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1 The New York Declaration on Forests  
 (www.forestdeclaration.org), the  
 Marrakesh Declaration (tersedia pada  
 www.tfa2020.org) dan the Bonn  
 Challenge (www.bonnchallenge.org). 
2 Deere, N.J., Guillera-Arroita, G.,  
 Baking, E.L., Bernard, H., Pfeifer, M.,  
 Reynolds, M., Wearn, O. R., Davies,  
 Z. G. , and Struebig, M. J. (2017) Do high  
 carbon stock forests provide co-benefits  
 for tropical biodiversity? Journal of  

 Applied Ecology. 
3 Disusun oleh HCS Science Study yang  
 ditugaskan oleh the Sustainable Palm Oil  
 Manifesto group tahun 2015  
  www.simedarbyplantation.com/ 

sustainability/high-carbon-stock  
(Diakses pada 30 April 2017).

PENDAHULUAN  
 

Selama 8 tahun terakhir, terjadi perubahan dalam rantai 
pasok komoditas global untuk memutuskan mata rantai 
dengan deforestasi. Saat ini telah ada kesepakatan umum 
global di antara berbagai kalangan, seperti perusahaan, 
lembaga penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang bergerak di bidang konservasi dan lingkungan,  
pemerintah, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, 
mengenai perlunya menghentikan deforestasi di kawasan 
tropis.1 Hutan tropis memiliki keanekaragaman kehidupan 
tertinggi di bumi dan memberikan berbagai jasa yang kita 
butuhkan. Tanpa hutan tropis, maka manusia, sektor bisnis, 
dan planet Bumi tidak akan dapat bertahan. 
 
Ratusan merek terkemuka, pedagang komoditas, perusahaan manufaktur, 
perusahaan perkebunan, bank dan investor telah berkomitmen untuk 
melaksanakan Nihil Deforestasi, dan banyak yang telah setuju untuk  
melindungi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Akan tetapi, hutan 
sekunder yang menyediakan simpanan karbon esensial, habitat bagi  
keanekaragaman hayati, dan hasil hutan bagi masyarakat lokal sering kali 
tidak dianggap sebagai kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT), 
dan oleh karenanya tidak dilindungi. Walaupun terdapat beberapa definisi 
yang lebih luas mengenai ‘hutan’, definisi tersebut tidak cukup praktis 
untuk digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan komitmen Nihil 
Deforestasi di kawasan tropis. 

4

“…metodologi pertama yang praktis dan telah teruji di 
lapangan untuk membedakan antara kawasan hutan 
yang harus dilindungi dengan lahan terdegradasi yang 
boleh dikembangkan, melalui pendekatan rencana  
pemanfaatan lahan terpadu.”

Foto: Ulet Ifansasti ©

http://www.simedarbyplantation.com/sustainability/beliefs-progress/high-carbon-stock


MODUL 1  MEMPRAKTIKKAN NIHIL DEFORESTASI - PENDAHULUAN, GAMBARAN UMUM DAN RINGKASAN PENDEKATAN SKT Versi 2.0: Mei 2017 5

Hutan ber-Stok Karbon Tinggi (SKT)

Stratifikasi Vegetasi

Hutan Kerapatan
Tinggi (HK3)

Hutan Regenerasi
Muda (HRM) Belukar (B) Lahan Terbuka (LT)

Lahan Terdegradasi (Bekas Hutan)

Ambang Batas SKT

Hutan Kerapatan
Rendah (HK1)

Hutan Kerapatan
Menengah (HK2)

hutan yang layak dan kemudian melindunginya. Walaupun  
cakupan toolkit tersebut melingkupi semua komoditas 
perkebunan atau agribisnis di kawasan tropis lembab, 
pengembangan, uji coba dan pelaksanaannya terutama  
difokuskan pada lanskap terfragmentasi di Asia Pasifik 
dan Afrika, dan bersama dengan perkebunan kelapa 
sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). 
 
Versi 2.0 toolkit ini berisi banyak penyempurnaan dan  
tambahan berdasarkan pembelajaran selama lebih dari  
dua tahun pelaksanaan dan penggabungan dengan 
metodologi HCS+.3 
 
Perubahan utama dalam Versi 2.0 mencakup hal-hal 
sebagai berikut. 
 
• Panduan dalam pengintegrasian Pendekatan SKT  
 dengan pendekatan perencanaan pemanfaatan  
 lahan di lapangan, termasuk di dalamnya Persetujuan  
 atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free,  
 Prior and Informed Consent/FPIC) dan perlindungan  
 KBKT (termasuk di dalamnya lahan gambut dan  
 sempadan sungai) dan kawasan yang penting  
 untuk mata pencaharian masyarakat setempat. 
• Penggunaan LiDAR untuk stratifikasi vegetasi. 
• Fokus yang lebih luas tentang viabilitas ekologi dan  
 sosial serta optimasi keputusan mengenai patch  
 hutan prioritas rendah dan menengah. 
• Panduan awal mengenai kebutuhan yang mendesak  
 akan perlindungan KBKT dan hutan SKT, termasuk  
 di dalamnya manfaat dan insentif bagi masyarakat  
 setempat.

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) merupakan  
sebuah terobosan dalam tantangan konservasi saat ini.  
Pendekatan ini adalah metodologi pertama yang 
praktis dan telah teruji di lapangan untuk membedakan  
antara kawasan hutan yang harus dilindungi dan 
lahan terdegradasi yang boleh dikembangkan melalui 
pendekatan perencanaan pemanfaatan lahan terpadu.  
Hal ini memungkinkan kegiatan pengembangan 
pertanian atau perkebunan untuk mengurangi dampak 
lingkungannya dengan cara tidak membuka hutan 
yang penting bagi masyarakat lokal atau hutan yang 
mempunyai nilai keanekaragaman atau karbon tinggi, 
yaitu hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). 
 
Dengan turut dipertimbangkannya variasi tipe dan 
kondisi hutan lokal, maka pendekatan SKT ini dapat 
diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi 
kawasan hutan tropis yang masih layak. Alih-alih 
mendefinisikan hutan SKT dengan menggunakan 
‘ambang batas karbon absolut’, pendekatan SKT ini  
menggunakan data lapangan tingkat biomassa, struktur 
dan komposisi vegetasi, dan hasil penginderaan jarak 
jauh (citra satelit atau Light Detection and Ranging/
LiDAR) untuk menyusun klasifikasi SKT mulai dari 
hutan kerapatan tinggi hingga belukar dan lahan 
terbuka sebagai kawasan bekas hutan yang telah 
terdegradasi. Temuan penelitian terbaru menegaskan 
bahwa klasifikasi menggunakan metodologi berbasis 
struktur vegetasi dan diadopsi oleh Pendekatan SKT 
ini merupakan perwakilan yang baik untuk berbagai 
nilai-nilai konservasi, termasuk di dalamnya kapasitas  
simpanan karbon dan tingkat keanekaragaman hayati 
(Deere et al. Telah diajukan).2  
 
Toolkit Pendekatan SKT Versi 1.0 yang diluncurkan pada  
April 2015 lalu menstandardisasi metodologi Pendekatan 
SKT dan memberikan panduan yang praktis, kuat secara 
ilmiah dan hemat biaya untuk membedakan kawasan 
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Beberapa hal telah ditambahkan untuk mengklarifikasi 
peranan karbon dan menyediakan panduan tentang 
pelaksanaan SKT bersama petani pemilik lahan  
dan petani pekerja, menerapkan Nihil Deforestasi 
pada Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (High Forest 
Cover Landscape/HFCL), dan mengenai persyaratan  
Penjaminan Kualitas Pendekatan SKT. 
 
