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Kotak 1: Panduan Penilaian
NKT-Pendekatan SKT Terpadu
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PENDAHULUAN
Pendekatan Stok Karbon Tinggi (Pendekatan SKT)
mengandalkan penilaian Nilai Konservasi Tinggi
(NKT) yang komprehensif serta Persetujuan atas
Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)
dengan masyarakat lokal untuk mencapai
tujuannya, yaitu menjadi alat praktis dan efektif
untuk memutus mata rantai antara deforestasi
dan produksi komoditas, serta menjamin
konservasi nilai sosial dam lingkungan. Dengan
demikian, metodologi NKT yang ada merupakan
komponen yang sangat penting bagi Pendekatan
SKT dengan cara memastikan bahwa nilai biologi
dan sosial yang penting, menjadi perhatian
khusus konservasi dalam konteks perencanaan
pemanfaatan lahan diidentifikasi, dikelola dan
dipantau. Demikian juga, Pendekatan SKT
didasarkan pada komitmen yang ada, bahwa FPIC
dengan masyarakat adat dan lokal harus dijamin
dan dimasukkan ke dalam proses perencanaan
pemanfaatan lahan dan pengambilan keputusan.
Setiap alat dan pendekatan ini masing-masing
berguna untuk menjamin nilai lingkungan dan
sosial pada saat dilakukannya ekspansi sumber
daya pertanian dan alam pada ekosistem tropis.
Akan tetapi, telah diakui bahwa integrasi tersebut
akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi
dan mengurangi kebingungan para pemangku
kepentingan.
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Sejak publikasi awal Modul 3 pada bulan Mei 2017 lalu,
HCV Resource Network (HCVRN) telah meluncurkan
panduan teknis untuk penilai yang melaksanakan
penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu. Setelah
panduan tersebut diterbitkan (pada bulan November
2017), semua penilaian Pendekatan SKT harus
dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian NKT-
Pendekatan SKT. Tinjauan sejawat dan pengendalian
kualitas terhadap penilaian NKT-Pendekatan SKT
terpadu akan dilakukan oleh Skema Lisensi Penilai
(Assessor Licensing Scheme/ALS) dari HCVRN. Ketua
penilai harus memiliki lisensi ALS dan terdaftar
sebagai praktisi Pendekatan SKT.
Kapan Modul 3 dan Panduan NKT-Pendekatan SKT
Terpadu digunakan?
Telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan
Modul 3 dengan panduan NKT-Pendekatan SKT
sehingga semua konten terkait Modul 3 telah
dimasukkan ke dalam panduan.
• Jika Anda adalah penilai NKT-Pendekatan SKT
yang memimpin suatu penilaian: Gunakan
panduan NKT-Pendekatan SKT ketika
melaksanakan penilaian terpadu.
Hal ini mencakup panduan mengenai penginte-
grasian identifikasi NKT dan hutan SKT dan FPIC ke
dalam penilaian, serta detail pada persyaratan ALS.
• Jika Anda adalah pengguna lain yang mencari
gambaran umum langkah-langkah dalam peni
laian NKT-Pendekatan SKT terpadu: Lihat Modul 3
Catatan: Jika terdapat ketidaksesuaian antara
gambaran umum dalam modul ini dan panduan
NKT-Pendekatan SKT, maka proses yang dijelaskan
dalam panduan tersebut harus didahulukan.
Penilaian NKT tanpa integrasi (standalone) akan terus
dilakukan sebagai bagian dari ALS HCVRN. Penilaian
Pendekatan SKT tanpa integrasi yang dilakukan
sebelum dipublikasikannya panduan NKT-Pendekatan
SKT akan tetap ditinjau melalui proses peninjauan
kualitas oleh Kelompok Pengarah Pendekatan SKT, yang
pada akhirnya akan dihapuskan. Pendekatan SKT akan
memeriksa kualitas finalisasi ICLUP yang diusulkan.
Informasi lebih lanjut, hubungi
secretariat@hcvnetwork.org
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Hingga saat ini, pada tahun 2015, Kelompok Pengarah
Pendekatan SKT telah membentuk Kelompok Kerja
Integrasi NKT-Pendekatan SKT-FPIC. Tujuan yang
disepakati Kelompok Kerja tersebut adalah menginte
grasikan ketiga pendekatan tersebut menjadi proses
yang lebih efisien, menyatu dan hemat biaya bagi
produsen/pengembang proyek, tidak sulit dan tidak
membingungkan bagi pemangku kepentingan lokal,
dan memberikan perencanaan pemanfaatan lahan
yang lebih kuat dan terintegrasi di lapangan.
Dengan mempertimbangkan fakta bahwa masingmasing NKT, Pendekatan SKT dan FPIC memiliki
identitas dan tujuan yang spesifik, maka arahan yang
diberikan dalam modul ini sama sekali tidak menggan
tikan panduan atau toolkit standalone yang ada dan
telah disusun untuk setiap pendekatan (lihat kotak 2-4).
Akan tetapi, modul ini justru berupaya memberikan
panduan mengenai bagaimana proses yang berbeda
tersebut dapat diselaraskan sehingga dapat dijalankan
bersamaan secara efisien dan harmonis. Sinkronisasi
ketiganya menjadi satu pendekatan terpadu memiliki
manfaat yang jelas, antara lain sebagai berikut.

SKT untuk penilai telah diterbitkan pada bulan
November 2017 lalu oleh (HCVRN).
Catatan: Konteks untuk setiap penilaian terpadu berbeda
dan diperlukan beragam pendekatan praktis, misalnya
karena urutan kegiatan, jenis studi yang diperlukan dan
jumlah kunjungan lapangan. Wajib sifatnya untuk
mengikuti urutan tiga fase utama penilaian (Pra Penilaian,
Studi Pelingkupan, Penilaian Penuh). Akan tetapi, dalam
fase-fase tersebut urutan dan penentuan waktu dari
setiap kegiatan diserahkan kepada tim penilai.

Kotak 2: Persetujuan atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)
FPIC merupakan prinsip di mana masyarakat memiliki
hak untuk memberikan atau tidak memberikan
persetujuannya terhadap pengembangan yang diusulkan yang berdampak terhadap lahan dan air, baik yang
mereka miliki secara legal atau adat, maupun yang
mereka duduki atau gunakan. FPIC kini merupakan
prinsip kunci dalam hukum dan yurisprudensi interna
sional terkait masyarakat adat. FPIC memerlukan
adanya negosiasi atas dasar informasi dan bersifat non
koersif antara investor, perusahaan atau pemerintah
dengan masyarakat adat dan lokal sebelum pengembangan proyek. Penghormatan terhadap FPIC kini diang
gap sebagai standar praktik terbaik di berbagai sektor.

