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Hutan Kita, Mengapa Mereka Penting?

Mengapa hutan tropis penting?

1 Penyerap karbon
Hutan menyerap dan
menyimpan karbon
dioksida di atas maupun
di bawah tanah. 

2 Habitat bagi
Keanekaragaman Hayati
Hutan-hutan dunia menyediakan
rumah bagi beberapa spesies hewan
dan tumbuhan. 

3 Penyedia jasa-jasa
lingkungan yang penting
Hutan memainkan peran besar
dalam menyediakan pasokan air, 
melindungi dari bencana, 
menstabilkan tanah dll.

4

Contoh produk hutan
non-kayu

Mempertahankan mata
pencaharian dan kegiatan ekonomi
Hutan Tropis adalah bagian dari banyak lahan masyarakat
& penting untuk mata pencaharian mereka. Ia memasok
populasi dunia dengan produk hutan non-kayu, nilai-nilai
spiritual, budaya dan rekreasi lainnya.

Sumber infografis: mengubah dari http://www.fao.org/resources/infographics



Konservasi

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

Apa itu
konservasi?

Sumber: WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. 
Grooten, M. and Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland.



Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Area pohon yang luas dibersihkan untuk kegiatan ekonomi dan dapat sangat mengancam
banyak fungsi dan nilai-nilai hutan.

DEFORESTASI

Pertanian
(contoh: perkebunan
kelapa sawit dan karet)

Industri 
Kehutanan

Pertambangan

Pada 2019, dunia 
kehilangan 3,8 juta
hektare hutan tropis **

Keanekaragaman hayati, layanan
ekosistem, hak masyarakat & 
mata pencaharian berada di 

bawah ancaman serius karena
deforestasi

Asia Tenggara adalah rumah bagi
hampir 15% hutan tropis dunia*



Dampak Deforestasi: Perubahan Iklim

Kehilangan besar jasa
ekosistem, seperti kesuburan
tanah dan pasokan air bersih; 
meningkatnya kerentanan
terhadap kebakaran, hama, 
kekeringan, dan banjir.

Penebangan hutan berakibat
semakin banyak gas rumah
kaca yang dilepaskan ke
atmosfer dan kurangnya CO2

yang diserap oleh pohon.

PERUBAHAN IKLIM



Kemungkinan kerugian akibat perubahan iklim 
pada pertanian

Dampak Perubahan Iklim: Pertanian

Peningkatan banjir
dan salinisasi

Lebih sering
terjadi kekeringan

Hama dan penyakit, 
tekanan panas

Periode pertumbuhan
lebih lambat

Sumber infografis: dibuat ulang dari https://www.nature.com/articles

https://www.nature.com/articles
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LANGKAH

01 Menetapkan
komitmen NDPE



Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

Tanpa Deforestasi

dirancang untuk mencegah deforestasi
yang dilakukan untuk membuka ruang
bagi penanaman

Tidak Membuka Lahan Gambut

tidak ada pembangunan baru di atas 

lahan gambut untuk tujuan pertanian

Tanpa Eksploitasi

masyarakat lokal dan pekerja

diperlakukan secara adil

Mengapa NDPE penting?
Untuk memastikan pengembangan & 
pengelolaan tanaman pertanian dan
kehutanan yang bertanggung jawab
meliputi perlindungan terhadap:

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

• Hutan alam yang disebutkan Hutan Stok
Karbon Tinggi (SKT);

• Komunitas lokal dan Hak perkerja.



Bagaimana Anda bisa mendapatkan
manfaat dari komitmen NDPE?

Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

Akses ke pasar
yang lebih luas

Peningkatan
kapasitas

Kontrak
jangka
panjang

Harga
premium



Hutan Kerapatan
Tinggi (HK3)

Hutan Kerapatan
Menengah (HK2)

Hutan Kerapatan
Rendah (HK1)

Hutan Regenerasi
Muda (HRM)

Belukar (B) Lahan Terbuka (LT)

BISA DIKEMBANGKANAREA SKT POTENSIAL

Hutan Kerapatan
Tinggi (HK3)

Hutan Kerapatan
Menengah (HK2)

Hutan Kerapatan
Rendah (HK1)

Hutan Regenerasi
Muda (HRM)

Belukar (B) Lahan Terbuka (LT)

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 TERDEGRADASI (BEKAS HUTAN)

AMBANG SKT

Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

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



Apa itu area NKT (HCV) dan mengapa mereka
penting?
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) adalah nilai-nilai lingkungan dan sosial penting untuk konservasi
dalam lanskap produksi pertanian dan kehutanan – di seluruh ekosistem atau jenis habitat 
(termasuk lahan gambut dan ekosistem non-hutan lainnya).

Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

NKT 1 
Keanekaragaman

spesies

NKT 2
Ekosistem

dan mosaik pada
level lanskap

NKT 3
Ekosistem

dan habitat

NKT 4
Jasa ekosistem

NKT 5 
Kebutuhan
masyarakat

NKT 6
Nilai kultural

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



Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

Bagaimana Pendekatan SKT dan NKT bekerja sama?

▪ Dua pendekatan ini membantu perusahaan dan pemangku kepentingan
lainnya untuk menyepakati di mana produksi komoditas
pertanian/kehutanan, area masyarakat 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

▪ Ini 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 dari masyarakat di kawasan tersebut. 



Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Langkah 1: Menetapkan Komitmen NDPE

PERSETUJUAN
Keputusan kolektif yang 
dibuat oleh pemegang
hak dan dicapai melalui

proses pengambilan
keputusan masyarakat.

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.



LANGKAH

02 Meningkatkan kapasitas
untuk implementasi
NDPE & Pendekatan SKT



Toolkit PSKT & Manual Penilaian NKT-Pendekatan SKT

Detail ada di tautan berikut:
The HCS Approach Toolkit | High Carbon Stock Approach

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

▪ Mengenal Toolkit Pendekatan SKT & 
Manual Penilaian NKT-Pendekatan SKT 

▪ Lakukan penilaian NKT-SKT untuk
wilayah pembangunan baru

Langkah 2: Meningkatkan kapasitas untuk penerapan Pendekatan

NDPE & SKT

http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/


Langkah 2: Meningkatkan kapasitas untuk penerapan NDPE & 

Pendekatan SKT 

Melakukan 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 PSKT V2.0: Modul-Modul

19



LANGKAH

03 Pasarkan produk-produk 
bebas deforestasi Anda



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

Langkah 3: Jual produk-produk bebas deforestasi Anda



LANGKAH

04 Pertimbangkan menjadi
anggota High Carbon Stock 
Approach (HCSA)



PERLUAS 
KOMITMEN 
TANPA 
DEFORESTASI 
ANDA

Policy/commitment 
STEP

01

Implement the 
HCSA Toolkit 

STEP

02

Sell your 
deforestation-free 
products 

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.

membership@highcarbonstock.org

“Mengakhiri deforestasi tropis yang didorong
oleh komoditas dengan menyediakan alat
yang praktis, kredibel, dan inklusif bagi
pengelola lahan untuk perencanaan
penggunaan lahan.”-adalah Misi Kami

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

Langkah 4 : Pertimbangkan menjadi anggota High Carbon Stock Approach



Jadilah mitra kami

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

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



Terima kasih!


