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Disetujui Oleh:  
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Tanggal Berlaku Efektif: Click here to enter a date.  

Masa Berlaku:  

Kontak Nasional:  

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) -  

Indonesia Standard Development Group (SDG) 

Jl. Taman Bogor Baru B IV/12 Bogor Indonesia 

+62 251 8340 744 

+62 251 8325 872 

herryadi@lei.or.id 

Kontak FSC Policy and 

Standards Unit:  
 

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dicakup oleh hak cipta penerbit dapat direproduksi atau 
disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafis, elektronik atau mekanis, 
termasuk fotokopi, rekaman, perekaman rekaman, atau sistem pengambilan informasi) tanpa 
izin tertulis dari penerbit. 

 
Forest Stewardship Council® (FSC) adalah organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang 
independen, didirikan untuk mendukung pengelolaan hutan dunia yang layak secara lingkungan, 
menguntungkan secara sosial, dan ekonomis. 
 
Visi FSC adalah bahwa hutan dunia memenuhi hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi 
generasi sekarang tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang. 
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7. Prinsip, Kriteria and Indikator Nasional   

 
Catatan – Draft 3.0:  
Setiap kriteria memuat sejumlah indikator. Apabila indikator hanya berupa angka, tanpa tambahan huruf 
(misal: Indikator 1.1.1), ini berarti bahwa indikator tersebut ditujukan untuk dapat diterapkan pada semua 
skala dan jenis pengusahaan hutan dan hutan tanaman. Apabila persyaratan ditujukan untuk diberla-
kukan hanya pada pengusahaan skala besar (dalam hal ini hutan-hutan yang bukan termasuk pengel-
olaan hutan skala kecil atau intensitas rendah (SLIMF)), nomor-nomor pada indikatornya diikuti dengan 
huruf “L”. Sebagian kecil indikator hanya berlaku untuk SLIMF. Dalam hal ini indikator tersebut akan diikuti 
dengan huruf “S”. 

 

PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM 

Organisasi* harus* tunduk kepada semua hukum yang berlaku*, peraturan serta kesepakatan, 

konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah*. (P1 P&C V4) 

Kriteria 1.1 Organisasi* harus* berupa entitas yang ditetapkan secara hukum 

dengan registrasi legal* yang jelas, terdokumentasi dan tidak dapat 

digugat, sekaligus memiliki pengesahan tertulis dari pihak berwenang 

yang kompeten secara legal* untuk kegiatan-kegiatan tertentu. [BARU]. 

Indikator 1.1.1 Registrasi legal* untuk menjalankan semua aktivitas dalam ruang lingkup 

sertifikat terdokumentasi dan tidak dapat digugat. [DIADOPSI] 

Indikator 1.1.2 Registrasi legal* diberikan oleh pihak berwenang sesuai proses legal.. 

[DIADOPSI] 

Indikator 1.1.3(L) Organisasi* memastikan bahwa persyaratan Kriteria ini juga dipenuhi 

oleh kontraktor yang berbadan hukum. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 1.2 Organisasi* harus* menunjukkan bahwa status legal* dari Unit Pengel-

olaan*, termasuk penguasaan lahan* dan hak pemanfaatan*, serta ba-

tas-batas wilayah kelolanya ditetapkan secara jelas. (C2.1 P&C V4) 

Indikator 1.2.1 Penguasaan lahan* yang legal* untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya dalam cakupan sertifikat terdokumentasi. [DIADOPSI] 

Indikator 1.2.2 Penguasaan lahan* yang legal* diberikan oleh pihak berwenang sesuai 

proses legal. [DIADOPSI] 

Indikator 1.2.3 Batas-batas wilayah kelola untuk semua Unit Pengelolaan* di dalam 

ruang lingkup sertifikat ditandai dengan jelas atau didokumentasi serta 

ditampilkan dengan jelas dalam peta. [DIADOPSI] 

Kriteria 1.3 Organisasi* harus* memiliki hak legal* untuk beroperasi di dalam Unit 

Pengelolaan*, yang sesuai dengan status legal* Organisasi* dan Unit 
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Pengelolaan*, dan harus* tunduk kepada kewajiban legal* yang ditetap-

kan dalam hukum setempat dan nasional* serta persyaratan administrat-

if yang berlaku. Hak legal* harus* mencakup pemanenan produk 

dan/atau penyediaan jasa ekosistem* dari Unit Pengelolaan*. Organ-

isasi* harus* membayar biaya yang telah ditentukan secara legal, yang 

terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. (C1.1, 1.2, 1.3 P&C V4) 

Indikator 1.3.1 Semua aktivitas yang dijalankan di Unit Pengelolaan* dilakukan dengan 

mematuhi:  

1) Peraturan dan syarat administratif serta hukum yang berlaku*,  

2) Hak legal* dan hak adat*; serta 

3) Panduan wajib* di tingkat nasional [DIADAPTASI] 

Indikator 1.3.2 Jika Organisasi* atau pihak ketiga telah mengidentifikasi ketidakpatuhan 

terhadap persyaratan legal atau peraturan, ketidakpatuhan tersebut 

didokumentasikan, segera dikoreksi dan diambil tindakan efektif untuk 

mencegah terulangnya peristiwa serupa. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 1.3.3 Pembayaran dilakukan tepat waktu* untuk semua biaya yang berhub-

ungan dengan pengelolaan hutan* yang ditentukan oleh hukum yang 

berlaku. [DIADOPSI] 

Indikator 1.3.4 Apabila Organisasi* belum melakukan pembayaran secara penuh, 

rencana untuk menyelesaikan semua pembayaran harus disetujui ber-

sama institusi terkait. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 1.3.5(L) Organisasi* memastikan bahwa persyaratan 1.3.3 - 1.3.4 juga dipenuhi 

oleh kontraktor.  [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 1.4 Organisasi* harus* mengembangkan dan menerapkan tindakan, 

dan/atau harus* berhubungan dengan lembaga berwenang, untuk 

melindungi Unit Pengelolaan* secara sistematis dari pemanfaatan sum-

berdaya, pemukiman yang tanpa izin atau ilegal, dan aktivitas ilegal 

lainnya. (C1.5 P&C V4) 

Indikator 1.4.1 Tindakan diterapkan untuk melindungi Unit Pengelolaan* dari pema-

nenan, perburuan, pemancingan, penjeratan, pengumpulan, pemukiman 

tanpa ijin, dan aktivitas tanpa ijin lainnya. [DIADAPTASI] 

Indikator 1.4.2 Apabila kegiatan untuk menlindungi Unit Pengelolaan* merupakan 

tanggung jawab legal* dari lembaga berwenang, sebuah sistem diterap-

kan untuk bekerja dengan lembaga berwenang untuk mengidentifikasi, 

melaporkan, menanggulangi dan mengurangi aktivitas tanpa ijin atau 

ilegal. [DIADAPTASI] 
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Indikator 1.4.3 Jika aktivitas ilegal atau tidak sah terdeteksi, tindakan akan diterapkan 

untuk menangani hal tersebut. [DIADOPSI] 

Kriteria 1.5 Organisasi* harus* mematuhi hukum nasional*, hukum setempat* serta 

kesepakatan internasional yang diratifikasi* dan panduan wajib* yang 

berlaku*, terkait dengan pengangkutan dan perdagangan produk-produk 

hutan di dalam dan dari Unit Pengelolaan*, dan/atau hingga saat 

penjualan pertama. (C1.3 P&C V4) 

Indikator 1.5.1 Menunjukkan kepatuhan terhadap hukum nasional*, hukum setempat*, 

kesepakatan internasional yang diratifikasi* serta panduan wajib yang 

berlaku*, terkait pengangkutan dan perdagangan produk-produk hutan 

hingga titik penjualan pertama.  

Catatan: Persyaratan pengangkutan dan perdagangan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya SVLK dan Tata Usaha 

Kayu. [DIADOPSI] 

Indikator 1.5.2 Menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan CITES, termasuk melalui 

kepemilikan sertifikat untuk pemanenan dan penjualan spesies CITES 

manapun. [DIADOPSI] 

Kriteria 1.6 Organisasi* harus* mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan 

perselisihan* masalah-masalah perundang-undangan atau hukum adat*, 

yang dapat diselesaikan di luar pengadilan secara tepat waktu*, dengan 

melibatkan* para pemangku kepentingan yang terkena dampak*. (C2.3 

P&C V4) 

Indikator 1.6.1(L) Proses penyelesaian perselisihan* masalah perundang-undangan atau 

hukum adat tersedia untuk umum*; dikembangkan melalui keterlibatan 

yang sesuai dengan budaya* dengan para pemangku kepentingan yang 

terkena dampak*.  [DIADAPSI] 

Indikator 1.6.2(L) Perselisihan* yang berkaitan dengan hukum yang berlaku* atau hukum 

adat * yang dapat diselesaikan di luar pengadilan ditanggapi tepat wak-

tu*, diselesaikan atau dalam proses penyelesaian perselisihan*. [DI-

ADAPTASI] 

Indikator 1.6.3(L) Catatan termutakhir atas perselisihan terkait hukum yang berlaku* atau 

hukum adat *, disimpan, termasuk: 

1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan perselisihan*; 

2) Hasil akhir dari semua proses penyelesaian perselisihan*; dan 

3) Perselisihan* yang belum terselesaikan, alasan belum diselesaikan, 

dan bagaimana akan diselesaikan. [DIADAPTASI] 
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Indikator 1.6.4(L) Operasi akan dihentikan di area-area di mana terdapat perselisihan*: 

1) berskala besar*; atau 

2) dalam durasi lama*; atau  

3) yang melibatkan sejumlah kepentingan yang signifikan*.  

[DIADAPTASI] 

Indikator 1.6.5(S) Setiap perselisihan* mengenai perundang-undangan atau hukum adat* 

diselesaikan atau sedang diselesaikan bersama pemangku kepentingan 

yang terkena dampak* dan menggunakan pendekatan* yang persuasif 

dan disepakati bersama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 

[DITAMBAHKAN] 

Kriteria 1.7 Organisasi* harus* mengumumkan komitmen untuk tidak menawarkan 

atau menerima uang suap atau bentuk korupsi lainnya, serta harus* 

patuh terhadap undang-undang anti-korupsi yang ada.  Jika tidak ada 

undang-undang anti-korupsi, Organisasi* harus* menerapkan tindakan 

anti-korupsi lain yang sepadan dengan skala* dan intensitas* aktivitas 

pengelolaan serta risiko* korupsi. (baru) 

Indikator 1.7.1 Sebuah kebijakan diterapkan, yang berisi komitmen untuk tidak mena-

warkan atau menerima suap dalam bentuk apa pun. [DIADOPSI] 

Indikator 1.7.2 Kebijakan tersebut harus memenuhi atau melampaui undang-undang 

terkait. [DIADOPSI] 

Indikator 1.7.3 Kebijakan tersebut harus tersedia untuk umum* tanpa biaya. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 1.7.4 Penyuapan, pemaksaan dan tindakan korupsi lain tidak terjadi. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 1.7.5 Tindakan perbaikan diterapkan jika terjadi korupsi. [DIADOPSI] 

Kriteria 1.8 Organisasi* harus* menunjukkan komitmen jangka panjang* untuk me-

matuhi Prinsip* dan Kriteria* FSC di Unit Pengelolaan*, dan terhadap 

Kebijakan dan Standar FSC terkait. Pernyataan atas komitmen ini ha-

rus* dimuat dalam dokumen yang tersedia untuk umum* tanpa biaya. 

(C1.6 P&C V4) 

Indikator 1.8.1 Kebijakan tertulis, didukung oleh individu yang memiliki kewenangan 

untuk menerapkan kebijakan tersebut, termasuk komitmen jangka pan-

jang* terhadap praktik pengelolaan hutan*, yang selaras dengan Prinsip* 

dan Kriteria* FSC serta Kebijakan dan Standar terkait. [DIADOPSI] 
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Indikator 1.8.2 Kebijakan tersebut tersedia untuk umum* tanpa biaya. [DIADOPSI] 

 

Lihat Annex A.  
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PRINSIP 2: KETENTUAN KERJA DAN HAK PEKERJA* 

Organisasi* harus* memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi peker-

ja*. (baru) 

Kriteria 2.1 Organisasi* harus* menjunjung tinggi* prinsip-prinsip dan hak-hak di 

tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang Prin-

sip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja (1998) berdasarkan delapan 

Konvensi Buruh ILO yang Utama. (C4.3 P&C V4) 

Catatan: Jika Organisasi* adalah SLIMF tunggal atau SLIMF kelompok 

dan tidak menggunakan pekerja karena para pekerja adalah anggota 

yang menjalankan Organisasi secara sukarela maka indikator ini tidak 

berlaku. 

Indikator 2.1.1 Praktik ketenagakerjaan dan kondisi para pekerja termasuk kontraktor 

dan sub-kontraktor sesuai dengan, atau menjunjung tinggi* prinsip-

prinsip dan hak-hak kerja yang tertuang dalam delapan Konvensi Buruh 

ILO yang Utama sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang 

Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja (1998) yang telah diratifi-

kasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu: a. ILO 29, b. ILO 87, c. ILO 98, d. 

ILO100, e. ILO 105, f. ILO 111, g. ILO 138, h. ILO 182 dan didalam 

hukum dan peraturan nasional yang berlaku. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.1.2 Pekerja* termasuk kontraktor dan subkontraktor dapat membentuk atau 

bergabung dengan Organisasi buruh yang mereka pilih sendiri dan 

patuh pada peraturan yang terkait dengan Organisasi buruh tersebut. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 2.1.3 Terdapat kesepakatan bersama antara atasan dan karyawan jika peker-

ja* dipilih sebagai pengurus Organisasi buruh sehingga memiliki kesem-

patan dan kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengurus 

Organisasi buruh mereka. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.1.4 Kesepakatan diterapkan berdasarkan hasil perundingan bersama 

dengan organisasi buruh*. [DIADAPTASI] 

Kriteria 2.2 Organisasi* harus* mendukung kesetaraan gender* dalam praktik kerja, 

peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses keterlibatan* dan aktivitas 

pengelolaan. (baru) 

Catatan: Jika Organisasi adalah SLIMF tunggal atau SLIMF kelompok 

dan tidak menggunakan pekerja karena para pekerja adalah anggota 

yang menjalankan Organisasi secara sukarela maka indikator ini tidak 
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berlaku. 