• Lebih efisien dalam segi waktu dan biaya.
• Harmonisnya refleksi dan pengoptimalan
nilai-nilai yang mendasarinya.
• Menurunnya konflik/meningkatnya dan
harmonisnya dialog dengan pemangku
kepentingan sebelum pengambilan keputusan.
• Berkurangnya ketidakcocokan antar kesimpulan dari
berbagai penilaian (yang dapat menyebabkan peneta-
pan yang berbeda terhadap kawasan yang sama).
• Meningkatnya dan terintegrasinya perencanaan
pemanfaatan lahan dan rekomendasi pengelolaan
final.
Modul ini merupakan keluaran dari upaya Kelompok
Kerja Integrasi di tahun 2015 dan 2016.1 Modul ini
merupakan gambaran umum dan panduan untuk
melaksanakan proses berbasis nilai NKT, FPIC dan
Pendekatan SKT 2 secara simultan di lapangan.
Walaupun tidak membahas konsep FPIC secara
keseluruhan, panduan ini menitikberatkan aspek
kunci FPIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari penilaian NKT-Pendekatan SKT. Untuk alasan
inilah panduan ini disebut sebagai panduan NKTPendekatan SKT dan bukan panduan NKT-Pendekatan
SKT-FPIC. Namun demikian, tidak berarti FPIC dapat
dikesampingkan pada saat penilaian terpadu
dilaksanakan. Panduan ini didasarkan pada kerangka
kerja Kelompok Kerja dan menyoroti di mana dan
bagaimana prosedur FPIC harus dimasukkan ke dalam
penilaian terpadu. Panduan teknis NKT-Pendekatan
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FPIC bukanlah suatu penilaian ataupun suatu alat. FPIC
merupakan suatu proses dan cara melakukan bisnis
yang memerlukan pergeseran perilaku sehingga pem
berdayaan masyarakat menjadi titik pusat dari segala
perencanaan pemanfaatan lahan atau pengaturan
prioritas konservasi yang mempengaruhi lahan mereka.

1

Tim Kelompok Kerja Integrasi inti terdiri dari Proforest (Ketua),
Greenpeace, TFT, Daemeter dan Forest Peoples Programme.
Akan tetapi kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas,
termasuk di dalamnya praktisi lapangan juga dilibatkan dalam sesi
kerja. Kelompok Kerja mengumpulkan pemangku kepentingan kunci
untuk lokakarya teknis pertama di Bogor, Indonesia, pada bulan
Mei 2015, dengan didanai oleh IDH, untuk mulai menyusun kerangka
kerja terpadu ini. Kelompok Kerja menggunakan keluaran dari
lokakarya untuk menyusun kerangka kerja terpadu.

2

Catatan: Pendekatan terpadu ini bertumpu pada versi terakhir dari
Pendekatan SKT yang telah diperbaiki berdasarkan rekomendasi dari
proses penggabungan SKT (penggabungan Pendekatan SKT dan SKT+).
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Kotak 3. Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
NKT merupakan nilai biologi, ekologi, sosial atau
budaya yang memiliki signifikansi luar biasa atau
nilai penting sangat tinggi. Pendekatan NKT
dirancang untuk mengidentifikasi dan menjaga
atau meningkatkan nilai lingkungan dan sosial
dalam lanskap produksi. Pendekatan tersebut
didasarkan pada enam nilai, yaitu keanekaragaman
spesies (NKT 1), ekosistem tingkat lanskap (NKT 2),
ekosistem/habitat langka (NKT 3), jasa lingkungan
penting (NKT 4), kebutuhan mata pencaharian
masyarakat (NKT 5) dan nilai budaya (NKT 6). Secara
umum, NKT 1-3 signifikan dalam konteks global,
sedangkan NKT 4-6 lebih relevan di tingkat lokal.
Dokumen panduan NKT kunci tersedia di laman
situs HCVRN: www.hcvnetwork.org
• Panduan Umum untuk Identifikasi NKT
•	
Panduan Umum untuk Pengelolaan &
Pemantauan

Kotak 4: Pendekatan Stok Karbon
Tinggi (Pendekatan SKT)
Pendekatan SKT merupakan metodologi yang
digunakan untuk membedakan kawasan hutan yang
patut dilindungi dari kawasan yang terdegradasi yang
dapat dikonversi. Pendekatan SKT menggunakan
ambang batas vegetasi antara hutan alami dan lahan
terdegradasi berdasarkan enam klasifikasi vegetasi.
Klasifikasi ini diidentifikasi menggunakan data
penginderaan jauh dan pengukuran plot lapangan.
Kombinasi faktor-faktor ilmu konservasi digunakan
untuk menganalisis patch-patch tersebut untuk
menentukan ‘kawasan hutan yang viabel’. Banyak
perusahaan di berbagai sektor telah mengadopsi
Pendekatan SKT sebagai bagian dari komitmen
mereka untuk memproduksi atau memperoleh
produk ‘nihil deforestasi’ atau ‘bebas deforestasi’.
Laman Pendekatan SKT:
www.highcarbonstock.org
Toolkit Pendekatan SKT:
www.highcarbonstock.org/the-hcs-approachtoolkit/

