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1   Pada saat modul ini diterbitkan, tiga 
penilaian SKT telah melewati proses 
tinjauan sejawat dan telah diterbitkan. 
Dua penilaian lagi tengah dalam proses 
peninjauan.

2   Anggota dan kontributor Kelompok Kerja 
Penjaminan Kualitas: AidEnvironment,  
Asia Pulp & Paper, Forest Stewardship 
Council, Golden Agri-Resources,  
Greenpeace, HCV Resource Network,  
National Wildlife Federation, Rainforest  
Alliance, Scientific Certification Systems, 
TFT, Wilmar dan WWF.

PENDAHULUAN  
 

Pendekatan SKT didukung oleh budaya yang dinamis dan  
inovatif. Salah satu manfaatnya adalah memberikan 
kemampuan untuk menguji alat baru dan memasukkan 
pengembangan baru ke dalam metodologi, tidak terkecuali 
hal yang dikerjakan Kelompok Pengarah Pendekatan SKT 
mengenai penjaminan kualitas. Hanya dalam kurun waktu 
dua tahun Kelompok Pengarah ini rampung membuat 
program pelatihan yang telah meningkatkan kapasitas 
24 organisasi untuk melakukan penilaian SKT dan juga 
telah mengembangkan proses tinjauan sejawat sehingga 
perusahaan dapat mengambil manfaat dari penilaian para 
ahli sebelum mempublikasikan hasil penilaian mereka.1 
 
Program-program dan kebijakan baru ini telah dipimpin oleh Kelompok  
Kerja Penjaminan Kualitas SKT yang terbuka bagi anggota yang tertarik 
maupun pengamat dari Kelompok Pengarah. Kelompok Kerja Penjaminan 
Kualitas melakukan tatap muka dua kali dalam setahun sejak tahun 2014 
untuk memberi masukan kepada Kelompok Pengarah yang lebih luas 
mengenai cara untuk memastikan bahwa penilaian SKT dilaksanakan 
sesuai dengan toolkit Pendekatan SKT dan memenuhi standar kualitas  
yang tinggi. Semua progres yang dijabarkan dalam modul ini telah tercapai 
berkat anggota dan kontributor Kelompok Kerja.2 
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dan cara memimpin penilaian SKT. Sebanyak empat 
sesi pelatihan telah berhasil diselenggarakan, yaitu 
sebagai berikut. 
 
• Agustus 2015: Bogor, Indonesia (Bahasa Indonesia) 
• September 2015: Kuala Lumpur, Malaysia  
 (Bahasa Inggris) 
• Februari 2016: webinar (Bahasa Inggris) 
• Juli 2016: Jakarta, Indonesia (Bahasa Indonesia) 
 
Program pelatihan ini menyediakan gambaran 
umum mengenai ekspektasi kualitas terkait semua 
elemen penilaian SKT, termasuk pemetaan partisipatif 
dan penghormatan hak masyarakat. Namun demikian, 
sebagian besar isi pelatihan berfokus pada cara 
identifikasi hutan SKT melalu analisis citra dan pen-
gambilan sampel dari plot hutan serta penggunaan 
Pohon Keputusan (Decision Tree) untuk perencanaan 
pemanfaatan lahan (lihat Modul 5b). Sesi pelatihan 
pada awalnya mencakup 16 jam pemberian materi, 
tetapi beberapa sesi pelatihan terkini telah ditambah 
hingga delapan jam untuk memasukkan studi kasus 
praktis ke dalam kurikulum pelatihan. 
 
