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Tujuan dari panduan singkat ini

Dalam 100 tahun terakhir, 97% populasi harimau
Sumatra (Panthera tigris sumatrae) telah hilang.
Mereka adalah korban dari perburuan liar dan
konflik manusia-satwa liar, namun hilangnya habitat
merupakan ancaman utama bagi mereka. Selama
tahun 1990 hingga 2010, hutan di Sumatra telah
hilang sebanyak 40%, akibat perluasan perkebunan
kelapa sawit, yang mengancam kelangsungan hidup
harimau Sumatra hingga diperkirakan hanya tersisa
kurang dari 400 individu di alam.
Foto © Amie Stubbs/Nashville Zoo
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Panduan singkat ini disusun oleh kelompok
Komite Konservasi dan Keberlanjutan
Lingkungan WAZA untuk membantu
anggota WAZA memahami dan mendukung
Kesepakatan Bersama antara World
Association of Zoos and Aquariums (WAZA) /
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
mengenai pengadaan produk kelapa sawit
berkelanjutan. Dimana pun lokasi Lembaga
Konservasi atau besaran anggaran yang Anda
miliki, panduan ini berisi langkah sederhana
untuk membantu Anda memulai perubahan
cara pandang dan pengadaan produk kelapa
sawit.

Kontributor

Chelsea Wellmer
Tracey Gazibara
(Cheyenne Mountain Zoo)
Paula Cerdán
Gavrielle Kirk-Cohen
Valy Gourdon
(Kantor Eksekutif WAZA)
Kami juga menggunakan inspirasi dan
materi dari:
• The WAZA Short Guide: How to reduce
single-use plastic at your zoo or aquarium.
• The WAZA Short Guide: How to choose
responsibly sourced forest products at your
zoo or aquarium.
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Seorang wanita menjual buah kelapa sawit di Gabon.

Latar Belakang
Apa itu kelapa sawit?

Kelapa sawit atau minyak kelapa sawit adalah jenis
minyak nabati yang paling banyak digunakan di
seluruh dunia. Minyak tersebut dihasilkan dengan
cara memeras buah dari pohon kelapa sawit (Elaeis
guineensis dan Elaeis oleifera). Kelapa sawit relatif
terjangkau dan efisien, sehingga menjadi minyak
nabati yang paling banyak digunakan di seluruh
dunia – dan konsumsi global pun meningkat tajam.
Minyak kelapa sawit digunakan secara luas karena
manfaat dan sifatnya yang beragam, misalnya tidak
mudah beku pada suhu ruangan dan stabil pada
suhu tinggi, tahan terhadap oksidasi, tidak berbau
dan tidak berwarna sehingga produknya dapat
tetap terjaga dengan baik.
Meskipun merupakan tumbuhan asli Afrika,
kelapa sawit sudah dibawa ke Asia Tenggara sejak
pertengahan abad ke-18, dan Indonesia serta
Malaysia saat ini tercatat berkontribusi terhadap
84% pasokan minyak kelapa sawit di dunia (USDA,
2021). Jutaan keluarga bergantung pada sektor
kelapa sawit di negara tersebut. Di Malaysia, 4,5 juta
orang memiliki mata pencaharian yang berasal dari
produksi minyak kelapa sawit, sehingga berperan
krusial dalam mengurangi angka kemiskinan.
Namun keberadaan perkebunan kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan dalam skala besar akan

Foto © Nathalie van Vliet/Center for International Forestry
Research

merusak lingkungan, habitat dan berbagai spesies
yang menempati area tersebut.

Apa solusinya?
Memboikot kelapa sawit bukanlah solusi
jangka panjang.

Selama tahun 1980 dan 2020, produksi minyak
kelapa sawit global meningkat drastis dari 4,5 juta
ton (IUCN, 2018) ke 75 juta ton per tahun (RSPO,
2016).

Salah satu solusi yaitu dengan mendorong
produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan
yang tersertifikasi.
Memboikot kelapa sawit dan beralih ke minyak
nabati alternatif seperti minyak kanola/
rapeseed, minyak bunga matahari, minyak
kedelai, atau minyak kelapa akan membutuhkan
sekitar empat hingga sepuluh kali lahan
yang lebih luas dengan sumber daya, pupuk,
dan pestisida yang juga lebih besar. Sumber
daya yang lebih besar ini akan berdampak
pada deforestasi yang lebih besar dan akan
memperburuk kondisi ekosistem, satwa liar, dan
habitat mereka, khususnya di wilayah tropis.

Kelapa sawit terkandung di hampir 50% produk
yang anda beli dari toko, termasuk makanan
kemasan, sampo, cokelat, kosmetik, pakan hewan,
dan produk kebersihan. Ada sekitar setengah
penduduk dunia, terutama di Asia dan Afrika, yang
bergantung pada minyak kelapa sawit sebagai
kebutuhan dapur yang mereka pilih.
Seiring pertumbuhan populasi global, permintaan
produk kelapa sawit diperkirakan akan terus
meningkat sebesar 1,7% per tahun hingga
2050. Perluasan lahan kelapa sawit mendorong
terjadinya deforestasi (IUCN, 2018). terutama
di Asia Tenggara, yang saat ini juga merambah
Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika.

Jika minyak kelapa sawit diproduksi secara
berkelanjutan dengan melindungi hutan hujan
tropis, flora dan fauna, seluruh pekerja serta
penduduk lokal, maka minyak kelapa sawit
dapat menjadi minyak nabati yang paling
ramah lingkungan untuk konsumsi skala besar.

Kerusakan hutan tropis akibat kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan menyebabkan terjadinya
emisi gas rumah kaca, kabut asap tebal, polusi
air, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan
membahayakan konservasi satwa liar di beberapa
wilayah yang kaya akan biodiversitas.

Buah kelapa sawit yang dipanen dari perkebunan
kelapa sawit di Koperasi Bina Tani Muara Kaman Ulu,
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia.
Foto © Ricky Martin/Center for
International Forestry Research
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Saat diproduksi secara berkelanjutan, kelapa sawit
adalah opsi yang paling efisien dan terjangkau, dengan
kebutuhan lahan, pestisida, dan pupuk yang lebih sedikit
dari alternatif minyak lainnya. © WAZA

Penting untuk diketahui bahwa mayoritas
suara untuk memboikot kelapa sawit muncul
dari negara-negara barat di Eropa, Australia/
Selandia Baru, dan Amerika Utara. Mereka
mengimpor kelapa sawit, namun nilai dan/
atau konsumsi skala besar berasal dari
empat negara lain – Indonesia, Malaysia,
India, dan China. Jika negara-negara barat
memboikot kelapa sawit secara bersama,
kebutuhan pasar terhadap kelapa sawit
yang tidak berkelanjutan akan tetap ada.
Ini menggambarkan pentingnya perubahan
permintaan pasar menuju kelapa sawit
berkelanjutan.
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Siapa yang menentukan kelapa
sawit yang berkelanjutan?

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), adalah
organisasi nirlaba beranggotakan seluruh pihak
terkait di dalam industri kelapa sawit termasuk
produsen minyak kelapa sawit, prosesor atau
pedagang, pabrik produsen kebutuhan rumah
tangga, ritel, bank/investor, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat di bidang lingkungan dan sosial,
yang menjadi standar terbaik untuk sertifikasi
minyak kelapa sawit berkelanjutan.
RSPO memiliki Prinsip & Kriteria (P&C) dinamis
yang menjadi panduan untuk menentukan apakah
minyak kelapa sawit bersifat berkelanjutan atau
tidak. Prinsip & Kriteria tersebut mencakup
39 kriteria dalam 7 prinsip yang disetujui oleh
anggota RSPO. Mereka fokus pada Masyarakat,
Kesejahteraan, dan Lingkungan.

“

Ketika Anda paham dampak bencana
yang ditimbulkan oleh kelapa sawit
terhadap biodiversitas dari perspektif
global, tidak pernah ada solusi yang
sederhana. Sebagian penduduk dunia
menggunakan minyak kelapa sawit
pada makanan yang mereka konsumsi,
sehingga jika dilarang atau diboikot,
maka minyak lain dengan kebutuhan
lahan yang lebih luas akan mendominasi.
Minyak kelapa sawit perlu tetap
digunakan, dan dibutuhkan aksi terpadu
agar produksi minyak kelapa sawit lebih
berkelanjutan, dengan memastikan
seluruh pihak – Pemerintah, produsen,
dan rantai pemasok – memperhatikan
komitmen keberlanjutan lingkungan.
- Inger Andersen,

Direktur Jenderal IUCN Periode 2015-2019
Dikutip dari IUCN News (Paris, 26 Juni 2018)
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Meskipun terdapat standar pemerintah yang berlaku di suatu
negara, misalnya skema sertifikasi Malaysian Sustainable
Palm Oil (MSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),
kami yakin bahwa RSPO adalah skema sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan yang paling kuat yang ada saat ini.

Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO)
RSPO iadalah organisasi nirlaba internasional yang
berdedikasi untuk mendorong produksi kelapa
sawit berkelanjutan secara bertanggungjawab.
Skema sertifikasi RSPO menerapkan standar tertinggi
untuk produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit.
Produk yang dibuat dengan minyak kelapa sawit
berkelanjutan yang disertifikasi RSPO (CSPO) dapat dibeli
dari perusahaan yang tersertifikasi RSPO, dari perusahaan
yang menggunakan rantai pemasok yang tersertifikasi
RSPO, atau dapat diidentifikasi dari label RSPO.
RSPO membangun suatu sistem pelabelan produk yang
memungkinkan masyarakat mengidentifikasi produk
berbahan baku minyak kelapa sawit yang berkelanjutan
dengan mudah.
Ada tiga tingkatan label merk dagang yang berbeda.
“Certified” adalah untuk minyak kelapa sawit dengan
identitas yang masih asli (Identity Preserved) dan
minyak kelapa sawit yang sudah tersendiri (Segregated),
“Mixed” adalah untuk produk kelapa sawit yang sudah
tercampur dengan berbagai jenis bahan lain (Mass
Balance), dan “Credits” untuk produk kelapa sawit yang
Dipesan dan Diklaim (Book and Claim).

Penjelasan
rantai pasokan
minyak kelapa
sawit dapat
dilihat pada
halaman 14
dokumen ini.

Apa harapan WAZA terhadap RSPO?
Meskipun panduan ini mengakui bahwa Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah skema
sertifikasi yang paling komprehensif dan diakui saat
ini, namun berbagai perbaikan masih harus tetap
dilakukan. Sebagai Lembaga Konservasi, kita dapat
berperan signifikan mendorong industri kelapa sawit
ke arah yang tepat.
Kita berperan penting mendukung RSPO, namun
juga mendorong berbagai perbaikan di dalam
RSPO jika diperlukan.
Standar RSPO meningkat signifikan di tahun 2018
dengan terbitnya Prinsip & Kriteria baru. Namun
RSPO adalah standar sertifikasi yang bersifat
sukarela berisi seluruh pemangku kepentingan
sehingga tidak dapat ditetapkan dengan cepat dan
memiliki tantangan tersendiri. Untuk mencapai
target kolektif membuat prinsip & kriteria kelapa
sawit berkelanjutan merupakan perjalanan yang
memerlukan upaya kolaboratif dari banyak organisasi
untuk mendorong RSPO ke tingkat lebih baik.
Beberapa organisasi kontributor dalam panduan ini
merupakan anggota RSPO untuk mendukung target
dari LSM lingkungan, termasuk ekosistem dan satwa
yang mereka lindungi. Kontributor lainnya bekerja
dari luar RSPO dan mendukung upaya tersebut
secara cermat.

Bagaimanapun juga, kita yakin bahwa RSPO memiliki
standar tinggi, dan kita akan terus mendukung jika
komitmen perlindungan biodiversitas dan lingkungan
terus berada pada garda terdepan dalam kinerja RSPO.
Selain memastikan bahwa Prinsip & Kriteria yang
disusun tahun 2018 diikuti oleh anggotanya, kita
berharap RSPO untuk:
1. Meningkatkan standar sertifikasi dengan
mendorong manajemen dan monitoring
kawasan konservasi, mencakup spesies dan
populasinya.
2. Meningkatkan sistem sertifikasi sehingga audit
yang dilakukan tidak hanya fokus pada aksi yang
dilakukan namun juga fokus pada dampak atau
luaran dari aksi tersebut.
3. Mengembangkan suatu pendekatan baru untuk
mengukur biodiversitas yang ada di suatu area
perkebunan yang berkelanjutan.
4. Secara aktif memantau anggotanya jika ada
pelanggaran terhadap standar RSPO dan
bertindak sesuai pelanggaran yang ditemukan.
Dari pihak WAZA, kami berdedikasi membantu
RSPO sebagai tenaga ahli di bidang biodiversitas dan
satwa serta sebagai sarana edukasi yang mampu
menjangkau jutaan pengunjung per tahun untuk
mendukung tujuan bersama yaitu kelapa sawit
berkelanjutan.

Kangguru pohon (Dendrolagus sp.) hidup di hutan hujan dataran rendah dan
pegunungan di Papua Barat, Papua Nugini, dan ujung utara Queensland, Australia.
Hilangnya habitat akibat kerusakan hutan, penebangan pohon, atau konversi lahan
ke tanaman kopi, sawah, atau kelapa sawit telah menjadi ancaman utama bagi
kelangsungan hidup mereka.
Foto © Amie Hindson/Zoos Victoria
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Satwa yang terdampak oleh kelapa sawit yang tidak berkelanjutan
Kelapa sawit, suatu jenis pohon yang
memproduksi buah yang diolah menjadi
minyak kelapa sawit, tumbuh subur di iklim
tropis sepanjang ekuator yang juga menjadi
rumah dan pusat biodiversitas terkaya di
Bumi, dengan jutaan jenis flora dan fauna.

Berdasarkan IUCN, perluasan perkebunan kelapa sawit berdampak pada 54% mamalia dan
64% burung yang terancam punah secara global. Gambar berikut menunjukkan sebagian
dari banyak jenis satwa yang terdampak oleh kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.

Peran lembaga konservasi

Kungkang leher cokelat
berjari tiga
Foto © Henry Lien

Enggang papan

Foto © Angad Achappa

Simpanse

Foto © Jean-Marc Astesana

Katak panah beracun
Foto © Brian Gratwicke

Gajah Asia

Foto © Zachi Evenor

Kuda nil kerdil

Foto © Alex Kantorovich

Harimau Malaya
Foto © Bernard Spragg

Okapi
Anteater raksasa

Negara produsen kelapa sawit

Foto © Evelyn Aguilera

Foto © Cheyenne
Mountain Zoo

Orangutan

Foto © Carrie P

Sanca hijau

Foto © Yu-Chuan Chen

Lembaga konservasi menyediakan
hubungan secara langsung antara satwa
yang ada di institusi mereka dengan satwa
di alam. Lembaga konservasi merupakan
sektor terbaik untuk mengedukasi
masyarakat dan pihak swasta terkait hal
yang dapat dilakukan untuk melestarikan
satwa liar dan habitatnya. Perlu dipahami
bahwa kita perlu bekerja secara kolektif
untuk mendukung pentingnya kelapa sawit
berkelanjutan yang tersertifikasi.

Pada November 2017,
World Association of Zoos
and Aquariums (WAZA)
menandatangani Perjanjian
Kerjasama (MoU) dengan
Roundtable on Sustainable Palm
Oil (RSPO). MoU berisi tujuh
daftar target spesifik, yang
empat di antaranya merupakan
tanggung jawab WAZA dan
anggotanya.

Area tropis di sepanjang garis khatulistiwa
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MoU WAZA/RSPO mencakup
empat target kunci:
mendorong partisipasi anggotanya
1 WAZA
untuk memberi masukan teknis agar

meningkatkan indikator dan kriteria
lingkungan keberlanjutan dalam skema
sertifikasi RSPO, khususnya terkait
tanggung jawab lingkungan dan konservasi
biodiversitas dalam jejaring kerja WAZA;

memimpin koalisi lembaga
2 WAZA
konservasi untuk mendorong kepedulian

terhadap produk dan konsumsi minyak
kelapa sawit berkelanjutan yang
tersertifikasi (CSPO) bagi masyarakat
umum. Kampanye penyadartahuan ini
dilakukan oleh setidaknya 50% anggota
WAZA pada tahun 2023 atau oleh seluruh
lembaga konservasi yang memiliki satwa
koleksi karismatik yang terdampak negatif
oleh perkebunan kelapa sawit yang tidak
berkelanjutan pada tahun 2023;

anggota WAZA berkomitmen hanya
3 50%
menggunakan produk CSPO yang dijual,

dibeli, dan dikonsumsi pada tahun 2023;
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Partisipasi WAZA dalam Kelompok
Kerja Biodiversitas dan Area Konservasi
Bernilai Tinggi RSPO sebagai anggota
undangan sebagaimana diperlukan, untuk
memberikan informasi proyek konservasi
in-situ potensial dan untuk memberikan
informasi di tingkat lokal guna membantu
pengambilan keputusan dalam kelompok.
Anda dapat membaca MoU lengkap disini

Implementasi kebijakan
institusi terkait pengadaan
produk kelapa sawit
berkelanjutan

Studi Kasus

sTiger Trek di Taronga: Memberdayakan
konsumen untuk menyelamatkan
harimau Sumatra dari kepunahan

Pengembangan kebijakan institusi atau pernyataan
sikap mengenai kelapa sawit berkelanjutan
memberikan arahan instruksi dan informasi yang
jelas bagi para staf saat berupaya mengubah
pengadaan produk dari pihak pemasok sesuai
komitmen terhadap kelapa sawit berkelanjutan.
Kebijakan tersebut membantu memberikan
informasi dan panduan yang jelas serta akan
membantu anggota WAZA turut bertanggungjawab
memenuhi target MoU dengan RSPO.

Taronga Conservation Society Australia | Australia

Di Taronga, kami bertanggungjawab menyampaikan
cerita dan pesan mewakili satwa liar. Begitupun dengan
area peragaan harimau Sumatra di Taronga, Tiger Trek,
yang dibangun agar setiap penduduk Australia dapat
melakukan suatu hal untuk perlindungan harimau
Sumatra.
Pengalaman yang belum ada sebelumnya dan sedang
kita lakukan adalah dengan membangun pesawat
simulasi perjalanan ke Taman Nasional Way Kambas
di Sumatra, Indonesia, agar pengunjung terhubung
dengan harimau Sumatra. Pengunjung seolah-olah
masuk ke taman nasional dan belajar berbagai hal
tentang deforestasi dan dampaknya terhadap satwa
liar, sambil mempelajari solusi apa saja yang dapat
dilakukan dengan kelapa sawit berkelanjutan yang
tersertifikasi. Pengunjung lalu dapat melanjutkan
perjalanan ke supermarket interaktif, Choice Mart,
berisi lebih dari 30 produk dan merk favorit dan terbaik
di Australia.