Foto: Proforest ©

6

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC

Versi 2.0: Mei 2018

KERANGKA KERJA INTEGRASI

NKT-PENDEKATAN
SKT-FPIC

Kelompok Kerja telah menyusun kerangka kerja
mengenai bagaimana NKT, Pendekatan SKT
dan FPIC dapat diintegrasikan untuk membuat
pelaksanaan proses-proses tersebut menjadi lebih
efisien. Modul dan panduan ini berfokus pada proses
penilaian. Akan tetapi, penting untuk dipahami
bahwa penilaian tersebut merupakan bagian dari
Pendekatan SKT yang lebih luas. Sebelum penilaian
dimulai, produsen/pengembang proyek harus telah
memperoleh izin legal atau hak untuk mengeksplorasi
dan/atau mengembangkan kawasan tersebut, dan
harus sudah memulai proses FPIC.
Keluaran dari penilaian NKT-Pendekatan SKT adalah
laporan yang menjelaskan identifikasi dan lokasi
nilai lingkungan dan sosial (yaitu NKT, hutan SKT,
gambut, lahan masyarakat lokal). Laporan penilaian
ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi produsen/
pengembang proyek, masyarakat dan pemangku
kepentingan lain untuk melanjutkan langkah ke
pengembangan Rencana Konservasi dan Peman
faatan Lahan Terpadu (ICLUP).
ICLUP mencakup peta Kawasan Konservasi, kerangka
kerja pengelolaan dan pemantauan menyeluruh, serta
bukti persetujuan dari masyarakat lokal terdampak
(dengan mengingat bahwa jika masyarakat tidak
memberikan persetujuannya, maka kawasan tersebut
harus diberi tanda batas dan dikecualikan dari rencana
pengembangan perkebunan perusahaan atau
konservasi).
Proses penilaian dibagi menjadi sembilan langkah
yang dikelompokkan ke dalam tiga fase, yaitu Pra
Penilaian, Studi Pelingkupan dan Penilaian Penuh
(lihat Gambar 1). Modul ini memaparkan ringkasan
langkah-langkah penilaian. Lihat panduan penilaian
NKT-Pendekatan SKT untuk informasi yang lebih
terperinci.
Tim penilaian harus dipimpin oleh seorang penilai
yang memiliki lisensi Assessor Licensing Scheme
(ALS) HCVRN yang juga mendapatkan pelatihan
mengenai Pendekatan SKT. Panduan lebih lanjut
mengenai persyaratan untuk komposisi dan
kualifikasi tim terpadu tersedia di panduan
NKT-Pendekatan SKT.

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC

Pra Penilaian
• Pengumpulan informasi dasar
• Uji tuntas

Studi Pelingkupan
• Studi literatur
• Kunjungan lapangan
• Identifikasi pemangku
kepentingan dan konsultasi
awal

Langkah-langkah
dalam Penilaian
NKT-Pendekatan SKT

Penilaian penuh
• Kerja lapangan: studi sosial
dan lingkungan dan pemetaan
• Analisis dan interpretasi
• Konsultasi pemangku
kepentingan
• Penyusunan laporan dan
pengendalian kualitas ALS

Penjelasan dan negosiasi
mengenai Rencana Konservasi
dan Pemanfaatan Lahan
Terpadu (ICLUP)

Pasca
Penilaian
Pelaksanaan
Perlindungan, pengelolaan
dan pemantauan

Gambar 1: Kerangka kerja
NKT-Pendekatan SKT-FPIC terpadu

Versi 2.0: Mei 2018

7

Foto: Proforest ©

PRA PENILAIAN
1. Pengumpulan informasi dasar

2. Uji tuntas

Sebelum penilaian dimulai, penilai perlu
mengumpulkan informasi dasar sebagai berikut.

Terdapat prasyarat khusus yang berlaku bagi
perusahaan yang mulai melaksanakan proses
NKT-Pendekatan SKT-FPIC terpadu. Tim penilai
perlu melakukan pertimbangan yang wajar bahwa
prasyarat berikut ini dipenuhi.

1. Detail mengenai Wilayah Kajian, termasuk di
dalamnya areal konsesi 3 dan lanskap yang
lebih luas.
2. Peta tutupan lahan/pemanfaatan lahan saat ini.
3. Tipe proyek (saat ini atau di masa mendatang),
misalnya apakah proyek tersebut untuk kelapa
sawit, hutan tanaman, dsb.
4. Status kepenguasaan lahan (informasi awal
mengenai siapa yang mengendalikan/memiliki/
menggunakan lahan). Hal ini mencakup pengaturan
kepenguasaan lahan secara formal dan non formal.
5. Ringkasan proses FPIC yang telah dilaksanakan.
6. Informasi mengenai masyarakat yang berada di
dalam atau berbatasan dengan Wilayah Kajian,
jika ada.
3

Areal konsesi atau pengembangan atau izin dapat digunakan
bergantian di sini.

4

Pendekatan SKT merupakan tengah mengembangkan panduan dan
prosedur penjaminan kualitas untuk memfinalisasi ICLUP yang
diusulkan. Sebelum ICLUP yang diusulkan difinalisasi, penyiapan
lahan hanya boleh dilakukan di kawasan di mana FPIC telah diberikan
dan ketika pemanfaatan lahan tidak digugat atau ditentang.

5

Direkomendasikan bahwa proses FPIC dipimpin oleh sebuah tim
internal dari departemen ‘sosial’ perusahaan, yang harus telah
menjalani pelatihan yang cukup dan memiliki wewenang dalam

• Perusahaan telah berkomitmen untuk menjaga
lingkungan dan sosial, di mana pernyataan ini
mengikat operasi perusahaan terhadap nilai-nilai inti
yang terkandung di dalam proses NKT, Pendekatan
SKT dan FPIC yang tengah diintegrasikan, yakni
nihil deforestasi, perlindungan gambut, konservasi
keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap
kepenguasaan dan hak masyarakat lokal, ketahanan
pangan masyarakat dan dukungan terhadap mata
pencaharian mereka.
• Perusahaan berkomitmen melakukan moratorium
terhadap pembukaan atau penyiapan lahan hingga
ICLUP yang diusulkan telah rampung.4
• Perusahaan menunjukkan hak legalnya atas lokasi
yang ditetapkan secara spesifik, contohnya melalui
akta tanah, sewa, izin perencanaan atau persetujuan
konsesi.
• Perusahaan telah memulai proses FPIC dengan
memberikan informasi sepenuhnya mengenai
proyek yang diusulkan kepada semua masyarakat
yang berpotensi terdampak.5

tingkat yang memadai untuk mengambil keputusan. Tim internal ini
sangat diperbolehkan memanfaatkan dukungan tenaga ahli eksternal
spesialis yang mungkin saja memimpin proses FPIC di awal.

8

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC

Versi 2.0: Mei 2018

STUDI PELINGKUPAN
Berdasarkan persyaratan HCV Resource Network Assessor Licensing Scheme
(HCVRN ALS), studi pelingkupan berbasis lapangan merupakan langkah
wajib dalam penilaian NKT-Pendekatan SKT. Studi pelingkupan penting
dilakukan karena studi tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu
dan berkonsultasi dengan pemerintah, masyarakat lokal dan pemangku
kepentingan lainnya; meningkatkan pemahaman mengenai medan dan
tutupan lahan; mengumpulkan data yang ada secara lebih lanjut; dan mem
verifikasi pengambilan contoh di lapangan atau protokol yang diusulkan.