Indikator 2.2.1 Terdapat sistem yang diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender*, 

dan mencegah diskriminasi gender dalam praktik ketenagakerjaan, 

peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan* dan aktivitas 

pengelolaan. [DIADOPSI] 

Indikator 2.2.2 Peluang kerja terbuka untuk laki-laki, perempuan dan penyandang disa-

bilitas dengan kondisi yang sama, dan perempuan didorong untuk ber-

partisipasi secara aktif dalam semua tingkatan pekerjaan. [DIADOPSI] 

Indikator 2.2.3 Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan (silvikultur, pema-

nenan Hasil Hutan Bukan Kayu, penimbangan, pengemasan, dll) di-

masukkan dalam program pelatihan dan keselamatan & kesehatan sa-

ma halnya dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. 

[DIADOPSI] 

Indikator 2.2.4 Pekerja perempuan dan laki-laki dibayar dengan upah yang sama untuk 

pekerjaan yang sama. [DIADOPSI] 

Indikator 2.2.5 Pekerja perempuan dibayar secara langsung dan menggunakan metode 

yang sudah disepakati bersama (misalnya transfer langsung, pem-

bayaran langsung untuk biaya sekolah, dll.) untuk memastikan mereka 

menerima dan menyimpan upahnya dengan aman. [DIADOPSI] 

Indikator 2.2.6 Cuti melahirkan tidak kurang dari tiga bulan dan dapat dipilih sebelum 

dan/atau setelah persalinan. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.2.7 Tersedia cuti bagi pekerja* laki-laki yang istri sahnya melahirkan, dan 

tidak dikenakan pemotongan upah. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.2.8 Rapat-rapat, komite manajemen dan forum pengambilan keputusan 

diatur dengan menyertakan perempuan dan laki-laki, untuk memfasilitasi 

partisipasi aktif keduanya. [DIADOPSI] 

Indikator 2.2.9 Terdapat mekanisme rahasia dan efektif untuk melaporkan dan 

menghentikan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual dan diskrimi-

nasi berdasarkan gender, status perkawinan, keturunan atau orientasi 

seksual. [DIADOPSI] 

Kriteria 2.3 Organisasi* harus* melaksanakan praktik kesehatan dan keselamatan 

untuk melindungi pekerja* dari bahaya keselamatan dan kesehatan ker-

ja. Praktik-praktik ini harus*, sebanding dengan skala, intensitas dan 

risiko* aktivitas pengelolaan, memenuhi atau melampaui rekomendasi 

dari panduan ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehu-
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tanan. (C4.2 P&C V4) 

Indikator 2.3.1 Praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang dikembangkan 

dan diterapkan memenuhi atau melampaui hukum nasional. Termasuk 

perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian operasional. [DI-

ADAPTASI] 

Indikator 2.3.2(L) Pekerja* termasuk kontraktor dan subkontraktor dilengkapi dengan 

peralatan pelindung diri yang sesuai dengan tugas yang diberikan or-

ganisasi*. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.3.3 Organisasi* harus menyediakan perlengkapan pelindung diri yang 

sesuai dan memastikan penggunaannya selama bekerja (sesuai dengan 

jenis pekerjaan dan risiko, misalnya sepatu boot, sarung tangan, helm, 

pelindung mata, masker, penutup telinga). [DITAMBAHKAN] 

Indikator 2.3.4(L) Catatan tentang praktik kesehatan dan keselamatan kerja disimpan 

termasuk data tentang tingkat kecelakaan dan waktu yang hilang akibat 

kecelakaan. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.3.5(L) Organisasi* memiliki kebijakan kecelakaan nihil dan memiliki langkah-

langkah untuk pelaksanaannya. [DIADAPTASI] 

 
Indikator 2.3.6(L) Perencanaan dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ditin-

jau dan direvisi secara rutin dan berkala sesuai peraturan yang berlaku. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 2.3.7 Organisasi* memiliki sistem untuk membuat, menerapkan dan memeli-

hara prosedur untuk: 

1) mengidentifikasi potensi terjadinya situasi darurat; 

2) menanggapi situasi darurat tersebut [DITAMBAHKAN] 

Indikator 2.3.8(L) Organisasi* membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 

mencatat, menyelidiki dan menganalisis kejadian kecelakaan untuk: 

1) menentukan kelemahan-kelemahan yang mendasari dan faktor-faktor 

lainnya yang mungkin menyebabkan atau berkontribusi terhadap kejadi-

an kecelakaan; 

2) mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan; 

3) mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan; 

4) mengidentifikasi peluang untuk melakukan perbaikan terus-menerus; 

5) mengkomunikasikan hasil investigasi tersebut; 
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6) mendokumentasikan hasil investigasi [DIADOPSI] 

Indikator 2.3.9(L) Jika pekerja* tinggal di kamp, Organisasi memastikan persyaratan-

persyaratan di Lampiran B2 terpenuhi. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 2.4 Organisasi* harus* membayar upah yang memenuhi atau melampaui 

standar minimum industri kehutanan atau kesepakatan upah industri 

kehutanan* atau upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak* lain yang diakui, 

yang lebih tinggi daripada upah minimum legal*. Bila semua ini tidak 

ada, Organisasi* melalui keterlibatan* dengan pekerja* harus* mengem-

bangkan mekanisme penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak*. 

(baru) 

Indikator 2.4.1(L) Organisasi* menjamin penerapan upah minimum regional untuk semua 

pekerja hutan termasuk kontraktor, sub-kontraktor dan staf serta men-

erapkan struktur pembayaran yang adil. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.4.2(S) Jika organisasi* tidak mampu memberikan upah minimum dikarenakan 

sifat produk yang dihasilkan, maka Organisasi* harus menetapkan upah 

yang setara upah standar industri setempat. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 2.4.3 Upah dan gaji dibayar tepat waktu. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.4.4 Pemotongan gaji untuk pajak, asuransi dan fasilitas lainnya, mengikuti 

persyaratan hukum yang berlaku dan dipahami serta disepakati bersa-

ma para pekerja*. [DIADAPTASI] 

Kriteria 2.5 Organisasi* harus* menunjukkan bahwa pekerja* mendapatkan pelati-

han khusus terkait pekerjaannya dan juga pengawasan untuk dapat 

melaksanakan Rencana Pengelolaan* dan semua aktivitas pengelolaan 

dengan aman dan efektif. (C7.3 P&C V4) 

Indikator 2.5.1 Organisasi* memiliki kebijakan untuk menentukan kualifikasi, pendidi-

kan, termasuk keterampilan dan pengalaman yang menjadi dasar 

perekrutandan penggantian personil. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 2.5.2 Organisasi* memberikan pelatihan untuk staf dan pekerja* termasuk 

kontraktor dan sub-kontraktor sesuai dengan Lampiran B.  

[DIADAPTASI] 

Indikator 2.5.3 Catatan pelatihan termutakhir bagi semua pekerja* termasuk kontraktor 
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dan subkontraktor disimpan. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 2.5.4 Organisasi* menunjukkan bahwa sistem pengawasannya menjamin 

semua pekerja* termasuk kontraktor dan sub-kontraktor melaksanakan 

tugas secara efektif dan aman, serta memantau kualitas pekerjaan 

mereka. [DIADAPTASI]  

Kriteria 2.6 Organisasi* harus* memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan 

dan menyediakan kompensasi yang adil* untuk pekerja* atas kehilangan 

atau kerusakan properti, penyakit akibat kerja*, atau kecelakaan kerja* 

yang sering terjadi selama bekerja untuk Organisasi*. Mekanisme 

disusun dengan melibatkan* pekerja*. (baru) 

Indikator 2.6.1 Organisasi* memiliki mekanisme dan/atau prosedur terdokumentasi 

untuk menyelesaikan keluhan dan menginformasikannya kepada semua 

pekerja* termasuk kontraktor dan subkontraktor. [DITAMBAHKAN] 

 
Indikator 2.6.2(L) Proses penyelesaian perselisihan* tersedia, dikembangkan melalui kon-

sultasi bipartit dengan organisasi buruh*. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.6.3(S) Proses penyelesaian perselisihan*, dikembangkan melalui keterlibatan* 

pekerja* yang sesuai dengan budaya*. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.6.4 Keluhan pekerja* diidentifikasi dan ditanggapi untuk diselesaikan atau 

masih dalam proses penyelesaian perselisihan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 2.6.5 Catatan keluhan pekerja* termutakhir yang berkaitan atas kerugian atau 

kerusakan properti pekerja*, penyakit akibat pekerjaan atau kecelakaan 

kerja disimpan, termasuk; 

1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan 

2) Hasil akhir dari seluruh proses penyelesaian perselisihan* termasuk 

kompensasi yang adil, dan 

3) Perselisihan* yang tidak terselesaikan, alasan mengapa tidak 

terselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya. [DIADOPSI] 

Indikator 2.6.6 Kompensasi yang adil* diberikan bagi pekerja* atas kerugian dan keru-

sakan properti pekerja*, penyakit* akibat pekerjaan* atau kecelakaan 

kerja*. [DIADOPSI] 

 

Lihat Lampiran B  
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PRINSIP 3: HAK-HAK MASYARAKAT ADAT* 

Organisasi* harus* mengidentifikasi dan menjunjung* hak-hak adat* dan hak-hak legal* 

Masyarakat Adat* atas kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan lahan, wilayah* dan sum-

berdaya yang terdampak oleh aktivitas pengelolaan. (P3 P&C V4) 

Kriteria 3.1 Organisasi* harus* mengidentifikasi Masyarakat Adat* yang ada dalam 

Unit Pengelolaan* atau orang-orang yang terdampak oleh aktivitas 

pengelolaan. Organisasi* kemudian harus*, melalui keterlibatan* dengan 

Masyarakat Adat* ini, mengidentifkasi hak-hak mereka atas penguasaan 

lahan*, hak mereka terhadap akses dan penggunaan sumberdaya hu-

tan* dan jasa ekosistem*, hak-hak adat* mereka serta kewajiban dan 

hak legal*, yang berlaku dalam Unit Pengelolaan*. Organisasi* juga 

harus* mengidentifikasi daerah-daerah di mana hak ini diperebutkan.  

(baru)  

Indikator 3.1.1 Mengidentifikasi Masyarakat Adat* yang mungkin terdampak oleh aktivi-

tas pengelolaan. [DIADOPSI] 

Indikator 3.1.2 Melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya* dengan Masyarakat 

Adat* yang diidentifikasi dalam 3.1.1, masalah-masalah berikut didoku-

mentasikan dan/atau dipetakan: 

1) Hak adat* dan hak legal* mereka atas penguasaan lahan*; 

2) Akses mereka menurut adat* dan legal* menuju, dan hak pemanfaa-

tan* atas sumberdaya hutan* dan jasa ekosistem*; 

3) Kewajiban dan hak adat* dan hak legal* mereka yang berlaku; 

4) Bukti yang mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini; 

5) Area-area di mana terjadi pertentangan hak antara Masyarakat Adat*, 

pemerintah dan/atau orang lain; 

6) Ringkasan sarana yang digunakan Organisasi* untuk menangani hak 

adat* dan hak legal* serta hak yang dipertentangkan; 

7) Aspirasi dan tujuan Masyarakat Adat* terkait aktivitas pengelolaan, 

Lanskap Hutan Utuh* dan Wilayah Adat*. [DIADOPSI] 

Kriteria 3.2 Organisasi* harus* mengakui dan menjunjung tinggi* hak adat* dan hak 

legal* Masyarakat Adat* untuk mempertahankan kontrol atas aktivitas 

pengelolaan di dalam atau yang berkaitan dengan Unit Pengelolaan* 

sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya serta 

lahan dan wilayah* mereka. Pelimpahan kontrol atas aktivitas pengel-

olaan dari Masyarakat Adat* kepada pihak ketiga harus melalui 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*. (C3.1 dan 3.2 
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P&C V4) 

Indikator 3.2.1 Melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya*, Masyarakat Adat* 

diinformasikan kapan, di mana dan bagaimana mereka dapat me-

nanggapi dan meminta perubahan terhadap aktivitas pengelolaan se-

jauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya, lahan dan 

wilayah* mereka. [DIADOPSI] 

 
Indikator 3.2.2 Hak adat* dan hak legal* Masyarakat Adat* tidak dilanggar oleh Organ-

isasi*. [DIADOPSI] 

Indikator 3.2.3 Bila ada bukti bahwa hak adat* dan hak legal* Masyarakat Adat* yang 

berkaitan dengan aktivitas pengelolaan telah dilanggar, maka situasi 

tersebut akan diperbaiki, jika perlu, melalui keterlibatan* yang sesuai 

dengan budaya* dan/atau melalui proses penyelesaian perselisihan* 

seperti yang diwajibkan dalam Kriteria* 1.6 atau 4.6. [DIADOPSI] 

Indikator 3.2.4 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* diberikan oleh 

Masyarakat Adat* sebelum aktivitas pengelolaan yang mempengaruhi 

hak mereka yang telah teridentifikasi melalui sebuah proses yang meli-

puti: 

1) Memastikan Masyarakat Adat* mengetahui hak dan kewajiban mere-

ka terkait dengan sumberdaya; 

2) Menginformasikan Masyarakat Adat* mengenai nilai dari sum-

berdaya, dalam termin ekonomi, sosial dan lingkungan; 

3) Menginformasikan Masyarakat Adat* mengenai hak mereka untuk 

tidak memberikan atau merubah persetujuan terhadap aktivitas pengel-

olaan yang diajukan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, 

sumberdaya, lahan dan wilayah* mereka; dan 

4) Menginformasikan Masyarakat Adat* mengenai aktivitas pengelolaan 

hutan* saat ini dan yang direncanakan di masa mendatang. [DIADOPSI] 

Indikator 3.2.5 Apabila proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* 

belum menghasilkan perjanjian PADIATAPA, Organisasi* dan Masyara-

kat Adat* yang terdampak melibatkan diri dalam proses PADIATAPA 

yang progresif, dengan itikad baik* dan disepakati bersama. (Baru, DI-

ADOPSI; IGI V2)   

Kriteria 3.3 Dalam hal pelimpahan kontrol terhadap aktivitas pengelolaan, perjanjian 

yang mengikat* antara Organisasi* dan Masyarakat Adat* harus* di-

sepakati melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa 

Paksaan*. Perjanjian tersebut harus* menetapkan durasi, ketentuan 
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untuk renegosiasi, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi serta 

syarat dan ketentuan lainnya.  Perjanjian tersebut harus* membuat ke-

tentuan pemantauan oleh Masyarakat Adat* terhadap kepatuhan Organ-

isasi* terhadap syarat dan ketentuan. (baru) 

Indikator 3.3.1 Apabila kontrol atas aktivitas pengelolaan telah diberikan melalui 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* berdasarkan 

keterlibatan* yang sesuai dengan budaya*, perjanjian yang mengikat* 

tersebut akan berisi durasi, ketentuan untuk renegosiasi, pembaruan, 

penghentian, kondisi ekonomi serta syarat dan ketentuan lainnya. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 3.3.2 Menyimpan perjanjian yang mengikat*. [DIADAPTASI] 

Indikator 3.3.3 Perjanjian yang mengikat* tersebut berisi ketentuan pemantauan oleh 

Masyarakat Adat* terhadap kepatuhan Organisasi* pada syarat dan 

ketentuannya. [DIADOPSI] 

Kriteria 3.4 Organisasi* harus* mengakui dan menjunjung tinggi* hak, adat istiadat 

dan budaya Masyarakat Adat* sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi 

PBB tentang Hak Masyarakat Adat (2007) dan Konvensi ILO 169 

(1989). (C3.2P&C V4) 

Catatan:   Organisasi* juga harus* mempertimbangkan hak, adat isti-

adat dan budaya Masyarakat adat* sebagimana yang dimaksud dalam 

pasal 18B dan ayat 3 Pasal 28i Undang-undang Dasar 1925 (UUD 

1945) serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No  35/PUU-X/2012. 