Akan sangat penting jika kita paham peraturan
yang berlaku di tingkat lokal, regional atau
nasional mengenai kelapa sawit. Dengan
menyesuaikan kebijakan di tingkat lokal atau
nasional maka implementasi akan lebih mudah.
Contoh dokumen kebijakan terkait kelapa sawit
berkelanjutan akan tersedia di akhir Panduan
ini. Kami menghimbau setiap institusi untuk
mengadaptasi kebijakan yang relevan dan efektif
sesuai konteks masing-masing.
Studi tahun 2017 oleh TamarisTurizo dkk., menunjukkan bahwa
hilangnya habitat akibat perkebunan
kelapa sawit skala industri yang
tidak berkelanjutan diikuti oleh
serangkaian kepunahan lokal
dari berbagai jenis burung seperti
kolibri paruh putih (Eutoxeres
aquila) di wilayah Orinoquía di
Kolombia, karena tingginya densitas
perkebunan kelapa sawit.
Foto © Charlie Jackson

<LC>

Atas: Area peragaan harimau Sumatra Tiger Trek
Tengah: Pesawat simulasi perjalanan ke Indonesia
Bawah: Supermarket interaktif untuk
memberdayakan pengunjung dan berinteraksi
dengan perusahaan.

Melalui kampanye “Raise Your Palm” atau “Angkat
Tanganmu”, pengunjung membantu menyelamatkan
harimau Sumatra menggunakan aplikasi interaktif
dengan memilih produk ke dalam keranjang belanja
mereka, mencari tahu berapa skor yang mereka dapat
dari pilihan produk kelapa sawit berkelanjutan dan
mengirim surel ke perusahaan untuk mendorong
mereka menggunakan 100% produk kelapa sawit yang
tersertifikasi dan berterima kasih kepada perusahaan
yang sudah membuat perubahan.
Lebih dari dua juta pengunjung melakukan hal tersebut,
dan lebih dari 130.000 surel dikirim ke 11 perusahaan.

Foto © Taronga Zoo
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Seorang petani
menunjukkan buah
kelapa sawit di Pachiza,
San Martin, Perú.
Foto © Juan Carlos
Huayllapuma/Center for
International Forestry
Research

Contoh dokumen
kebijakan bagi LK Anda
Kebijakan Pengadaan Produk Kelapa Sawit
Berkelanjutan
(tambahkan nama dan logo LK Anda)
Tujuan
Mencakup pendahuluan tentang kelapa sawit
dan dampak bagi lingkungan saat diproduksi
secara tidak berkelanjutan. Penting untuk
menjelaskan perbedaan kelapa sawit yang tidak
berkelanjutan dan yang berkelanjutan. Kaitkan
isu tersebut dengan satwa di LK Anda yang
populasinya terancam oleh kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan untuk mengaitkan informasi
mengenai topik tersebut dan alasan LK Anda
terlibat. Jawab pertanyaan berikut: “Mengapa kita
perlu kebijakan kelapa sawit berkelanjutan?”
Keterlibatan LK Anda dapat mencakup kampanye
lain yang sudah atau sedang berjalan untuk
mendukung kelapa sawit berkelanjutan. Jika
relevan, cantumkan juga referensi panduan praktis,
peraturan perundangan atau norma sosial lain. Lalu
tuliskan tujuan yang jelas terhadap kebijakan ini.
Contohnya, tujuan dari Kebijakan Kelapa Sawit
Berkelanjutan adalah untuk:
• Memberikan panduan agar tercipta konsistensi
dan kontrol dengan para pemasok produk agar
dapat turut berkomitmen untuk kelapa sawit
berkelanjutan;
• Menunjukkan akuntabilitas dan suatu panduan
praktis;
• Memberikan panduan pengadaan produk
kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem
kontrak, ritel, kemitraan, dan kampanye;
• Memastikan pesan konsisten bagi staf dan
pengunjung;
• Mendukung MoU WAZA dan RSPO.
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Tanggung Jawab
Jelaskan siapa pihak yang mengawasi kebijakan
ini dan memastikan seluruh sumber daya yang
ada ikut andil dalam pelaksanaannya. Staf mana
saja yang akan terlibat mengawasi pelaksanaan
kebijakan ini dan bagaimana mereka memastikan
target tercapai?
Ruang Lingkup & Kepatuhan
Mencakup kontrol apa saja yang dimiliki oleh LK
Anda. Anda mungkin perlu menjelaskan batasan
yang ada. Tidak semua LK memiliki kontrol terhadap
keseluruhan area (misalnya toko atau restoran dari
pihak luar) – jelaskan di bagian mana saja Anda
memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan,
atau dimana saja Anda dapat memiliki pengaruh.
Jelaskan juga siapa saja di LK Anda yang harus
mematuhi kebijakan tersebut, misalnya staf, relawan
dan kontraktor. Jika Anda adalah pemilik lahan, Anda
dapat mencakup klausa mengenai penggunaan
produk kelapa sawit berkelanjutan
Sasaran
Tuliskan sasaran Anda dan bagaimana kebijakan ini
mendukung implementasi dan perkembangan dari
strategi atau kebijakan LK lainnya.
Contohnya, Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan
ini dibutuhkan untuk mendukung implementasi dari
strategi atau kebijakan [nama organisasi] terkait:
• Keberlanjutan Lingkungan
• Pengadaan Barang secara Berkelanjutan
• Perlindungan Lingkungan
• Kegiatan Tim yang terkait Keberlanjutan Lingkungan
Rencana Tenggat Waktu
Mencakup perencanaan dengan tenggat waktu
yang jelas sebagai suatu target untuk mencapai
tujuan. Misalnya, pada tanggal XX kita sudah akan
melakukan...
Referensi
Tuliskan referensi atau materi bacaan lanjutan jika
diperlukan.
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Definisi
Sebaiknya ada kolom “Definisi” di dalam kebijakan
Anda untuk memberi kejelasan mengenai definisi dari
setiap kata kunci atau istilah yang digunakan. Berikut
adalah beberapa contoh yang dapat digunakan,
namun Anda juga dapat menyesuaikannya dengan
konteks di tingkat regional/institusi.
HCV: High Conservation Value (area konservasi bernilai
tinggi) – suatu area dengan nilai penting yang tinggi dan
kritis, berdasarkan lingkungan, sosio ekonomi, budaya,
biodiversitas dan/atau lanskap; termasuk dalam kriteria
kehutanan yang berkelanjutan tahun 1999 (FSC, Forest
Stewardship Council).
HCS: High Carbon Stock (stok karbon tinggi) – stok
karbon adalah jumlah karbon yang tersimpan di suatu
area tertentu (misalnya di hutan atau lahan gambut).
Area daratan stok karbon tinggi adalah daratan dengan
35 ton karbon dalam biomassa tanah.
RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil – suatu
organisasi nirlaba yang menyatukan berbagai pemangku
kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit:
produsen kelapa sawit, prosesor atau pedagang, pabrik
produsen kebutuhan rumah tangga, ritel, bank/investor,
dan LSM di bidang lingkungan dan sosial. RSPO
menyusun seperangkat kriteria lingkungan dan sosial
dimana perusahaan dan para petani harus mematuhinya
agar dapat memproduksi kelapa sawit berkelanjutan
yang tersertifikasi.
CSPO: Certified Sustainable Palm Oil (kelapa sawit
berkelanjutan yang tersertifikasi) – kelapa sawit yang
ditanam dan tumbuh di perkebunan yang sudah dikelola
dan disertifikasi berdasarkan Prinsip & Kriteria Roundtable
on Sustainable Palm Oil.
P&C: Principles & Criteria (Prinsip & Kriteria) – RSPO
menyusun seperangkat standar yang menjelaskan
praktik produksi kelapa sawit berkelanjutan. Standar ini
mencakup kebutuhan legal, ekonomi, lingkungan dan
sosial dari proses produksi kelapa sawit berkelanjutan.
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Mekanisme Sertifikasi RSPO
Book & Claim/Credits (Pesan & Klaim/
Kredit): menyediakan sertifikat yang dapat
diperjualbelikan untuk kelapa sawit RSPO yang
tersertifikasi dengan basis pasokan kelapa sawit.
Basis pasokan ini selanjutnya dapat menawarkan
sertifikat pada sistem transaksi berbasis website
ke pengguna akhir yang mendukung sejumlah
volume spesifik dari kelapa sawit tersertifikasi
RSPO dan/atau turunannya. Ini adalah
mekanisme yang tidak terlalu ketat, namun dapat
dimulai dengan mudah melalui transaksi web
dalam satu hari.
Mass Balance (Keseimbangan Massal): rantai
pasokan fisik. Secara administratif memantau
perdagangan kelapa sawit berkelanjutan yang
tersertifikasi RSPO dan turunannya di sepanjang
rantai pasokan, dan merupakan solusi sementara
hingga kelapa sawit berkelanjutan menjadi isu
utama. Sistem “Mass Balance” memungkinkan
CSPO dicampur dengan kelapa sawit konvensional
pada berbagai tahap proses rantai pasokan
dimana kuantitas perusahaan dapat terkontrol.
Segregated (Pemisahan): rantai pasokan fisik.
Menjamin bahwa kelapa sawit berkelanjutan
yang tersertifikasi RSPO dan turunannya yang
didistribusikan ke pengguna akhir hanya berasal
dari sumber yang tersertifikasi RSPO 100%.
Namun mungkin juga mencampur dengan
CSPO yang berasal dari perkebunan lain yang
tersertifikasi sehingga sulit mengidentifikasi
sumber tunggal yang asli.
Identity Preserved (Identitas yang Tidak
Berubah): rantai pasokan fisik. Sistem ini menjamin
bahwa CSPO dan turunan yang didistribusikan ke
pengguna akhir dapat diidentifikasi hingga pabrik
yang spesifik hingga basis pasokannya. serta
terpisah secara fisik dari sumber kelapa sawit lain
di sepanjang rantai pasokan. Ini adalah mekanisme
yang paling ketat.
Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
https://rspo.org/certification/supply-chains
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Mengubah konsumen dan
perusahaan ke kelapa
sawit berkelanjutan
Cheyenne Mountain Zoo | Amerika Serikat