1. Pengumpulan informasi
Penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu memerlukan masukan data
yang banyak tentang kawasan proyek dan lanskap di sekitarnya, termasuk
di dalamnya data dari studi terpublikasi dan tidak terpublikasi, laporan
penelitian, makalah dan sumber terkait lain. Terdapat tiga tipe utama
informasi yang diperlukan dalam penilaian terpadu yang menyeluruh,
yaitu data lingkungan, data sosial dan data geospasial. Semua data
harus terbaru, obyektif dan terperinci.

Foto: Proforest ©
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Data khusus yang diperlukan dalam penilaian:
DATA LINGKUNGAN

DATA SOSIAL

DATA GEOSPASIAL

•
•
•
•
•
•
•
•

• Lokasi desa
• Pemetaan pemangku kepentingan,
termasuk di dalamnya LSM lokal dan
proyek pengembangan
• Demografik
• Data kepenguasaan lahan etnografik
• Kadaster lahan
• Studi sosial ekonomi yang ada (terbaru)
• Latar belakang bahasa
• Latar belakang budaya
• Studi etnobotani
• Status sosial ekonomi dan kebutuhan
pengembangan
• Rencana, kebijakan dan peraturan
sosial dan pengembangan resmi
terkait

•
•
•
•
•
•
•

Topografi dan kemiringan
Tutupan vegetasi
Tanah (terutama gambut)
Hidrologi
Studi biologi yang ada (terbaru)
Daftar Merah IUCN dan peta
Daftar CITES
Kawasan Keanekaragaman
Hayati Kunci
• Daftar spesies yang dilindungi
secara nasional
• Kawasan lindung
• Analisis mengenai rencana, kebijakan
dan peraturan lingkungan terkait

•
•
•
•
•
•

Model Elevasi Digital (DEM)
Rencana pengembangan perusahaan
Citra satelit (mis. Landsat/Sentinel)
Data LiDAR (jika ada)
Peta tutupan lahan awal
Batas administratif
Batas dengan kawasan konsesi
lain (mis. kawasan konsesi dengan
pemilik yang berbeda atau tanaman
pertanian yang berbeda di sekitar)
Batas kawasan yang dilindungi
Peta moratorium (jika berlaku)
Peta hutan dan kawasan milik negara
Peta sistem lahan
Peta perencanaan tata ruang
Wilayah fisiografi

Sumber kunci: perusahaan/pengembang, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, LSM pusat dan lokal dan mitra pengembangan,
lembaga akademik dan penelitian dan sumber-sumber online.

Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk memberita
hukan rencana pengembangan ekonominya beserta peta
dasar perkebunan, lahan sewa/areal konsesi yang diusulkan
akan dikembangkan dan lanskap yang lebih luas lagi. Tim
penilaian akan menggunakan informasi tersebut untuk
melaksanakan analisis awal mengenai cakupan penilaian,
perencanaan dan status kepatuhan hukum dan progres
pengembangan di dalam perkebunan.
Tim penilaian perlu meninjau dan memadupadankan data
tersebut untuk memahami konteks lingkungan dan sosial
dari lokasi proyek serta lanskap di sekitarnya. Analisis
kesenjangan kemudian harus dirampungkan untuk
mengidentifikasi rangkaian data utama yang masih perlu
dikumpulkan.
Fase persiapan juga harus menyertakan klasifikasi vegetasi
awal berdasarkan analisis penginderaan jauh (citra satelit
optik atau LiDAR). Berdasarkan klasifikasi vegetasi awal
ini, analisis kasar awal mengenai patch harus dilaksanakan
(lihat Modul 5) untuk memberitahukan mengenai rencana
kunjungan lapangan pada saat studi pelingkupan di mana
pengecekan lapangan merupakan salah satu prioritas
kuncinya.
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Pengumpulan data sekunder:
lingkungan, sosial dan
geospasial

Analisis berdasarkan
studi literatur dan analisis
patch indikatif

Studi literatur:
• Kondisi pengetahuan
• Peta tutupan lahan awal
• Analisis patch indikatif

Gambar 2: Studi pelingkupan:
pengumpulan informasi
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Konsultasi lebih luas dengan
pemangku kepentingan (LSM,
administrasi, pemerintah...)

Pengarahan penuh terhadap
masyarakat mengenai proses
penilaian dan verifikasi konsultasi
dilakukan oleh perusahaan
mengenai pengembangan yang
diusulkan

Masyarakat mengidentifikasi
perwakilan yang mereka pilih
sendiri (jika belum ada)

Masyarakat mendiskusikan
apakah penilaian NKTPendekatan SKT dan studi
lapangan dapat dilanjutkan

Mengunjungi masyarakat dan
pengamatan percontohan di
lapangan untuk studi biologi

Jika masyarakat setuju

Jika masyarakat tidak
setuju, maka perusahaan
tidak dapat melanjutkan
proses di lahan mereka

Pengecekan lapangan/
pengujian pengambilan
sampel plot di lapangan

Laporan studi pelingkupan

Penilaian Lapangan Penuh

Gambar 3: Studi pelingkupan: Kunjungan lapangan
dan konsultasi awal dengan pemangku kepentingan
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Keputusan lanjut/tidak
lanjut oleh masyarakat

“Sangat penting
bahwa staf perusahaan
sebelumnya telah
mengunjungi
masyarakat... untuk
berdiskusi melalui dialog
dua arah mengenai
proyek yang diusulkan,
proses yang disepakati
bersama untuk
mencapai persetujuan
bagi proyek tersebut…”
Versi 2.0: Mei 2018
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2. Konsultasi awal
Penting untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi
mengenai proyek yang diusulkan dan penilaian dengan
berbagai tingkat pemerintah, baik di tingkat nasional
maupun daerah, serta pemangku kepentingan kunci
lainnya, seperti LSM/masyarakat sipil dan pimpinan
proyek pengembangan.
Setelah studi pelingkupan dimulai, salah satu
aktifitas pertama yang dilakukan adalah mengunjungi
masyarakat lokal yang kemungkinan besar akan
terdampak karena adanya pengembangan. Tim harus
memverifikasi bahwa pelibatan masyarakat (bagian
kunci pertama dari FPIC) oleh perusahaan dilakukan
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dengan baik dan memenuhi persyaratan minimal
untuk memulai penilaian. Sangat penting bahwa
staf perusahaan sebelumnya telah mengunjungi
masyarakat ini, sebelum kedatangan penilai, untuk
berdiskusi melalui dialog dua arah mengenai proyek
yang diusulkan, proses yang disepakati bersama
untuk mencapai persetujuan bagi proyek tersebut,
dan fase pengembangan proyek, termasuk di dalam
kunjungan penilai yang akan berlangsung.