Indikator 3.4.1 Hak, adat istiadat dan budaya Masyarakat Adat* sebagaimana didefin-

isikan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169 tidak dilanggar oleh Organ-

isasi*. [DIADOPSI] 

Indikator 3.4.2 Apabila terdapat bukti bahwa hak, adat istiadat dan budaya Masyarakat 

Adat*, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2 Pasal 18B dan ayat 3 

Pasal 28I UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 

35/PUU-X/2012, telah dilanggar oleh Organisasi*, situasinya didoku-

mentasikan termasuk langkah-langkah untuk memulihkan* hak-hak, 

adat istiadat dan budaya Masyarakat Adat* ini, sesuai dengan kesepa-

katan para pemegang hak. [DIADAPTASI] 

 
Kriteria 3.5 Organisasi*, melalui keterlibatan* dengan Masyarakat Adat*, harus* 

mengidentifikasi situs-situs yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, 

ekonomi, agama atau spiritual khusus, yang mana Masyarakat Adat* 

memiliki hak adat* atau hak legal* atasnya. Situs-situs tersebut harus* 

diakui oleh Organisasi* dan pengelolaan, dan/atau perlindungan* situs-
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situs ini harus* disepakati melalui keterlibatan* dengan Masyarakat 

Adat* yang bersangkutan. (C3.3P&C V4) 

Indikator 3.5.1 Situs-situs yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, agama 

atau spiritual khusus, yang mana Masyarakat Adat* memiliki hak adat* 

atau legal* atasnya akan diidentifikasi melalui keterlibatan* yang sesuai 

dengan budaya*. [DIADOPSI] 

 
Indikator 3.5.2 Langkah-langkah untuk melindungi situs-situs tersebut disepakati, 

didokumentasikan dan dilaksanakan melalui keterlibatan* yang sesuai 

dengan budaya* dengan Masyarakat Adat*.  Bila Masyarakat Adat* 

menetapkan bahwa identifikasi fisik situs dalam dokumentasi atau pada 

peta akan mengancam nilai atau perlindungan* mereka, maka cara lain 

akan digunakan. [DIADOPSI] 

 
Indikator 3.5.3 Bilamana situs-situs yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, 

ekonomi, agama atau spiritual khusus baru diketahui atau ditemukan, 

maka aktivitas pengelolaan akan segera dihentikan di sekitarnya sampai 

disepakati upaya perlindungan* dengan Masyarakat Adat*, dan 

sebagaimana diatur oleh hukum nasional* dan hukum setempat. [DI-

ADOPSI] 

 
Kriteria 3.6 Organisasi* harus* menjunjung tinggi* hak Masyarakat Adat* untuk 

melindungi* dan memanfaatkan pengetahuan* tradisional mereka dan 

harus* memberi kompensasi kepada masyarakat setempat* atas pem-

anfaatan pengetahuan tersebut dan kekayaan intelektual* mereka.  Per-

janjian yang mengikat* yang sesuai dengan Kriteria* 3.3 harus* disepa-

kati antara Organisasi* dan Masyarakat Adat untuk pemanfaatan terse-

but melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* 

sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus* selaras dengan perlin-

dungan* hak kekayaan intelektual*. (C3.4 P&C V4) 

Indikator 3.6.1 Pengetahuan tradisional* dan kekayaan intelektual* dilindungi dan 

hanya digunakan ketika pemilik pengetahuan tradisional* dan kekayaan 

intelektual* yang diakui telah memberikan Persetujuan Atas Dasar 

Informasi Awal Tanpa Paksaan* yang dikuatkan lewat sebuah perjanjian 

yang mengikat*. [DIADOPSI] 

Indikator 3.6.2 Masyarakat Adat* diberi kompensasi sesuai dengan perjanjian yang 

mengikat* yang dicapai melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 

Tanpa Paksaan* untuk penggunaan pengetahuan tradisional* dan 

kekayaan intelektual*. [DIADOPSI] 
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PRINSIP 4: HUBUNGAN MASYARAKAT 

Organisasi* harus* berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi masyarakat setempat*. (P4 P&C V4) 

Kriteria 4.1 Organisasi* juga harus* mengidentifikasi daerah-daerah di mana hak ini 

diperebutkan Organisasi* harus* mengidentifikasi masyarakat setempat* 

yang ada dalam Unit Pengelolaan* dan orang-orang yang terdampak 

oleh aktivitas pengelolaan. Organisasi* harus*, melibatkan masyarakat 

setempat* untuk mengidentifikasi hak mereka atas penguasaan lahan*, 

hak mereka terhadap akses, penggunaan sumberdaya hutan* dan jasa 

ekosistem*, hak-hak adat* serta kewajiban dan hak legal* mereka, yang 

berada dalam Unit Pengelolaan*.  (baru)  

Indikator 4.1.1 Mengidentifikasi masyarakat setempat* yang ada dalam Unit 

Pengelolaan* dan yang mungkin terdampak oleh aktivitas pengelolaan. 

[DIADOPSI] 

Indikator 4.1.2 Berdasarkan identifikasi masyarakat setempat* sebagaimana 4.1.1, 

beberapa hal berikut didokumentasikan dan dipetakan dengan melibat-

kan masyarakat yang sesuai dengan budaya setempat*: 

1) Hak legal* dan hak adat* mereka atas penguasaan lahan*; 

2) Hak legal* dan hak adat* mereka untuk akses ke, dan hak pemanfaa-

tan, atas sumberdaya hutan* dan jasa ekosistem*;   

3) Hak legal* dan hak adat* mereka serta kewajiban yang berlaku; 

4) Bukti yang mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini; 

5) Area-area yang haknya diperebutkan antara Masyarakat setempat*, 

pemerintah dan/atau pihak lain; 

6) Ringkasan cara penyelesaian yang digunakan Organisasi* untuk me-

nangani hak legal* dan hak adat* serta hak yang diperebutkan; dan 

7) Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat* yang berkaitan dengan 

aktivitas pengelolaan. [DIADOPSI] 

Kriteria 4.2 Organisasi* harus* mengakui dan menjunjung tinggi* hak legal* dan hak 

adat* masyarakat setempat* untuk mempertahankan kendali atas 

aktivitas pengelolaan yang ada atau yang terkait dengan Unit Pengel-

olaan* sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya 

serta lahan dan wilayah* mereka. Pelimpahan kendali terhadap aktivitas 

pengelolaan masyarakat setempat* kepada pihak ketiga harus melalui 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*. (C2.2 P&C 

V4) 
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Indikator 4.2.1 Melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya*, masyarakat setem-

pat* diberitahu waktu, tempat dan cara mereka menanggapi dan 

meminta perubahan terhadap aktivitas pengelolaan sejauh yang 

diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. [DIADOPSI] 

Indikator 4.2.2 Hak legal* dan hak adat* masyarakat setempat* untuk mempertahankan 

kendali terhadap aktivitas pengelolaan tidak dilanggar oleh Organisasi*. 

[DIADOPSI] 

Indikator 4.2.3 Bila ada bukti bahwa hak legal* dan hak adat* masyarakat setempat* 

yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan telah dilanggar, maka 

situasi tersebut diperbaiki, jika perlu, melalui keterlibatan* yang sesuai 

dengan budaya* dan/atau melalui proses penyelesaian perselisihan* 

yang diuraikan dalam Kriteria* 1.6 atau 4.6. [DIADOPSI] 

Indikator 4.2.4 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* diberikan oleh 

masyarakat setempat* sebelum aktivitas pengelolaan yang 

mempengaruhi hak mereka yang telah teridentifikasi melalui sebuah 

proses yang meliputi: 

1) Memastikan bahwa masyarakat setempat* mengetahui hak dan 

kewajiban mereka terkait dengan sumberdaya; 

2) Menginformasikan masyarakat setempat* mengenai nilai sum-

berdaya, dalam termin ekonomi, sosial dan lingkungan; 

3) Menginformasikan masyarakat setempat* mengenai hak mereka un-

tuk tidak memberikan persetujuan terhadap aktivitas pengelolaan yang 

diajukan selama diperlukan untuk melindungi hak-hak dan sumberdaya 

mereka; dan 

4) Menginformasikan masyarakat setempat* mengenai aktivitas pengel-

olaan hutan* saat ini dan yang direncanakan di masa mendatang. [DI-

ADOPSI]. 

Indikator 4.2.5 Apabila proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* 

belum menghasilkan perjanjian PADIATAPA, Organisasi* dan Masyara-

kat setempat* yang terdampak melibatkan diri dalam proses PADI-

ATAPA yang progresif, dengan itikad baik* dan disepakati bersama. 

(Baru, DIADOPSI dari IGI V2) 

Kriteria 4.3 Organisasi* harus* memberikan kesempatan yang wajar* untuk 

mendapatkan pekerjaan, pelatihan dan jasa lainnya kepada masyarakat 

setempat*, kontraktor dan pemasok, yang sesuai dengan skala* dan 

intensitas* aktivitas pengelolaannya. (C4.1 P&C V4) 

Indikator 4.3.1 Kesempatan yang setara atau diutamakan* dikomunikasikan dan diberi-

kan kepada masyarakat setempat*, kontraktor dan pemasok setempat 

untuk: 
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1) Pekerjaan, 

2) Pelatihan, dan 

3) Layanan-layanan lainnya. [DIADAPTASI] 

Indikator 4.3.2(L) Apabila upaya telah dilakukan untuk indikator 4.3.1 (L) dan tidak dapat 

dipenuhi, harus ada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat setem-

pat* untuk memiliki kapasitas sesuai dengan kualifikasi yang dituntut. 

[DITAMBAHKAN] 

Kriteria 4.4 Organisasi* harus* melaksanakan aktivitas tambahan, dengan melibat-

kan* masyarakat setempat*, yang berkontribusi terhadap pengem-

bangan sosial dan ekonomi mereka, yang sesuai dengan skala*, inten-

sitas* dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas pengelolaannya. (C4.4 

P&C V4) 

Indikator 4.4.1 Mengidentifikasi peluang pengembangan sosial dan ekonomi setempat 

melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya* masyarakat setem-

pat* dan organisasi terkait lainnya. [DIADOPSI] 

Indikator 4.4.2 Melaksanakan dan/atau mendukung proyek dan aktivitas tambahan 

yang berkontribusi terhadap manfaat sosial dan ekonomi setempat 

sesuai dengan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas pengelolaan. [DI-

ADOPSI] 

Kriteria 4.5 Organisasi*, dengan melibatkan* dengan masyarakat setempat* harus* 

mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menghindari dan mengu-

rangi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang negatif dan signif-

ikan* dari aktivitas pengelolaannya terhadap masyarakat yang terdam-

pak. Tindakan yang diambil harus* sesuai dengan skala, intensitas dan 

risiko* dari aktivitas tersebut dan dampak negatifnya. (C4.4 P&C V4) 

Indikator 4.5.1 Melalui keterlibatan* dengan masyarakat setempat* yang sesuai dengan 

budaya*, dilakukan tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi dan 

menghindari dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang signifikan* 

akibat aktivitas pengelolaan. [DIADOPSI] 

Indikator 4.5.2 Tindakan untuk mitigasi dampak negatif sosial, lingkungan dan ekonomi 

yang teridentifikasi pada 4.5.1 dilaksanakan. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 4.6 Organisasi*, dengan melibatkan* dengan masyarakat setempat*, harus* 

memiliki mekanisme untuk mengatasi keluhan dan menyediakan 

kompensasi yang adil* kepada masyarakat setempat* dan individu-

individu, terkait dengan dampak dari aktivitas pengelolaan Organisasi*. 

(C4.5 P&CV4) 
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Indikator 4.6.1 Mekanisme penyelesaian sengketa tersedia untuk umum dan 

dikembangkan melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya* 

berkaitan dengan upaya untuk menghindari kerusakan pada properti, 

sumberdaya, hak, dan mata pencaharian. [DIADAPTASI] 

Indikator 4.6.2 Organisasi melakukan pelibatan* yang sesuai dengan budaya* untuk 

menyelesaikan perselisihan* dengan Masyarakat setempat*. 

[DIADAPTASI] 

Indicator 4.6.3 Keluhan yang berkaitan dengan dampak dari aktivitas pengelolaan 

ditanggapi tepat waktu*, baik yang telah diselesaikan maupun dalam 

proses penyelesaian perselisihan*. [DIADAPTASI] 

Indicator 4.6.4 Menyimpan catatan keluhan* termutakhir yang berkaitan dengan 

dampak dari aktivitas pengelolaan disimpan termasuk: 

1) Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keluhan; 

2) Hasil dari semua proses penyelesaian perselisihan* termasuk 

kompensasi yang adil* bagi masyarakat setempat* dan perseorangan*; 

dan 

3) Perselisihan* yang belum terselesaikan, alasan belum diselesaikan, 

dan cara penyelesaiannya. [DIADAPTASI] 

Indicator 4.6.5 Kegiatan operasional dihentikan pada areal yang terdapat perselisihan*: 

1) berskala besar*; 

2) dalam durasi lama*; atau 

3) yang melibatkan sejumlah kepentingan yang signifikan*. 

