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produk Anda bebas deforestasi



Daftar 
Isi

Hutan kita, yang mencakup sepertiga permukaan bumi, memainkan peran kunci dalam 
menopang kehidupan. 

Ekosistem hutan adalah rumah bagi beraneka ragam tumbuhan dan hewan; di mana 
pepohonan membantu menstabilkan iklim dengan cara menangkap dan menyimpan 
karbon serta menyediakan jasa-jasa lingkungan penting lainnya seperti membersihkan 
air dan udara; serta ada miliaran orang yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan 
dasarnya pada hutan, termasuk dalam menyediakan nilai-nilai budaya dan spiritual.

Apa itu konservasi?
Melestarikan, melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan mempertahankan segala 
sesuatu yang ada di alam sehingga tetap ada di masa depan.

Contoh kegiatan konservasi termasuk melindungi habitat spesies satwa liar di dalam 
dan di sekitar konsesi, menghindari pemotongan pohon di dekat sungai dan di lereng 
curam.

Mengapa hutan 
tropis penting?

Hal 3: Mengapa hutan tropis penting?

Hal 3: Apa itu konservasi?

Hal 4: Apa itu deforestasi dan dampaknya? 

Hal 5: Bagaimana Anda dapat membantu pembangunan 
yang bertanggung jawab?

Hal 6:  Langkah 1: Menetapkan komitmen NDPE

Hal 7: Mengapakah komitmen NDPE penting?

Hal 7: Bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat dari 
komitmen NDPE?

Hal 8: Apa itu hutan SKT (HCS) dan mengapa mereka 
penting? 

Hal 10: Apa itu area NKT (HCV) dan mengapa mereka 
penting?

Hal 11: Bagaimana SKT dan NKT bekerja sama?

Hal 11:
Apa itu Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal 
Tanpa Paksaan (Padiatapa) dan mengapa itu 
penting? 

Hal 12: Langkah 2: Meningkatkan kapasitas untuk 
penerapan NDPE & Pendekatan SKT

Hal 13: Langkah 3: Pasarkan produk-produk bebas 
deforestasi Anda

Hal 14: Langkah 4 : Pertimbangkan menjadi anggota 
High Carbon Stock Approach (HCSA)
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LANGKAH

LANGKAH

Penebangan pohon dalam skala besar untuk 
memberi ruang bagi perkebunan atau tanaman 
pertanian biasa disebut sebagai deforestasi dan 
sangat mengancam banyak fungsi dan nilai 
hutan.

Meskipun deforestasi telah menurun di setiap 
bagian dunia, praktik ini terus berlanjut secara 
global dengan laju yang mengkhawatirkan, yaitu 
sebesar 10 juta hektar per tahun (UNEP, 2020)1

Di antara pendorong-pendorong utama 
penyebab deforestasi adalah perubahan tata 
guna lahan akibat penebangan, pertanian, 
perkebunan, dan pemukiman perkotaan. Di 
hutan tropis gambut, kelapa sawit, industri kayu, 
dan perkebunan skala besar lainnya menjadi 
penyebab lebih dari separuh deforestasi.

Penebangan pohon dalam skala besar berarti 
lebih sedikit karbon dioksida (CO2) disimpan 
dan lebih banyak yang dilepaskan ke atmosfer, 
sehingga memperburuk perubahan iklim. Hal 
ini juga mengakibatkan kehilangan besar atas 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, 
seperti tanah yang subur dan pasokan air 
tawar, serta peningkatan kerentanan terhadap 
kebakaran, hama, kekeringan, dan banjir. Hal ini 
juga dapat berdampak negatif pada hak dan 
mata pencaharian masyarakat.

Apa itu deforestasi dan 
dampaknya?

Bagaimana Anda dapat 
membantu pembangunan 
yang bertanggung jawab?

Lebih sering terjadi 
kekeringan

Kemunculan hama dan 
penyakit, tekanan panas

Periode pertumbuhan 
yang lebih lambat

Peningkatan banjir 
dan salinisasi

Kemungkinan kerugian akibat perubahan iklim pada pertanian
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Langkah 1: Menetapkan 
komitmen NDPE

Apa itu komitmen NDPE?
NDPE adalah singkatan dari No Deforestation (Tanpa Deforestasi), No Peat (Tidak Membuka 
Lahan Gambut), No Exploitation (Tanpa Eksploitasi). Komitmen ini merupakan langkah 
penting untuk menghasilkan komoditas pertanian yang berkelanjutan dan berkontribusi 
pada konservasi hutan, mitigasi perubahan iklim, dan penghormatan terhadap hak-hak 
masyarakat lokal dan pekerja.