Di Cheyenne Mountain Zoo, kami fokus di tiga
area: edukasi pengunjung mengenai pentingnya
kelapa sawit berkelanjutan yang tersertifikasi
RSPO, mendorong perusahaan berkomitmen
menggunakan produk kelapa sawit berkelanjutan
dengan bergabung dalam RSPO, dan membantu
organisasi lain memulai program edukasi mereka
mengenai kelapa sawit berkelanjutan.
Di area peragaan primata, terdapat papan
informasi yang menjelaskan tentang kelapa
sawit serta toko tiruan dengan berbagai produk
perusahaan yang berkomitmen pada kelapa sawit
berkelanjutan. Hal ini membantu pengunjung
memahami bahwa berbagai jenis produk yang
dibeli dapat berpengaruh pada satwa di alam
dan mendorong perhatian pengunjung pada
perusahaan yang ikut mendukung.
Agar pengunjung paham aksi konservasi apa saja
yang dapat mereka lakukan untuk mendukung
kelapa sawit berkelanjutan, kami mengembangkan
suatu aplikasi panduan belanja produk kelapa
sawit berkelanjutan. Konsumen dapat memindai
barcode produk yang mereka ingin beli dan aplikasi
tersebut akan menunjukkan apakah perusahaan
produsen produk tersebut adalah anggota RSPO
dan bagaimana kita dapat melihat peringkat
mereka berdasarkan komitmen terhadap kelapa
sawit berkelanjutan–’Perlu Peningkatan’, ‘Baik’, atau
‘Sangat Baik’.

Staf Cheyenne Mountain Zoo membangun
kedekatan antara orangutan dan pengunjung.
Foto © Cheyenne Mountain Zoo

Konsumen dapat menghubungi perusahaan yang
tercantum dalam aplikasi untuk berterima kasih
dan mendorong mereka terus meningkatkan
rantai pasokan produk kelapa sawit. Kami juga
memfasilitasi pengunjung LK mengirimkan pesan
untuk mendorong perusahaan bergabung dengan
RSPO. Melalui pemberdayaan konsumen dan
komunikasi secara langsung dengan pengguna
akhir dari perusahaan tersebut, kami membantu
mengubah pasar di Amerika Utara.
Untuk membantu organisasi lain memulai
kampanye kelapa sawit berkelanjutan,
kami juga membuat seperangkat
materi kelapa sawit berkelanjutan
yang dapat diakses oleh publik
misalnya papan informasi/grafik,
daftar kegiatan, lembar kerja,
gambar/video, dan lainnya.

Aplikasi panduan belanja produk
kelapa sawit berkelanjutan turut
memberdayakan konsumen
mendukung kelapa sawit
berkelanjutan.
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Memperjuangkan Kelapa Sawit
Berkelanjutan yang Tersertifikasi
Wildlife Reserves Singapore | Singapura

Wildlife Reserves Singapore (WRS) berkomitmen memperjuangkan
penggunaan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Tersertifikasi (CSPO)
dan menyuarakannya dengan lantang di Singapura. Kami adalah
anggota pencetus Support Asia for Sustainable Palm Oil (SASPO) dan
anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak 2016.
Di tahun 2017, kami beralih hanya menggunakan minyak nabati
yang tersertifikasi RSPO pada gerai makanan dan minuman serta
melakukan audit internal untuk bahan pangan dan non-pangan
yang digunakan. Untuk menunjukkan komitmen terhadap CSPO,
kami merilis pernyataan sikap resmi terhadap kelapa sawit. Sebagai
bagian dari kebijakan pengadaan produk ramah lingkungan, kami
juga menyebarluaskan informasi komitmen kami kepada para
pemasok produk pangan dan non-pangan yang mengandung kelapa
sawit dan turunannya.
Melalui edukasi masyarakat dan upaya advokasi, kami meningkatkan
penyadartahuan tentang bagaimana konsumsi produk kelapa sawit
yang tidak berkelanjutan merupakan penyebab utama deforestasi
di hutan tropis, dengan tujuan untuk menyentuh pengunjung dan
para staf agar memilih produk dari CSPO. Untuk menguatkan pesan
ini, kami akan menguatkan komunikasi mengenai penggunaan
kelapa sawit berkelanjutan dengan interpretatif yang baru di area
peragaan orangutan. Selain itu, kami telah merancang dua cabang
kampanye di tahun 2021 – pertama menargetkan para staf dan
kedua menyasar pengunjung serta masyarakat umum. Kampanye
untuk para staf bertujuan untuk memastikan bahwa mereka sejalan
dengan sikap kami dan dibekali dengan pengetahuan untuk menjadi
juru bicara yang kompeten.
Atas: Papan informasi interpretatif untuk mengedukasi
pengunjung mengenai dampak kelapa sawit yang tidak
berkelanjutan dan solusi untuk mendukung kelapa sawit
berkelanjutan.
Bawah: Para staf merupakan juru bicara yang penting
dalam penyampaian informasi kelapa sawit berkelanjutan di
pekerjaan mereka dan saat berbicara dengan pengunjung.
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Foto © Wildlife Reserves Singapore

Audit pengadaan produk yang bersumber
dari kelapa sawit berkelanjutan
Gunakan hasil dari audit lengkap mengenai
konsumsi kelapa sawit dari lapang untuk melengkapi
tabel berikut. Kelapa sawit atau turunannya
ditemukan di hampir 50% produk mencakup:
makanan & minuman bagi manusia, bahan pakan &
pengayaan satwa, sabun, pembersih lantai, deterjen,
sabun cuci tangan, bahan bakar kendaraan, cat,
kebutuhan medis, obat-obatan, dan lainnya.
Departemen atau
area mana saja yang
bertanggungjawab
dalam pengadaan
produk?

Produk termasuk
merknya jika
memungkinkan.

Contohnya: Bagian
Pemeliharaan

Nama merk sabun
cuci tangan

Untuk mengakses tips dari Cheyenne Mountain
Zoo mengenai proses inventori, klik disini
Untuk contoh lain bagaimana LK Anda dapat
mulai memantau penggunaan produk, Anda dapat
mengakses contoh dokumen Audit Pemasok Produk
Kelapa Sawit oleh Chester Zoo disini.

Perusahaan apa yang Jika perusahaan tidak
berkomitmen terhadap kelapa
membuat produk
sawit berkelanjutan yang
tersebut?
Suatu merk umumnya
berada di bawah
perusahaan induk yang
lebih besar

Perusahaan XYZ
Termasuk - anggota
RSPO

tersertifikasi. Mendorong mereka
untuk bergabung dengan RSPO
atau beralih ke perusahaan lain
yang sudah bergabung dengan
RSPO.

Kosong

Pengecualian

Suatu organisasi umumnya membuat
pengecualian pada kebijakan ini untuk
kesehatan dan keamanan manusia,
kesejahteraan satwa atau jika tidak ada produk
atau metode distribusi alternatif praktis
lainnya yang tersedia saat ini. Akan sangat
membantu jika ada staf khusus yang menjadi
narahubung utama untuk menentukan ketika
ada pengecualian produk atau jika sudah
dapat disetujui.

Sebagai satwa asli hutan tropis Asia
Tenggara, populasi Tapir Asia (Tapirus
indicus) diperkirakan kurang dari 2.500
individu berdasarkan penurunan
populasi lebih dari 50% selama
tiga generasi terakhir. Penurunan
ini umumnya merupakan dampak
deforestasi akibat alih fungsi habitat
menjadi perkebunan kelapa sawit.
Foto © Omaha’s Henry Doorly Zoo

Anda mungkin perlu mendata kemungkinan
pengecualian produk untuk kebijakan Anda
agar terhindar dari kebingungan (misalnya,
obat-obatan yang spesifik).
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Akibat sebagian besar area jelajah
yang tumpang tindih dengan beberapa
wilayah produsen kelapa sawit (misalnya
Sumatra, Kalimantan, Malaysia,
Thailand), Macan dahan (Neofelis
sp.) terancam oleh degradasi hutan
dan hilangnya habitat, yang secara
umum merupakan dampak kegiatan
penebangan pohon dan kayu serta
alih fungsi lahan menjadi perkebunan
kelapa sawit.