Namun demikian, aspek inti dalam Pendekatan SKT 
ini tidak berubah. Tujuan utamanya masih tetap untuk 
membedakan antara hutan SKT dan lahan yang 
sesuai untuk pengembangan. Pendekatan ini masih 
menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak 
adat dan mata pencaharian. Selain itu, pendekatan 
SKT ini lebih merupakan alat pragmatis lebih untuk 
perencanaan pemanfaatan lahan daripada penilaian  
karbon. Pendekatan ini mewakili pergeseran paradigma 
menuju integrasi menyeluruh konservasi hutan di 
dalam setiap ekspansi pertanian atau perkebunan 
pada lanskap hutan tropis. 
 
Saat ini Pendekatan SKT ini masih dalam tahap awal 
pelaksanaan dengan komoditas lain, termasuk karet 
dan kakao, serta di bioma tropis lainnya dan di Amerika 
Latin dan Tengah. 
 
Tata kelola dan pengawasan atas Pendekatan SKT ini  
tetap dilakukan oleh Kelompok Pengarah Pendekatan 
SKT dengan didukung oleh Jaringan Sumber Daya 
NKT (HCV Resource Network/HCVRN) untuk  
menyelaraskan dan memadukan fungsi-fungsi umum. 
Mulai pertengahan 2017 ini, semua penilaian SKT yang  
baru harus dalam bentuk penilaian NKT-SKT gabungan. 
  
  
Menanggapi hak masyarakat dalam  
kerangka hukum yang berbeda 
 
Pendekatan SKT versi pertama dirancang untuk 
bekerja pada apa yang dideskripsikan sebagai model 
perkebunan ‘kolonial’ atau ‘Asia’. Dalam model ini, 
negara mengalokasikan lahan untuk industri dengan 
mengorbankan (mengurangi atau menghilangkan) 
hak masyarakat lokal. Di beberapa negara, kerangka  
hukum menyediakan beberapa pilihan hukum lainnya. 
Namun, untuk memastikan hasil bebas konflik yang 
memuaskan masyarakat, pengembang maupun  
investor, maka perlu dikembangkan pilihan yang 
lebih adil, yang memprioritaskan terjaminnya hak 
masyarakat atas lahan, seraya memungkinkan 
perusahaan untuk mengontrak atau menyewa lahan 
masyarakat berdasarkan FPIC-nya. Pendekatan SKT  
hasil revisi yang diuraikan dalam toolkit ini dirancang 
agar dapat diterapkan di semua kerangka hukum 

tersebut. Dengan demikian jelas bahwa perusahaan 
harus mengakui hak masyarakat atas lahan dan 
FPIC-nya, terlepas dari apakah hukum nasional 
mewajibkannya atau tidak. 
  
  
Langkah selanjutnya untuk  
Pendekatan SKT ini 
 
Dengan dirampungkannya toolkit Pendekatan SKT 
Versi 2.0 beserta penetapan komponen intinya, seka-
rang saatnya berfokus untuk membuat percontohan 
dan uji coba metodologi yang telah diadaptasi untuk 
petani pemilik lahan dan petani pekerja, uji coba lebih 
lanjut pendekatan NKT-SKT-FPIC terpadu, dan uji 
coba draf persyaratan sosial yang dikembangkan 
sebagai bagian dari proses penggabungan SKT.  
 
Pengembangan lebih lanjut mengenai penilaian  
SKT skala besar akan dilaksanakan, dan penilaian 
SKT akan dipadukan ke dalam penghitungan karbon  
nasional dan komitmen oleh pemerintah dalam Kontri-
busi Nasional yang Diniatkan (Nationally Determined 
Contributions/NDC) yang disusun dalam Konvensi 
Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (United Nations Framework Convention on 
Climate Change/UNFCCC). Hal lain yang juga akan  
dilakukan adalah mengklarifikasi bagaimana karbon di  
tanah dapat digunakan untuk perencanaan pemanfaatan 
lahan, dan menetapkan pendekatan untuk melakukan 
Nihil Deforestasi pada lanskap dengan tutupan hutan 
tinggi (High Forest Cover Landscape/HFCL).  
 
Seperti biasa, metodologi ini akan tetap didasarkan 
dan responsif terhadap ilmu pengetahuan terbaik 
yang tersedia.

“…perlu dikembangkan pilihan yang 
lebih adil, yang memprioritaskan 
terjaminnya hak masyarakat atas 
lahan seraya memungkinkan  
perusahaan untuk mengontrak  
atau menyewa lahan masyarakat 
berdasarkan FPIC-nya.”
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Gambaran umum 
Pendekatan SKT  
 

Pendekatan SKT ini merupakan metodologi  
yang praktis untuk membedakan antara  
kawasan hutan mana yang harus dilindungi 
dan lahan terdegradasi yang boleh  
dikembangkan. Ini adalah serangkaian 
proses dan kajian yang dilakukan dalam  
dua modul menyeluruh, yaitu modul 
persyaratan sosial dengan fokus pada 
penghormatan terhadap hak masyarakat 
atas lahannya dan modul integrasi yang 
mencakup proses FPIC dan NKT. 

Urutan modul toolkit ini menunjukkan urutan ideal 
pelaksanaan Pendekatan SKT. Akan tetapi, ketika 
menerapkan pendekatan tersebut pada pengembangan 
yang tengah berjalan, sering kali urutannya perlu  
disesuaikan agar sesuai dengan tahap pengembangan 
yang tengah berjalan di lapangan. Hal ini dapat  
mencakup dilakukannya kembali tahapan dalam 
modul sebelumnya, seperti misalnya pemetaan 
partisipatif atau FPIC sebagaimana mestinya, atau 
mengulang penilaian NKT sesuai dengan persyaratan 
HCVRN sebelum melangkah lebih lanjut. Terdapat 
sejumlah persoalan yang panduan teknisnya masih  
dikembangkan, hal ini diuraikan dalam Modul 6, 
sedangkan persyaratan Penjaminan Kualitas  
dirincikan di Modul 7. 
 
Toolkit ini ditujukan untuk dipakai oleh tim praktisi 
spesialis yang memiliki keahlian beragam. Keahlian 
tersebut bervariasi mulai dari analisis penguasaan 
lahan dan pemetaan partisipatif hingga analisis citra 
satelit, inventarisasi hutan, penilaian keanekaragaman 
hayati dan perencanaan lanskap. Karena itu, modul 
dan bagian-bagian berikutnya bersifat teknis dengan 
tujuan agar praktisi terlatih dapat menggunakannya 
di lapangan dengan hanya sedikit panduan tambahan.