[DIADAPTASI] 

Kriteria 4.7 Organisasi*, dengan melibatkan* dengan masyarakat setempat*, harus* 

mengidentifikasi situs yang memiliki nilai penting secara budaya, 

ekologi, ekonomi, agama atau spiritual, yang mana masyarakat 

setempat* memiliki hak legal* atau hak adat* atasnya. Situs-situs 

tersebut harus* diakui oleh Organisasi* dan pengelolaannya, dan/atau 

perlindungan* situs-situs ini harus* disepakati melalui keterlibatan* 

dengan masyarakat setempat*. (baru) 

Indikator 4.7.1 Situs-situs dalam Unit Pengelolaan* yang memiliki nilai penting secara 

budaya, ekologi, ekonomi, agama dan spiritual di mana masyarakat 

setempat* memiliki hak legal* atau hak adat* di atasnya diidentifikasi 

melalui keterlibatan* yang sesuai dengan budaya* dan diakui oleh 

Organisasi*. [DIADAPTASI] 

Indikator 4.7.2 Langkah-langkah untuk melindungi situs-situs di dalam Unit 

Pengelolaan* disepakati, didokumentasikan dan dilaksanakan melalui 

keterlibatan yang sesuai dengan budaya* dengan masyarakat 
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setempat*. Apabila masyarakat setempat* menetapkan bahwa 

identifikasi fisik situs-situs dalam dokumentasi atau peta akan 

mengancam nilai atau perlindungan* dari situs-situs tersebut, maka 

akan digunakan cara lain. [DIADOPSI] 

Indikator 4.7.3 Apabila ada situs-situs dengan nilai penting secara budaya, ekologi, 

ekonomi, religius atau spiritual tertentu yang baru teramati atau 

ditemukan di dalam Unit Pengelolaan*, aktivitas pengelolaan segera 

dihentikan di sekitar situs-situs tersebut sampai tindakan perlindungan 

telah disepakati bersama masyarakat setempat*, dan sebagaimana 

diatur oleh hukum setempat dan nasional*. [DIADOPSI] 

Kriteria 4.8 Organisasi* harus* menjunjung tinggi* hak masyarakat setempat* untuk 

melindungi* dan memanfaatkan pengetahuan tradisional* mereka dan 

harus* memberi kompensasi kepada masyarakat setempat* atas 

pemanfaatan pengetahuan tersebut dan kekayaan intelektual* mereka.  

Perjanjian yang mengikat* sesuai Kriteria* 3.3 harus* disepakati antara 

Organisasi* dan masyarakat setempat* untuk pemanfaatan tersebut 

melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* 

sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus* selaras dengan 

perlindungan* hak kekayaan intelektual*. (Baru) 

Indikator 4.8.1 Pengetahuan tradisional* dan kekayaan intelektual* dilindungi dan 

hanya digunakan ketika pemilik pengetahuan tradisional* dan kekayaan 

intelektual* telah memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 

Tanpa Paksaan* yang dikuatkan lewat suatu perjanjian yang mengikat*. 

[DIADOPSI] 

Indikator 4.8.2 Masyarakat setempat* diberi kompensasi sesuai dengan perjanjian yang 

mengikat* yang dicapai melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 

Tanpa Paksaan* untuk penggunaan pengetahuan tradisional* dan 

kekayaan intelektual*. [DIADOPSI] 

 

PRINSIP 5: MANFAAT DARI HUTAN * 

Organisasi* harus* mengelola berbagai hasil hutan dan jasa lingkungan dari Unit Pengelolaan* 

secara efisien untuk mempertahankan atau meningkatkan kelayakan ekonomi* jangka pan-

jang* dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan. (P5 P&C V4) 

Kriteria 5.1 Organisasi* harus* mengidentifikasi, memproduksi, atau memungkinkan 

produksi, manfaat dan/atau produk yang beranekaragam, yang 

didasarkan pada berbagai sumberdaya dan jasa ekosistem* yang ada 

dalam Unit Pengelolaan* untuk memperkuat dan melakukan diversifikasi 

ekonomi setempat yang sesuai dengan skala* dan intensitas* aktivitas 
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pengelolaan. (C5.2 DAN 5.4 P&C V4). 

Indikator 5.1.1(L) Berbagai sumberdaya dan jasa lingkungan* dalam Unit Pengelolaan* 

yang dapat memperkuat dan mendiversifikasi ekonomi setempat 

diidentifikasi. [DIADAPTASI] 

Indikator 5.1.2(L) Sesuai dengan tujuan pengelolaan*, seluruh sumberdaya dan jasa 

ekosistem* yang teridentifikasi di dalam Unit Pengelolaan* dapat 

diproduksi oleh pihak lain dan memberi kontribusi pada ekonomi 

setempat, sesuai peraturan yang berlaku dan berada di bawah kendali 

organisasi. [DIADAPTASI] 

Indikator 5.1.3(S) Aktivitas pengelolaan memberikan kontribusi terhadap penguatan dan 

diversifikasi ekonomi setempat. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 5.1.4 Bila Organisasi* membuat klaim promosi FSC yang terkait dengan 

pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem*, Organisasi* harus 

memenuhi persyaratan yang berlaku dalam FSC-PRO-30-006.  

[DIADOPSI] 

Kriteria 5.2 Organisasi* harus* memanen produk dan jasa dari Unit Pengelolaan* 

secara normal setara atau di bawah tingkat produksi berkelanjutan yang 

dapat dipertahankan secara permanen. (C5.6 P&C V4) 

Indikator 5.2.1 Tingkat pemanenan kayu* didasarkan pada analisis Informasi Terbaik 

yang Tersedia* saat ini dan tidak membahayakan potensi produktif 

hutan dan/atau potensi hutan untuk mempertahankan jasa ekosistem* 

atau sosialnya dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Infor-

masi terbaik yang tersedia* mencakup, namun tidak terbatas pada:               

1) Data/catatan inventarisasi hutan 

2) Data/catatan produksi 

3) Data pertumbuhan dan hasil dari plot sampel permanennya sendiri 

4) Data pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang diterbitkan di 

tingkat lokal/daerah. [DIADAPTASI] 

Indikator 5.2.2 Berdasarkan analisis tingkat pemanenan kayu*, penebangan kayu 

tahunan maksimum yang diizinkan ditentukan agar tidak melebihi tingkat 

pemanenan yang berkelanjutan secara permanen dengan memastikan 

tingkat pemanenan tidak melebihi tingkat pertumbuhan. [DIADOPSI] 

Indikator 5.2.3 Tingkat pemanenan kayu* tahunan aktual dicatat dan panen selama 

periode yang telah ditentukan tidak melebihi penebangan yang diizinkan 

dalam 5.2.2 untuk periode yang sama. [DIADOPSI] 
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Indikator 5.2.4 Untuk pemanfaatan jasa hutan secara komersil dan hasil hutan bukan 

kayu* di bawah kendali Organisasi*, tingkat pemanenan berkelanjutan 

dihitung dan dipatuhi. Tingkat panen yang berkelanjutan didasarkan 

pada Informasi Terbaik yang Tersedia*. Informasi terbaik yang tersedia* 

mencakup namun tidak terbatas pada:   

1) Data/catatan inventarisasi 

2) Data/catatan produksi  

3) Data pertumbuhan dan hasil dari plot sampel permanennya sendiri 

4) Data pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang diterbitkan di 

tingkat lokal/daerah. [DIADOPSI] 

Kriteria 5.3 Organisasi* harus* menunjukkan bahwa eksternalitas* positif dan negatif 

dari operasi dimasukkan dalam rencana pengelolaan* dan/atau doku-

men lain yang terkait. (C5.1 P&C V4) 

Indikator 5.3.1 Biaya yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, atau kompensasi 

dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari aktivitas pengelolaan 

diukur dan didokumentasikan dalam rencana pengelolaan* dan/atau 

dokumen lain yang terkait. [DIADAPTASI] 

Indikator 5.3.2 Manfaat terkait dampak social dan lingkungan yang positif dari aktifitas 

pengelolaan diidentifikasi dan dimasukkan dalam rencana pengelolaan* 

dan/atau dokumen lain yang terkait. [DIADAPTASI] 

Kriteria 5.4 Organisasi* harus* menggunakan fasilitas pengolahan, jasa, dan nilai 

tambah setempat untuk memenuhi persyaratan Organisasi* jika tersedia 

dan sesuai dengan skala, intensitas dan risiko*. Jika tidak tersedia di 

tingkat lokal, Organisasi* harus* berupaya secara wajar* untuk memban-

tu menyediakan jasa ini. (C5.2 P&C V4) 

Indikator 5.4.1 Bila pilihan biaya, kualitas dan kapasitas lokal dan non-lokal setara, 

maka digunakan barang, jasa, pengolahan dan fasilitas bernilai tambah 

di tingkat lokal. [DIADOPSI] 

Indikator 5.4.2 Melakukan upaya yang wajar* untuk membangun dan mendorong kapa-

sitas apabila tidak tersedia barang, jasa, pengolahan dan fasilitas ber-

nilai tambah di tingkat lokal. [DIADOPSI] 

Kriteria 5.5 Organisasi* harus* menunjukkan menunjukkan komitmen jangka pan-

jang* terhadap kelayakan ekonomi* melalui perencanaan dan pem-

biayaan yang sesuai dengan skala, intensitas dan risiko*. (C5.1 P&C 

V4) 
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Indikator 5.5.1 Mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan rencana 

pengelolaan* dalam rangka memenuhi standar ini serta untuk 

memastikan terwujudnya kelayakan ekonomi* jangka panjang*. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 5.5.2 Pembiayaan dan investasi dilakukan untuk melaksanakan rencana 

pengelolaan* dalam rangka memenuhi standar ini dan memastikan 

terwujudnya kelayakan ekonomi* jangka panjang*. [DIADOPSI] 

Indikator 5.5.3 Estimasi pendapatan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia, 

dan sesuai dengan rencana tingkat pemanenan hasil hutan dan/atau 

penyediaan produk atau jasa lainnya. [DIADOPSI] 

 

PRINSIP 6: NILAI* DAN DAMPAK LINGKUNGAN 

Organisasi* harus* memelihara, melestarikan dan/atau memulihkan* jasa ekosistem* dan nilai 

lingkungan* Unit Pengelolaan*, serta harus* menghindari, memperbaiki atau memitigasi dam-

pak lingkungan yang negatif. (P6 P&C V4) 

Kriteria 6.1 Organisasi* harus* mengkaji nilai-nilai lingkungan* di dalam Unit 

Pengelolaan* dan di luar Unit Pengelolaan* yang mungkin terkena dam-

pak dari aktivitas pengelolaan. Kajian harus* dilakukan dengan tingkat 

rincian, skala* dan frekuensi yang sebanding dengan skala, intensitas 

dan risiko* aktivitas pengelolaan, serta cukup untuk memutuskan tinda-

kan konservasi* yang dibutuhkan, dan untuk menemukan serta meman-

tau kemungkinan dampak negatif dari aktivitas tersebut. (baru) 

Indikator 6.1.1 Informasi terbaik yang tersedia* digunakan untuk mengenali nilai 

lingkungan* di dalamnya, sekaligus tempat-tempat lain di luar Unit 

Pengelolaan* yang mungkin terkena dampak aktivitas pengelolaan. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 1.6.2(L) Kajian nilai-nilai lingkungan* dilakukan dan didokumentasikan dengan 

tingkat rincian dan frekuensi tertentu sehingga:  

1) Dampak aktivitas pengelolaan terhadap nilai-nilai lingkungan* yang 

diidentifikasi dapat dinilai sesuai Kriteria* 6.2; 

2) Risiko-risiko* terhadap nilai-nilai lingkungan* dapat diidentifikasi 

sesuai Kriteria* 6.2; 

3) Langkah-langkah konservasi* yang diperlukan untuk melindungi nilai 

dapat diidentifikasi sesuai Kriteria* 6.3; dan, 

4) Pemantauan* dampak atau perubahan lingkungan dapat dilakukan 
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sesuai Prinsip* 8. [DIADAPTASI] 

Kriteria 6.2 Sebelum munculnya aktivitas yang mengganggu tapak, Organisasi* 

harus* mengidentifikasi dan menilai skala, intensitas dan risiko* potensi 

dampak aktivitas pengelolaan terhadap nilai lingkungan*yang telah di-

identifikasi. (C6.1 P&C V4) 

Indikator 6.2.1(L) Penilaian dampak lingkungan* mengidentifikasi potensi dampak aktivitas 

pengelolaan saat ini dan di masa depan terhadap nilai-nilai lingkungan*, 

dari tingkat tegakan sampai tingkat lanskap. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.2.2(L) Penilaian dampak lingkungan* mengidentifikasi dan menilai dampak 

potensial kegiatan pengelolaan di tingkat tapak sebelum dimulainya 

aktifitas yang menganggu tapak. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.2.3(S) Organisasi* harus* dapat menunjukkan pengetahuan tentang 

kemungkinan dampak negatif dari aktivitas pengelolaan hutan* dan 

berupaya untuk memitigasinya. [DITAMBAHKAN]            

Kriteria 6.3 Organisasi* harus* mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang 

efektif untuk mencegah dampak negatif aktivitas pengelolaan terhadap 

nilai-nilai lingkungan*, serta untuk memitigasi dan memperbaiki dampak 

yang terjadi, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* dampak 

tersebut. (C6.1 P&C V4) 

Indikator 6.3.1 Aktivitas pengelolaan direncanakan untuk memitigasi dampak negatif 

serta melindungi nilai-nilai lingkungan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.3.2 Aktivitas pengelolaan dilaksanakan untuk memitigasi atau mengurangi 

dampak negatif terhadap nilai-nilai lingkungan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.3.3 Apabila terdapat dampak negatif terhadap nilai-nilai lingkungan*, 

berbagai tindakan dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan lebih 

lanjut, dan dampak negatif dimitigasi dan/atau diperbaiki. [DIADOPSI] 