Komitmen untuk menghentikan deforestasi, tidak membangun di lahan gambut, dan 
eksploitasi biasanya terlihat dalam produksi komoditas pertanian yang digunakan oleh 
pembeli di hilir seperti trader, pabrik, dan produsen barang konsumsi.

Tanpa Deforestasi Tidak Membangun 
di Lahan GambutMenghentikan pembukaan 

ekosistem hutan hujan alami 
dengan cara melindungi hutan 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan 
Stok Karbon Tinggi (SKT)

Tidak ada penanaman baru 
di lahan gambut untuk 
komoditas pertanian.

Melindungi hak asasi manusia, 
hak masyarakat lokal dan 
masyarakat adat, hak pekerja, 
hak petani kecil.

Tanpa 
Eksploitasi

Mengapa NDPE penting?
Komitmen ini penting untuk memastikan pembangunan yang bertanggung jawab dan 
pengelolaan komoditas pertanian dan kehutanan yang termasuk perlindungan terhadap: 

 l Jasa ekosistem hutan, keanekaragaman hayati dan nilai sosial yang disebut Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT) dan termasuk lahan gambut;

 l Hutan alam yang disebut hutan Stok Karbon Tinggi (SKT);
 l Masyarakat lokal dan hak pekerja

 Upaya ini dimaksudkan untuk menetapkan standar yang tinggi untuk menghentikan 
deforestasi, pembakaran lahan gambut, dan memberantas eksploitasi masyarakat dan pekerja.

Bagaimana Anda bisa mendapatkan 
manfaat dari komitmen NDPE?

Akses ke pasar yang lebih luas: Ada sejumlah besar komitmen 
di pasar global untuk mencari komoditas yang diproduksi secara 
bebas dari deforestasi & bertanggung jawab seperti kelapa sawit

Peningkatan kapasitas: Peningkatan operasional dan praktik 
manajemen yang lebih baik

Kontrak jangka panjang: Pembeli lebih yakin untuk melakukan 
kontrak jangka panjang dengan pemasok yang mempraktikkan 
pembangunan yang bertanggung jawab

Harga premium: Beberapa pembeli bersedia membayar produk 
bebas deforestasi dengan harga premium
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Hutan Kerapatan 
Tinggi (HK3)

HUTAN KERAPATAN 
TINGGI

 Hutan Kerapatan 
Menengah (HK2)

HUTAN KERAPATAN 
MENENGAH

AREA SKT POTENSIAL BISA DIKEMBANGKAN

Hutan Kerapatan 
Rendah (HK1)

HUTAN KERAPATAN 
RENDAH

Hutan Regenerasi Muda 
(HRM)

HUTAN REGENERASI 
MUDA

Belukar (B)

BELUKAR

Lahan Terbuka (LT)

LAHAN TERBUKA

Hutan sisa atau 
hutan sekunder 
lanjutan yang 
dekat dengan 
kondisi primer

Hutan sisa yang 
lebih terdistribusi 
dibandingkan 
hutan kerapatan 
tinggi

Muncul sebagai 
hutan sisa, namun 
sangat terganggu 
dan mulai pulih

Sebagian besar 
hutan muda yang 
tumbuh kembali, 
namun kadang 
terdapat petak 
hutan di lapisannya

Area yang baru 
dibuka, beberapa 
tumbuhan kayu 
tumbuh kembali 
dan terdapat 
penutup seperti 
rumput

Lahan yang sangat 
baru dibuka 
dengan sebagian 
besar rumput atau 
tanaman, sedikit 
tumbuhan kayu

HUTAN BER-STOK KARBON TINGGI (SKT)

LAHAN TERDEGRASI (BEKAS HUTAN)

AMBANG SKT

Apa itu hutan SKT (HCS) dan mengapa mereka penting?
Stok Karbon Tinggi (SKT) atau High Carbon Stock (HCS) adalah hutan-hutan alami yang 
perlu dilindungi dan tidak dibuka untuk pembangunan peternakan/perkebunan baru.