Versi 2.0: Mei 2018

Insentif dan manfaat potensial untuk konservasi dan
pengembangan terpadu (bukan hanya sekadar manfaat
potensial yang diperoleh dari pengembangan perke
bunan) harus didiskusikan pada tahap ini. Hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat telah
diberikan informasi secara penuh dan dapat menimbang
manfaat, kesempatan dan biaya konservasi. Penting
bahwa masyarakatlah yang mengusulkan dan
menyetujui mengenai bagaimana mereka akan
diwakilkan di dalam proyek dan bagaimana cara
mereka akan memberikan persetujuannya.
Sebagai bagian dari pengecekan uji tuntasnya, maka
tim penilai perlu melakukan verifikasi pada saat studi
pelingkupan bahwa masyarakat telah diberikan informasi
oleh perusahaan mengenai proyek yang diusulkan dan
bahwa mereka memahami lokasi, skala dan tujuan dari
pengembangan dan konservasi yang diusulkan dan telah
memberikan persetujuannya terhadap penilaian yang
direncanakan. Penilai kemudian harus menjelaskan
dengan jelas mengenai proses penilaian yang diusulkan,
termasuk di dalamnya berbagai kunjungan lapangan
tenaga ahli, banyaknya langkah konsultasi, dan diberikannya persetujuan akhir (atau tidak diberikannya
persetujuan akhir) oleh masyarakat lokal.

3. Kunjungan lapangan
Kunjungan lapangan penting untuk dilakukan agar
dapat memahami medan dan tutupan lahan di lokasi
tersebut. Hal ini membantu penilai untuk merencanakan
tahap penilaian lapangan utama. Penilai mendapatkan
pengetahuan terperinci mengenai lingkungan lokal
sehingga memungkinkan tim untuk menentukan bidang
keahlian yang akan diperlukan untuk melaksanakan
studi lapangan, lokasi plot sampel, akses terhadap
plot sampel, protokol untuk pengujian inventarisasi
hutan, lokasi masyarakat, akses terhadap masyarakat
dan status proses FPIC.
Kunjungan lapangan juga merupakan kesempatan untuk
melakukan pengecekan lapangan awal terhadap draf
peta lahan dan tutupan vegetasi, serta kalibrasi LiDAR
atau data/citra lainnya. Kegiatan ini akan mengharus
kan tim penilai untuk mengunjungi lokasi yang sebelum
nya telah ditetapkan (misalnya petak sampel) di dalam
lokasi untuk mencatat data biomassa dan ekologi
(sesuai dengan persyaratan Pendekatan SKT). Idealnya,
jika pemetaan sumber daya dan kepenguasaan secara
partisipatif telah dirampungkan, maka informasi yang
diperoleh dapat ditambahkan ke dalam data vegetasi
untuk menghasilkan peta tutupan lahan awal guna
membantu merencanakan penilaian lapangan utama.

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC

Hasil studi pelingkupan adalah berbentuk laporan
pelingkupan yang dapat berupa laporan tertulis maupun
presentasi yang dibagikan kepada organisasi dan
pemangku kepentingan lain yang turut berkepentingan.
Laporan pelingkupan berguna untuk berkomunikasi
dengan organisasi dan untuk perencanaan penilaian
penuh.

Kotak 5: Persetujuan masyarakat
diperlukan pada tahap studi
pelingkupan ini, termasuk di
dalamnya kesepakatan mengenai
hal-hal berikut ini.
• Bagaimana masyarakat akan diwakilkan
di dalam pengembangan proyek, termasuk di
dalamnya proses penilaian.
• Memungkinkan tim lapangan untuk
melaksanakan pemetaan partisipatif, penilaian
NKT dan plot pengukuran hutan SKT.
• Bagaimana masyarakat akan terlibat dalam
proses ini.
• Siapa yang mereka kehendaki terlibat sebagai
penasihat atau penasihat hukum.
• Bagaimana informasi proyek (termasuk dari
studi NKT dan SKT) akan disebarkan.
• Prosedur untuk mencapai persetujuan
keseluruhan untuk pengembangan dan
konservasi yang diusulkan.
BATASAN – Persetujuan masyarakat
diperlukan untuk melanjutkan proses
secara keseluruhan maupun sebagian.
Jika masyarakat tidak setuju, maka
perusahaan tidak boleh melanjutkan
proses di lahan mereka.

Versi 2.0: Mei 2018
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PENILAIAN PENUH
1. Kerja lapangan
Pada fase ini, tim tenaga ahli melakukan perjalanan ke
lokasi di lapangan untuk mengumpulkan data primer
sebagaimana yang telah direncanakan dalam studi
pelingkupan. Studi yang dilakukan akan beragam,
yakni tergantung pada data tersedia yang dimiliki
dan kondisi spesifik lokasi. Pengumpulan data
primer khusus dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Data lingkungan
2. Data sosial/sosial ekonomi
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Pengumpulan data keanekaragaman hayati perlu
mengikuti protokol inventarisasi ilmiah yang ketat.
Metode inventarisasi petak tumbuhan harus mengom
binasikan persyaratan dari proses Pendekatan SKT
dan identifikasi NKT untuk mendapatkan data
keanekaragaman tumbuhan, jenis habitat dan
ekosistem, ekologi hutan, persyaratan karbon
dan pengukuran biomassa (lihat Modul 4c).