Kriteria 6.4 Organisasi* harus* melindungi spesies langka* dan spesies terancam* 

dan habitatnya* dalam Unit Pengelolaan* melalui zona konservasi*, area 

perlindungan*, konektivitas* dan/atau (apabila diperlukan) tindakan 

langsung lainnya demi kelangsungan dan daya hidup mereka. Tindakan-

tindakan ini harus* sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* aktivi-

tas pengelolaan serta status konservasi* dan persyaratan ekologis spe-

sies langka dan terancam* tersebut. Organisasi* harus* mempertim-

bangkan ruang lingkup geografis dan persyaratan ekologis spesies 

langka dan terancam* di luar batas wilayah Unit Pengelolaan*, saat 

menentukan tindakan yang akan dilakukan di dalam Unit Pengelolaan*. 
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(C6.2 P&C V4) 

Indikator 6.4.1 Informasi Terbaik yang Tersedia* digunakan untuk mengidentifikasi spe-

sies langka dan terancam* serta habitatnya*, termasuk spesies CITES 

(jika diperlukan) dan semua yang tercantum dalam daftar spesies langka 

dan terancam* nasional, regional dan lokal yang ada atau yang mungkin 

ada di dalam dan di sekitar Unit Pengelolaan*. [DIADOPSI] 

Indikator 6.4.2 Dampak yang mungkin terjadi dari aktivitas pengelolaan terhadap spe-

sies langka dan terancam serta status konservasi* dan habitatnya* 

diidentifikasi dan aktivitas pengelolaan dimodifikasi untuk menghindari 

dampak negatif. [DIADOPSI] 

Indikator 6.4.3(L) Spesies langka dan terancam* serta habitatnya* dilindungi, termasuk 

melalui  ketersediaan zona konservasi*, area perlindungan*, 

konektivitas* dan sarana lainnya demi kelangsungan dan daya hidup 

mereka, seperti program pemulihan spesies. [DIADOPSI] 

Indikator 6.4.4 Organisasi memiliki sistem dan tindakan mitigasi untuk mencegah 

perburuan, pemancingan, penjeratan dan pengumpulan spesies langka 

atau terancam* di dalam Unit Pengelolaan*. [DIADAPTASI] 

Kriteria 6.5 Organisasi* harus* mengidentifikasi dan melindungi area contoh ket-

erwakilan* ekosistem asli dan/atau memulihkannya* ke kondisi yang 

lebih alami*.  Jika area contoh keterwakilan* tidak ada atau tidak 

mencukupi, Organisasi* harus* memulihkan sebagian dari kawasan Unit 

Pengelolaan* ke kondisi yang lebih alami*. Luas area dimaksud dan 

tindakan yang diambil untuk perlindungan atau penyelamatannya, ter-

masuk di dalam hutan tanaman, harus* sebanding dengan status kon-

servasi* dan nilai ekosistem* di tingkat lanskap*, serta skala, intensitas 

dan risiko* aktivitas pengelolaan. (C6.4 and 10.5 P&C V4 and Motion 

2014#7) 

Indikator 6.5.1(L) Informasi Terbaik yang Tersedia* digunakan untuk mengidentifikasi 

ekosistem asli* yang ada, atau akan ada dalam kondisi alami* di dalam 

Unit Pengelolaan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.5.2(L) Jika ada, maka area contoh keterwakilan* ekosistem asli* dilindungi. 

[DIADAPTASI] 
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Indikator 6.5.3(L) Apabila tidak terdapat Area Contoh Keterwakilan*, atau apabila areal 

contoh yang ada tidak cukup mewakili ekosistem asli*, atau tidak 

memadai, maka sebagian dari Unit Pengelolaan* dipulihkan* ke kondisi 

yang lebih alami*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.5.4(L) Aktivitas restorasi dan perlindungan harus ditetapkan, 

didokumentasikan, dan diterapkan bagi area contoh keterwakilan* yang 

teridentifikasi, dengan melibatkan para pakar. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.5.5(L) Kombinasi area contoh keterwakilan* dengan komponen-komponen lain 

dari jaringan area konservasi* mencakup luasan minimum 10% dari Unit 

Pengelolaan* (Lihat Lampiran C). [DIADAPTASI] 

Indikator 6.5.6(S) Jika ditemukan contoh keterwakilan ekosistem di dalam Unit 

Pengelolaan*, maka areal tersebut harus dijaga.  Persyaratan luas 

minimal 10% tidak berlaku dalam hal ini. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 6.6 Organisasi* harus* secara efektif menjaga keberlangsungan spesies 

asli* dan genotipe* secara efektif, yang muncul secara alami dan 

mencegah hilangnya keanekaragaman hayati*, terutama melalui 

pengelolaan habitat* di Unit Pengelolaan*.  Organisasi* harus* menun-

jukkan adanya tindakan-tindakan yang efektif untuk mengelola dan 

mengendalikan kegiatan perburuan, pemancingan, penjeratan dan 

pengumpulan. (C6.2 and C6.3 P&C V4) 

Indikator 6.6.1(L) Aktivitas pengelolaan memelihara komunitas tumbuhan dan fitur-fitur 

habitat* yang ditemukan di dalam ekosistem asli* tempat Unit 

Pengelolaan* berada. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.6.2(L) Apabila pengelolaan sebelumnya telah menghilangkan komunitas 

tumbuhan atau fitur-fitur habitat*, dilakukan aktivitas pengelolaan yang 

ditujukan untuk memulihkan habitat* tersebut. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.6.3(L) Pengelola memelihara, meningkatkan atau memulihkan* fitur-fitur 

habitat* yang berkaitan dengan ekosistem asli*, untuk mendukung 

keanekaragaman spesies yang muncul secara alami termasuk 

keanekaragaman genetik. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.6.4 Tindakan-tindakan efektif dilakukan untuk mengelola dan 

mengendalikan aktivitas perburuan, pemancingan, penjeratan dan 

pengumpulan untuk memastikan bahwa spesies asli* yang muncul 

secara alami, keanekaragaman di dalam spesies serta distribusi 

alaminya tetap terjaga. [DIADAPTASI] 
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Indikator 6.6.5 Mekanisme untuk perlindungan satwa liar* tersedia dan sesuai dengan 

peraturan nasional dan/atau internasional terkait perlindungan*, 

perburuan dan perdagangan satwa atau bagian-bagiannya. 

[DITAMBAHKAN] 

Indikator 6.6.6 Organisasi* memiliki kebijakan internal yang melarang dan hukuman 

penggunaan fasilitas dan kendaraan untuk pengangkutan dan 

perdagangan satwa buru dilindungi, berikut peralatan perburuannya. 

[DITAMBAHKAN] 

Indikator 6.6.7 Sistem tersedia untuk melakukan pengendalian secara berkala dan 

tepat waktu dan dilaksanakan dalam rangka menjamin diterapkannya 

kebijakan perburuan. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 6.6.8 Tindakan mitigasi yang efektif tersedia untuk menjamin bahwa pekerja* 

tidak terlibat dalam kegiatan perburuan, perjeratan atau pengumpulan 

daging satwa buruan dan ikan untuk tujuan komersial. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 6.7 Organisasi* harus* melindungi* atau memulihkan* aliran air*, badan air*, 

daerah riparian* dan konektivitasnya*. Organisasi* harus* menghindari 

dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas air serta mengurangi 

dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi. (C6.5 and 10.2 P&C V4) 

Indikator 6.7.1(L) Organisasi* melindungi aliran air*, badan air*, daerah riparian* alami dan 

konektivitasnya*, sesuai dengan persyaratan regulasi nasional atau 

praktik pengelolaan terbaik. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.7.2(L) Organisasi* harus* memetakan aliran air*, badan air*, daerah riparian* 

alami yang meningkatkan nilai jasa dan sumberdaya hutan, seperti 

daerah aliran sungai dan perikanan. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.7.3(L) Kegiatan restorasi dilakukan apabila aliran air*, badan air*, daerah 

riparian* alami dan konektivitasnya, kuantitas air atau kualitas air telah 

rusak oleh kegiatan yang tidak terkendali atau pengelolaan sebelumnya 

baik di darat maupun di perairan. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.7.4(L) Apabila degradasi terus berlanjut terhadap aliran air*, badan air*, 

kuantitas dan kualitas air di dalam Unit Pengelolaan* yang disebabkan 

oleh pengelola sebelumnya dan kegiatan pihak ketiga, maka dilakukan 

langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi degradasi tersebut. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 6.7.5(S) Organisasi* memiliki kesadaran dan memahami fungsi ekologis dari 

aliran air*, badan air*, daerah riparian* alami dan konektivitasnya*. 
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[DITAMBAHKAN] 

Indikator 6.7.6(S) Organisasi* mampu mempertahankan fungsi ekologis utama aliran air*, 

badan air*, daerah riparian* alami dan konektivitasnya*. 

[DITAMBAHKAN] 

Kriteria 6.8 Organisasi* harus* mengelola lanskap* dalam Unit Pengelolaan* untuk 

memelihara dan/atau memulihkan* berbagai variasi spesies, ukuran, 

umur, skala* spasial, serta siklus regenerasi yang sesuai untuk nilai 

lanskap* di wilayah tersebut, sekaligus untuk meningkatkan ketahanan* 

lingkungan dan ekonomi. (C10.2 and 10.3 P&C V4) 

Indikator 6.8.1(L) Memelihara berbagai variasi spesies, ukuran, umur dan skala* spasial 

serta siklus regenerasi yang sesuai dengan lanskap* yang ada. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 6.8.2(L) Memulihkan* berbagai variasi spesies, ukuran, umur dan skala* spasial, 

serta siklus regenerasi apabila hal tersebut belum dilakukan sesuai 

dengan lanskap*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.8.3(S) Jika ditemukan lansekap alami di dalam Unit Pengelolaan* maka 

lanskap* alami tersebut harus dijaga. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 6.9 Organisasi* tidak boleh* mengkonversi hutan alam* menjadi hutan 

tanaman*, atau pun hutan alam* atau hutan tanaman* hasil konversi 

langsung dari hutan alam* menjadi penggunaan lahan bukan hutan*, 

kecuali jika konversi tersebut:  

a) Mempengaruhi areal yang sangat terbatas* dalam Unit Pengelolaan*; 

dan 

b) Akan menghasilkan manfaat konservasi* jangka panjang yang jelas, 

berarti, menambah nilai dan aman di dalam Unit Pengelolaan*, dan 

c) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi*, atau lokasi 

atau sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjaga atau 

meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi*. (C6.10 P&C V4 dan Mosi 

2014#7) 

Indikator 6.9.1 Tidak ada konversi hutan alam* menjadi hutan tanaman*, atau konversi 

hutan alam* menjadi penggunaan lahan non hutan*, atau konversi hutan 

tanaman* di lokasi yang secara langsung dikonversi dari hutan alam* 

menjadi penggunaan lahan non hutan*, kecuali jika konversi: 

1) Mempengaruhi tidak lebih dari 0,5% total luas Unit Pengelolaan* di 

tahun berjalan atau tahun yang akan datang dan tidak menghasilkan 

luas kulmulatif areal konversi lebih dari 5% luas Unit Pengelolaan* sejak 
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November 1994; dan  

2) Akan menghasilkan manfaat konservasi* jangka panjang yang jelas 

berarti, menambah nilai dan mengamankan di dalam Unit Pengelolaan* 

3) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi*, atau lokasi 

atau sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjaga atau 

meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi*. [DIADAPTASI] 

Indikator 6.9.2 Konversi tidak terjadi pada lahan basah* yang diklasifikasi secara 

ekologi seperti lahan gambut yang dilindungi sesuai dengan Informasi 

Terbaik yang Tersedia*. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 6.10 Unit Pengelolaan* berupa hutan tanaman* yang dibangun pada area 

yang dikonversi dari hutan alam* setelah November 1994 tidak memen-

uhi syarat untuk sertifikasi, kecuali jika: 

a) Tersedia bukti yang jelas dan cukup bahwa Organisasi* tidak ber-

tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas konversi 

tersebut, atau 

b) Konversi hanya memengaruhi area yang sangat terbatas* dalam Unit 

Pengelolaan*, serta menghasilkan manfaat konservasi* jangka panjang 

yang jelas, berarti, menambah nilai dan aman di dalam Unit Pengel-

olaan*. (C10.9 P&C V4) 

Indikator 6.10.1 Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia*, seperti latar belakang 

sejarah aktivitas pengelolaan di masa lalu dan yang sedang berjalan, 

data citras satelit dan/atau dokumen yang relevan dan akurat 

dikumpulkan terkait semua konversi yang terjadi sejak tahun 1994. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 6.10.2 Area-area yang dikonversi dari hutan alam* menjadi hutan tanaman* 

sejak November 1994 tidak disertifikasi, kecuali jika: 

1) Organisasi* memberikan bukti yang jelas dan memadai bahwa 

mereka tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung 

atas konversi tersebut; atau 

2) Konversi tersebut menghasilkan manfaat konservasi* jangka Panjang 

yang jelas, berarti, menambah nilai dan mengamankan di dalam Unit 

Pengelolaan*; dan 

3) Total area hutan tanaman* dalam lokasi yang dikonversi dari hutan 

alam* sejak November 1994 kurang dari 5% dari total areal Unit 

Pengelolaan*. [DIADOPSI] 

 

Lihat Lampiran C  
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PRINSIP 7: PERENCANAAN PENGELOLAAN 

Organisasi* harus* memiliki rencana pengelolaan* yang selaras dengan kebijakan dan tujuan* 

dan sesuai dengan skala, intensitas dan risiko* dari aktivitas pengelolaannya. Rencana 

pengelolaan* harus* diimplementasikan dan diperbarui berdasarkan informasi hasil peman-

tauan untuk mendukung pengelolaan yang adaptif*. Dokumentasi prosedur dan perencanaan 

yang terkait harus* memadai untuk memandu para staf, menginformasikan pemangku kepent-

ingan yang terkena dampak* dan yang berminat* serta memberikan penjelasan atas keputusan 

pengelolaan. (P7 P&CV4) 

Kriteria 7.1 Organisasi* harus*, menetapkan kebijakan (visi dan nilai) dan tujuan* 

untuk pengelolaan, sesuai dengan skala, intensitas dan risiko* dari ak-

tivitas pengelolaannya, yang ramah lingkungan dan memberikan 

manfaat berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Ringkasan dari ke-

bijakan dan tujuan* ini harus* dimasukkan ke dalam rencana pengel-

olaan*, dan dipublikasikan. (C7.1a P&C V4) 