Anda juga dapat menjadi
“Hutan Heroes”, dan membantu
orangutan di alam
Indianapolis Zoo | Amerika Serikat

Sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),
Indianapolis Zoo berusaha melibatkan masyarakat kota
Indianapolis untuk menggunakan produk kelapa sawit yang
ramah terhadap satwa liar. Melalui program interpretasi
informal dan edukasi formal, mereka terlibat langsung
dengan pengunjung dan mengadakan beberapa kegiatan
yang dapat dilakukan pengunjung. Pengunjung diminta
untuk mengunduh aplikasi kelapa sawit oleh Cheyenne
Mountain Zoo saat mereka berada di LK, dan para staf di
area Simon Skjodt International Orangutan Center mengajak
para pengunjung untuk mendukung pengayaan habitat
orangutan melalui donasi. Sejak 2014, pengunjung LK telah
berdonasi hingga USD 35.000 bagi Kutai Forest Enrichment
Project melalui gerai donasi non-tunai.

Foto © Jonathan Ross/Nashville Zoo

Papan informasi juga berperan signifikan bagi penyampaian
pesan oleh LK. Area peragaan ini mencakup beberapa gerai
bagi pengunjung untuk mencari tahu hal apa saja yang
dapat mereka lakukan untuk membantu, dan suatu area
yang disebut Hutan Heroes yang mengenalkan beberapa
keberhasilan dari gerakan kelapa sawit berkelanjutan.
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Atas: Pengunjung LK berdonasi untuk
memperkaya hutan di Taman Nasional
Kutai. Foto © Indianapolis Zoo
Tengah: Bibit pohon ditanam di Taman
Nasional Kutai. Foto © Anne Russon
Bawah: Peneliti lapang Indianapolis Zoo
menjelaskan tentang buah durian kepada
pengunjung. Foto © Ian Nichols

Dengan keinginan yang tinggi, kami telah melangkah
jauh untuk menghapus keberadaan kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan. ZooBoo, suatu kegiatan tahunan di
Bulan Oktober, menyesuaikan keadaan dengan hanya
menyediakan kebutuhan kegiatan yang “ramah bagi
orangutan”. Melalui perencanaan media sosial yang kuat,
keluarga dan masyarakat didorong untuk melakukan hal
yang sama. Karena Indianapolis Zoo terus menggali cara
untuk menggunakan produk kelapa sawit yang lebih ramah
terhadap satwa liar, berbagai proyek yang ada menjadi
informasi bagi masyarakat bahwa setiap langkah kecil
dengan arahan yang tepat dapat membantu memperbaiki
lingkungan kita bersama.
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Komunikasi
Mengkomunikasikan komitmen Anda terhadap
kelapa sawit berkelanjutan sangat penting
bagi kesuksesan kebijakan yang Anda buat.
Pastikan bahwa staf, relawan, dan para
pihak lain memahami mengapa LK Anda
memberlakukan kebijakan tersebut. Jelaskan
pada staf Anda pentingnya mendukung
kelapa sawit berkelanjutan dan beri mereka
kesempatan bertanya dan berdiskusi. Sesuai
dengan kerangka kerja LK Anda, dukungan dari
jajaran Direktur juga sangat krusial. Dengan
diawali dukungan dari berbagai pihak di internal
LK, Anda akan lebih mudah menyampaikan
kebijakan tersebut kepada para vendor,
pemasok, mitra, dan pihak lainnya. Komunikasi
dengan pihak eksternal masyarakat dan

pengunjung dilakukan ketika kebijakan Anda
telah berhasil dilaksanakan dan LK Anda sedang
dalam tahap menuju 100% penggunaan produk
kelapa sawit berkelanjutan. Buatlah pesan
yang mudah dipahami di seluruh area seperti
papan informasi, berbagai pertunjukan, atau
selama kegiatan dan hari perayaan tertentu
(misalnya jika LK Anda membagikan permen saat
Halloween pastikan bahwa permen tersebut
berasal dari perusahaan yang berkomitmen
terhadap kelapa sawit berkelanjutan dan
sampaikan hal tersebut kepada publik). Penting
untuk menekankan bahwa setiap tahap
pelaksanaan kebijakan ini berperan untuk
melindungi satwa liar.

Membangun Kemitraan
Bermitra dengan organisasi yang satu visi akan
meningkatkan kesuksesan dan dampak dari
upaya mempromosikan dan menggunakan
kelapa sawit berkelanjutan. Kemitraan dapat
dibuat dengan sekolah dan perguruan tinggi
lokal, Pemerintah Daerah, perusahaan lokal,
dan LK atau LSM lingkungan lainnya. Mitra
yang berbeda akan menghasilkan perspektif
dan pengalaman yang berbeda sehingga akan
membawa ide baru dalam kolaborasi.
Orangutan Sumatra (Pongo abelii) sangat terancam oleh
kerusakan dan fragmentasi habitat karena perluasan
dan dampak perkebunan kelapa sawit yang tidak
berkelanjutan, populasinya sudah menurun sekitar 80%
dalam 75 tahun terakhir.
Foto latar: Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatra.
© Luke Mackin
Foto depan © Cheyenne Mountain Zoo
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Di Telapak Tanganmu
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Africam Safari | Meksiko
Di tahun 2011, departemen edukasi konservasi
Africam Safari memulai kampanye “On the palm
of your hands” atau “Di telapak tanganmu”, yang
menyasar masyarakat umum, dengan tujuan
utama untuk membuat kelapa sawit dipahami oleh
pengunjung serta implikasi, konsumsi dan dampak
ekologinya terhadap berbagai jenis satwa dan hutan
tropis di seluruh dunia. Kampanye juga berfokus
pada situasi di Meksiko dan bagaimana pengunjung
dapat mengambil langkah sederhana dari rumah
mereka untuk membuat pilihan produk kelapa sawit
yang lebih berkelanjutan.
Selama kegiatan edukasi, kami berbincang dengan
pengunjung mengenai keberadaan kelapa sawit
dalam kehidupan sehari-hari, nilai penting, dan
efisiensinya. Kami juga mengenalkan kegiatan yang
dilakukan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) sebagai skema sertifikasi kelapa sawit yang
terpercaya. Kami menghimbau para pengunjung
dan mendorong mereka untuk menggunakan
kelapa sawit berkelanjutan dengan membaca label
produk yang mereka beli dan mengirimkan pesan
kepada produsen yang tidak menuliskan spesifik
sumber kelapa sawit dalam produknya. Sebaliknya,
jika produsen mencantumkan, maka pengunjung LK
akan mendorong mereka bergabung dengan RSPO.
Melalui kampanye dan dengan menyebarluaskan
di komunitas Lembaga Konservasi Amerika Latin
dan Meksiko, kami mempresentasikan poster pada
Kongres Latin American Association of Zoos and
Aquariums (ALPZA) dan Mexican Association of
Zoos, Breeders and Aquariums (AZCARM) tahun
2012.
Atas: Pengunjung usia muda di salah satu
kegiatan edukasi kami
Bawah: Presentasi poster di komunitas Lembaga
Konservasi Amerika Latin dan Meksiko.
Foto © Africam Safari Puebla
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Pelibatan pengunjung dan
mendorong perubahan perilaku
Gerakan menuju kelapa sawit berkelanjutan telah
menunjukkan bahwa pelaku usaha, LSM, para
petani, masyarakat umum, dan kelompok lainnya
memiliki kekuatan kolektif mengubah praktik
bisnis dan perilaku individu. Dengan melibatkan
seluruh pihak dalam proses pengambilan
keputusan terkait kelapa sawit berkelanjutan
telah memastikan adanya perlindungan kuat
bagi lingkungan dan para pekerja di industri
kelapa sawit serta lebih lanjut lagi memiliki target
membuat kelapa sawit berkelanjutan menjadi
suatu kebiasaan.
Lembaga Konservasi memiliki dampak positif
potensial terhadap penyadartahuan konservasi
dan perilaku lingkungan dari jutaan pengunjung
per tahun di seluruh dunia. LK berperan penting
di tingkat lokal, nasional, maupun internasional
untuk kampanye edukasi konsumen dan pelaku
usaha mengenai kelapa sawit berkelanjutan.
Namun kelapa sawit sering dipandang berbeda
berdasarkan wilayahnya, dan penting untuk

memahami bahwa LK yang berbeda akan
butuh pendekatan yang berbeda dalam cara
mereka menyampaikan edukasi kelapa sawit
berkelanjutan. Contohnya, LK di Asia Tenggara
mungkin perlu mempertimbangkan hubungan
mereka dengan Pemerintah Indonesia dan
Malaysia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar
di dunia, atau mungkin mereka dapat lebih fokus
pada lingkungan yang terdampak kabut asap.
Beberapa LK di suatu negara mungkin tidak
memiliki sumber yang transparan, sehingga
mereka mungkin ingin fokus memastikan suatu
perusahaan transparan mengenai pengadaan
sumber bahan baku produknya kepada
masyarakat. Beberapa LK yang lain mungkin
lebuh fokus pada kesan publik mengenai kelapa
sawit berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan.
Semua situasi ini dapat membantu Anda
mengidentifikasi langkah untuk memulainya.
Untuk informasi lebih lanjut terkait cara LK bekerja
mempengaruhi perilaku yang pro-lingkungan, silakan
membaca “Perubahan Sosial Untuk – Strategi Edukasi
Konservasi Lembaga Konservasi Global”.
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Zoos Victoria – Jangan
Paksa Kami

