

{ Apakah kebijakan ini tersedia untuk umum dan mudah diakses, sehingga 
memungkinkan dilakukannya verifikasi independen?

{ Apakah perusahaan memiliki komitmen terikat waktu untuk menghentikan 
deforestasi dalam proses produksi/pembelian komoditas lunaknya? 
Apakah ada tonggak capaian sementara sehingga perkembangan dapat 
dipantau dan dilaporkan?

{ Apakah perusahaan memiliki komitmen untuk melindungi hutan alam dan 
ekosistem kaya karbon yang penting bagi dunia, misalnya kebijakan nol 
deforestasi atau nol konversi? 

{ Apakah tanggal batas akhir komitmen perusahaan ditetapkan, yang 
mana setelah tanggal batas akhir tersebut lahan yang terkait dengan 
deforestasi dan komoditas yang diproduksi di lahan tersebut dianggap 
tidak memenuhi kepatuhan?

{ Apakah perusahaan memiliki komitmen untuk menyediakan upaya 
pemulihan dan/atau kompensasi jika perusahaan menyebabkan terjadinya 
atau berkontribusi terhadap deforestasi?

{ Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang berkomitmen menghentikan 
deforestasi di kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau hutan 
dengan Stok Karbon Tinggi (HCS)? Apa saja proses yang dilaksanakan untuk 
mengidentifikasi dan memberi perlindungan pada kedua jenis hutan ini?

{ Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mengurangi emisi yang terkait 
dengan produksi dan pengadaan komoditas yang terkait risiko hutan?

{ Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas 
hak dan mata pencaharian masyarakat setempat, termasuk pelibatan 
seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh Persetujuan atas 
Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC), serta kebijakan 
terperinci mengenai hak pekerja (mis. penggunaan pekerja anak, praktik 
kerja paksa, kebebasan berserikat, dan prinsip lainnya dalam konvensi 
utama ILO dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)?

{ Apakah kebijakan perusahaan berlaku untuk semua unit bisnis dan 
seluruh rantai pasok?

{ Apakah kebijakan perusahaan berlaku untuk seluruh wilayah di mana 
komoditas diperoleh dan diproduksi? 

F4.5a
Pilih opsi yang dapat  
menjelaskan lingkup dan 
konten kebijakan Anda.

F4.5b

Apakah Anda memiliki 
kebijakan(-kebijakan) 
keberlanjutan yang spesifik 
untuk suatu komoditas? 
Apabila ya, pilih opsi yang 
paling menjelaskan lingkup 
dan kontennya.

F4.6

Apakah organisasi Anda 
telah membuat komitmen 
publik untuk mengurangi atau 
menghilangkan deforestasi 
dan/atau degradasi hutan dari 
kegiatan operasionalnya dan/
atau rantai pasokan?

F4.6a

Apakah organisasi Anda telah 
mendukung salah satu dari 
inisiatif berikut ini sebagai 
bagian dari komitmen 
publiknya untuk mengurangi 
atau menghilangkan 
deforestasi dan/atau 
degradasi hutan?

F4.6b

Berikan perincian tentang 
komitmen(-komitmen) 
publik Anda, termasuk 
penjelasan kriteria, cakupan, 
dan tindakan secara 
spesifik.
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Ekspektasi perusahaan
Mengintegrasikan pengelolaan risiko dan peluang deforestasi ke dalam strategi perusahaan dan memastikan agar model 
bisnis mampu bertahan dalam menghadapi perubahan risiko reputasi, operasional, dan legislatif terkait deforestasi.

STRATEGI

Pengelolaan risiko dan peluang

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apakah perusahaan memiliki strategi 
menyeluruh untuk mengatasi dampak 
langsung dan tidak langsung dari 
operasinya terhadap hutan?

{ Apa saja proses yang dimiliki oleh 
direksi untuk memastikan agar risiko 
dan peluang deforestasi dikelola 
melalui strategi perusahaan?

{ Bagaimana cara direksi memastikan 
agar strategi perusahaan cukup 
fleksibel dalam menghadapi berbagai 
risiko dan peluang yang terus berubah?

{ Apakah perusahaan pernah mengalami 
dampak merugikan yang berkaitan 
dengan deforestasi?

{ Apa jenis risiko dari deforestasi yang 
dihadapi perusahaan akibat komoditas 
yang diproduksi atau digunakannya? 
Apa tindakan yang dilakukan 
perusahaan untuk memitigasi risiko 
tersebut?