Indikator 7.1.1 Kebijakan (visi dan nilai) yang berkontribusi dalam memenuhi 

persyaratan standar ini ditetapkan dalam rencana pengelolaan* 

dan/atau dokumen pendukung lainnya. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.1.2 Tujuan pengelolaan* operasional spesifik yang dapat memenuhi 

persyaratan standar ini ditetapkan dalam rencana pengelolaan* 

dan/atau dokumen pendukung lainnya. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.1.3(L) Ringkasan kebijakan dan tujuan pengelolaan* yang ditetapkan 

tercantum dalam rencana pengelolaan* dan/atau dokumen pendukung 

lainnya dan dipublikasikan. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.1.4(S) Rencana pengelolaan* dan/atau dokumen pendukung lainnya 

mencakup ringkasan kebijakan dan tujuan pengelolaan* yang ditetapkan 

dan tersedia untuk umum apabila diminta. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 7.2 Organisasi* harus* memiliki dan mengimplementasikan suatu rencana 

pengelolaan* bagi Unit Pengelolaan* yang sepenuhnya selaras dengan 

kebijakan dan tujuan* pengelolaan yang ditetapkan sesuai dengan Krite-

ria* 7.1. Rencana pengelolaan* harus* menjelaskan sumberdaya alam 

yang ada di Unit Pengelolaan* dan menjelaskan bagaimana rencana 

tersebut dapat memenuhi persyaratan sertifikasi FSC. Rencana 

pengelolaan* harus* mencakup perencanaan pengelolaan hutan* dan 

perencanaan pengelolaan sosial yang sesuai dengan skala*, intensitas* 
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dan risiko* dari aktivitas yang direncanakan. (C7.1 P&C V4) 

Indikator 7.2.1 Rencana pengelolaan* dan/ atau dokumen pendukung lainnya meliputi 

tindakan, prosedur, strategi dan langkah-langkah pengelolaan untuk 

mencapai tujuan pengelolaan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.2.2 Rencana pengelolaan* memuat elemen-elemen yang terdapat pada 

Lampiran D, dan yang dilaksanakan. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.2.3(L) Organisasi* memiliki infrastruktur dan sumberdaya manusia yang 

memadai untuk memastikan pelaksanaan rencana pengelolaan* yang 

tercantum dalam Lampiran D. [DIADAPTASI] 

Kriteria 7.3 Rencana pengelolaan* harus* mencakup target* yang dapat diverifikasi* 

sehingga kemajuan dari masing-masing tujuan pengelolaan* yang 

ditetapkan dapat dinilai.  (baru) 

Indikator 7.3.1 Target yang dapat diverifikasi*, dan frekuensi penilaian target tersebut, 

ditetapkan untuk memantau kemajuan atas setiap tujuan pengelolaan*. 

[DIADOPSI] 

Indikator 7.3.2 Hasil pemantauan didokumentasikan. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 7.4 Organisasi* harus* memperbarui dan merevisi dokumentasi prosedur 

dan perencanaan pengelolaan secara berkala untuk menyertakan hasil 

pemantauan dan evaluasi, keterlibatan* pemangku kepentingan atau 

informasi teknis dan ilmiah yang baru, termasuk merespon perubahan 

lingkungan, sosial dan ekonomi. (C7.2 P&C V4) 

Indikator 7.4.1(L) Rencana pengelolaan* dan/atau dokumen pendukung lainnya direvisi 

dan/atau diperbaharui secara berkala sesuai dengan Lampiran E untuk 

menyertakan: 

1) Hasil Pemantauan*; 

2) Hasil evaluasi; termasuk hasil audit sertifikasi; 

3) Hasil pelibatan pemangku kepentingan*; 

4) Informasi teknis dan ilmiah yang baru, dan 

5) Perubahan keadaan lingkungan, sosial, atau ekonomi. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.4.2(S) Organisasi* mengkaji rencana pengelolaan* dan/atau dokumen 

pendukung lainnya sekurang-kurangnya setiap lima (5) tahun, dan 

melakukan pembaharuan berdasarkan hasil pemantauan dan 

perubahan terhadap keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi yang 
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terbaru. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 7.5 Organisasi* harus* membuat ringkasan rencana pengelolaan* tersedia 

untuk umum* tanpa biaya. Tanpa menyertakan informasi rahasia*, kom-

ponen-komponen rencana pengelolaan* lainnya yang relevan harus* 

tersedia bagi para pemangku kepentingan yang terkena dampak*, 

sesuai permintaan dan dikenakan biaya reproduksi dan penanganan 

yang dalam bentuk cetakan.  (C7.4 P&C V4) 

Indikator 7.5.1(L) Ringkasan rencana pengelolaan* dalam format yang dapat dipahami 

pemangku kepentingan termasuk peta dan tidak termasuk informasi 

rahasia* tersedia untuk umum* tanpa biaya (Lihat Lampiran D). 

[DIADAPTASI] 

Indikator 7.5.2(L) Komponen-komponen yang relevan dari rencana pengelolaan*, tidak 

termasuk informasi rahasia*, tersedia bagi pemangku kepentingan yang 

terkena dampak* atas permintaan dengan penggantian biaya untuk 

penanganan dan pencetakan ulang. [DIADAPTASI] 

Indikator 7.5.3(S) Ringkasan rencana pengelolaan* tersedia bagi pemangku kepentingan 

sesuai permintaan. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 7.6 Organisasi* harus*, sesuai dengan skala, intensitas dan risiko* aktivitas 

pengelolaan, secara proaktif dan transparan melibatkan para pemangku 

kepentingan yang terkena dampak* dalam proses perencanaan pengel-

olaan dan pemantauannya, dan harus* melibatkan pemangku kepent-

ingan yang berkepentingan* bila diminta. (C4.4 P&C V4) 

Indikator 7.6.1 Para pemangku kepentingan yang terkena dampak* diberi kesempatan 

yang sesuai dengan budaya* untuk terlibat dalam proses pemantauan 

dan perencanaan kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi 

kepentingan mereka. Aktivitas pengelolaan termasuk dan tidak hanya 

terbatas pada:                                                         

1) Proses penyelesaian perselisihan* (Kriteria* 1.6, Kriteria* 2.6, Kriteria* 

4.6); 

2) Penetapan Kebutuhan hidup layak* (Kriteria* 2.4); 

3) Identifikasi hak (Kriteria* 3.1, Kriteria* 4.1), Wilayah Adat* (Kriteria* 

3.1), situs (Kriteria* 3.5, Kriteria* 4.7) dan dampak (Kriteria* 4.5);  

4) Aktivitas pengembangan sosial-ekonomi masyarakat setempat’* 

(Kriteria* 4.4); dan 

5) Penilaian, pengelolaan dan pemantauan Nilai Konservasi Tinggi* 

(Kriteria* 9.1, Kriteria* 9.2, Kriteria* 9.4). [DIADAPTASI] 
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Indikator 7.6.2 Keterlibatan* yang sesuai dengan budaya* digunakan untuk: 

1) Menentukan kontak dan perwakilan yang tepat (termasuk bila 

memungkinkan, lembaga, Organisasi dan otoritas setempat); 

2) Menentukan jenis saluran komunikasi yang disetujui bersama, 

sehingga informasi dapat mengalir lancar ke dan dari kedua belah pihak; 

3) Memastikan bahwa semua pelaku (perempuan, pemuda, orang tua, 

kaum minoritas) terwakili dan terlibat dengan adil; 

4) Memastikan bahwa pada semua pertemuan, semua pokok bahasan 

dan semua persetujuan yang disepakati dicatat; 

5) Memastikan bahwa catatan isi pertemuan telah disetujui; dan 

6) Memastikan bahwa hasil dari semua aktivitas keterlibatan* yang 

sesuai dengan budaya* diinformasikan ke pihak yang terlibat. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 7.6.3 Atas permintaan, para pemangku kepentingan yang berminat* diberikan 

kesempatan terlibat dalam proses perencanaan dan pemantauan 

aktivitas pengelolaan yang mempengaruhi kepentingannya. [DIADOPSI] 

 

Lihat Lampiran D  

  
 

PRINSIP 8: PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 

Organisasi* harus* menunjukkan bahwa, kemajuan dalam mencapai tujuan pengelolaan*, 

dampak aktivitas pengelolaan dan kondisi Unit Pengelolaan*, dipantau* dan dievaluasi sesuai 

dengan skala, intensitas dan risiko* aktivitas pengelolaan, untuk menerapkan pengelolaan 

adaptif*. (P8 P&C V4) 

Kriteria 8.1 Organisasi* harus* memantau* implementasi Rencana pengelolaannya*, 

termasuk kebijakan dan tujuan pengelolaan*, kemajuan dalam berbagai 

aktivitas yang direncanakan, serta pencapaian target yang dapat diver-

ifikasi*. (baru) 

Indikator 8.1.1 Prosedur didokumentasikan untuk memantau* pelaksanaan rencana 

pengelolaan* termasuk kebijakan dan tujuan pengelolaannya* serta 

pencapaian target yang dapat diverifikasi*. [DIADAPTASI] 

Indikator 8.1.2 Prosedur dilaksanakan untuk memantau* implementasi rencana pengel-

olaan* termasuk kebijakan dan tujuan pengelolaannya* dan pencapaian 

target yang dapat diverifikasi*. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 8.2 Organisasi* harus* memantau* dan mengevaluasi dampak lingkungan 

dan sosial dari berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam Unit Pengel-
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olaan*, serta perubahan kondisi lingkungan hidupnya. (C8.2 P&C V4) 

Indikator 8.2.1(L) Dampak sosial dan lingkungan aktivitas pengelolaan dipantau* sesuai 

dengan Lampiran E Bagian A. [DIADAPTASI] 

Indikator 8.2.2(S) Dampak sosial dan lingkungan aktivitas pengelolaan dipantau* sesuai 

dengan Lampiran E Bagian B. [DIADAPTASI] 

Indikator 8.2.3 Perubahan kondisi lingkungan dipantau* sesuai dengan Lampiran E. 

[DIADOPSI] 

Kriteria 8.3 Organisasi* harus* menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi serta 

menyertakan hasil analisis tersebut ke dalam perencanaan. (C8.4 P&C 

V4) 

Indikator 8.3.1 Catatan pemantauan tersedia, lengkap dan terbaru untuk digunakan 

bagi analisis lebih lanjut. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 8.3.2 Pendekatan pengelolaan adaptif* diterapkan sehingga hasil pemantauan 

digunakan sebagai masukan dalam pembaharuan berkala proses 

perencanaan dan rencana pengelolaan* yang dihasilkan. [DIADAPTASI] 

Kriteria 8.4 Organisasi* harus* membuat ringkasan hasil pemantauan tersedia untuk 

umum* tanpa biaya, kecuali informasi rahasia*. (C8.5 P&C V4) 

Indikator 8.4.1(L) Ringkasan hasil pemantauan* yang sesuai dengan Lampiran E, dalam 

format yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan termasuk peta 

tersedia untuk umum* tanpa biaya kecuali informasi rahasia*. 

[DIADAPTASI] 

Indikator 8.4.2(S) Atas permintaan, organisasi dapat memberikan ringkasan bagian-bagian 

yang relevan dari hasil pemantauan*, kecuali informasi rahasia*, kepada 

pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung aktivitas 

pengelolaan hutan. (misalnya pemilik lahan yang bersebelahan). [DIT-

AMBAHKAN] 

Kriteria 8.5 Organisasi* harus* memiliki dan menerapkan sistem keterlacakan dan 

ketelusuran yang sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* aktivi-

tas pengelolaan, untuk menunjukkan sumber dan volume produksi yang 

sesuai dengan hasil yang diharapkan setiap tahunnya dari semua 

produk Unit Pengelolaan* yang dijual sebagai produk bersertifikat FSC.. 

(C8.3 P&C V4) 

Indikator 8.5.1 8.5.1 Sistem diimplementasikan untuk melacak dan menelusuri unit 

terkecil dari semua produk bersertifikat FSC yang dipasarkan.                                             
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Catatan: Unit terkecil berarti:                       

a. Tunggak pada hutan alam* 

b. Kompartemen pada hutan tanaman* dan hutan alam* mangrove. 

c. Kepemilikan/ ID lahan pada SLIMF/ hutan masyarakat. [DIADAPTASI] 

8.5.2 Menghimpun dan mencatat informasi semua produk yang dijual, 

termasuk: 

1) Nama umum dan naman ilmiah dari spesies; 

2) Nama produk atau deskripsi produk; 

3) Volume (atau kuantitas) produk; 

4) Informasi untuk melacak bahan ke sumber asal unit terkecil; 

5) Tanggal dan volume produksi yang dihasilkan apabila kegiatan 

pengolahan dasar dilakukan di dalam hutan*; dan 

6) Penjualan produk sebagai produk bersertifikat FSC atau Non-FSC. 

[DIADOPSI] 

Indikator 8.5.3 Faktur penjualan atau dokumentasi serupa disimpan selama minimal 

lima tahun untuk semua produk yang dijual dengan klaim FSC, yang 

mengidentifikasi, setidaknya, informasi sebagai berikut: 

1) Nama dan alamat pembeli; 

2) Tanggal penjualan; 

3) Nama umum dan nama ilmiah dari spesies; 

4) Deskripsi produk; 

5) Volume (atau kuantitas) produk yang dijual; 

6) Kode sertifikat; dan 

7) Klaim FSC “FSC 100%” yang mengidentifikasi produk yang dijual 

sebagai produk bersertifikat FSC. [DIADOPSI] 

Indikator 8.5.4 Organisasi* mendukung verifikasi transaksi yang dilakukan oleh badan 

sertifikasinya, dengan menyediakan data transaksi FSC* yang diminta 

oleh badan sertifikasi. (DIADAPTASI; IGI V2) 

 

Lihat Lampiran E  

 

 
PRINSIP 9: NILAI KONSERVASI TINGGI* 

Organisasi* harus* memelihara dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi* dalam Unit 

Pengelolaan* dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian*. (P9 P&C V4) 

Kriteria 9.1 Organisasi*, melalui pelibatan* dengan para pemangku kepentingan 
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yang terkena dampak*, dan pemangku kepentingan yang berminat* 

serta menggunakan cara dan sumber daya lain, harus* menilai dan 

mencatat keberadaan dan status Nilai Konservasi Tinggi* dalam Unit 

Pengelolaan*, sesuai dengan skala, intensitas dan risiko* dampak aktivi-

tas pengelolaan, serta kemungkinan munculnya Nilai Konservasi Tinggi* 

sebagaimana tertera di bawah ini: 

NKT 1 – Keanekaragaman spesies. Konsentrasi keanekaragaman 

hayati* termasuk spesies endemik, serta spesies langka*, terancam* 

atau hampir punah, yang penting di tingkat global, regional atau nasion-

al. 