Diluncurkan pada 2014, Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/
HCSA) adalah metodologi global untuk mengimplementasikan komitmen NDPE. 
Pendekatan SKT adalah metodologi praktis untuk membedakan kawasan hutan alami yang 
layak dilindungi dari kawasan-kawasan terdegradasi yang bisa dikembangkan. Terdapat 
empat kelas utama hutan-hutan SKT dari hutan kerapatan tinggi sampai rendah dan hutan 
regenerasi muda dan dua kelas utama lahan terdegradasi atau kawasan bekas hutan yaitu 
belukar dan lahan terbuka.
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Dua pendekatan ini membantu perusahaan 
dan pemangku kepentingan lainnya untuk 
menyepakati di mana produksi komoditas 
pertanian/kehutanan, area komunitas dan 
konservasi harus ditempatkan dan dikelola 
dengan cara yang paling tepat.

Pendekatan SKT mencakup penggunaan 
NKT sebagai bagian penting dari panduan 
pengambilan keputusan perencanaan 
penggunaan lahan berdasarkan ilmu 
konservasi dan mengembangkan Rencana 
Tata Guna Lahan (RTGL) Konservasi Terpadu 
yang mencakup hutan SKT, kawasan NKT, 
lahan gambut, kawasan pemanfaatan dan 
mata pencaharian masyarakat, kawasan 
untuk pengembangan perkebunan, serta 
mencapai Persetujuan Atas Dasar Informasi 

Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and 
Informed Consent/FPIC) dari masyarakat 
di kawasan tersebut. Setelah nilai 
diidentifikasi, Rencana Penggunaan Lahan 
Konservasi Terpadu untuk pengelolaan 
dan pemantauan jangka panjang untuk 
memelihara hutan SKT dan NKT harus 
dikembangkan dan disepakati.

Bagaimana Pendekatan SKT 
dan NKT bekerja sama?

Apa itu Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal 
Tanpa Paksaan (Padiatapa) dan mengapa itu penting?
Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau Free Prior and 
Informed Consent (FPIC) adalah prinsip bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk 
memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 
mereka untuk pertanian/pengembangan perkebunan yang direncanakan di tanah mereka. 
Oleh karena itu, sebelum penilaian NKT-SKT dapat dimulai, masyarakat lokal harus telah 
memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan kepada pengembang 
pertanian/perkebunan untuk melakukan penilaian yang dilakukan oleh pengembang 
pertanian/perkebunan maupun penilai yang ditugaskan. Masyarakat lokal dapat 
mempertimbangkan apakah mereka ingin bekerja sama untuk pengembangan pertanian 
di tanah mereka atau tidak. Proses ini mengakomodasi dan menegaskan mata pencaharian 
dan aspirasi masyarakat lokal dan menghormati hak-hak mereka atas tanah mereka sendiri.

BEBAS
Persetujuan tersebut bebas, 

diberikan secara sukarela dan 
tanpa paksaan, intimidasi dan 

manipulasi.
Sebuah proses yang diatur 

sendiri oleh komunitas yang 
darinya dimintakan persetujuan, 

tidak terbebani oleh paksaan, 
ekspektasi, atau waktu yang 

diberlakukan secara eksternal.

DI AWAL 
Persetujuan diminta 

sepantasnya 
sebelum otorisasi 
atau dimulainya 

kegiatan.

INFORMASI
Keterlibatan dan 

jenis informasi yang 
harus diberikan 

sebelum meminta 
persetujuan dan 

sebagai bagian dari 
proses persetujuan 

yang sedang 
berlangsung.

PERSETUJUAN
Keputusan kolektif 
yang dibuat oleh 
pemegang hak 

dan dicapai melalui 
proses pengambilan 

keputusan masyarakat.

Apa itu area NKT (HCV) dan 
mengapa mereka penting?
Nilai Konservasi Tinggi (High Carbon Value/HCV) adalah nilai lingkungan dan sosial yang 
penting untuk konservasi di lanskap produksi pertanian dan kehutanan di semua ekosistem 
atau tipe habitat (termasuk lahan gambut dan ekosistem non-hutan lainnya). Ada enam 
kategori NKT yang mencakup keanekaragaman hayati, ekosistem langka, jasa ekosistem, 
lanskap, dan mata pencaharian serta nilai budaya.