Program pelatihan untuk praktisi SKT sepertinya 
akan mengalami perubahan signifikan dalam  
beberapa tahun mendatang. Modul ‘penyegaran’ 
akan tersedia bagi siapa saja yang telah menghadiri  
sesi pelatihan untuk memastikan mereka tetap 
mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan 
metodologi. Kelompok Pengarah Pendekatan SKT 
tengah mengeksplorasi cara di mana pelatihan di 
masa mendatang dapat diintegrasikan ke dalam 
program yang ditawarkan oleh Skema Lisensi 
Pengkaji (Assessor Licensing Scheme) HCV Resource 
Network.
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Modul ini menjelaskan mengenai persyaratan dan 
kegiatan Penjaminan Kualitas Pendekatan SKT hingga 
saat ini. Modul ini juga menjelaskan tantangan dan 
peluang di masa mendatang, seiring dengan adanya 
teknologi baru yang memungkinkan dilakukannya 
pemantauan terhadap konservasi hutan SKT yang 
mendekati waktu nyata dan munculnya kemitraan 
baru dengan organisasi-organisasi yang bervisi sama. 
Modul ini mencakup tiga bidang utama, sebagai berikut. 
 
1. Pelatihan untuk pelaksanaan Pendekatan SKT. 
2.  Garis besar program tinjauan sejawat untuk  
 penilaian SKT. 
3. Transparansi dan pemantauan pelaksanaan  
 perlindungan hutan SKT. 
 
Penting untuk diperhatikan bahwa proses yang 
dijabarkan dalam modul ini mengacu pada prosedur 
yang telah ada dan diterapkan pada semua penilaian 
SKT sebelum sistem penjaminan kualitas yang baru 
diluncurkan. Prosedur ini akan mengalami perubahan  
signifikan untuk mengakomodasi penilaian SKT baru 
yang mengikuti penggabungan Manual Penilaian SKT-
NKT (yang akan diluncurkan pada bulan September  
tahun 2017), dan untuk memastikan penilaian yang  
berkualitas tinggi. Komposisi tim penilai SKT dan 
persyaratan pelatihan perlu direvisi, dan pola pemandu 
(template) pelaporan dan tinjauan sejawat perlu 
dimodifikasi agar dapat mencakup konsep dan  
persyaratan yang efisien untuk perusahaan. Integrasi  
ini akan berlangsung selama tahun 2017 dan kami 
mendorong para pembaca untuk mengunjungi 
www.highcarbonstock.org guna memastikan bahwa 
mereka menggunakan pola pemandu pelaporan dan 
prosedur tinjauan kualitas terbaru. 
 
 

PELATIHAN UNTUK  
PELAKSANAAN  
PENDEKATAN SKT  
 
Terjadi pengadopsian yang cepat oleh perusahaan-
perusahaan yang berkomitmen terhadap Nihil 
Deforestasi terhadap Pendekatan SKT tetapi  
berkeinginan untuk mengembangkan perkebunan. 
Hal ini menimbulkan permintaan akan tenaga  
ahli teknis (praktisi) dan organisasi yang dapat 
menggunakan metodologi Pendekatan SKT ini.  
Oleh karenanya kelompok Kerja Penjaminan Kuali-
tas telah mengembangkan program pelatihan untuk 
memberikan instruksi kepada  para praktisi men-
genai komponen kunci pendekatan SKT,  
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Praktisi terdaftar, Organisasi Praktisi 
Terdaftar dan kualifikasi tim  
 
Kelompok Kerja ini telah menyusun persyaratan 
yang mencakup komposisi dan kualifikasi yang 
diperlukan dalam tim penilaian SKT. Peserta yang 
sudah menyelesaikan program pelatihan akan  
menjadi praktisi yang terdaftar, sementara organisasi 
yang mengirimkan setidaknya satu manajer proyek 
dan satu orang spesialis Sistem Informasi Geografis 
(SIG)/analis citra untuk mengikuti satu sesi pelatihan 
dapat menjadi Organisasi Praktisi Terdaftar dan 
memimpin penilaian SKT. Perusahaan perkebunan 
dapat juga menjadi Organisasi Praktisi Terdaftar 
dan melakukan penilaian SKT mereka sendiri, atau 
dapat memberdayakan organisasi spesialis teknis. 