DATA LINGKUNGAN

DATA SOSIAL/SOSIAL EKONOMI

• Studi keanekaragaman hayati
• Fauna (secara potensial berfokus pada mamalia,
		 burung, ikan, dst.)
• Flora/vegetasi (secara potensial berfokus pada
		 spesies atau habitat spesifik), termasuk di dalamnya
		 inventarisasi plot karbon dan status regenerasi hutan
• Studi geologi dan tanah, termasuk di dalamnya
pemetaan gambut (jika relevan)
• Hidrologi dan kualitas air
• Pengecekan lapangan dari patches prioritas menengah
atau prioritas rendah dalam landskap tutupan hutan
dilakukan dengan semestinya untuk memenuhi
pengecekan pra-RBA dari Pendekatan SKT dan apabila
disyaratkan oleh RBA (lihat Module 5b, Toolkit SKT)

• Data sosial ekonomi (institusional, demografi, ekonomi,
budaya dan infrastruktur)
• Studi kepenguasaan lahan dan pemetaan pemanfaatan
sumber daya secara partisipatif
• Studi baseline sosial

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC
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Pengumpulan data sosial harus dilakukan secara inklusif
dan harus merefleksikan komposisi masyarakat lokal,
termasuk di dalamnya usia, gender, status ekonomi,
agama dan kesukuan. Berbagai metodologi belajar
dan bertindak secara partisipatif (participatory learning
and action/PLA), termasuk di dalamnya kelompok
yang dijadikan fokus, kalender musim dan latihan
pemeringkatan, dapat digunakan untuk memastikan
bahwa informasi tersebut dikumpulkan dengan
melibatkan masyarakat secara penuh.
Pemetaan kepenguasaan lahan dan sumber daya
masyarakat harus mencakup keseluruhan kawasan
masyarakat (360 derajat) dan tidak hanya lahan adat
yang bertumpang tindih dengan kawasan pengembangan
yang diusulkan. Hal ini akan menjamin adanya
gambaran komprehensif mengenai kepemilikan dan
pemanfaatan sumber daya masyarakat, dan dengan
demikian terdapat pemahaman yang lebih baik mengenai
dampak nyata dari pengembangan terhadap seluruh
masyarakat.
Sudah semakin umum bahwa praktik terbaik bagi
keterwakilan masyarakat lokal adalah dengan cara
menemani tim pengumpulan data biologi dan biomassa
ketika mereka pergi ke lapangan. Demikian pula,
direkomendasikan agar studi sosial dan pemetaan

dirampungkan sebelum pengumpulan data
keanekaragaman hayati dilakukan untuk berbagai
alasan penting dan logis (contohnya, agar pengambilan
sampel tumbuhan tidak dilakukan di lokasi sakral).
Dalam proses penilaian langkah ini sering kali dilakukan
secara simultan dan sepenuhnya berkolaborasi dengan
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (Environmental
and Social Impact Assessment/ESIA) sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundangan nasional
dan berbagai standar sertifikasi.
Langkah ini memiliki dua keluaran kunci:
• laporan studi baseline dari survei sosial ekonomi
dan biologi/ekologi; dan
• Peta, termasuk di dalamnya peta kepenguasaan
lahan dan sumber daya masyarakat, peta vegetasi/
ekosistem, peta biomassa/karbon, peta gambut,
peta lokasi survei dan peta keberadaan spesies
(jika data tersedia).

Kerja lapangan: studi sosial dan lingkungan dan pemetaan partisipatif

Studi lingkungan:
fauna dan flora (termasuk plot
karbon); studi tanah, geologi
dan hidrologi (sebagaimana
diperlukan); pengecekan
lapangan terhadap patch
prioritas menengah indikatif

Survei sosial ekonomi:
diskusi kelompok terarah,
wawancara dengan masyarakat,
penggunaan alat partisipatif

Pemetaan partisipatif dan
survei kepenguasaan lahan

Laporan studi biologi dan sosial,
termasuk di dalamnya peta,
pemanfaatan dan kepenguasaan
lahan masyarakat, vegetasi,
biomassa, jenis tanah
(terutama gambut), persebaran
spesies, dsb.

Gambar 4: Studi lapangan
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Analisis dan interpretasi
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2. Analisis dan interpretasi
Langkah proses penilaian terpadu ini mencakup
identifikasi NKT dan Decision Tree Analisis Patch Hutan
SKT (lihat Modul 5b). Lihat bagian 2.6 dari panduan
NKT-Pendekatan SKT untuk rincian menyeluruh
mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan pada
saat langkah analisis dan interpretasi. Sebagai
contohnya adalah kegiatan-kegiatan berikut ini.
1. Tim penilaian, dengan berkonsultasi bersama
pemangku kepentingan kunci dan tenaga ahli,
meninjau data baseline (primer dan sekunder)
biologi, ekologi dan sosial dari studi lapangan
untuk kemudian dapat melaksanakan identifikasi
awal terhadap NKT 1-6 dan mengusulkan
kawasan pengelolaan.
2. Sementara itu, tim penilaian merampungkan peta
tutupan lahan awal beserta data petak inventarisasi
hutan untuk menyelesaikan proses Decision Tree
sebagaimana dideskripsikan dalam Toolkit
Pendekatan SKT (lihat Modul 5b).
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3. Tim penilaian kemudian perlu melakukan overlay
terhadap semua rangkaian data terkait. Rangkaian
data yang harus di-overlay mencakup hal-hal
berikut ini.
• Peta kepenguasaan lahan dan pemanfaatan
		 sumber daya, termasuk kawasan atau lokasi
		 yang dilindungi milik masyarakat.
• Kawasan NKT dan kawasan pengelolaan SKT
• Kawasan hutan SKT
• Kawasan gambut dan tanah organik
• Kawasan yang dilindungi secara hukum
		 dan harus disisihkan, termasuk sempadan
		 sungai (jika belum dicakup dalam NKT)
4. Terakhir, tim penilai harus melakukan Langkah 13
dari Decision Tree SKT untuk mengoptimalkan hasil
konservasi, pengembangan dan mata pencaharian.
Langkah pragmatis ini memungkinkan ‘saling
memberi dan menerima’ pada patch SKT prioritas
rendah dan menengah sehingga draf peta produksi/
perlindungan dapat digunakan untuk memahami
Decision Tree dalam perspektif operasional dan pada
saat yang sama memaksimalkan hasil konservasi
dan mata pencaharian. Langkah ini perlu dilakukan
secara bersama-sama dengan perusahaan dan
masyarakat (lihat Modul 5b).

Versi 2.0: Mei 2018

Tinjauan terhadap semua
rangkaian data biologi dan
sosial ekonomi (termasuk di
dalamnya peta sumber daya
masyarakat)

Identifikasi awal terhadap
NKT (1-6)

Penyusunan peta
tutupan lahan

Analisis decision tree patch
Pendekatan SKT, termasuk:
• Analisis inti patch
• Analisis konektivitas patch
• Penilaian risiko patch

Overlay lapisan data
(NKT, hutan SKT, lahan
pertanian, kepenguasaan
lahan, gambut, tanah, dst.)