Sumber: https://hcvnetwork.org/how-it-works

NKT 1 Keanekaragaman spesies
Keterpusatan keanekaragaman biologis yang mencakup spesies endemik, 
dan spesies langka, terancam atau terancam punah, yang signifikan pada 
level global, regional atau nasional. 

NKT 2 Ekosistem dan mosaik pada level lanskap
Ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas yang 
memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional, dan 
memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta 
memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami.

NKT 3 Ekosistem dan habitat 
Ekosistem langka, terancam, atau terancam 
punah habitat atau refugia 

NKT 4 Jasa ekosistem 
Jasa ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk 
perlindungan daerah tangkapan air dan kendali erosi pada 
tanah rentan dan lereng.

NKT 5 Kebutuhan masyarakat 
Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk 
mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll) yang teridentifikasi 
melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait. 

NKT 6 Nilai kultural 
Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, 
arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/atau 
kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religi/sakral bagi budaya 
tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi 
melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.
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Trader/Pengepul Kelompok Pabrik Kecil dan Sedang

 • Menginformasikan pemasok bahwa 
Anda menerapkan komitmen NDPE dan 
Pendekatan Stok Karbon Tinggi

 • Jelaskan Anda mensyaratkan pemasok 
untuk juga menerapkan komitmen NDPE & 
Pendekatan SKT

 • Mereka harus mempublikasikan daftar 
pemasoknya

 • Kenalilah pemasok Anda
 • Tingkatkan kesadaran Anda terhadap 

kebijakan/komitmen NDPE & Pendekatan SKT 
dan bahwa pemasok Anda wajib memiliki 
komitmen NDPE & menerapkan Pendekatan 
SKT

 • Bekerja sama untuk mengidentifikasi jenjang 
dalam penerapan kebijakan/komitmen NDPE 
antara perusahaan Anda & rantai pasok

 • Tingkatkan kapasitas untuk penerapan

3. Lakukan penilaian NKT-SKT untuk wilayah pembangunan baru

Langkah 1
Perusahaan 
mendaftarkan 
penilaian 
Pendekatan SKT

Langkah 2
Perusahaan 
menyewa tim 
penilaian SKT 
untuk melakukan 
penilaian NKT-SKT

Langkah 3
Penilaian dengan 
RTGL Konservasi 
Terpadu yang 
diusulkan dan 
kawasan konservasi 
hutan dikirim untuk 
tinjauan sejawat

Langkah 4
Perusahaan 
menerapkan RTGL 
Konservasi Terpadu. 
Anggota HCSA 
mengirimkan peta 
untuk memonitor 
konservasi hutan

Toolkit SKT mengharuskan registrasi penilaian NKT-Pendekatan SKT yang sudah direncanakan 
dan agar perusahaan dapat bekerja dengan Praktisi Pendekatan SKT yang Terdaftar dan Penilai 
Berlisensi untuk melakukan penilaian.2 Selanjutnya, Penilai Berlisensi perlu menyerahkan penilaian 
NKT-Pendekatan SKT sistem ALS Jaringan Nilai Konservasi Tinggi agar tinjauan independen 
dilakukan untuk memastikan kualitas penilaian sejalan dengan Toolkit Pendekatan SKT dan 
Manual Penilaian Pendekatan NKT-SKT. Hasil tinjauan dipublikasikan dalam laporan ringkasan 
publik di situs web Pendekatan SKT (HCSA) dan/atau HCV Network. Setiap klaim yang mengacu 
pada penggunaan Perangkat Pendekatan SKT dan penilaian Pendekatan NKT-SKT harus 
mengikuti Panduan Komunikasi dan Klaim Pendekatan SKT.

Setelah Anda menetapkan komitmen NDPE dan menerapkannya melalui Pendekatan SKT 
untuk setiap pengembangan tanaman baru, Anda dapat menyampaikan kepada pembeli 
bahwa Anda telah menghasilkan produk secara bertanggung jawab, yang tidak berkontribusi 
pada deforestasi, perusakan gambut, maupun eksploitasi masyarakat dan hak pekerja.

Informasikan pembeli pemasok dan konsumen akhir bahwa Anda menerapkan komitmen 
NDPE dan Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi dan produk Anda 
bebas deforestasi

Sebarkan Kabar Ini kepada Aktor Rantai Pasok Lainnya

Tabel ini menjabarkan bagaimana Anda dapat menyampaikan kepada pembeli rantai 
pasok tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk berkontribusi dalam menghentikan 
deforestasi, pembangunan di atas lahan gambut, dan eksploitasi.