{ Apakah perusahaan melaporkan konflik 
sosial atau pengaduan yang ditujukan 
kepadanya, termasuk sengketa tanah, 
perburuhan, dan hak asasi manusia?

{ Apa peluang yang dapat diperoleh 
perusahaan dengan mengatasi 
deforestasi dan bagaimana cara 
perusahaan dalam mendapatkan 
peluang dimaksud?

F5.1
Apakah isu terkait hutan diintegrasikan ke dalam setiap 
aspek rencana usaha strategis jangka panjang Anda, dan 
apabila demikian bagaimana Anda mengintegrasikannya?

F1.6 Apakah organisasi Anda pernah mengalami dampak terkait 
hutan yang merugikan?

F1.6a
Jelaskan dampak terkait hutan yang merugikan yang dialami 
oleh organisasi Anda, tanggapan Anda terhadap dampak 
tersebut, dan dampak keuangan secara keseluruhan.

F3.1
Apakah Anda telah mengidentifikasi setiap risiko terkait 
hutan yang melekat dengan potensi dampak keuangan atau 
strategis yang substantif terhadap usaha Anda?

F3.1a Bagaimana organisasi Anda menetapkan dampak keuangan 
atau strategis yang substantif terhadap usaha Anda?

F3.1b

Untuk komoditas terkait risiko hutan yang Anda ungkapkan, 
berikan perincian risiko yang diidentifikasi dengan potensi 
dampak keuangan atau strategis yang substantif terhadap 
usaha Anda, dan tanggapan Anda terhadap risiko tersebut.

F3.1c
Mengapa organisasi Anda tidak mempertimbangkan bahwa 
dirinya terpapar risiko terkait hutan yang memiliki potensi 
dampak keuangan atau strategis yang substantif? 

F3.2
Apakah Anda telah mengidentifikasi setiap peluang terkait 
hutan yang memiliki potensi dampak keuangan atau 
strategis yang substantif terhadap usaha Anda?

F3.2a

Untuk komoditas terkait risiko hutan yang dipilih, berikan 
perincian peluang yang diidentifikasi yang memiliki potensi 
dampak keuangan atau strategis yang substantif terhadap 
usaha Anda.

F3.2b Mengapa organisasi Anda tidak menganggap bahwa 
pihaknya memiliki peluang terkait hutan?
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Ekspektasi perusahaan
Harus tersedia proses yang memadai untuk mengidentifikasi risiko langsung dan tidak langsung terkait deforestasi.

PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan risiko dan peluang

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apa saja mekanisme yang dimiliki 
direksi untuk memastikan agar 
risiko dan peluang deforestasi baik 
langsung maupun tidak langsung 
dapat diidentifikasi dan dipahami 
sepenuhnya? 

{ Secara spesifik, bagaimana cara 
menilai peluang dan risiko di tingkat 
perusahaan, aset, dan rantai pasok? 

{ Bagaimana cara perusahaan mem-
prioritaskan risiko dan peluang yang 
teridentifikasi?

F2.1 Apakah organisasi Anda melakukan penilaian risiko terkait 
hutan?

F2.1a Pilih opsi yang paling menjelaskan prosedur Anda untuk 
mengidentifikasi dan menilai risiko terkait hutan.

F2.1b
Yang mana dari masalah berikut ini yang dipertimbangkan 
dalam penilaian(-penilaian) risiko terkait hutan organisasi 
Anda?

F2.1c
Yang mana dari pemangku kepentingan berikut ini yang 
dipertimbangkan dalam penilaian risiko terkait hutan 
organisasi Anda?

F2.1d Mengapa organisasi Anda tidak melakukan penilaian risiko 
terkait hutan?
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Ekspektasi perusahaan
Memiliki kerangka pelaporan  yang mengukur perkembangan dalam penerapan kebijakan dan memungkinkan  
dilakukannya pelaporan secara publik minimal sekali setahun. Pengungkapan ini dapat dilakukan melalui laporan tahunan 
perusahaan dan situs web atau melalui platform yang membantu menetapkan standar informasi yang dilaporkan.

METRIK DAN TARGET

Transparansi dan pengungkapan

Pertanyaan bagi lembaga keuangan 
untuk diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apakah ada kerangka kerja 
yang jelas yang memungkinkan 
pelacakan terukur terhadap 
perkembangan upaya 
menghentikan deforestasi?