Langkah pengoptimalan/
saling memberi dan menerima
(langkah 13 Decision Tree
Pendekatan SKT)

Hasil penilaian,
termasuk peta

Konsultasi

Gambar 5: Analisis dan interpretasi
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3. Konsultasi
1. Konsultasi masyarakat
Menunjukkan draf hasil proses penilaian penuh kepada
masyarakat terdampak secara sepenuhnya transparan
merupakan bagian kunci dari proses penilaian. Konsultasi
ini harus dipimpin oleh tim penilai, tetapi direkomen
dasikan juga bahwa tim sosial perusahaan menghadirkan
perwakilannya, jika perlu.
Konsultasi ini harus memungkinkan masyarakat untuk
dapat memberikan komentar dan mengubah temuan
penilaian yang diusulkan. Tergantung pada respons
dan umpan balik dari masyarakat, kesimpulan dan
rekomendasi yang ada mungkin perlu untuk dimodifi
kasi. Konsultasi akan tetap berlanjut pada saat
penilaian NKT-Pendekatan SKT telah selesai dan ketika
perusahaan dan masyarakat mulai bekerja untuk melak
sanakan rencana pemanfaatan lahan. Proses konsultasi
jangka lebih panjang perlu menyertakan (jika sesuai)
proses negosiasi dan pengambilan keputusan, terma
suk di dalamnya penyediaan penasihat hukum, serta
menyepakati paket insentif, manfaat atau kompensasi
yang diberikan kepada masyarakat. Harus diberikan
waktu yang memadai bagi masyarakat untuk meninjau
informasi yang disediakan, untuk berkonsultasi di antara
mereka sendiri dan dengan penasihat yang mereka
pilih, dan untuk mencapai keputusan mereka sendiri
mengenai apakah mereka akan melanjutkan proses
dan bagaimana caranya.
BATASAN – Persetujuan masyarakat diperlu
kan untuk melanjutkan proses secara keselu
ruhan maupun sebagian. Jika masyarakat
tidak setuju, maka perusahaan tidak boleh
melanjutkan proses di lahan mereka. Perusahaan juga dapat memutuskan untuk mundur
pada tahap ini jika perusahaan menyadari
bahwa investasi yang diberikan tidak viabel.
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2. Konsultasi publik
Konsultasi publik, secara lokal, nasional maupun
global (melalu internet), mengenai draf Laporan
Penilaian NKT-Pendekatan SKT sangat disarankan
untuk dilakukan. Konsultasi publik harus melibatkan
perwakilan masyarakat, pemerintah dan perusahaan
untuk menjamin adanya umpan balik akhir. Draf peta
dan rekomendasi kemudian harus ditinjau agar
mengikutsertakan umpan balik dan perubahan
yang telah disepakati.

Foto: Proforest ©
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Hasil penilaian,
peta dan rekomendasi

Konsultasi masyarakat

Membuat modifikasi
(jika diperlukan)

Konsultasi publik

Membuat modifikasi
(jika diperlukan)

Laporan Penilaian
NKT-Pendekatan SKT akhir

Pengendalian kualitas ALS

Gambar 6: Konsultasi dan penyusunan laporan

4. Penyusunan laporan dan pengendalian kualitas ALS
Pengendalian kualitas laporan penilaian NKT-Pendekatan SKT kini
dilakukan oleh ALS HCVRN (lihat Kotak 1). Evaluasi laporan dilakukan
oleh anggota Panel Kualitas yang berfokus pada rangkaian isu kunci
dalam laporan yang harus ‘memuaskan’ (berkualitas baik) untuk dapat
berhasil lolos. Lihat Bagian 2.8 dari panduan NKT-Pendekatan SKT dan
laman situs ALS untuk rincian mengenai pengendalian kualitas laporan
penilaian.
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PASCA PENILAIAN
Setelah penilaian: bekerja untuk
melaksanakan Rencana Konservasi dan
Pemanfaatan Lahan Terpadu (ICLUP)
Dirampungkannya ICLUP yang diusulkan merupakan
hal yang berada di luar cakupan modul atau panduan
ini dan bukan merupakan peran tim penilaian. Laporan
penilaian dimaksudkan untuk digunakan sebagai
dasar bagi Organisasi, masyarakat dan pemangku
kepentingan yang berkepentingan lainnya untuk
melangkah bersama pengembangan ICLUP yang
diusulkan yang akan menetapkan pemanfaatan

lahan bagi produksi komoditas yang bertanggung
jawab di dalam lanskap tersebut, dan akan
menyertakan peta yang menunjukkan kawasan
konservasi yang diusulkan, kawasan pemanfaatan
lahan masyarakat dan kawasan pengembangan yang
diusulkan. Pendekatan SKT tengah mengembangkan
informasi tambahan mengenai ICLUP bagi organisasi
dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan berdasarkan pada Laporan Penilain NKTPendekatan SKT, ICLUP harus menyertakan peta
akhir dari kawasan konservasi dan rencana operasi
bagi lokasi tersebut (termasuk di dalamnya blok
tanam, PKS, pabrik, jalan dan pemukiman) serta
rencana akhir dan terperinci mengenai pengelolaan
dan pemantauan dengan jadwal dan pembagian
tanggung jawab yang jelas.

Laporan penilaian
NKT-Pendekatan SKT
yang telah disetujui

Perusahaan akan memfasilitasi
pengembangan Rencana
Konservasi dan Pemanfaatan
Lahan Terpadu (ICLUP)

ICLUP yang diusulkan mencakup peta kawasan
konservasi, rencana operasi, rencana pengelolaan
dan pemantauan dengan peran dan pembagian
tanggung jawab yang jelas, dan jadwal.