Foto: TFT ©

Versi 2.0: Mei 2017MODUL 1  MEMPRAKTIKKAN NIHIL DEFORESTASI - PENDAHULUAN, GAMBARAN UMUM DAN RINGKASAN PENDEKATAN SKT



Versi 2.0: Mei 2017 9

 

 

Menggabungkan data
lapangan dan satelit
untuk merevisi kelas

vegetasi

 

Fase 1: 
Klasifikasi 
vegetasi untuk 
mengidentifikasi 
kawasan hutan

Fase 2:
 

Fase 3:

Decision Tree Analisis
Patch Hutan SKT

Keluaran:
Hutan SKT potensial

teridentifikasi

 
 

Pemantauan hutan
SKT dan KBKT

Konservasi
hutan SKT

Persyaratan sosial dan
integrasi NKT-SKT-FPIC

yang menyeluruh
diterapkan pada

setiap tahapan, dan
memodifikasi

pelaksanaan tahapan
dan fase selanjutnya.

Proses Penjaminan
Kualitas SKT

Analisis patch 
hutan SKT

Perlindungan
SKT-NKT

Kelas vegetasi
menggunakan citra
satelit dan LiDAR

Mengumpulkan dan
menganalisis data

lapangan

Rencana Pemanfaatan
Lahan dan Konservasi
Terpadu (ICLUP) yang

diajukan

Gambaran Umum Pendekatan SKT
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Gambaran Umum toolkit Pendekatan SKT Versi 2.0

Fase 1: 
Stratifikasi hutan dan vegetasi Pertimbangan menyeluruh untuk Pendekatan SKT

2 3 4
MODUL 2 
Persyaratan Sosial 
 
Tahapan pertama: Menghormati 
hak masyarakat atas lahannya  
dan FPIC. 
 

Agar Pendekatan SKT ini dapat  
berhasil dan hutan dapat terlindungi, 
maka masyarakat harus sejak awal  
dilibatkan dan aktif di dalam  
prosesnya. 
 
Modul ini menjabarkan bagaimana 
cara mengikutsertakan masyarakat 
dalam perencanaan pemanfaatan 
lahan dan mengintegrasikan proses 
SKT dengan FPIC (hak masyarakat 
lokal untuk memberikan atau tidak 
memberikan persetujuannya atas 
pengembangan atau kegiatan konser
vasi yang mempengaruhi lahan, 
mata pencaharian dan lingkungan 
mereka). Persyaratan sosial yang 
lebih luas disajikan sebagai ‘draf’ 
yang sedang diuji coba di lapangan. 
 
Modul ini mencakup studi kasus 
mengenai bagaimana sebuah  
perusahaan menangani konflik  
masyarakat pada saat studi  
percontohan SKT berlangsung.

MODUL 3 
Integrasi NKT-SKT-FPIC 
 
Pendekatan SKT ini mengandalkan 
penilaian NKT komprehensif dan 
dilaksanakannya FPIC masyarakat 
lokal. 
 

Modul 3 menyajikan panduan  
mengenai pengintegrasian tiga  
pendekatan ini ke dalam sebuah 
proses yang efisien dan terpadu  
di lapangan. Hal ini menghasilkan  
rencana pemanfaatan lahan terpadu 
yang lebih hemat biaya bagi pengem
bang dan lebih meringankan para 
pemangku kepentingan di tingkat 
lokal. 
 
Modul ini mencakup studi kasus 
mengenai pendekatan NKTSKTFPIC 
terpadu yang diuji coba di lahan 
dengan kepemilikan adat di Papua 
Nugini.

MODUL 4 
Stratifikasi Vegetasi 
 
Klasifikasi vegetasi awal  
menggunakan analisis citra satelit 
dan LiDAR serta data lapangan untuk 
melakukan kalibrasi klasifikasi 
vegetasi. 
 

Tahapan pertama dalam Fase 1 
Pendekatan SKT ini adalah meng
klasifikasikan vegetasi ke dalam 
kelaskelas berdasarkan citra 
satelit dan LiDAR. Pada tahapan 
selanjutnya, kelaskelas ini diambil 
sampelnya di lapangan. 
 
Modul 4 membahas penggunaan 
citra satelit dan data LiDAR dan 
teknik stratifikasi beserta gambaran 
umum dari basis data citra dan alat 
yang tersedia. Selain itu, dijelaskan 
pula metode untuk memilih plot 
sampel, mengukur vegetasi, meng
estimasi biomassa di atas tanah  
dan menyempurnakan klasifikasi. 
 
Keluaran dari Fase 1 adalah sebuah 
peta indikatif kawasan hutan SKT 
yang dilengkapi dengan patch hutan 
SKT dalam berbagai ukuran dan 
konektivitas.

MODUL 1  MEMPRAKTIKKAN NIHIL DEFORESTASI - PENDAHULUAN, GAMBARAN UMUM DAN RINGKASAN PENDEKATAN SKT
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“… sekarang adalah saatnya berfokus untuk  
melakukan percontohan dan uji coba metodologi  
yang telah diadaptasi untuk petani pemilik lahan  
dan petani pekerja, … uji coba draf persyaratan  
sosial yang dikembangkan sebagai bagian dari  
proses penggabungan HCS, ... dan menetapkan  
pendekatan untuk menanggapi permasalahan  
Nihil Deforestasi pada HFCL.”

Fase 2 dan 3: 
Menganalisis patch hutan SKT,  
mengajukan Rencana Konservasi  
dan Pemanfaatan Lahan terpadu, dan  
perlindungan KBKT serta hutan SKT

5 6 7
MODUL 5 
Analisis dan Patch Hutan SKT dan 
Perlindungannya 
 
Prinsip dan latar belakang ilmu 
konser vasi, menggunakan Pohon 
Keputusan (Decision Tree) untuk 
analisis patch, Rencana Pemanfaatan 
Lahan dan Konservasi Terpadu 
(Integrated Conservation and Land 
Use Plan/ICLUP) yang diajukan dan 
perlindungan KBKT/hutan SKT. 
 
Peta yang dibuat di Fase 1 kemungkinan 
besar memiliki patch-patch hutan 
dalam berbagai ukuran, bentuk dan 
konektivitas. Modul 5 mengulas ilmu 
konservasi dan penelitian mengenai  
fragmentasi dan patch hutan, dan men
je las kan bagaimana faktorfaktor yang 
berbeda mendasari keputusan konservasi. 
 
Modul ini juga menjelaskan Decision  
Tree Analisis Patch Hutan SKT, alat 
yang digunakan untuk memandu  
serangkaian keputusan yang kompleks 
mengenai setiap patch hutan SKT.  
Tersedia panduan mengenai bagaimana 
patch diklasifikasikan pada setiap 
tahapan di dalam Decision Tree. 
 
Tahapan akhir Decision Tree ini adalah 
mengintegrasikan hutan SKT dengan 
kawasan konservasi dan pengelolaan 
lainnya, termasuk di dalamnya lahan 
gambut, KBKT dan kawasan masyarakat, 
untuk menyusun proposal mengenai 
konservasi dan pengembangan.

MODUL 6 
Isu-isu yang Tengah Berkembang 
 
Menanggapi partisipasi petani  
kecil dan masyarakat, HFCL dan 
karbon. 
 

Modul 6 menyoroti isuisu yang 
tengah muncul dan saat ini tidak 
dibahas dalam Pendekatan SKT ini. 
 
Modul ini membahas tentang 
peranan penting yang dapat dimiliki 
petani kecil dan masyarakat dalam 
perlindungan hutan beserta  
kebutuhan mereka akan dukungan 
dan insentif yang sesuai. 
 
Penggunaan data stok karbon 
dalam penerapan yang lebih luas 
(misalnya sistem penghitungan  
Gas Rumah Kaca/GRK nasional  
dan yurisdiksional, persyaratan 
penyusunan laporan oleh pihak 
ketiga, kegiatan proyek on-site, dll.) 
juga turut dipertimbangkan dalam 
modul ini. 
 