{ Jika ada, seberapa sering 
kerangka kerja ini diungkapkan 
dan apakah laporan ini tersedia 
untuk umum? 

{ Apakah perusahaan 
mengungkapkan perkembangan 
terukur mengenai ketertelusuran 
komoditas dan mengenai 
kesesuaian pemasok serta 
komoditas dengan kebijakan nol 
deforestasinya? 

{ Apakah perusahaan 
berkomitmen untuk 
meningkatkan proporsi 
komoditas yang diproduksi/
dibelinya yang ‘secara fisik’ 
bersertifikat dibanding 
menggunakan kredit untuk 
mengimbangi praktik yang tidak 
berkelanjutan?

{ Apakah perusahaan melaporkan 
perubahan tujuan dan tonggak 
pencapaian terkait perkem-
bangannya dalam mengurangi 
dampak deforestasi secara 
transparan?

{ Apakah perusahaan 
mengungkapkan semua anak 
perusahaan yang dimilikinya 
secara penuh ataupun sebagian, 
yang memproduksi atau 
menggunakan komoditas yang 
terkait risiko hutan?

F6.1

Apakah Anda memiliki target apa pun yang terikat oleh waktu 
dan dapat dikuantifikasi untuk meningkatkan produksi dan/atau 
konsumsi yang berkelanjutan dari komoditas(-komoditas) Anda yang 
diungkapkan selama tahun pelaporan?

F6.1a

Berikan perincian tentang target(-target) Anda yang terikat oleh 
waktu dan dapat dikuantifikasi untuk meningkatkan produksi dan/
atau konsumsi yang berkelanjutan dari komoditas(-komoditas) yang 
diungkapkan, serta kemajuan yang telah dilakukan.

F6.1b

Mengapa Anda tidak memiliki target(-target) untuk meningkatkan 
produksi dan/atau konsumsi yang berkelanjutan dari komoditas(-
komoditas) Anda yang diungkapkan dan apa rencana Anda untuk 
mengembangkannya di masa mendatang?

F4.4 Apakah organisasi Anda memasukkan informasi tentang tindakan 
terhadap risiko terkait hutan dalam laporan keuangan terbarunya?

F0.4

Pilih komoditas terkait risiko hutan yang Anda, atau tidak Anda, 
ungkapkan. Untuk setiap komoditas terkait risiko hutan yang dipilih, 
identifikasi tahap rantai pasokan yang paling mewakili bidang operasi 
organisasi Anda.

F0.5 Apakah ada bagian dari kegiatan operasional atau rantai pasokan 
Anda yang tidak dimasukkan dalam pengungkapan Anda.

F0.5a Identifikasi bagian dari kegiatan operasional atau rantai pasokan 
Anda yang tidak dimasukkan dalam pengungkapan Anda.

F1.1 Bagaimana organisasi Anda memproduksi, menggunakan atau 
menjual komoditas(-komoditas) Anda yang diungkapkan?

F1.2
Indikasikan persentase pendapatan organisasi Anda yang 
bergantung pada forest risk commodity yang diungkapkan pada 
tahun pelaporan ini.

F1.3
Berikan perincian tentang luas lahan yang Anda kendalikan dan/atau 
kelola yang digunakan untuk produksi komoditas(-komoditas) Anda 
yang diungkapkan?

F1.4
Berikan perincian tentang lahan yang Anda kendalikan dan/atau lahan 
yang Anda kelola namun tidak digunakan untuk produksi komoditas(-
komoditas) Anda yang diungkapkan pada tahun pelaporan.

F1.5a Ungkapkan data produksi dan/atau konsumsi Anda.

F1.5b
Untuk komoditas(-komoditas) Anda yang diungkapkan, tunjukkan 
persentase volume produksi/konsumsi yang diperoleh dari yurisdiksi 
asal nasional dan/atau subnasional.
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Ekspektasi perusahaan
Menyusun metode yang jelas bagi pelibatan pemasok dan verifikasi kepatuhan pemasok terhadap kebijakan dan 
komitmen perusahaan. Pendekatannya harus mencakup proses pemantauan berkala, protokol ketidakpatuhan 
pemasok dan rencana terikat waktu untuk kembali pada kepatuhan. Pendekatan berupa jaminan (mis. sertifikasi vs 
peningkatan ketertelusuran atau uji tuntas tambahan) harus disesuaikan dengan komoditas dan wilayah operasi bisnis 
dan sumber pasokannya. 