NKT 2 – Ekosistem* tingkat Lanskap* dan mozaik.   Lanskap Hutan 

Utuh *dan ekosistem* tingkat lanskap yang besar dan Luas* tingkat 

ekosistem dan mozaik ekosistem* yang penting di tingkat global, region-

al atau nasional, dan berisi populasi mayoritas spesies yang mampu 

hidup secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami. 

NKT 3 – Ekosistem* dan habitat*. Ekosistem* yang langka, terancam 

atau hampir punah, habitat* atau tempat perlindungan spesies (refugia). 

NKT 4 – Jasa ekosistem* kritis*. Jasa ekosistem* dasar dalam kondisi 

kritis*, termasuk perlindungan* daerah tangkapan air dan pengendalian 

erosi pada tanah dan kelerengan yang rentan. 

NKT 5 – Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumber daya yang men-

dasar bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat* atau 

masyarakat adat* (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, 

dsb.), yang diidentifikasi melalui keterlibatan* komunitas atau masyara-

kat adat tersebut. 

NKT 6 – Nilai-nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat* dan lanskap* 

yang memiliki nilai penting secara global atau nasional, arkeologis atau 

sejarah dan/ atau memiliki nilai penting budaya, ekologis, ekonomi atau 

agama/sakral bagi budaya tradisional masyarakat setempat* atau 

masyarakat adat*, yang diidentifikasi melalui keterlibatan* dengan 

masyarakat setempat* atau masyarakat adat* tersebut. (C9.1 P&C V4 

and Motion 2014#7) 

Indikator 9.1.1 Kajian disusun menggunakan Panduan Identifikasi Nilai Konservasi 

Tinggi* termutakhir dan berlaku yang mencatat keberadaan dan status 

Nilai Konservasi Tinggi* kategori 1-6 sebagaimana ditetapkan dalam 9.1 

Kawasan BerNilai Konservasi Tinggi* yang tertera pada Lampiran F 

termasuk persyaratannya. [DIADAPTASI] 

Indikator 9.1.2(L) Organisasi: 

1) Membuat kajian Nilai Konservasi Tinggi* tertulis yang mengidentifikasi 

Nilai Konservasi Tinggi* atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi* 

(KBKT) dan menyusun strategi untuk memastikan perlindungannya. 

2) Hasil kajian yang menggambarkan secara jelas atribut-tribut kon-

servasi yang teridentifikasi harus dikonsultasikan ke pemangku hak 
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yang terkena dampak* dan pemangku kepentingan yang terkena dam-

pak* dan yang berminat*. 

3) Melaksanakan tinjauan yang kredibel, independen dan berkualitas 

secara teknis terhadap penilaian Kawasan BerNilai Konservasi Tinggi* 

yang disusun, termasuk rekomendasi untuk mengatasi ancaman Nilai 

Konservasi Tinggi* dan perlindungannya. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.1.3(L) Organisasi* harus* secara jelas memetakan semua area di dalam Unit 

Pengelolaan* yang memiliki atribut Nilai Konservasi Tinggi* dan Kawa-

san Bernilai Konservasi Tinggi*. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.1.4 Organisasi* harus menilai dan mengidentifikasi area Lanskap Hutan 

Utuh (IFL)* dalam Unit Pengelolaan* dengan menggunakan peta Lan-

skap Hutan Utuh* terbaik yang tersedia termasuk catatan sejarah 

penggunaan, penggunaan saat ini, dan dampak dari masyarakat setem-

pat, perencanaan tata guna lahan pemerintah dan uji sampel untuk 

menentukan keberadaan operasi pengelolaan hutan sebelumnya serta 

mempertimbangkan hal-hal berikut:    

1) Area bekas tebangan dalam 70 (tujuh puluh) tahun terakhir tidak me-

menuhi syarat sebagai Lanskap Hutan Utuh* 

2) Sebagian besar dari setiap Lanskap Hutan Utuh* ditetapkan sebagai 

kawasan inti*.  

Catatan: Sebagian besar adalah 80% Lanskap Hutan Utuh* di dalam 

Unit Pengelolaan*. 

3) Pemegang sertifikat FSC saat ini tidak harus memenuhi persyaratan 

Lanskap Hutan Utuh*, sampai siklus sertifikasi berikutnya. [DIT-

AMBAHKAN] 

Indikator 9.1.5(L) Apabila teridentifikasi keberadaan Lanskap Hutan Utuh* di dalam Unit 

Pengelolaan, organisasi memiliki kebijakan untuk melindungi Lanskap 

Hutan Utuh* dengan:  

1) Menghormati hak-hak legal* dan hak-hak adat* masyarakat adat* 

untuk menggunakan kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*;  

2) Melindungi* keutuhan dan atribut-atribut ekologis lainnya dari kawa-

san inti* Lanskap Hutan Utuh* dari kegiatan organisasi yang 

mempengaruhi keutuhan Lanskap Hutan Utuh* termasuk penebangan 

komersial, kegiatan ilegal, dan pembangunan jalan;  

3) Meminimalkan pembangunan jalan dan intensitas* kegiatan lain yang 

berdekatan dengan kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh* untuk 

mencegah pembalakan liar, kerusakan akibat angin kencang, pemusna-

han sumberdaya, dan dampak pengaruh efek tepi* lain di dalam kawa-

san inti*;  

4) Meminimalkan kepadatan jalan dan dampak terhadap tutupan hutan* 

di kawasan yang menjadi konektivitas* antar Lanskap Hutan Utuh*;  

5) Mengidentifikasi lebar zona penyangga yang berdampingan dengan 
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kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh* sehingga pembangunan jalan dan 

kegiatan lainnya dikurangi (minimasi) untuk mencegah dampak efek 

tepi* di dalam kawasan inti*;   

6) Menjamin perlindungan* jangka panjang* untuk kawasan inti* Lan-

skap Hutan Utuh*; dan  

7) Memastikan masyarakat adat* diberi prioritas untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan pengelolaan hutan alternatif dan kegiatan berdampak 

rendah lainnya yang sesuai dengan perlindungan* kawasan inti* Lan-

skap Hutan Utuh*. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.2 Organisasi* harus* mengembangkan strategi efektif untuk memelihara 

dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi* yang diidentifikasi, me-

lalui keterlibatan* para pemangku kepentingan yang terkena dampak*, 

para pemangku kepentingan yang berminat* dan para pakar. (C9.2 P&C 

V4) 

Indikator 9.2.1 Ancaman terhadap Nilai Konservasi Tinggi* diidentifikasi dengan 

menggunakan Informasi Terbaik yang Tersedia*. Informasi ini juga 

memuat hal-hal berikut:          

1) Operasi hutan saat ini dan yang akan datang 

2) Panduan Nilai Konservasi Tinggi* termutakhir dan yang berlaku 

3) Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan dari lembaga yang ber-

wenang. [DIADAPTASI] 

Indikator 9.2.2 Strategi dan tindakan pengelolaan dikembangkan untuk memelihara 

dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi* yang diidentifikasi serta 

untuk memelihara Kawasan Bernilai konservasi Tinggi* terkait sebelum 

menerapkan aktivitas pengelolaan yang berpotensi merusak. [DIADAP-

TASI] 

Indikator 9.2.3 Pembangunan di dalam Kawasan Inti Lanskap Hutan Utuh* diper-

bolehkan hanya jika pembangunan tersebut: 

1) Tidak dapat ditempatkan di luar kawasan inti*; 

2) Mempengaruhi luasan yang sangat terbatas (kurang dari 20%) dari 

kawasan inti*; dan 

3) Menghasilkan manfaat konservasi dan sosial yang jelas, berarti, 

menambah nilai, dan bersifat jangka panjang. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.2.4 Strategi dan tindakan pengelolaan dalam area Lanskap Hutan Utuh* di 

sekitar kawasan inti Lanskap Hutan Utuh* mengacu pada hal-hal beri-

kut: 

1) Kepadatan jalan maksimum 50% dari yang diizinkan oleh peraturan 

pemerintah; 

2) Maksimal 50% dari Jatah Tebangan Tahunan (JTT) yang diper-

bolehkan berdasarkan data pertumbuhan atau JTT yang ditentukan 
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pemerintah, menggunakan angka yang lebih rendah; dan 

3) Pemantauan berkala dilakukan untuk memantau keutuhan Lanskap 

Hutan Utuh* di dalam Unit Pengelolaan*. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.2.5(L) Pemangku hak yang terkena dampak* dan pemangku kepentingan yang 

terkena dampak* dan pemangku kepentingan yang berminat* serta para 

pakar diberi kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan strategi dan 

tindakan pengelolaan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Nilai 

Konservasi Tinggi* yang teridentifikasi. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 9.2.6 Strategi yang dikembangkan didasarkan pada sistem yang valid secara 

ilmiah dan/atau praktik pengelolaan terbaik yang berlaku. [DIADOPSI] 

Kriteria 9.3 Organisasi* harus* mengimplementasikan strategi dan tindakan yang 

memelihara dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi* yang teri-

dentifikasi. Strategi dan tindakan tersebut harus* mengimplementasikan 

pendekatan kehati-hatian* dan sebanding dengan skala, intensitas dan 

risiko* aktivitas pengelolaan. (C9.3 P&C V4) 

Indikator 9.3.1 Nilai Konservasi Tinggi* dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi* yang 

ada dipelihara dan/atau ditingkatkan, termasuk dengan mengimplemen-

tasikan strategi yang dikembangkan (Lampiran F). [DIADAPTASI] 

Indikator 9.3.2 Ketika atribut Nilai Konservasi Tinggi* yang teridentifikasi tidak pasti dan 

bahkan informasi ilmiah tidak lengkap atau tidak meyakinkan, organisasi 

memastikan implementasi strategi yang telah disusun. [DIADAPTASI] 

Indikator 9.3.3 Aktivitas yang membahayakan Nilai Konservasi Tinggi* segera dihenti-

kan dan tindakan dilakukan untuk memulihkan* dan melindungi Nilai 

Konservasi Tinggi*. [DIADOPSI] 

Kriteria 9.4 Organisasi* harus* memastikan pelaksanaan pemantauan berkala untuk 

menilai perubahan status Nilai Konservasi Tinggi*, dan harus* me-

nyesuaikan strategi pengelolaannya untuk memastikan perlindungan* 

yang efektif. Pemantauan tersebut harus* sebanding dengan skala, in-

tensitas dan risiko* aktivitas pengelolaan, dan harus* melibatkan* 

pemangku kepentingan yang terkena dampak*, dan yang berminat* 

serta para pakar.  (C9.4 P&C V4) 

Catatan: Pemantauan berkala Nilai Konservasi Tinggi harus mengacu 

pada pedoman maupun toolkit Nilai Konservasi Tinggi yang termutakhir.   

Indikator 9.4.1 Program pemantauan berkala menilai: 

1) Implementasi strategi; 

2) Status Nilai Konservasi Tinggi*, termasuk Kawasan BerNilai Kon-
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servasi Tinggi* didekatnya; dan 

3) Efektifitas strategi dan tindakan pengelolaan untuk melindungi* Nilai 

Konservasi Tinggi*, untuk sepenuhnya mempertahankan dan/atau 

meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi*. [DIADOPSI] 

Indikator 9.4.2 Program pemantauan melibatkan* pemangku hak yang terkena dam-

pak* dan pemangku kepentingan yang terkena dampak* dan yang ber-

minat* serta para pakar. [DIADOPSI] 

 
Indikator 9.4.3 Program pemantauan tersebut memiliki ruang lingkup, rincian dan frek-

uensi yang memadai untuk mendeteksi perubahan Nilai Konservasi 

Tinggi*, yang berkaitan dengan penilaian awal dan status untuk setiap 

Nilai Konservasi Tinggi* yang teridentifikasi. [DIADOPSI] 

Indikator 9.4.4 Strategi dan tindakan pengelolaan disesuaikan apabila pemantauan 

atau informasi baru lainnya menunjukkan bahwa strategi dan tindakan 

saat ini tidak memadai untuk memastikan pemeliharaan dan/atau pen-

ingkatan Nilai Konservasi Tinggi*. [DIADOPSI] 

 

Lihat Lampiran H  

 

 
 

PRINSIP 10: IMPLEMENTASI AKTIVITAS PENGELOLAAN 

Aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Organisasi* bagi Unit Pengelolaan* harus* dipilih 

dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan* dan kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial Organ-

isasi* dan mematuhi keseluruhan Prinsip* dan Kriteria*. (baru) 

Kriteria 10.1 Setelah panen atau sesuai dengan Rencana Pengelolaan*, Organisasi* 

harus* meregenerasi tutupan vegetasi, baik dengan cara regenerasi 

alami maupun buatan, secara tepat waktu ke kondisi sebelum panen* 

atau kondisi yang lebih alami. (baru) 

Indikator 10.1.1 Untuk kawasan hutan alam yang dikelola untuk produksi, sistem 

pengelolaan silvikultur dan/atau sistem pengelolaan Unit Pengelolaan* 

lainnya dirancang untuk mendorong dan memanfaatkan regenerasi ala-

mi dengan langkah-langkah berikut:  

1) Identifikasi tegakan benih 

2) Mempertahankan dan memetakan tegakan benih 

3) Pengaturan waktu pemanenan 

4) Desain dan luas area pemanenan 
5) Perlakuan paska panen di tapak, baik jangka pendek dan jangka pan-

jang                                               
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Kecuali data menunjukkan bahwa tanaman pengayaan akan meningkat-

kan atau memulihkan keragaman genetik, spesies atau ekosistem. [DI-

ADAPTASI] 

Indikator 10.1.2 Untuk hutan tanaman, kegiatan regenerasi dilaksanakan dengan cara 

yang dapat meregenerasi hutan kembali menjadi tutupan vegetasi yang 

ada sebelum dilakukan pemanenan atau ke kondisi yang lebih alami, 

dengan menggunakan spesies yang mampu beradaptasi secara 

ekologis. [DIADAPTASI] 