Hingga saat ini, terdapat 24 organisasi yang sudah 
terdaftar. Daftar lengkap dapat dilihat pada laman 
www.highcarbonstock.org. 
 
Hanya Organisasi Praktisi Terdaftar saja yang dapat 
memimpin penilaian SKT. Untuk tiap tim penilaian 
SKT, setidaknya ketua tim dan salah satu spesialis 
SIG harus merupakan praktisi terdaftar. Tim harus 
memiliki keahlian di bidang konservasi, kehutanan 
dan pelibatan masyarakat/pemetaan partisipatif. 
Persyaratan lengkap tim penilaian SKT tersedia di 
laman Pendekatan SKT.
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MODUL 7  MENJAMIN KUALITAS PENILAIAN SKT Versi 2.0: Mei 2017 7

TINJAUAN SEJAWAT  
TERHADAP PENILAIAN SKT 
 
Setelah selesai dilakukan, suatu penilaian SKT harus 
ditinjau untuk memastikan bahwa pelaksanaannya 
mengikuti metodologi toolkit SKT. Meski Kelompok 
Pengarah Pendekatan SKT tidak mengesampingkan 
kemungkinan verifikasi oleh pihak ketiga, tujuan 
jangka panjang kelompok ini adalah agar Pendekatan 
SKT dimasukkan ke dalam standar sistem sertifikasi  
yang relevan (contohnya RSPO dan FSC) dan 
berkolaborasi dengan inisiatif lain seperti HCV  
Resource Network untuk memastikan kualitas  
yang bagus. 
 
Untuk sementara, Kelompok Kerja Penjaminan 
Kualitas telah mengembangkan sebuah sistem 
tinjauan kualitas berdasarkan tinjauan sejawat dari 
penilaian ini dan transparansi data, peta dan informasi 
utama dari laporan penilaian SKT. Masih diperlukan  
diskusi kelompok lebih lanjut untuk menjamin 
kesepakatan mengenai tipe klaim yang berhadapan 
langsung dengan konsumen yang diperbolehkan 
ketika Pendekatan SKT diterapkan tanpa adanya 
skema sertifikasi (seperti RSPO atau FSC). 
 
Penting untuk dicatat bahwa Panel Tinjauan Sejawat  
tidak secara resmi menyetujui penilaian SKT. Alih-alih,  
panel ini menyediakan tinjauan independen terhadap 
kualitas penilaian dan kesesuaiannya dengan toolkit 
Pendekatan SKT serta memberikan saran untuk 
perbaikan sebelum perusahaan mempublikasikan 
hasilnya. Jika panel menemukan masalah besar 
(major), maka masalah tersebut dapat dikoreksi 
sebelum dipublikasikan. 
 
Gambar 1 menunjukkan enam tahapan dasar dalam 
Proses Peninjauan Kualitas. 

 

Gambar 1: Tahapan-tahapan dalam Proses Peninjauan Kualitas

Pengembang memilih Organisasi Praktisi Terdaftar 
untuk memimpin penilaian SKT dan kemudian bersama-sama 

memilih tim penilaian (catatan: pengembang bisa jadi 
merupakan Organisasi Praktisi Terdaftar)

• Ketua tim haruslah seorang praktisi terdaftar dari 
Organisasi Praktisi Terdaftar, dan setidaknya satu 

anggota tim juga merupakan praktisi terdaftar.

• Tim harus memiliki keahlian dalam analisis citra, 
inventarisasi hutan, konservasi dan isu 

sosial/pelibatan masyarakat. 

Pengembang menghubungi qa@highcarbonstock.org
untuk memasukkan informasi dasar mengenai penilaian SKT 

dengan Sekretariat untuk publikasi di laman Kelompok 
Pengarah Pendekatan SKT.