Pelaksanaan strategi

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apakah perusahaan menggunakan 
sertifikasi pihak ketiga sebagai 
cara agar praktik bisnisnya lebih 
berkelanjutan? 

{ Apakah perusahaan tengah 
meningkatkan proporsi komoditas yang 
diproduksi/dibelinya yang ‘secara fisik’ 
bersertifikat, dan bukan menggunakan 
kredit untuk mengimbangi praktik yang 
tidak berkelanjutan?

F6.3

Apakah Anda telah mengadopsi skema(-skema) sertifikasi 
pihak ketiga apa pun untuk komoditas(-komoditas) Anda 
yang diungkapkan? Indikasikan volume dan persentase 
produksi dan/atau konsumsi Anda yang disertifikasi.

{ Apakah perusahaan memiliki strategi 
untuk menelusuri asal komoditas? 

F6.2a
Berikan perincian tentang tingkat ketertelusuran yang dimiliki 
oleh organisasi Anda untuk komoditas(-komoditasnya) yang 
diungkapkan.

F6.2b

Mengapa Anda tidak memiliki sistem(-sistem) untuk 
menelusuri dan memantau asal komoditas(-komoditas) 
Anda yang diungkapkan dan apa rencana Anda untuk 
mengembangkannya di masa mendatang?
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METRIK DAN TARGET

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apa saja proses yang dilakukan untuk 
memantau kepatuhan pemasok 
terhadap kebijakan perusahaan? 
Seberapa sering pemantauan dan 
verifikasi kepatuhan dilakukan? 
Apa protokol untuk pemasok yang 
melanggar kepatuhan?

{ Apakah perusahaan menggunakan 
verifikasi pihak ketiga dan/atau 
melaksanakan audit internal guna 
menjamin dipatuhinya kebijakan? 

{ Apakah risiko deforestasi diper-
timbangkan pada proses seleksi 
pemasok? 

{ Apakah perusahaan membantu 
pemasok dalam meningkatkan 
kapasitasnya untuk mematuhi 
kebijakan terkait hutan dan peralihan 
dalam menghindari kegiatan 
deforestasi dengan memberikan 
dukungan keuangan, teknis, atau 
bantuan lainnya?

F6.4a

Berikan perincian tentang sistem tersebut, pendekatan yang 
digunakan untuk memantau kepatuhan, kemajuan secara 
kuantitatif, dan protokol ketidakpatuhan, dalam rangka 
mengimplementasi komitmen(-komitmen) tanpa konversi 
dan/atau deforestasi Anda.

F6.5a

Untuk komoditas(-komoditas) Anda yang diungkapkan, 
indikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) mana yang Anda 
gunakan untuk mengukur kepatuhan Anda sendiri terhadap 
Aturan Hutan Brasil dan kinerja Anda terhadap indikator(-
indikator) ini.

F6.5b

Untuk komoditas(-komoditas) Anda yang diungkapkan, 
indikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) mana yang 
Anda gunakan untuk mengukur kepatuhan pemasok Anda 
terhadap Aturan Hutan Brasil dan kinerja mereka terhadap 
indikator(-indikator) ini.

F6.6a

Untuk komoditas(-komoditas) Anda yang diungkapkan, 
indikasikan bagaimana Anda memastikan kepatuhan hukum 
terhadap peraturan hutan dan/atau standar yang bersifat 
wajib.

F6.7
Apakah Anda bekerja dengan petani (pekebun swadaya) 
untuk mendukung praktik pertanian yang baik dan untuk 
mengurangi deforestasi dan/atau konversi ekosistem alam?

F6.8

Apakah Anda bekerja dengan pemasok langsung Anda untuk 
mendukung dan meningkatkan kapasitas mereka untuk 
mematuhi kebijakan, komitmen terkait hutan Anda, dan 
persyaratan lainnya?

F6.9
Apakah Anda bekerja melampaui (para) pemasok tingkat 
pertama Anda untuk mengelola dan memitigasi risiko 
deforestasi?