Tantangan saat menerapkan  
Pendekatan SKT di HFCL  
dieksplorasi dalam konteks  
studi kasus yang ditinjau oleh  
Kelompok Kerja HFCL. 

MODUL 7 
Penjaminan Kualitas 
 
Tinjauan sejawat, transparansi  
dan pemantauan. 
 

Penjaminan Kualitas Pendekatan 
SKT memastikan bahwa penilaian 
SKT ditinjau dan peta serta laporan 
ringkasan bersifat transparan.  
Penjaminan Kualitas ini juga 
mengawali pemantauan yang terus 
berlangsung terhadap hutan SKT. 
 
Modul 7 menjelaskan persyaratan, 
proses, dan kegiatan Penjaminan 
Kualitas hingga saat ini. Modul  
ini mencakup pelatihan untuk  
pelaksanan Pendekatan SKT dan 
garis besar program tinjauan sejawat 
untuk penilaian SKT, termasuk di 
dalamnya memperluas kolaborasi 
dengan HCVRN. 
 
Modul ini juga membahas garis 
besar mengenai tantangan dan 
peluang mendatang seiring dengan 
adanya teknologi baru yang  
memungkinkan dilakukannya 
pemantauan terhadap hutan SKT 
secara hampir waktu sebenarnya 
(near real-time) dan munculnya 
kemitraan baru dengan organisasi
organisasi yang berpendirian sama.

MODUL 1  MEMPRAKTIKKAN NIHIL DEFORESTASI - PENDAHULUAN, GAMBARAN UMUM DAN RINGKASAN PENDEKATAN SKT



Versi 2.0: Mei 201712
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Ringkasan toolkit  
Pendekatan SKT

MODUL 2 
 

Menghormati hak masyarakat 
atas lahannya dan FPIC melalui 
Pendekatan SKT 

Pengembangan dapat memberikan dampak 
sangat besar terhadap masyarakat adat dan 
masyarakat lokal. Akan tetapi, konservasi 
juga dapat memberikan dampak demikian. 
Modul ini mencakup isu-isu yang perlu 
dipertimbangkan oleh pihak yang ingin 
menerapkan Pendekatan SKT ini sebelum 
melakukan penilaian SKT atau sebelum 
melindungi hutan SKT di lahan adat.
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Sebuah pendekatan terpadu 
 
Ketika mendirikan perkebunan baru, Pendekatan 
SKT ini harus diintegrasikan secara ideal dengan 
proses lain seperti identifikasi dan perlindungan 
NKT dan FPIC sejak awal. Akan tetapi, dalam  
beberapa kasus mungkin perlu untuk menambahkan 
proses tersebut ke dalam negosiasi pemanfaatan 
lahan yang tengah berlangsung; contohnya adalah  
ketika pelaksana telah mulai mengembangkan lahan 
sebelum mengadopsi Pendekatan SKT. Panduan 
mengenai modifikasi urutan langkah-langkah  
penilaian SKT disajikan di akhir Bagian A modul ini.  
 
Bagian A diakhiri dengan sebuah studi kasus yang 
menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat 
dalam Pendekatan SKT. Studi tersebut menyoroti 
pembelajaran yang diperoleh dari proyek percontohan 
SKT di PT Kartika Prima Cipta yang merupakan 
kawasan pengembangan sawit di Kapuas Hulu,  
Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dan merupakan 
anak perusahaan Golden Agri-Resources Ltd. 
 
Modul 2 juga berisi draf Persyaratan Sosial untuk 
Melestarikan Hutan SKT dalam Pengembangan 
Kelapa Sawit. Persyaratan tersebut tengah diuji 
coba, baik pada lingkungan perkebunan kelapa sawit 
maupun Hutan Tanaman Industri yang kemudian  
disempurnakan untuk memberikan persyaratan 
sosial yang komprehensif bagi toolkit ini. Ini adalah  
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses 
penggabungan antara metodologi Pendekatan SKT 
dan HCS+.

Penghormatan terhadap hak masyarakat dan 
perlunya menjamin mata pencaharian di lanskap 
hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Pendekatan SKT. Masyarakat berbasis hutan 
menggunakan lahannya dengan cara yang berbeda 
dan pemanfaatan lahan tersebut diatur oleh sistem 
kebijakan lokal yang hampir tidak kentara akan 
tetapi sistem tersebut didasarkan pada pengetahuan 
ekologis, ilmu praktis, sistem kepercayaan dan norma 
sosial. Walaupun sistem ini dilindungi oleh hak asasi 
manusia internasional dan hukum lingkungan, hampir 
setiap intervensi (berbasis komersial maupun  
konservasi) pasti akan memberikan dampak terhadap 
masyarakat yang bergantung pada sistem ini. 
 
 
Hak Persetujuan atas Dasar Informasi  
di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) 
 
Modul ini membahas garis besar mengenai bagaimana 
penghormatan terhadap hak dan mata pencaharian 
masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam proses 
penilaian SKT untuk memastikan partisipasi masya-
rakat dan untuk menghindari konflik. Prinsip FPIC 
diperkenalkan sebagai alat utama dalam konteks  
ini yang melanggengkan hak masyarakat untuk 
memberikan atau tidak memberikan persetujuannya  
atas usulan proyek yang mempengaruhi lahan yang 
mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. 
Proses FPIC dikemukakan secara terperinci dan 
disediakan panduan mengenai tahapan-tahapan 
utama, termasuk di dalamnya persiapan, pemetaan 
partisipatif dan negosiasi persetujuan. Selain itu, 
tersedia juga panduan untuk mengklarifikasi  
kepenguasaan lahan dan peranan pengelola.  
Membantu masyarakat untuk menjamin kepenguasaan 
lahannya menunjukkan penghormatan terhadap hak  
masyarakat, membantu membangun kepercayaan 
dan dapat membina komitmen masyarakat untuk 
memelihara hutan SKT. Memastikan kejelasan entitas 
yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi 
tertentu juga merupakan hal yang sangat penting 
untuk memastikan akuntabilitas dan alokasi sumber 
daya sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, modul 
ini menilai berbagai sistem dan alat pemantauan 
partisipatif yang dapat digunakan untuk memastikan 
bahwa kawasan konservasi SKT dikelola dengan 
efektif. 
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MODUL 3 
 

Integrasi NKT, Hutan SKT dan FPIC 
 
Modul ini membahas garis besar integrasi Pendekatan 
SKT; proses Persetujuan Atas informasi di awal Tanpa 
Paksaan (FPIC) dan alat Nilai Konservasi Tinggi (NKT). 
Penggabungan pendekatan-pendekatan ini menjadi  
sebuah proses efisien yang terpadu,akan menghasilkan 
perencanaan pemanfaatan lahan yang kuat di lapangan, 
serta lebih hemat biaya bagi produsen dan pengembang, 
dan tidak terlalu memberatkan dan membingungkan bagi 
pemangku kepentingan di tingkat lokal. 
 