Gambar 7: Rencana Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Terpadu (ICLUP)
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Perjanjian masyarakat
ICLUP harus kembali ke tingkat lokasi untuk menjamin
perjanjian final definitif dengan masyarakat lokal yang
dapat terdampak karena adanya pengembangan
proyek yang diusulkan. Kesepakatan yang mengikat
secara hukum antara pengembang dan masyarakat
terdampak harus dinegosiasikan dan ditandatangani
pada titik ini. Kesepakatan quid pro quo ini (kontrak
sosial) harus menyebutkan secara terperinci
kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan
terkait hal-hal berikut ini.
• Semua lahan yang diserahkan, disewakan, atau
dikontrakkan masyarakat kepada perusahaan
(hektaran dan peta)
• Hak masyarakat lokal untuk mengakses kawasan
pengembangan dan konservasi
• Pembagian manfaat, pembiayaan dan pengaturan
hukum
• Manfaat, insentif atau kompensasi (jika ada) yang
harus ditransfer ke masyarakat oleh perusahaan
(dalam bentuk tunai atau non tunai) dan menjelaskan
mekanisme dan kerangka waktu pemberiannya.
• Pengelolaan dan pemantauan kawasan
pengembangan dan konservasi (kawasan yang
ditanami, kawasan konservasi, lahan pertanian
masyarakat, NKT 5 dan 6, dst.) oleh perusahaan
dan/atau masyarakat.
• Peraturan dan pedoman terkait pemanfaatan
kawasan konservasi (khususnya pemanfaatan
ekstraktif), beserta implikasinya jika pemanfaatan
yang dilakukan masyarakat bersifat merusak
terhadap nilai-nilai yang dipelihara, ditingkatkan
atau dipulihkan di kawasan konservasi.
• Klausa yang menjelaskan konsekuensi jika ada
pihak (perusahaan ataupun masyarakat) melanggar
syarat dan ketentuan kontrak sosial tersebut.

Keluaran dari proses ini merupakan ICLUP versi
akhir beserta persetujuan masyarakat dan kontrak
sosial. ICLUP dimaksudkan sebagai rencana yang
disepakati bersama dan harus menjunjung nilai-nilai
dan prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan NKT,
SKT dan FPIC.
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan rencana
terpadu. Hal ini mencakup pengembangan kawasan
yang telah disepakati untuk perubahan pemanfaatan
lahan (mis. penanaman); konservasi NKT, kawasan
NKT dan hutan SKT (lihat Bagian 5c dari Toolkit);
dan pengelolaan lahan masyarakat sebagaimana
telah disepakati di dalam ICLUP. Ketentuan perlu
disepakati untuk pengelolaan dan pemantauan
partisipatif serta mekanisme resolusi keluhan dan
sengketa antara pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya
harus sesuai, antara lain dengan undang-undang,
proses yang telah disepakati dalam ICLUP dan
kontrak sosial, standar sertifikasi (mis. Prosedur
Penanaman Baru RSPO), serta proses pelaksanaan
yang diatur dalam pendekatan NKT6, SKT dan FPIC.

Walaupun langkah ini perlu dipimpin oleh perusahaan,
sangat penting bahwa masyarakat sepenuhnya
memahami implikasi proses ini. Dengan demikian
mereka harus memiliki akses terhadap penasihat
hukum untuk mendukung proses ini.
Idealnya, kesepakatan akhir harus diratifikasi oleh
pemerintah dan notaris.

BATASAN – Persetujuan masyarakat diperlu
kan untuk melanjutkan proses secara keselu
ruhan maupun sebagian. Jika masyarakat
tidak setuju, maka perusahaan tidak boleh
melanjutkan proses di lahan mereka.

MODUL 3 INTEGRASI NKT, SKT DAN FPIC
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Pembelajaran dari lapangan
Bekerja sama dengan New Britain Palm Oil
(NBPOL), Papua Nugini (PNG).
Oleh Michael Pescott
Pada tahun 2015, TFT dan Daemeter berkoordinasi
dengan NBPOL untuk menguji coba pendekatan
NKT-SKT-FPIC terpadu untuk 35 kawasan lahan
sewa kecil dengan luas total sekitar 4.000 hektar
di lahan yang dimiliki secara adat di PNG. TFT memim
pin penilaian SKT dan menyediakan peta tutupan lahan
awal bagi Daemeter yang memimpin penilaian NKT.
Kedua grup praktisi ini berkomunikasi dengan NBPOL
sebelum kedatangan mereka untuk memahami status
kesadaran masyarakat, persetujuan dan keterwakilan
untuk penilaian yang telah direncanakan dan proses
pengembangan (FPIC). Kegiatan ini dipimpin oleh tim
keberlanjutan dan lahan internal dari NBPOL. Penilaian lapangan NKT dan SKT memerlukan waktu total
lima pekan dan kedua tim berada di lapangan pada
saat bersamaan. Pelibatan masyarakat pada saat
penilaian lapangan digabungkan untuk NKT dan SKT
sehingga mengurangi kebingungan dan waktu yang
diperlukan bagi masyarakat. Penentuan plot SKT
di lapangan sebagian besar dilaksanakan bersama
dengan pemilik lahan yang memberikan pemahaman
mengenai mata pencaharian, batas lahan, nilai dan
keberadaan spesies kunci (di mana tempat mereka
diburu dan/atau terlihat). Plot lapangan SKT dan
klasifikasinya memberikan pemahaman mengenai
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kesehatan ekologis hutan terkait gangguan dan
regenerasi, dan informasi ini penting untuk NKT.
Hasil yang didapat mengindikasikan hubungan dekat
antara kawasan hutan SKT dan NKT dan menyoroti
potensi untuk mengurangi waktu dan biaya keseluruhan melalui alih bagi informasi dan perencanaan
kerja lapangan.
Berbagi keterampilan, pengetahuan dan gagasan
antara tim SKT dan NKT, khususnya yang merupakan
tenaga ahli kehutanan, ekologi dan sosial PNG, mem
bantu meningkatkan kualitas keseluruhan dari penilaian
tersebut. NBPOL memiliki peran yang sangat penting
dalam FPIC sebelum, pada saat dan pasca penilaian
dan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas
penilaian dan peluang guna mempertahankan nilainilai SKT dan NKT untuk masa depan, khususnya
sebagai hasil dari dialog reguler dan terbuka dengan
masyarakat mengenai manfaat dan dampak kelapa
sawit dan berkat adanya keterlibatan aktif dalam
pemetaan partisipatif mengenai hak atas lahan,
SKT-NKT dan dalam perencanaan pemanfaatan
lahan masyarakat.
Pembelajaran kunci lainnya adalah bahwa setiap
konteks yang ada berbeda, setiap proses penilaian
memerlukan suatu fleksibilitas hingga tingkat tertentu,
misalnya terkait urutan dan durasi kegiatan, jumlah
kunjungan lapangan, khususnya terkait perencanaan
pemanfaatan lahan masyarakat dan pemetaan
partisipatif.
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