Templat pendaftaran dapat diunduh di:
www.highcarbonstock.org

Penilaian SKT dilaksanakan

Pengembang mengisi pola pemandu (template) 
Laporan Ringkas (tersedia di www.highcarbonstock.org) 

dan menyerahkan penilaian ke Sekretariat Pendekatan SKT 
agar tinjauan sejawat dapat diatur. Pengembang membayar 

biaya peninjauan kualitas ke Sekretariat, tetapi tidak 
secara langsung mempekerjakan peninjau.

Sekretariat memilih Panel Tinjauan Sejawat, yaitu kelompok 
yang terdiri dari 2-3 orang dengan keahlian di bidang analisis 
citra, kehutanan dan isu sosial/hak-hak masyarakat. Potensi 
konflik kepentingan dengan  anggota Panel harus dihindari.

Panel Tinjauan Sejawat mengirimkan temuan mereka kepada 
perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan informasi 
baru atau memperbaiki kesalahannya untuk kemudian ditinjau 

lebih lanjut oleh Panel.
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TRANSPARANSI DAN  
PEMANTAUAN PERLINDUNGAN 
HUTAN SKT 
  
Hingga saat ini, Kelompok Kerja Penjaminan  
Kualitas telah berfokus pada pelatihan organisasi  
dan pengembangan Proses Peninjauan Kualitas  
untuk pendekatan SKT itu sendiri. Namun, proses 
untuk mencapai nihil deforestasi melalui Pendekatan  
SKT tidak secara otomatis rampung ketika Rencana  
Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu  
(Integrated Conservation and Land Use Plan/ICLUP)  
difinalisasi dengan masyarakat lokal dan pemerintah.  
Kelompok Kerja dan Kelompok Pengarah SKT sedang 
mempertimbangkan cara untuk memastikan bahwa 
hasil rencana tata guna lahan dan konservasi secara 
nyata diterapkan sehingga hutan tetap terlindungi 
sementara hak masyarakat juga tetap dihormati. 
Bagian ini menjabarkan mengenai pertimbangan 
terkini dan pertanyaan yang masih perlu dijawab. 
  
  
Transparansi 
 
Transparansi data dan informasi adalah kunci untuk 
memastikan kualitas penilaian SKT. Ketika penilaian 
selesai dilakukan, maka ringkasan laporan, laporan  
tinjauan sejawat, dan semua informasi kunci lain akan  
diunggah ke laman  Kelompok Pengarah Pendekatan 
SKT. Anggota Kelompok Pengarah Pendekatan SKT  
juga diwajibkan untuk menyediakan peta-peta (terma-
suk di dalamnya peta perkebunan, tutupan lahan, hutan 
SKT, dan kawasan NKT) bagi sekretariat Pendekatan 
SKT dan basis data Global Forest Watch yang dikelola  
oleh World Resources Institute.

Daftar lengkap dan terbaru dari penilaian SKT terdaftar,  
termasuk semua tinjauan sejawat dan laporan ringkas  
final dapat dilihat di www.highcarbonstock.org.

“Transparansi data dan  
informasi adalah kunci  
untuk memastikan  
kualitas penilaian SKT.”  
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Pemantauan Pelaksanaan oleh  
pemangku kepentingan  
  
Kelompok Kerja Penjaminan Kualitas juga membahas  
cara untuk memasukkan informasi dari pemangku  
kepentingan lokal ke dalam pemantauan pelaksanaan  
ICLUP, khususnya mengenai pertimbangan sosial.  
Pemangku kepentingan dapat mengakses dan  
berpotensi mengunggah informasi mengenai  
masalah yang mungkin timbul dengan masyarakat 
atau perubahan pemanfaatan lahan dalam kawasan 
konservasi. 
 
Pendekatan yang mungkin berguna adalah urun daya 
informasi, membuka dialog secara terus menerus 
dengan pemangku kepentingan daripada  dengan 
penggunaan siklus sertifikasi-audit tradisional.  
Namun demikian, seperti halnya analisis citra,  
peran Sekretariat Pendekatan SKT perlu didefinisikan. 
Dan bagaimana jika masalah teridentifikasi? Apakah 
proses pengaduan formal perlu dikembangkan? 