Untuk mencapai tujuan menjadi alat yang efektif dalam memutus  
mata rantai antara deforestasi dan produksi komoditas, pendekatan 
SKT bergantung pada dua pendekatan tambahan untuk perencanaan  
pemanfaatan lahan, yaitu penilaian NKT dan FPIC. Ketiganya memang 
berguna secara terpisah, tetapi jika digabungkan,  maka akan menjadi 
sebuah alat yang jauh lebih berdaya guna. Modul ini adalah panduan 
untuk melaksanakan proses NKT, SKT dan FPIC secara simultan di 
lapangan. Proses ini dibagi menjadi tiga fase.

Foto: TFT ©
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Pra-Penilaian: Uji tuntas,  
pengumpulan informasi, studi pelingkupan  
dan konsultasi 
 
Tahapan pertama dalam fase Pra Penilaian  
mengharuskan tim penilai untuk memastikan bahwa 
perusahaan atau pengembang memenuhi persyaratan  
dasar. Hal ini mencakup pernyataan komitmen 
terhadap perlindungan lingkungan dan sosial serta 
moratorium terkait pembukaan lahan sampai dengan 
dirampungkannya rencana terpadu. Tahapan  
selanjutnya mencakup penggabungan semua data 
lingkungan, sosial dan geospasial yang relevan untuk 
memahami konteks sosial dan lingkungan lokasi 
proyek dan kawasan sekitarnya. Kemudian, laporan 
pelingkupan disusun dan konsultasi awal dengan 
masyarakat lokal, perwakilan pemerintah dan  
pemangku kepentingan lain dapat dimulai. 
 
 
Penilaian: penilaian lapangan  
partisipatif, analisis data, konsultasi  
dan pengendalian kualitas 
 
Fase Penilaian diawali dengan penilaian lapangan 
secara partisipatif. Tim ahli mengunjungi lokasi  
untuk mengumpulkan data primer lingkungan, sosial  
dan sosial ekonomi. Kumpulan data lingkungan harus  
mengikuti protokol ilmiah secara ketat, sedangkan 
data sosial harus dikumpulkan secara inklusif,  
yang mencerminkan komposisi sebenarnya dari 
masyarakat. Untuk memastikan bahwa dampak po-
tensial menyeluruh dari pengembangan yang diajukan  
dapat dimengerti, maka peta yang menunjukkan 
kepenguasaan lahan dan sumber daya masyarakat 
disusun yang mencakup seluruh kawasan masyarakat 
(tidak hanya sebagian yang bertumpang tindih dengan 
kegiatan pengembangan.  
 
Jika semua data telah dianalisis dan dipetakan, tim  
penilaian dapat mulai mempersiapkan rencana terpadu  
untuk mengoptimalkan hasil kegiatan konservasi, 
pengembangan dan mata pencaharian masyarakat. 
Draf Laporan Penilaian NKT-SKT Terpadu disusun 
dan dipresentasikan ke masyarakat, pemerintah, 
perwakilan perusahaan dan masyarakat umum  
untuk konsultasi dan umpan balik. Setelah perjanjian 
dengan masyarakat lokal dicapai, maka draf akhir 
laporan diserahkan untuk tinjauan sejawat secara 
mandiri dan pengendalian kualitas oleh berbagai 
institusi, termasuk oleh Sekretariat Pendekatan SKT.

Pasca-Penilaian: ICLUP, perjanjian  
masyarakat, pengelolaan dan pemantauan 
 
Setelah disetujui, penilaian ini kemudian diuraikan 
ke dalam ICLUP secara penuh di mana perusahaan 
menjelaskan rencana konservasi dan pemanfaatan  
lahan yang diajukannya untuk lokasi tersebut. 
Bersamaan dengan pelaksanaannya, maka segala 
persyaratan perlu disepakati dalam pengelolaan  
dan pemantauan partisipatif, demikian juga untuk 
mekanisme efektif untuk menyelesaikan segala 
keluhan atau sengketa antar pihak. 
 
Modul ini berisi studi kasus mengenai bagaimana 
pendekatan NKT-SKT-FPIC terpadu dapat bekerja di 
lapangan. Modul ini membahas uji coba pendekatan 
terpadu pada tahun 2015 yang dilakukan oleh TFT, 
Daemeter dan New Britain Palm Oil Ltd. mengenai 
lahan milik adat di Papua Nugini.
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MODUL 4 
 

Fase 1: Stratifikasi hutan  
dan vegetasi 
 
Salah satu tujuan awal penilaian SKT adalah 
mengidentifikasi dan memetakan kawasan 
hutan SKT di dalam kawasan pengembangan 
dan lanskap sekitarnya. Modul ini menjelaskan 
bagaimana kombinasi data LiDAR udara, citra 
satelit dan data lapangan dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan awal ini. 
 
Modul ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 
menyeluruh (4a) yang membahas garis besar  
pendekatan metodologi ini, bagian (4b) yang berfokus 
pada klasifikasi tutupan lahan dan stok karbon, dan 
bagian (4c) yang membahas garis besar bagaimana 
stok karbon dapat diestimasi dengan menggunakan  
plot kalibrasi AGB LiDAR dan plot inventarisasi hutan, 
dan bagaimana data informasi mengenai komposisi 
dan struktur vegetasi ini digunakan untuk merevisi 
klasifikasi vegetasi awal.
 
 
Bagian A: Garis besar proses pembuatan 
peta hutan SKT indikatif 
 
Terdapat tiga opsi yang disajikan dan dievaluasi. Opsi 
pertama menggunakan rangkaian data LiDAR udara 
menyeluruh untuk membuat model biomassa di atas 
tanah (above-ground biomass/AGB) dari kawasan 
pengembangan (opsi yang paling akurat, tetapi juga 
paling mahal dan kompleks). Opsi kedua menggunakan  
klasifikasi tutupan lahan berbasis satelit yang 
dikombinasikan dengan sampel transek LiDAR untuk  
mendapatkan nilai karbon rata-rata dari tutupan lahan 
dan kelas hutan yang berbeda dan mengidentifikasi  
hutan SKT potensial berdasarkan estimasi tersebut 
(tidak terlalu mahal dan kompleks, tetapi mempunyai  
tingkat ketidakpastian yang tinggi). Opsi ketiga  
mengkombinasikan klasifikasi tutupan lahan berbasis 
satelit dan data inventarisasi hutan untuk menghasilkan 
estimasi yang sama (paling murah dan paling tidak 
kompleks, tetapi juga paling tidak pasti). 
 
Praktisi disarankan untuk memilih opsi berdasarkan 
akurasi dan detail yang diharapkan, bukan hanya 
berdasarkan biayanya saja. Selain itu, FPIC diperlukan 
sebelum kegiatan pengambilan sampel dilaksanakan 
di lahan adat. 
 

Versi 2.0: Mei 2017 17

Bagian B: Klasifikasi tutupan lahan  
dan stok karbon 
 
Data LiDAR udara dan citra satelit dapat digunakan 
untuk mengklasifikasikan tutupan lahan ke dalam 
kelas-kelas tertentu. Persyaratan teknis LiDAR 
udara dan citra satelit dijelaskan dalam bagian ini.  
Dijelaskan pula pendekatan metodologi untuk  
mengklasifikasikan citra satelit (termasuk di  
dalamnya pengecekan lapangan dan penilaian 
akurasi setelahnya) ke dalam kelas-kelas tertentu 
tersebut. Walaupun penggunaan LiDAR secara 
menyeluruh, transek LiDAR atau tanpa LiDAR akan 
bergantung pada pertimbangan yang spesifik terkait 
proyek (contohnya akurasi/detail yang diinginkan, 
anggaran, ketersediaan data), klasifikasi tutupan 
lahan resolusi tinggi berbasis satelit (termasuk di 
dalamnya pengecekan lapangan dan penilaian  
akurasi) bersifat wajib untuk ketiga opsi tersebut. 
 