Zoos Victoria | Australia
Di tahun 2009, Zoos Victoria meluncurkan program
‘Don’t Palm Us Off’ atau “Jangan Paksa Kami”.
Kampanye ini bertujuan untuk mengenalkan
kewajiban pelabelan kelapa sawit untuk produk
pangan di Australia dan Selandia Baru, serta
menciptakan pasar yang dipengaruhi oleh konsumen
untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Tersertifikasi
atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).
Dalam sepuluh tahun terakhir, kampanye ini telah
mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu
kompleks kelapa sawit yang diperkuat oleh lebih
dari 640.000 penduduk Australia menyerukan
kepada Pemerintah untuk mengubah peraturan
perundangan terkait label produk dan bagi
perusahaan besar untuk memperbaiki pengadaan
produk kelapa sawit. Ajakan perubahan ini dibuat
melalui surel, petisi, dan kegiatan interaktif
‘Zoopermarket’ di Melbourne Zoo. Sebagai hasilnya,
Pemerintah Victoria mendukung perubahan
kebijakan pelabelan kelapa sawit dan perubahan

signifikan pengadaan produk kelapa sawit oleh
perusahaan besar – termasuk membantu perubahan
perusahaan dan pabrik permen terbesar di Australia
menjadi 100% CSPO Terpisah (Segregated).
Zoos Victoria mengaudit pengguna terbesar
dari kelapa sawit selama dua kali setahun untuk
memantau perubahan positif dan memantik diskusi
proaktif dengan merk tersebut. Para pimpinan di
perusahaan permen tersebut hadir dalam kegiatan
tahunan Orang Utan Friendly Easter Guide.
Keputusan akhir mengenai pelabelan kelapa
sawit di Australia dan Selandia Baru tetap menjadi
keputusan Pemerintah. Dengan memastikan adanya
perubahan, maka tujuan kunci kampanye tersebut
akan sejalan dengan tujuan membantu merk
pangan meningkatkan rantai pasokan dan secara
berkelanjutan mengedukasi masyarakat mengenai
manfaat CSPO.
Pengunjung area Orang Utan Sanctuary di Melbourne
Zoo dapat memindai produk pangan favorit mereka
di ‘Zoopermarket’ dan mengirim surel secara langsung
kepada perusahaan untuk ajakan perubahan aksi.
Foto © Cormac Hanrahan/Zoos Victoria

Gorilla dataran rendah barat (Gorilla gorilla gorilla) dapat
ditemukan di beberapa hutan hujan tropis yang rimbun dan
terpelosok di Afrika Tengah. Perburuan untuk diambil dagingnya,
perdagangan ilegal dan kerusakan habitat akibat perluasan
industri produk hutan (misalnya kayu hutan) dan perluasan
lahan pertanian serta perkebunan kelapa sawit yang tidak
berkelanjutan, menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup
subspesies gorilla tersebut.
Foto © Bristol Zoological Gardens

22
22

23
23
23

Studi Kasus
Meningkatkan permintaan untuk
kelapa sawit berkelanjutan yang
bebas deforestasi
Chester Zoo | Inggris
Kampanye Sustainable Palm Oil Challenge oleh
Chester Zoo dimulai pada tahun 2012. Langkah
pertama kami adalah fokus pada komunikasi
dan pengadaan produk di internal, memastikan
para staf dan pemasok barang paham isu ini dan
solusi apa yang tersedia, serta sejalan dengan
kebijakan pengadaan barang CSPO. Kolaborasi
antara departemen program lapang kami, bagian
pemasaran serta tim pembelajaran kemudian
membangun suatu program kampanye bagi
masyarakat agar dapat menyampaikan isu
konservasi yang kompleks ini.
Melalui kampanye tersebut, kami telah
mempengaruhi industri bisnis kelapa sawit,
Pemerintah nasional dan internasional, serta
skema sertifikasinya. Kuncinya adalah bekerja
secara kolaboratif di dalam industri kita (asosiasi LK
nasional dan internasional) dan bersama dengan
LSM lainnya untuk memperkuat pesan bersama
terkait isu dan solusi kelapa sawit.

Kami meluncurkan program perubahan perilaku
‘Sustainable Palm Oil Communities’ di tahun 2017
yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan
terhadap CSPO di suatu kota dalam kurun waktu
tertentu. Proyek ini menciptakan jejaring kerja
antar organisasi di kota Chester, dari restoran, kafe
dan bisnis, hingga sekolah serta pabrik, semuanya
bersatu mengatasi krisis tersebut. Dengan
bekerja bersama masyarakat untuk mengedukasi
pengunjung LK dan sekolah, pendekatan utama
kita adalah pada isu pemberdayaan. Kami
mengumumkan bahwa kota Chester adalah Kota
Kelapa Sawit Berkelanjutan pertama di dunia pada
tahun 2019. Seluruh kota di tingkat nasional saat ini
bekerja bersama kami untuk mengadaptasi konsep
tersebut di kota mereka masing-masing.
Strategi pengadaan produk terus berkembang dan
meluas ke komoditas yang bebas dari deforestasi,
dan kita sedang mengembangkan rencana untuk
memperbarui kebijakan, melibatkan kembali para
pemasok dan pihak eksternal untuk mencapai tujuan
bebas deforestasi dalam rantai pasokan kami.
Kampanye Chester Zoo tidak hanya di area
LK, namun oleh seluruh penduduk kota
Chester yang turut mendeklarasikan sebagai
Kota Kelapa Sawit Berkelanjutan pertama di
dunia pada tahun 2019.
Foto © Chester Zoo

Beruang madu (Helarctos malayanus)
merupakan salah satu dari banyak
jenis satwa yang terdesak menuju
kepunahan akibat kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan. Semakin tingginya
kerusakan habitat karena hilangnya
hutan dan fragmentasi area teritori
mereka untuk lahan pertanian dan
perkebunan kelapa sawit berdampak
pada berkurangnya habitat dan
peluang hidup mereka di alam.
Foto © Chester Zoo
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Mengatasi kendala yang muncul
Berikut ini adalah beberapa isu dan kendala
umum yang mungkin menghalangi Anda
melakukan penggunaan kelapa sawit
berkelanjutan, serta beberapa cara untuk
mengatasinya.

“Mengubah produk sangatlah mahal.”
Cobalah bernegosiasi dengan pemasok, mereka
mungkin ingin menawarkan diskon berdasarkan
lamanya durasi kerjasama jika Anda menawarkan
suatu kontrak atau karena kegiatan konservasi
LK Anda dan status nirlaba yang potensial.
Namun, sangat penting untuk memahami bahwa
perubahan pemasok yang berkelanjutan perlu
dipertimbangkan oleh LK Anda sebagai lembaga
kredibel yang berorientasikan konservasi. Dengan
tidak melakukan pengadaan produk kelapa sawit
berkelanjutan saat yang lain melakukannya, tidak
akan mengurangi pengawasan masyarakat dan
kompetitor.

“Kita tidak dapat menemukan pemasok
yang berkomitmen pada CSPO untuk menggantikan pemasok yang menggunakan
kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.”
Beberapa produk spesifik hanya memiliki sedikit
atau bahkan hanya ada satu pemasok. Jika Anda
tidak dapat menemukan pemasok alternatif untuk
produk yang dibutuhkan, maka hal ini merupakan
kesempatan baik untuk mendorong mereka
berkomitmen pada CSPO, karena hal tersebut
tidak terlalu mendesak bagi mereka. Dengan
membuat mereka sadar dan mendorong adanya
komitmen yang Anda perjuangkan bagi kelapa
sawit berkelanjutan hal tersebut akan menjadi
suatu kebiasaan.
Bekerjalah dengan LK lain di regional dan asosiasi
regional/nasional, karena dapat saling berbagi
pemasok, khususnya dalam sektor khusus seperti
pakan satwa atau suplai obat-obatan.
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“Siapa RSPO, saya belum pernah mendengarnya?”
Dibentuk tahun 2004, Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) adalah organisasi nirlaba berisikan
seluruh pihak dalam industri kelapa sawit: produsen
kelapa sawit, prosesor atau pedagang, pabrik
produsen kebutuhan rumah tangga, ritel, bank dan
investor, serta LSM lingkungan dan sosial. RSPO telah
menyusun seperangkat kriteria lingkungan dan sosial
dimana setiap perusahaan harus mematuhinya
untuk memproduksi Kelapa Sawit Berkelanjutan
yang Tersertifikasi atau Certified Sustainable Palm
Oil (CSPO). Jika diterapkan dengan baik, kriteria ini
dapat membantu meminimalkan dampak negatif
kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat
di negara yang memproduksi kelapa sawit. RSPO
memiliki lebih dari 5.000 anggota di seluruh dunia
yang berkomitmen dalam produksi, pengadaan
produk, penggunaan, dan/atau promosikan kelapa
sawit berkelanjutan yang tersertifikasi.