Langkah 3: Pasarkan produk-
produk bebas deforestasi Anda

Untuk detail lebih lanjut 
lihat tautan berikut: 

The HCS Approach 
Toolkit | High Carbon 
Stock Approach

Langkah 2: Meningkatkan 
kapasitas untuk penerapan 
NDPE & Pendekatan SKT

Untuk detail lebih lanjut lihat tautan berikut:  The HCS Approach Toolkit | High Carbon Stock 
Approach

Toolkit SKT berisi 7 (tujuh) modul yang memberikan panduan praktis, kuat secara ilmiah, dan 
hemat biaya untuk membedakan dan kemudian melindungi hutan SKT dan kawasan NKT 
melalui pembuatan Rencana Tata Guna Lahan Konservasi Terpadu yang diusulkan.

1. Meningkatkan kapasitas dengan cara melatih anggota tim tentang arti komitmen NDPE 
organisasi Anda dan kaitannya dengan penerapan Pendekatan SKT. 

2. Mengenal Toolkit Pendekatan SKT & Manual Penilaian Pendekatan NKT-SKT 

HCV-HCSA
ASSESSMENT MANUAL

For use during integrated 
HCV-HCSA assessments 

Document ID ALS_02_N ENGLISH
Date 08/11/2017

BAHAN BAKU

DISTRIBUTOR

PEMASOKKONSUMEN

PERITEL PRODUSEN

RANTAI
PASOK
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Perluas komitmen tanpa deforestasi Anda dengan cara mempertimbangkan 
bergabung dengan Pendekatan Stok Karbon Tinggi sebagai anggota. 

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach 
atau HCSA) adalah sebuah inisiatif multi-pemangku kepentingan 
berbasis keanggotaan yang diatur oleh Kelompok Pengarah (Steering 
Group/SG) yang terdiri dari semua anggotanya. 

Misi Kelompok Pengarah Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau 
HCSA Steering Group/SG adalah untuk “Mengakhiri deforestasi 
tropis yang didorong oleh komoditas dengan menyediakan 
alat yang praktis, kredibel, dan inklusif bagi pengelola lahan 
untuk perencanaan penggunaan lahan“ dan Kelompok Pengarah 
memberikan pengawasan teknis dan tata kelola Pendekatan NKT dan berkontribusi pada 
pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan teknis dari Toolkit ini.

Semua anggota Kelompok Pengarah menerapkan Pendekatan SKT dalam operasional 
dan rantai pasokan atau mendukung/mempromosikan Pendekatan SKT dengan produsen 
komoditas, pengguna akhir, dan pemangku kepentingan sektor publik dan swasta.

Bersuaralah untuk hutan dan tunjukkan hasil kerja sama kita ke kanal-kanal di bawah ini

info@highcarbonstock.org www.highcarbonstock.org @Highcarbonstock

Langkah 4: Pertimbangkan 
menjadi anggota High Carbon 
Stock Aproach (HCSA)

1 https://www.unep.org/resources/factsheet/investing-forests-build-back-better-greener

2. Proses Tinjauan Kualitas Pendekatan SKT adalah proses jaminan kualitas yang harus diikuti untuk semua penilaian mandiri yang diselesaikan 
oleh anggota Kelompok Pengarah (sebelum November 2017), maupun non-anggota yang meminta tinjauan oleh Kelompok Pengarah 
Pendekatan SKT. Setelah November 2017, perusahaan diwajibkan untuk melakukan/menugaskan Penilaian NKT-SKT yang dievaluasi oleh 
HCVN ALS. Penilaian Pendekatan NKT-SKT dievaluasi oleh Panel Kualitas melalui Skema Lisensi Penilai HCVN. Penilaian mandiri SKT terdaftar 
di situs web Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) di sini . Penilaian SKT terdaftar di situs web Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) di 
sini . Anggota Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) diharuskan untuk mendaftarkan penilaian Pendekatan SKT yang berdiri sendiri dan 
Pendekatan NKT-SKT dengan sekretariat Pendekatan Stok Karbon Tinggi. Non-anggota diwajibkan untuk mendaftarkan penilaian mandiri SKT 
tetapi juga didorong untuk mendaftarkan penilaian NKT-SKT dengan sekretariat  Pendekatan Stok Karbon Tinggi
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