 
 Bagian C: Menggunakan plot lapangan 
untuk mengestimasi stok karbon dan 
memfinalisasi deliniasi kelas tutupan 
lahan: Plot kalibrasi AGB LiDAR dan plot 
inventarisasi hutan 
 
Bagian ini menjelaskan cara untuk merencanakan  
dan mempersiapkan plot kalibrasi LiDAR atau plot 
inventarisasi hutan, melaksanakan pengukuran,  
menghitung karbon di atas tanah, memperoleh 
model AGB LiDAR dan memfinalisasi klasifikasi 
vegetasi untuk menunjukkan kawasan hutan SKT 
potensial. 
 
Keluaran akhirnya adalah peta indikatif kawasan  
hutan SKT, termasuk di dalamnya nilai karbon rata-
rata untuk setiap kelas vegetasi serta deskripsi fisik 
vegetasi dalam setiap kelas. Peta hutan SKT potensial 
ini merupakan satu input untuk Fase 2: Menganalisis 
patch SKT dan mengusulkan peta konservasi dan  
pemanfaatan lahan terpadu.
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MODUL 5 
 

Analisis dan perlindungan patch hutan SKT 
 
Setelah identifikasi patch hutan SKT potensial, Fase 2 
metodologi ini menganalisis patch tersebut menggunakan 
Decision Tree berdasarkan ilmu konservasi dan kemudian 
mengintegrasikannya dengan informasi pemanfaatan  
lahan lainnya, seperti misalnya NKT, lahan gambut,  
sempadan sungai dan pemanfaatan oleh masyarakat, 
untuk sampai pada ICLUP yang diusulkan. Terakhir,  
Fase 3 mencakup mekanisme, manfaat dan insentif untuk  
perlindungan KBKT dan hutan SKT, serta pengelolaan 
dan pemantauan untuk memastikan terpeliharanya  
nilai-nilai tersebut.
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Figure 4: HCS Patch Analysis Decision Tree. (RBA = Rapid Biodiversity Assessment)

TINDAKAN MITIGASI 
DIPERLUKAN

Catatan untuk 
Tahap 9 & 10: 
Jika penilaian 

NKT menyurvei 
Patch Prioritas Rendah 

(PPR) dan Patch Prioritas 
Menengah (PPM), 
maka Kajian Cepat 
Keanekaragaman 

Hayati (Rapid 
Biodiversity 

Assessment/RBA) 
tidak diperlukan.

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

2. Menggabungkan patch SKT yang terhubung 
secara fisik (HRM, HK1, HK2, HK3)

4. Patch menyediakan konektivitas (dalam radius 200 m) 
antar patch prioritas tinggi

5. Patch terhubung (dalam radius 200 m) 
dengan patch prioritas tinggi

6a. Patch prioritas 
menengah (kawasan inti 

<100 ha, tetapi >10 ha)

6b. Patch prioritas 
rendah (kawasan 

inti <10 ha)

7b. Risiko Tinggi7a. Risiko Rendah

7. Kajian Risiko
Lanskap Tutupan 

Hutan Rendah 
(<30%)

Lanskap Tutupan 
Hutan Menengah 

(30-80%)

3a. Kawasan Inti 
Patch >100 ha 

(Prioritas tinggi)

3b. Kawasan Inti 
Patch <100 ha

(Prioritas menengah dan rendah)

1. Melakukan overlay kelas-kelas SKT dengan data 
latar belakang, termasuk di dalamnya pemetaan 

partisipatif, NKT, gambut, sempadan sungai

8. Patch >10 ha 
merupakan HK1, HK2 

atau HK3

TINDAKAN MITIGASI 
RISIKO DIPERLUKAN

10a. Patch hutan 
signifikan untuk 

keanekaragaman hayati

10b. Patch hutan tidak 
signifikan untuk 

keanekaragaman hayati

9a. Konservasi 
yang Diusulkan

Mengintegrasikan dan menggabungkan patch SKT PPT, PPM 
dan PPR indikatif konservasi dengan NKT 1-4, lahan gambut, 

sempadan sungai dan kategori perlindungan yang lain

INDIKATIF ‘PENGEMBANGAN SALING 
MEMBERI DAN MENERIMA’

PPM atau PPR yang menyediakan ketersambungan lanskap, koridor atau batu loncatan antara 
kawasan konservasi yang diusulkan dan PPT yang bersebelahan (dipertimbangkan min 5 km)

Menyesuaikan desain kawasan konservasi untuk menyederhanakan dan memperhalus batas area 
(‘jari dan kantung’) dan tukar-menukar PPR dan PPM untuk pengisian (infill) dan restorasi berdasarkan 
konsep ‘saling memberi dan menerima’, di mana kawasan yang diisi dan dipulihkan untuk konservasi 

(memberi) melebihi PPR dan PPM serta ‘jari’ yang dipindahkan untuk pengembangan (menerima).

ICLUP final yang diusulkan untuk FPIC lebih lanjut, dan pelaksanaan konservasi atau 
pengembangan, pengelolaan dan pemantauan

Kawasan konservasi 
yang diusulkan

14. Pengecekan lapangan untuk mengonfirmasi ICLUP yang diusulkan

TINDAKAN MITIGASI 
DIPERLUKAN

YA

9. Pengecekan Pra-RBA

9b. Indikatif 
Pengembangan

Kawasan pengembangan 
yang diusulkan

Kawasan pemanfaatan 
lahan oleh masyarakat

10. Kajian Keanekaragaman Hayati Secara Cepat (RBA)
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Bagian A: Latar belakang dan prinsip 
ilmu konservasi 
 
Untuk menetapkan dasar analisis patch hutan SKT, 
disajikan dan didiskusikan ilmu pengetahuan dan 
penelitian terbaru dengan tujuan memastikan 
bahwa patch hutan yang diusulkan untuk konservasi 
layak secara ekologi. Karena patch memiliki kisaran 
ukuran, bentuk, konfigurasi dan tingkat konektivitas, 
maka faktor kunci dipilih untuk analisis dan ambang 
batas yang ditentukan untuk penerapannya. Faktor 
kunci adalah ukuran kawasan ‘inti’ patch, konektivitas 
dengan patch lain (terutama yang besar), tingkat  
risiko terhadap patch dalam suatu lanskap dan setiap 
nilai keanekaragaman hayati yang signifikan. 
 
 
Bagian B: Decision Tree Analisis Patch 
Hutan SKT 2.0 
 
Untuk menyederhanakan dan menstandardisasi  
keputusan kompleks yang perlu dibuat mengenai 
patch hutan SKT, maka digunakanlah Decision Tree. 
Alat utama dari metodologi ini sebagian besar  
didasari oleh analisis GIS. Setelah integrasi dengan  
pendekatan perencanaan pemanfaatan lahan lainnya 
(termasuk NKT dan pemetaan partisipatif masyarakat), 
Decision Tree membawa patch hutan SKT potensial 
hingga ICLUP yang diusulkan. Hal ini mencakup 
konsep ‘saling memberi dan menerima’ yang berasal 
dari perjanjian penggabungan SKT, di mana PPM 
dan PPR yang terisolasi digunakan untuk mengisi 
(infill), menghubungkan dan menyederhanakan 
bentuk PPT. 
 