F6.10
Apakah Anda berpartisipasi dalam kegiatan dan/atau inisiatif 
eksternal untuk mendorong implementasi kebijakan dan 
komitmen terkait hutan Anda?
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Ekspektasi perusahaan
Terlibat dalam proyek yang berfokus pada pemulihan dan perlindungan ekosistem.

Melaksanakan kegiatan pemulihan atau konservasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 
deforestasi atau konversi. Menunjukkan komitmen dan sikap proaktif dalam pengelolaan hutan. Pemulihan atau 
kompensasi tidak boleh digunakan untuk membenarkan atau membayar ganti rugi atas deforestasi atau konversi baru.

Pertanyaan bagi lembaga keuangan untuk 
diajukan kepada direksi Pertanyaan/poin data hutan CDP 2020

{ Apakah saat ini perusahaan tengah 
mendukung, melaksanakan, atau 
merencanakan pelaksanaan proyek 
pemulihan atau perlindungan 
ekosistem seperti reboisasi lahan atau 
menambah kawasan habitat yang 
dilindungi?

{ Jika ya, apakah keterlibatan 
perusahaan dalam proyek tersebut 
dilakukan karena persyaratan 
peraturan, sebagai bagian dari tindakan 
perbaikan atau untuk alasan lain?

{ Di mana, apa jenis, dan berapa luas 
lahan yang ingin dilindungi/dipulihkan 
pada proyek tersebut, dan berapa lama 
waktunya? 

{ Bagaimana proyek ini dan hasilnya 
akan dipantau untuk memastikan ke-
berhasilannya?

F6.11
Apakah organisasi Anda mendukung atau 
mengimplementasi proyek(-proyek) yang difokuskan pada 
pemulihan dan perlindungan ekosistem?

F6.11a
Berikan perincian tentang proyek(-proyek) Anda, termasuk 
besaran, durasi, dan frekuensi pemantauan. Harap sebutkan 
setiap hasil(-hasil) yang diukur.
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Pemberitahuan penting 

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan mencantumkan CDP sebagai sumbernya, akan tetapi tidak serta merta memberikan izin 
untuk mengemas ulang atau menjual kembali data yang dilaporkan kepada CDP. Jika hendak mengemas ulang atau menjual kembali isi laporan ini, 
Anda harus memperoleh izin dari CDP sebelum melakukannya.

CDP telah menyusun data dan analisis dalam laporan ini berdasarkan respons terhadap kuesioner hutan CDP 2020. CDP sama sekali tidak 
memberikan pernyataan atau jaminan (tegas ataupun tidak) mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang dimuat dalam 
laporan ini. Disarankan untuk tidak bertindak atas dasar informasi yang dimuat dalam publikasi ini jika tidak disertai oleh saran dari ahli/profesional 
yang terkait. Selama dimungkinkan oleh undang-undang, CDP tidak akan menerima atau mengambil kewajiban, tanggung jawab, atau tugas 
menangani segala konsekuensi yang timbul ketika Anda atau siapa saja bertindak, atau menahan diri untuk bertindak, berdasarkan informasi 
pada laporan ini atau atas setiap keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Semua informasi dan pendapat yang disajikan dalam 
laporan ini oleh CDP didasarkan pada penilaian saat ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan 
oleh faktor ekonomi, politik, industri, atau badan usaha tertentu. Komentar tamu, jika dicantumkan dalam laporan ini, merupakan pendapat dari 
masing-masing penulis, sehingga pencantumannya tidak dapat diartikan sebagai dukungan atas penulis tersebut. 

CDP, badan usaha atau perusahaan anggota yang menjadi afiliasinya, atau masing-masing pemangku kepentingan, anggota, mitra, ketua, 
direktur, petugas dan/atau karyawan dapat memiliki posisi atau pengaruh dalam sekuritas perusahaan yang dibahas dalam laporan ini. Sekuritas 
perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak dapat dijual di beberapa negara bagian atau negara tertentu, dan belum tentu sesuai 
untuk semua jenis investor mengingat nilai dan pendapatan yang dihasilkan dari sekuritas tersebut bersifat fluktuatif/berubah-ubah dan/atau 
terkena dampak negatif nilai tukar. 

CDP berarti CDP North America, Inc. sebuah organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)3 di AS, serta CDP Worldwide dengan nomor amal terdaftar 
1122330 dan entitas yang dijamin secara terbatas oleh pemiliknya (company limited by guarantee) dengan nomor 05013650 dan terdaftar di Inggris. 
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