Sebagai satwa endemik
hutan tropis di barat
laut Kolombia, negara
produsen kelapa sawit
terbesar keempat di dunia,
tamarin beramput kapas
(Saguinus oedipus) telah
kehilangan lebih dari tiga
perempat habitat aslinya
karena deforestasi. Lahan
tersebut digunakan untuk
pertanian, perkebunan
kelapa sawit, dan
penebangan pohon.
Foto © Adrian Mann/
Adelaide Zoo

“Kita memiliki kontrak dengan pemasok
yang belum berkomitmen pada kelapa sawit
berkelanjutan.”
Buatlah pemasok Anda sadar akan perubahan
kebijakan yang Anda butuhkan dan jelaskan bahwa
Anda ingin mereka mengikuti kebijakan tersebut.
Diharapkan pemasok Anda mau bekerjasama
melakukan perubahan. Banyak pemasok menyadari
manfaat sosial dan ekonomi dari perubahan ke kelapa
sawit berkelanjutan yang tersertifikasi. Untuk kontrak
baru, pastikan Anda mencantumkan kebutuhan
pengadaan produk baru yang berkelanjutan.

“Kita tidak mengelola restoran/toko souvenir
sendiri.”
Gunakan aturan atau kontrak yang ada saat ini
yang menguntungkan bagi Anda untuk membawa
perubahan. Pastikan kontrak baru lebih ketat
dalam hal pengadaan bahan produk kelapa sawit
berkelanjutan. Restoran adalah pihak penting dalam
industri kelapa sawit dan dapat membawa dampak
besar pada pengadaan produk berkelanjutan.
Mintalah ritel/mitra makanan & minuman Anda untuk
bergabung dengan RSPO dan berkomitmen pada
kelapa sawit berkelanjutan.

“Hanya ada sedikit opsi bagi LK milik Pemerintah (kami terbatas dengan para pemasok
yang dapat dipilih, biasanya kami harus
memilih opsi termurah).”
Untuk mengganti pemasok, Anda dapat mencoba
mengajukan pengecualian atau meminta proyek studi
kasus untuk mulai mengubah kebijakan. Di luar rantai
pasokan, Anda dapat ikut mendukung kelapa sawit
berkelanjutan kepada Pemerintah Anda. Usahakan
Anda dapat memulai diskusi mengenai perubahan
kebijakan yang menghapus penggunaan produk yang
berkaitan dengan deforestasi di area LK Anda – seperti
kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Lakukan hal
yang dapat Anda lakuan dan teruslah mendorong
inisiasi ke tahap yang lebih jauh semampunya.

“We don’t trust RSPO certification – there
is no evidence that it works and there are
negative stories in the media.”
RSPO adalah standar sertifikasi yang paling
komprehensif dan paten terkait kelapa sawit
berkelanjutan sebagai solusi untuk mencegah
deforestasi di hutan tropis karena minyak nabati
alternatif lain dapat menyebabkan deforestasi
yang lebih besar akibat kebutuhan lahan yang
empat hingga sepuluh kali lebih besar untuk
memproduksi minyak dalam jumlah yang sama.
Jika ada cerita negatif di media terkait kelapa
sawit umumnya karena mereka tidak paham
kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu solusi
atau mereka tidak paham proses RSPO. Kami
mendorong Anda untuk mengacu pada Prinsip
& Kriteria RSPO Terbaru tahun 2018 yang
mengatur anggota RSPO mengenai cara mereka
memproduksi dan memperoleh produk kelapa
sawit berkelanjutan. Perubahan tahun 2018 ini
mendukung kriteria lingkungan yang ketat misalnya
tidak boleh menanam di lahan gambut, tidak
boleh membakar hutan untuk membuka lahan,
tidak boleh menanam di hutan dengan Konservasi
Bernilai Tinggi (High Conservation Value) atau hutan
dengan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock),
perlindungan terhadap satwa liar, dan lainnya. Kami
mendorong Anda untuk melihat materi tambahan
di akhir panduan ini yang mencakup berbagai studi
mengenai efek sertifikasi RSPO.

“Staf atau Dewan Direksi kami tidak
mendukung.”
Tekankan pada komitmen LK Anda terhadap
konservasi dan cobalah menggali mengapa hal
tersebut perlu dipedulikan. Apakah perhatian
mereka adalah suatu hal yang dapat Anda
jawab? Gunakan MoU WAZA/RSPO sebagai
suatu manfaat untuk menekankan bahwa
seluruh anggota WAZA memiliki tanggung
jawab yang sama untuk membuat kelapa sawit
berkelanjutan menjadi hal yang lumrah.
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Mulailah dari rumah
Catatan akhir yang perlu diperhatikan bagi kampanye penyadartahuan pengunjung untuk kelapa sawit
berkelanjutan: Hindari memulai kampanye meminta pengunjung dan pengusaha untuk mengubah
perilaku jika Anda belum memulainya dari proses internal dengan hanya menggunakan produk CSPO
di LK Anda. Masyarakat akan dengan cepat melihat jika ada inkonsistensi dan penting bagi kita semua
untuk mengubah aksi untuk melindungi satwa liar dan habitatnya.

Sudah melakukan pengadaan produk berkelanjutan,
hal apa lagi yang dapat dilakukan oleh LK Anda?
Terima kasih atas segala usaha yang Anda
telah lakukan untuk mendukung kelapa sawit
berkelanjutan! Berikut adalah beberapa hal yang
Anda dapat lakukan untuk terus mendorong
peningkatan kelapa sawit berkelanjutan:
•

•

Ceritakan pengalaman Anda kepada organisasi
lain: bagikan kisah sukses dan tantangan yang
Anda lalui sehingga organisasi tersebut dapat
siap memulai langkahnya untuk mendukung
dan menggunakan kelapa sawit berkelanjutan.

•

•

Ceritakan kepada pengunjung dan audiens
Anda mengenai kelapa sawit berkelanjutan.

Bagaimana pemasok Anda merespon
permintaan anda untuk pengadaan produk
kelapa sawit berkelanjutan? Bagikan cerita
tersebut beserta nama pemasoknya dengan
anggota WAZA lainnya untuk membantu
mereka berkomunikasi dengan para pemasok.
Apa saja area lain yang Anda dapat ubah?
Apakah LK Anda dapat terlibat dalam
peraturan perundangan di tingkat lokal
atau nasional? Apakah Anda dapat meminta
perusahaan untuk mulai bertanggungjawab
dan menggunakan bahan produk dari kelapa
sawit berkelanjutan?

Melindungi Gajah Borneo dan
menggerakkan konsumen
Oregon Zoo | Amerika Serikat

Pada tahun 1994, seekor gajah Borneo bernama
Chendra ditemukan tersesat tanpa induk, terluka,
dan kelaparan di dekat perkebunan kelapa sawit
di Sabah. Karena tidak dapat dilepasliarkan
kembali ke alam, otoritas kehutanan Malaysia
menyerahkan kepada Oregon Zoo untuk dirawat
bersama gajah lainnya pada tahun 1999.
Sejak itu, kami semakin meningkatkan upaya
mendorong agar manusia dan satwa liar dapat
hidup berdampingan di Borneo dengan terus
mengkampanyekan kelapa sawit yang bebas dari
deforestasi.
Oregon Zoo memberikan pelatihan dan
membiayai para polhut di Sabah Wildlife Rescue
Unit untuk meningkatkan kesejahteraan gajah
yang kehilangan induk yang berada di perawatan
manusia. Melalui dukungan finansial bagi
HUTAN Kinabatangan Orangutan Conservation
Programme (KOCP), dan Project Seratu Aatai,
Oregon Zoo meningkatkan kolaborasi dengan
para pekerja dan perusahaan di industri kelapa

Studi Kasus
sawit untuk membangun toleransi, meningkatkan
keamanan para pekerja dan menciptakan
koridor berhutan bagi satwa yang berada di area
perkebunan.
Di area LK, Oregon Zoo telah berinteraksi dengan
1,6 juta pengunjung tahunan dan 3,3 juta pengikut
di media sosial mengenai isu kelapa sawit melalui
kegiatan bercerita, kampanye aktif dan ikut dalam
keanggotaan RSPO. Sejak 2015, perencanaan
pengadaan barang di LK menjamin bahwa seluruh
produk kelapa sawit yang dijual diproduksi oleh
perusahaan yang menjadi anggota RSPO. Mereka
juga memimpin kampanye aksi koalisi yang
membuahkan hasil berupa perusahaan Fortune
500 yang meningkatkan kebijakan pengadaan
bahan baku kelapa sawit berkelanjutan.
Chendra tidak hanya mampu bertahan, dia juga
menginspirasi gerakan global untuk memutus
rantai antara kelapa sawit dan deforestasi.
Kiri: Gajah Borneo Chendra dengan
kawanan gajah di Oregon Zoo.
Kanan: Gajah Borneo di perkebunan kelapa
sawit di Sabah, Malaysia
Foto © Oregon Zoo