 
Bagian C: Melindungi hutan SKT dan 
KBKT: Memperkenalkan Fase 3 dalam 
proses Pendekatan SKT 
 
Untuk mencapai konservasi hutan SKT dan KBKT 
jangka panjang, terdapat sejumlah pertimbangan 
penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan 
dan pemantauan kawasan; manfaat dan insentif bagi 
masyarakat; dan pendanaan baik untuk pengelolaan 
kawasan konservasi maupun insentif masyarakat. 
Walaupun belum menjadi panduan teknis, bagian ini 
telah menyediakan garis besar perlindungan hutan 
SKT dan KBKT untuk diskusi lebih lanjut. 
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MODUL 6 
 

Isu-isu yang tengah berkembang 
dalam Pendekatan SKT 
 
Pendekatan SKT dikembangkan untuk 
membantu pelaksanaan komitmen Nihil 
Deforestasi oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit serta pulp dan kertas yang 
beroperasi di lanskap terfragmentasi di 
wilayah beriklim tropis lembab di Asia 
Pasifik dan Afrika. Namun demikian,  
Pendekatan SKT selalu ditujukan untuk 
pelaksanaan yang luas di semua komoditas 
dan wilayah. Dalam fase pengembangan 
dan pelaksanaan, beragam situasi muncul 
di mana metodologi yang ada tidak sesuai 
dan perlu diadaptasikan. 
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Dalam modul ini, perwakilan dari Kelompok Pengarah 
dan Kelompok Kerja Pendekatan SKT menyajikan garis 
besar isu-isu yang muncul, mendiskusikan bagaimana 
isu tersebut ditangani, berbagi pengalaman dan studi 
kasus serta menyediakan informasi terbaru mengenai 
kemajuan yang ada. Seiring dengan pemikiran dan  
inovasi yang berkembang terhadap isu-isu ini, akan 
ada informasi terbaru dan tambahan terhadap toolkit 
yang menyajikan panduan teknis secara terperinci.

 
 
Membantu petani melaksanakan  
Pendekatan SKT 
 
Produksi petani merupakan bagian besar dari banyak  
industri komoditas. Oleh karenanya pelibatan petani 
dalam identifikasi dan pengelolaan hutan SKT akan 
menjadi penting untuk menjamin pengadopsian 
Pendekatan SKT di seluruh lanskap. Petani mungkin 
hanya mengonversi patch kecil hutan SKT, tetapi 
patch tersebut dapat berperan sebagai penyangga 
atau koridor untuk kawasan hutan SKT yang lebih 
besar dan dari waktu ke waktu, kawasan yang luas 
dapat dibuka secara kolektif. Kelompok Kerja Petani 
Kecil (Smallholder Working Group/SHWG) tengah 
mengembangkan pendekatan NKT-SKT terpadu  
untuk petani kecil.  Di Indonesia, standar operasional 
prosedur (SOP) dan panduan untuk mengidentifikasi 
dan mengelola hutan SKT saat ini sedang diuji di 
lapangan. SHWG juga tengah bekerja untuk menilai  
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kebutuhan petani terhadap pasar potensial dan insentif 
pemerintah. Hasil penilaian ini akan memberikan 
informasi mengenai proyek percontohan kepada  
petani kecil mandiri untuk melaksanakan SKT dengan 
dukungan dari pemangku kepentingan lain. 
 
 
Peran dan penerapan lebih luas dari 
karbon dan data stok karbon  
 
Data karbon dan stok karbon mempunyai banyak 
penerapan potensial melampaui Pendekatan SKT itu 
sendiri. Di tingkat nasional, data stok karbon relevan 
dengan sistem GRK nasional dan penghitungan tingkat 
sektor, dan mempunyai implikasi terhadap NDC di 
bawah Persetujuan Paris. Pada tingkat yurisdiksional, 
data ini dapat digunakan untuk menunjukkan nilai 
dari inisiatif pengurangan emisi GRK berbasis lahan 
dan hutan. Ketiga, pada tingkat lokasi, data stok 
karbon yang dikumpulkan dari penilaian SKT juga 
dapat digunakan untuk memanfaatkan pendanaan 
iklim untuk inisiatif restorasi dan rehabilitasi SKT, 
atau digunakan sebagai input untuk alat pengukur 
GRK spesifik dari RSPO. 

 
Menerapkan Pendekatan SKT dalam 
Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (HFCL) 
 
Menerapkan standar Pendekatan SKT di wilayah  
dengan kawasan hutan luas yang berdekatan dapat  
menyebabkan adanya kesimpulan bahwa pengem-
bangan perkebunan berskala besar tidak layak atau 
tidak sesuai. Akibatnya Pendekatan SKT ini mempunyai  
pengaruh yang minimal terhadap lanskap tersebut, 
sedangkan pihak-pihak yang tidak terikat dengan 
komitmen Nihil Deforestasi tengah mengupayakan 
pengembangan. Oleh karena itu Pendekatan SKT dapat  
mengembangkan cara baru agar tetap terlibat dalam 
lanskap tersebut. Kelompok Pengarah Pendekatan 
SKT membentuk Kelompok Kerja Lanskap Tutupan 
Hutan Tinggi untuk mengkaji tantangan ini dengan 
cara mengumpulkan informasi sosial, lingkungan, 
ekonomi dan kebijakan di tingkat kawasan pengem-
bangan, lanskap dan nasional, dan dengan cara 
mengeksplorasi penilaian tambahan dan mekanisme  
pengambilan keputusan. Tujuannya adalah membuat  
pendekatan praktis yang dapat diterima untuk  
mendukung pengembangan (berdasarkan pemenuhan 
hak, mata pencaharian dan aspirasi masyarakat 
lokal) yang tidak melibatkan deforestasi skala besar.
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Tinjauan sejawat terhadap pendekatan SKT 
  
Tujuan jangka panjang Komite Pengarah ini adalah 
menjadikan Pendekatan SKT dimasukkan ke dalam 
standar sistem sertifikasi yang relevan (contohnya 
RSPO dan FSC) dan berkolaborasi dengan inisiatif 
lain, seperti HCVRN. Untuk sementara, Kelompok 
Kerja Penjaminan Kualitas telah mengembangkan 
proses tinjauan kualitas berdasarkan tinjauan sejawat  
dari kajian ini, dan transparansi data, peta dan  
informasi utama dari laporan penilaian SKT. Modul  
ini mencakup enam tahapan dasar dalam prosesnya 
dan mengidentifikasi materi-materi pendukung  
lebih lanjut. 
 
 
Transparansi dan pemantauan  
pelaksanaan perlindungan hutan SKT 
  
Proses pencapaian Nihil Deforestasi melalui  
Pendekatan SKT tidak secara otomatis rampung 
ketika ICLUP difinalisasi dengan masyarakat lokal 
dan pemerintah. Bagian ini membahas garis besar 
persyaratan transparansi kawasan pengembangan  
dan peta hutan SKT, dan proposal pemantauan  
hutan SKT dan KBKT yang tengah dikonservasi  
oleh masyarakat dan pihak pengembang.