Perubahan tutupan lahan dan  
pemantauan hutan SKT 
  
Setelah ICLUP dikirimkan ke Sekretariat, penting 
bahwa pengawasan konservasi dan perlindungan 
hutan SKT dan wilayah NKT terus dilakukan. Cara 
paling efektif biaya untuk melakukan hal ini adalah  
dengan menggunakan informasi penginderaan jauh 
(biasanya dari satelit radar atau optik) untuk memantau 
perubahan apapun yang terjadi pada tutupan lahan 
di wilayah hutan SKT. Kemajuan terkini pada kualitas 
dan frekuensi jangkauan satelit memungkinkan  
perubahan tutupan lahan untuk dapat dideteksi dalam 
hitungan pekan atau bahkan hari, dengan tingkat 
akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan  
beberapa tahun sebelumnya. 
 
Kelompok Kerja Penjaminan Kualitas bersama dengan 
HCV Resource Network tengah membahas cara terbaik 
untuk menggunakan informasi yang tersedia guna 
memantau perlindungan kawasan NKT dan hutan SKT. 
Pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut adalah: 
 
• Seberapa sering pemantauan perlu dilakukan? 
• Kualitas dan tipe data seperti apa yang diperlukan  
 untuk pemantauan? 
• Siapa yang harus melakukan pemantauan?  
 Apa peran dari Sekretariat, pihak independen  
 dan perusahaan? 
• Seberapa mudah analisis tutupan lahan dapat  
 diotomasi? 
• Dapatkah solusi lain, seperti misalnya Global  
 Forest Watch, menjadi alat pemantauan? 
•  Apa yang akan terjadi jika ada status siaga dan 

ada pendugaan deforestasi? Apakah diperlukan 
kunjungan lapang, dan siapa yang dapat mengambil 
keputusan jika hal tersebut terjadi?

Foto: TFT ©

Sebagian dari laporan  
ringkas SKT. Semua laporan tinjauan sejawat  
dapat diunduh di www.highcarbonstock.org.



KESIMPULAN  
TANTANGAN MENDATANG BAGI  
PENJAMINAN KUALITAS SKT  
  
Perkembangan program pelatihan dan proses tinjauan sejawat yang 
pesat membantu memastikan kualitas penilaian SKT. Namun demikian 
terdapat beberapa tantangan bagi Kelompok Pengarah Pendekatan SKT,  
terutama mengenai pelaksanaan rencana pemanfaatan lahan dan 
konservasi secara terpadu. Beruntung pekerjaan ini dapat diselaraskan 
berkat Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh HCV Resource 
Network, sehingga ada provisi untuk integrasi program pelatihan, pola 
pemandu (template) pelaporan, dan proses penjaminan kualitas. Hal ini 
akan mengurangi biaya bagi perusahaan dan mengurangi kebingungan 
di kalangan pemangku kepentingan. 
 
Prioritas mendatang untuk Kelompok Kerja Penjaminan Kualitas mencakup  
isu terkait tata kelola yang mencakup pengembangan proses pengaduan. 
Kegiatan operasional juga termasuk di dalam fokus, seperti misalnya 
pembuatan daftar periksa dan panduan lanjutan tentang kegiatan yang 
tepat yang perlu dilakukan perusahaan pada setiap tahapan penilaian 
SKT. Melalui pendekatan inovatif dan belajar dari pengalaman dari yang 
lain, maka Kelompok Kerja ini akan terus berusaha untuk memperbaiki 
kualitas proses peninjauan dengan tetap mempertimbangkan biaya.
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 INFORMASI 
LEBIH LANJUT 
 
Hubungi Sekretariat Kelompok  
Pengarah Pendekatan SKT: 
 
EMAIL 
info@highcarbonstock.org 
 
TELEPON 
+60 3 2072 2130 
+60 3 2070 0130 
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