Gajah Asia (Elephas maximus) ditemukan di seluruh daratan
India dan Asia Tenggara. Populasinya di alam sangat
terdampak oleh penyusutan dan fragmentasi habitat sehingga
ketersediaan pakan menurun, terganggunya rute migrasi
mereka yang sudah ada sejak dulu, serta semakin kecilnya area
jelajah. Mereka juga tidak dapat bertemu dengan kawanan
lainnya, sehingga resiko inbreeding dan isu genetik menjadi
penting untuk diperhatikan bagi generasi di masa depan.
Foto © Oregon Zoo
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Menangani isu kelapa sawit
di LK dan melalui rantai
pasokan
Zoological Society of London | Inggris
ZSL telah memiliki kebijakan untuk menggunakan
produk kelapa sawit berkelanjutan yang tersertifikasi
sejak tahun 2011, dan kami telah melakukan audit
kepatuhan terhadap komitmen tersebut. Kami
membuat para pemasok sadar akan kebijakan
kelapa sawit kami sehingga relatif mudah untuk
mengenalkan peningkatan yang kami inginkan saat
kontrak baru disetujui, sehingga hal tersebut tidak
bisa ditawar saat memilih katering, panganan, dan
produk kebersihan dari pihak luar.
Menempati hutan di Afrika
Barat, tepatnya di Liberia, Kuda
nil kerdil (Choeropsis liberiensis)
diklasifikasikan Terancam
Punah oleh IUCN Red List of
Threatened Species. Populasi
mereka di alam diperkirakani
kurang dari 3.000 individu.
Ancaman utama mereka
adalah hilangnya habitat hutan
akibat penebangan pohon
dan konversi lahan menjadi
perkebunan kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan.
Foto © Torben Weber/Zoo Basel
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Kami juga ingin memastikan bahwa seluruh produk
yang digunakan di ZSL London dan Whipsnade
Zoo memenuhi komitmen kami, sehingga kami
menyusun kuisioner pemasok terstandar untuk
membantu meninjau kategori produk lainnya.
Tantangan yang kami temui adalah kesadaran
yang relatif rendah di antara pemasok produk
dimana mereka belum pernah mendapati adanya
tekanan dari konsumen seperti dari industri
makanan dan minuman. Kami menduga beberapa
perusahaan mencantumkan keterangan ‘bebas
bahan kelapa sawit’ saat mereka tidak tahu
beberapa nama lain dari minyak kelapa sawit dan

turunannya dapat dituliskan di bawah. Setelah kami
mengkaji hasilnya, kami akan mengembangkan
rencana aksi bagaimana kita bekerja dengan para
pemasok untuk meningkatkan penyadartahuan
dan mempromosikan penggunaan kelapa sawit
berkelanjutan yang tersertifikasi.
Tim Keberlanjutan Bisnis dan Keuangan ZSL bekerja
melibatkan sektor kelapa sawit untuk meningkatkan
transparansi dan mendorong implementasi
praktik yang lebih berkelanjutan. Salah satu inisiatif
ZSL adalah SPOTT – the Sustainability Policy
Transparency Toolkit – suatu sarana daring yang
gratis untuk mengkaji produsen komoditas, prosesor
dan pedagang agar membuka informasi kepada
publik yang berkaitan dengan isu ESG. SPOTT
menjadi tolok ukur perusahaan kelapa sawit per
tahun dalam hal 100 indikator spesifik di sektor
tertentu. Pengguna SPOTT dapat mengidentifikasi
area dimana suatu perusahaan mencapai
peningkatan atau ketika ada suatu keterlibatan.
SPOTT mendukung pelibatan industri konstruktif
oleh investor, analis ESG, pembeli dan pihak rantai
pemasok lainnya – yang memiliki kekuatan untuk
mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan
keterbukaan dan memperbaiki praktik di lapang.
Di Pulau Kalimantan, setidaknya 50% deforestasi terjadi
antara tahun 2005 dan 2015 yang terkait dengan
perkembangan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.
Foto © Zoological Society of London

SPOTT adalah suatu
sarana daring yang
gratis yang menjadi
tolok ukur perusahaan
kelapa sawit per tahun
terhadap 100 indikator
spesifik pada suatu
sektor.
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Pemanfaatan buku
bergambar sebagai sarana
untuk meningkatkan
penyadartahuan
Toyohashi Zoo and Botanic Park | Jepang
Untuk menyebarluaskan perhatian tentang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs),
di Toyohashi Zoo and Botanic Park, buku
bergambar digunakan untuk berkolaborasi
dengan beberapa LK lain di Jepang dan
Universitas Shizuoka. Buku ini didesain untuk
memberi kesempatan berpendapat tentang
hubungan habitat alami satwa terancam
punah dengan kehidupan kita sehari-hari.
Sebagai tambahan, kita mengenalkan konsep
kelapa sawit berkelanjutan.
Karena isu produk kelapa sawit sangat dekat
dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan
kelapa sawit dipakai sebagai tema utama
buku ini. Penggunaan sarana yang efektif dan
menyenangkan yang menarik bagi semua
kalangan usia, khususnya anak-anak, sangat
bermanfaat untuk menyebarluaskan isu
mengenai SDGs. Untuk mencapai misi sosial
sebagai suatu lembaga konservasi, kami
harus berperan aktif dengan pendekatan yang
sederhana dan konsisten.

Atas: Pengunjung Toyohashi Zoo and Botanic Park mengikuti
kegiatan presentasi edukasi mengenai tantangan di balik
proses produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan,
hubungan dengan konservasi satwa liar, dan bagaimana
membuat pilihan yang lebih baik sebagai konsumen.
Foto © Toyohashi Zoo and Botanic Park
Bawah: Buku bergambar digunakan di Toyohashi Zoo
and Botanic Park untuk meningkatkan penyadartahuan
mengenai kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat
berdampak pada satwa liar.
Foto © Shizuoka University

Kasuari (Casuarius sp.)
merupakan satwa asli hutan
tropis Papua Nugini, Indonesia,
dan timur laut Australia.
Penelitian terkini (Pangau-Adam
dkk, 2015) mendapati bahwa
kasuari tidak toleran terhadap
gangguan hutan yang tinggi
sehingga degradasi hutan perlu
diatasi untuk menyelamatkan
populasi mereka.
Foto © Chester Zoo
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Materi tambahan

Ucapan Terima Kasih

Berikut adalah sejumlah materi tambahan yang dapat
membantu Anda memulai kegiatan penggunaan
produk CSPO dan kampanye untuk edukasi
masyarakat dan pemasok tentang CSPO.
Kunjungi Website WAZA Palm Oil Resources untuk
mengakses dan melihat materi lainnya.

WAZA Palm Oil Resources Website
Pada April 2021, WAZA meluncurkan Website
WAZA Palm Oil Resources, berisi sejumlah sarana
dan materi yang dapat membantu anggota WAZA
mendukung MoU WAZA/RSPO | Kunjungi website
Tautan bermanfaat
•

The Roundtable on Sustainable Palm Oil’s
website | Akses

•

Kelapa sawit dan konservasi biodiversitas |
Akses

•

Materi kelapa sawit WWF | Akses

•

Materi kelapa sawit Cheyenne Mountain Zoo
| Akses

•

Materi kelapa sawit Chester Zoo | Akses

•

Website SPOTT ZSL | Akses

•

Materi kelapa sawit Conservation International
| Akses

•

Aliansi Kelapa Sawit Eropa | Akses

Studi ilmiah
• Kelapa sawit dan biodiversitas: analisis situasi
oleh Gugus Tugas Kelapa Sawit IUCN | Akses
• Perluasan kelapa sawit mengubah lanskap dan
kehidupan di tropis | Akses
• Dampak biodiversitas dari sertifikasi RSPO –
sebuah kajian praktis yang baik | Akses
• Profitabilitas dan Keberlanjutan dari Produksi
Kelapa Sawit | Akses
• Mengatur tingkatan biodiversitas untuk
sertifikasi kelapa sawit | Akses
• Dampak lingkungan dari kelapa sawit | Akses
Materi edukasi
Buku Mewarnai Kelapa Sawit Berkelanjutan Untuk
Anak-Anak (RSPO)
| Unduh materi
Tantangan Kelapa Sawit (Chester Zoo)
			
| Akses materi disini
Penyampaian Pesan Kelapa Sawit (Cheyenne
Mountain Zoo)
			
| Akses materi disini
Materi bermanfaat lainnya
Evaluasi efektivitas penyampaian pesan kelapa sawit
di Fresno Chaffee Zoo
| Unduh materi
Pusat Dokumentasi – Aliansi Kelapa Sawit Eropa 		
		
| Akses materi disini

Video
• Kelapa Sawit dan Biodiversitas (IUCN) | Tonton
video
• Bagaimana Produsen Kelapa Sawit Dapat
Membantu Gajah dan Orangutan (Oregon Zoo)
| Tonton video
• Bagaimana memastikan Kelapa Sawit yang
Berkelanjutan 						
		
| Tonton video
The WAZA Palm Oil
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Resources website
www.wazapalmoil.org

Untuk setiap lembaga konservasi yang ingin terlibat
lebih jauh, kami sangat menghimbau untuk bergabung
dengan RSPO sebagai anggota biasa. Anggota biasa
dapat memberikan suara di kegiatan RSPO dan secara langsung mempengaruhi perjalanan kelapa sawit
berkelanjutan. Untuk mempelajari lebih lanjut silakan
hubungi dan kunjungi kami https://rspo.org/members
Terima kasih kepada setiap organisasi yang menyampaikan studi kasus bagi panduan singkat ini dan terus
memberikan contoh bagaimana komunitas WAZA dapat mendukung kelapa sawit berkelanjutan.
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Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI)
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Hubungi kami di conservation@waza.org
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