MODUL 7 
 

Menjamin kualitas  
penilaian SKT (garis besar 
persyaratan Penjaminan  
Kualitas Pendekatan SKT  
dan tantangan ke depan) 
 
Modul ini menjelaskan proses yang ada 
saat ini untuk menjamin kualitas penilaian 
SKT. Disajikan pula garis besar tantangan  
dan peluang ke depan, seiring dengan 
adanya teknologi baru yang memungkinkan 
dilakukannya pemantauan terhadap hutan  
SKT secara hampir waktu nyata (near  
real-time) dan munculnya kemitraan  
baru dengan organisasi-organisasi yang 
bervisi serupa. 
  
Modul ini mencakup tiga bidang utama, yaitu pelatihan 
untuk pelaksanaan Pendekatan SKT, program tinjauan 
sejawat untuk penilaian SKT, dan transparansi dan 
pemantauan pelaksanaan perlindungan hutan SKT. 
  
  
Pelatihan pelaksanaan Pendekatan SKT 
 
Pengadopsian Pendekatan SKT dengan cepat 
meningkatkan kebutuhan akan tenaga ahli teknis 
yang dapat melaksanakan metodologi ini. Modul ini 
memuat garis besar mengenai komponen utama 
program pelatihan yang dikembangkan oleh Kelompok 
Kerja Penjaminan Kualitas (Quality Assurance Working 
Group) untuk memberikan instruksi kepada praktisi 
Pendekatan SKT. Modul ini mencakup komposisi dan 
kualifikasi yang diperlukan di dalam tim penilaian SKT 
serta proses agar seseorang dapat menjadi praktisi 
terdaftar (dan proses agar organisasi dapat menjadi 
Organisasi Praktisi Terdaftar). 
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No. Singkatan Istilah

Ringkasan akronim 

1 3D Tiga Dimensi 
2 AGB Biomassa di Atas Tanah 
3 AGRI Perkebunan Pertanian 
4 ALS Assessor Licensing Scheme (Skema Lisensi Penilai) 
5 AOI Area of Interest (Wilayah Kajian) 
6 ASPRS American Society for Photogrammetry and Remote Sensing  
  (Masyarakat Fotogrametri dan Penginderaan Jarak Jauh Amerika) 

7 B Belukar 
8 BPD Badan Permusyawaratan Desa 
9 CBMIS Community-Based Monitoring and Information Systems  
  (Sistem Pemantauan dan Informasi Berbasis Masyarakat) 

10 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  
  (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam) 

11 CLUP Community Land Use Plan (Rencana Pemanfaatan Lahan Masyarakat) 
12 cm sentimeter 
13 CMA Conservation Management Areas (Kawasan Pengelolaan Konservasi) 
14 DBH Diameter at Breast Height (Diameter Setinggi Dada) 
15 DEM Digital Elevation Model (Model Elevasi Digital) 
16 DTM Digital Terrain Model (Model Permukaan Tanah Digital) 
17 ENVI Environment for Visualizing Images 
18 ESG Environmental, Social and Governance (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) 
19 ESIA Environmental and Social Impact Assessment (Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial) 
20 ESRI Environmental Systems Research Institute 
21 ETM+ Enhanced Thematic Mapper plus 
22 FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) 
23 FIA Forest Integrity Assessment 
24 FORCLIME Forest and Climate Change Programme 
25 FPIC Free Prior and Informed Consent (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) 
26 FPP Forest People Programme 
27 FSC Forest Stewardship Council 
28 GAR Golden Agri-Resources Ltd 
29 GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
  (Perusahaan Kerjasama Internasional Pemerintah Jerman) 

30 GPS Global Positioning System (Sistem Pemosisi Global) 
31 GRK Gas Rumah Kaca 
32 HCS+ High Carbon Stock Study (Studi Stok Karbon Tinggi/SKT) 
33 HCSA High Carbon Stock Approach (Pendekatan Stok Karbon Tinggi/SKT) 
34 HCVA High Conservation Value Assessment (Kajian Nilai Konservasi Tinggi/NKT) 
35 HCVRN High Conservation Value Network (Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi/NKT) 
36 HFCL High Forest Cover Landscapes (Lanskap Tutupan Hutan Tinggi) 
37 HGU Hak Guna Usaha 
38 HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu 
39 HK1 Hutan Kerapatan Rendah 
40 HK2 Hutan Kerapatan Menengah 
41 HK3 Hutan Kerapatan Tinggi 
42 HRM Hutan Regenerasi Muda 
43 ICLUP Integrated Conservation and Land Use Plan (Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu)
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No. Singkatan Istilah

44 IDH The Sustainable Trade Initiative (Inisiatif Dagang Hijau) 
45 ILO International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional) 
46 IPCC International Panel on Climate Change (Panel antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim) 
47 IUCN International Union for Conservation of Nature (Himpunan Internasional untuk Konservasi Alam) 
48 IUPHHK-HTI Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri 
49 LiDAR Light Detection and Ranging 
50 LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 
51 LT Lahan Terbuka 
52 MINE Kawasan Pertambangan 
53 MRV Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi 
54 NBPOL New Britain Palm Oil Limited 
55 NDC Nationally Determined Contributions (Kontribusi Nasional yang Ditetapkan) 
56 NDVI Normalized Difference Vegetation Index (Indeks Perbedaan Vegetasi yang dinormalkan) 
57 NKT Nilai Konservasi Tinggi 
58 NPP New Planting Procedure (Prosedur Penanaman Baru) 
59 P4F Partnership for Forests 
60 PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa 
61 PES Payment for Ecosystem Services (Pembayaran untuk Jasa Ekosistem) 
62 PLA Participatory Learning and Action (Pembelajaran dan Tindakan Partisipatif) 
63 POIG Palm Oil Innovation Group 
64 POWI Palm Oil Welfare Index (Indeks Kesejahteraan Kelapa Sawit) 
65 PPM Patch Prioritas Menengah 
66 PPR Patch Prioritas Rendah 
67 PPT Patch Prioritas Tinggi 
68 QMCH Quadratic Mean Canopy Height (Tinggi Kanopi Rata-Rata Kuadrat) 
69 RBA Rapid Biodiversity Assessment (Kajian Cepat Keanekaragaman Hayati) 
70 REDD+ Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation  
  (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) 

71 RSB Roundtable on Sustainable Biomaterials (Meja Bundar tentang Biomaterial Berkelanjutan) 
72 RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan) 
73 SEIA Socioeconomic Impact Assessment (Penilaian Dampak Sosial dan Ekonomi) 
74 SH Smallholder Agriculture and Use (Pertanian dan Pemanfaatan oleh Petani kecil) 
75 SHWG Smallholder Working Group (Kelompok Kerja Petani Kecil) 
76 SIA Social Impact Assessment (Penilaian Dampak Sosial) 
77 SIG Sistem Informasi Geografis 
78 SKT Stok Karbon Tinggi 
79 SOP Standar Operasional Procedure (Prosedur Operasi Standar) 
80 TFT The Forest Trust 
81 UNDP United Nations Development Programme (Program Pengembangan PBB) 
82 UNDRIP UN Declaration on the Rights of Indigenous People  
  (Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat) 

83 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
  (Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB) 

84 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  
  (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) 

85 UN-REDD United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and  
  Forest Degradation in Developing Countries (Program Kolaboratif PBB untuk Penurunan  
  Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang) 

86 WWF World Wildlife Fund 
87 ZSL Zoological Society of London
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