Indikator 10.1.3 Organisasi* memastikan penyiapan lahan, dan teknik pemanenan 

dirancang untuk meminimalkan pemadatan tanah dan memaksimalkan 

simpanan unsur hara tanah di tapak. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.1.4 Apabila teridentifikasi dampak negatif terhadap sumber daya tanah atau 

air dari kegiatan yang sedang berlangsung maupun kegiatan sebe-

lumnya, organisasi mengambil tindakan segera untuk mengurangi atau 

menghilangkan dampaknya. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.1.5 Organisasi* menerapkan pengendalian erosi tanah, termasuk tindakan 

penanaman atau penyiapan areal dilakukan sesuai kontur, dan ketentu-

an daerah penyangga diikuti dengan ketat. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 10.2 Organisasi* harus* menggunakan spesies yang secara ekologis sesuai 

dengan tapak dan tujuan pengelolaan* untuk untuk regenerasi.  Organ-

isasi* harus* menggunakan spesies asli* dan genotipe* setempat untuk 

regenerasi, kecuali jika ada pertimbangan yang jelas dan meyakinkan 

untuk menggunakan spesies bukan asli.  (C10.4 and C10.8 P&C V4) 

Indikator 10.2.1 Spesies untuk regenerasi dipilih yang mampu beradaptasi secara 

ekologis pada tapak, merupakan spesies asli* dan berasal dari prove-

nans lokal, kecuali jika ada pertimbangan yang jelas dan meyakinkan 

untuk menggunakan genotipe* atau spesies yang bukan asli*. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 10.2.2 Spesies untuk regenerasi dipilih yang sesuai dengan tujuan* regenerasi 

dan tujuan pengelolaan*. [DIADOPSI]  

Kriteria 10.3 Organisasi* seharusnya* hanya boleh menggunakan spesies asing* 

apabila pengetahuan dan/atau pengalaman menunjukkan bahwa se-

luruh dampak invasif dapat dikendalikan dan tindakan mitigasi yang 

efektif dapat dilakukan. (C6.9 and C10.8 P&C V4) 
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Indikator 10.3.1 Spesies asing* digunakan hanya jika pengalaman langsung dan/atau 

hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dampak invasifnya dapat 

dikendalikan. [DIADOPSI]  

Indikator 10.3.2 Spesies asing* digunakan hanya jika ada langkah-langkah mitigasi yang 

efektif untuk mengendalikan penyebarannya di luar area tempat mereka 

ditanam atau dikembangkan.  [DIADOPSI] 

Indikator 10.3.3(L) Aktivitas pengelolaan dilaksanakan oleh organisasi* sebaiknya beker-

jasama dengan instansi terkait dengan tujuan untuk mengendalikan 

dampak invasif spesies asing*. [DIADOPSI] 

Indikator 10.3.4 Penyebaran spesies invasif* dikendalikan oleh Organisasi*.  [DIADOPSI] 

Kriteria 10.4 Organisasi* tidak boleh menggunakan organisme hasil rekayasa ge-

netik* di dalam Unit Pengelolaan*. (C6.8 P&C V4) 

Indikator 10.4.1 Organisasi* harus memiliki kebijakan tertulis untuk tidak menggunakan 

Organisme Hasil Rekayasa Genetik*. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.4.2 Organisme Hasil Rekayasa Genetik* tidak digunakan. [DIADOPSI] 

Kriteria 10.5 Organisasi* harus* menggunakan teknik silvikultur* yang secara 

ekologis sesuai dengan vegetasi, spesies, tapak dan tujuan pengel-

olaan*. (baru) 

Indikator 10.5.1 Praktik silvikultur* yang secara ekologis sesuai dengan vegetasi, spe-

sies, tapak dan tujuan pengelolaan* diimplementasikan. [DIADOPSI] 

Indikator 10.5.2(L) Penerapan praktik silvikultur* mengikuti rekomendasi legal yang diten-

tukan oleh otoritas yang berwenang. [DITAMBAHKAN] 

Kriteria 10.6 Organisasi* harus* meminimalkan atau menghindari penggunaan 

pupuk*. Apabila pupuk* digunakan, Organisasi* harus* menunjukkan 

bahwa penggunaan tersebut lebih bermanfaat secara ekologis dan 

ekonomis dibandingkan sistem silvikultur* yang tidak memerlukan 

pupuk*, serta mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan 

nilai lingkungan*, termasuk tanah. (C10.7 P&C V4 and Motion 2014#7) 

Indikator 10.6.1 Penggunaan pupuk* kimia diminimalkan atau dihindari. [DIADOPSI] 

Indikator 10.6.2 Apabila pupuk* kimia digunakan, manfaat ekologis dan ekonominya 

harus setara atau lebih tinggi daripada sistem silvikultur* yang tidak 

memerlukan pupuk* kimia. [DIADOPSI] 
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Indikator 10.6.3 Apabila pupuk* kimia digunakan, jenis, tingkat, frekuensi dan lokasi 

penerapannya didokumentasikan. [DIADOPSI] 

Indikator 10.6.4 Apabila pupuk* kimia digunakan, nilai-nilai lingkungan* dilindungi, ter-

masuk melalui penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dan 

mencegah kerusakannya. [DIADOPSI] 

Indikator 10.6.5 Kerusakan terhadap nilai-nilai lingkungan* yang diakibatkan 

penggunaan pupuk* kimia diperbaiki. [DIADAPTASI] 

Indikator 10.7 Organisasi* harus* menggunakan pengelolaan hama terpadu dan sis-

tem silvikultur* yang dapat menghindari, atau bertujuan untuk 

menghilangkan penggunaaan pestisida* berbahan kimia. Organisasi* 

seharusnya* tidak menggunakan pestisida* berbahan kimia yang dil-

arang oleh kebijakan FSC. Ketika pestisida* digunakan, Organisasi* 

harus* mencegah, mengurangi dan/atau memperbaiki kerusakan ter-

hadap nilai-nilai lingkungan* dan kesehatan manusia.  (C6.6 and C10.7 

P&C V4) 

Indikator 10.7.1 Pengelolaan hama terpadu, termasuk pemilihan sistem silvikultur*, 

digunakan untuk menghindari, atau bertujuan untuk menghapus, frek-

uensi, tingkat dan jumlah penggunaan pestisida* kimia, hingga 

penggunaannya secara keseluruhan hilang atau berkurang. [DIADOPSI] 

Indikator 10.7.2 Pestisida* kimia yang dilarang oleh Kebijakan Pestisida FSC tidak 

digunakan atau disimpan di Unit Pengelolaan* kecuali jika FSC mem-

berikan pengecualian. [DIADOPSI] 

Indikator 10.7.3 Penggunaan pestisida* dicatat, termasuk merek dagang, bahan aktif, 

kuantitas bahan aktif yang digunakan, periode penggunaan, lokasi dan 

wilayah penggunaan, serta alasan penggunaannya. [DIADOPSI] 

Indikator 10.7.4 Penggunaan pestisida* harus mematuhi dokumen ILO tentang “Kesela-

matan dalam menggunakan bahan kimia di tempat kerja” yang berke-

naan dengan persyaratan untuk pengangkutan, penyimpanan, pe-

nanganan, penggunaan dan prosedur darurat untuk pembersihan apabi-

la terjadi tumpahan yang tidak disengaja. [DIADOPSI] 

Indikator 10.7.5 Jika pestisida* digunakan, metode penggunaan dapat mengurangi 

jumlah yang digunakan, namun memberikan hasil yang efektif, dan 

memberikan perlindungan* yang efektif bagi lanskap*di sekitarnya. [DI-

ADAPTASI] 
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Indikator 10.7.6 Jika terdapat kerusakan terhadap nilai-nilai lingkungan* dan kesehatan 

manusia akibat penggunaan pestisida* dicegah dan dikurangi atau di-

perbaiki. [DIADOPSI] 

Indikator 10.7.7 Pestisida* digunakan apabila: 

1) Pesitida* yang dipilih, metode penggunaan, waktu dan pola 

penggunaannya memiliki risiko yang minimal terhadap manusia dan 

spesies bukan target; dan 

2) Bukti objektif menunjukkan bahwa pestisida* hanyalah satu-

satunya cara yang efektif, praktis dan efisien untuk mengendalikan ha-

ma. [DIADOPSI] 

Kriteria 10.8 Organisasi* harus* meminimalkan, memantau* dan mengendalikan 

secara ketat penggunaan agen pengendali hayati* sesuai dengan proto-

kol ilmiah yang disepakati secara internasional*. Apabila agen pengen-

dali hayati* digunakan, Organisasi* harus* mencegah, mengurangi 

dan/atau memperbaiki kerusakan nilai-nilai lingkungan*. (C6.8 P&C V4) 

Indikator 10.8.1 Penggunaan agen pengendali hayati* diminimalkan, dipantau* dan 

dikendalikan. [DIADOPSI] 

Indikator 10.8.2 Penggunaan agen pengendali hayati* harus sesuai dengan hukum na-

sional dan/atau protokol ilmiah yang diterima dunia internasional. [DI-

ADOPSI] 

Indikator 10.8.3 Penggunaan agen pengendali hayati* dicatat, termasuk jenis, kuantitas, 

periode, lokasi dan alasan penggunaanya. [DIADOPSI] 

Indikator 10.8.4 Kerusakan terhadap nilai-nilai lingkungan* yang disebabkan oleh 

penggunaan agen pengendali hayati* dicegah dan dimitigasi atau diper-

baiki apabila terjadi. [DIADOPSI] 

Kriteria 10.9 Organisasi* harus* menilai risiko* dan melaksanakan aktivitas yang 

mengurangi potensi dampak negatif akibat kerusakan alam sesuai 

dengan skala, intensitas, dan risiko*. (baru) 

Indikator 10.9.1 Potensi dampak negatif akibat bencana bahaya alam* terhadap infra-

struktur*, sumber daya hutan dan masyarakat di dalam Unit Pengel-

olaan* dinilai. Kerusakan alam termasuk, namun tidak terbatas pada:   

1) Kebakaran  

2) Banjir 

3) Tanah longsor 

4) Wabah serangga/ hama. [DIADAPTASI] 
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Indikator 10.9.2 Aktivitas pengelolaan memitigasi dampak-dampak yang ditimbulkan. 

[DIADOPSI] 

Indikator 10.9.3 Risiko kegiatan pengelolaan yang meningkatkan frekuensi, distribusi 

dan tingkat kerusakan alam harus diidentifikasi untuk bencana-bencana 

yang dapat dipengaruhi oleh pengelolaan. [DIADOPSI] 

Indikator 10.9.4 Aktivitas pengelolaan dimodifikasi dan/atau diambil tindakan untuk men-

gurangi risiko-risiko* yang sudah diidentifikasi. [DIADOPSI]  

Kriteria 10.10 Organisasi* harus* mengelola pembangunan infrastruktur*, kegiatan 

pengangkutan dan silvikultur* sehingga sumber daya air dan tanah ter-

lindungi, dan gangguan serta kerusakan terhadap spesies langka dan 

terancam punah*, habitat*, ekosistem* dan nilai lanskap* dapat dicegah, 

dimitigasi dan/atau diperbaiki. (C6.5 P&C V4) 

Indikator 10.10.1 Operasional hutan yang berdampak merugikan terhadap lingkungan 

memiliki pedoman praktik tertulis praktik yang dapat diterima serta 

tersedia bagi para pengelola dan pengawas hutan. Pedoman-pedoman 

operasional tersebut harus memenuhi atau melampaui praktik pengel-

olaan terbaik nasional atau regional. [DIADAPTASI] 

Indikator 10.10.2 Organisasi* menerapkan pedoman yang dikembangkan terkait dengan 

indikator 10.10.1 selama perencanaan dan operasional. [DIT-

AMBAHKAN] 

Indikator 10.10.3 Kebijakan dan prosedur untuk rancangan dan pembangunan jalan baru 

mencakup norma-norma terkait dengan perlindungan sumber daya air 

menerapkan hal-hal sebagai berikut: 

1) perlintasan aliran air direncanakan sebelum operasi dimulai dan di-

petakan 

2) Jumlah perlintasan diupayakan seminimal mungkin 

3) Perlintasan berada pada sudut yang tepat terhadap aliran air 

4) Jalan dan jalur di dasar lembah diupayakan sejauh mungkin dari ali-

ran air 

5) Gorong-gorong dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 

menghalangi perpindahan biota air, meningkatkan kecepatan arus air 

atau membuat dasar sungai tidak sesuai untuk biota air. 

6) Struktur drainase tidak mengalir ke anak sungai alami. Apabila ini 

tidak dapat dihindari, dilakukan pemasangan bak pengendap lumpur 

yang dikosongkan secara teratur. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.10.4 Peta dan/atau rencana kerja dihasilkan dalam skala yang memung-

kinkan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pengelolaan dan 
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perlindungan sumber daya air dan tanah. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.10.5 Peta topografi dan sumber daya hutan disusun, sebelum pemanenan 

dan pembangunan jalan dilakukan, dengan skala yang memungkinkan 

untuk dilakukannya pengawasan yang efektif. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.10.6 Gangguan atau kerusakan pada sungai*, badan air*, tanah, spesies 

langka dan terancam*, habitat*, ekosistem* dan nilai lanskap* dicegah, 

dimitigasi dan diperbaiki tepat waktu*, serta aktivitas pengelolaan dimod-

ifikasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. [DIADOPSI] 

Kriteria 10.11 Organisasi* harus* mengelola aktivitas terkait pemanenan dan 

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu* sehingga nilai-nilai ling-

kungan* terjaga, limbah komersial dapat dikurangi, dan kerusakan ter-

hadap produk dan jasa lainnya dapat dihindari.  (C5.3 and C6.5 P&C 

V4) 

Indikator 10.11.1 Praktik pemanenan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu* 

dilakukan dengan menjaga nilai-nilai lingkungan* seperti yang tercantum 

dalam Kriteria* 6.1. [DIADOPSI] 

Indikator 10.11.2 Praktik pemanenan mengoptimalkan penggunaan produk hasil hutan* 

dan material yang layak diperdagangkan. [DIADOPSI] 

Indikator 10.11.3 Biomassa yang mati dan membusuk serta struktur hutan* dipertahankan 

untuk menjaga nilai-nilai lingkungan*. [DIADAPTASI] 

Indikator 10.11.4 Praktik pemanenan dan pemungutan dirancang untuk meminimalkan 

kerusakan pada tegakan tinggal dan anakan dan limbah kayu di tanah 

serta nilai lingkungan* lainnya. [DIADOPSI] 

Indikator 10.11.5 Teknik pemanenan dirancang untuk menghindari kerusakan pecah 

kayu, penurunan kualitas kayu dan kerusakan terhadap tegakan hutan 

dan sumber daya lainnya. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.11.6 Limbah yang dihasilkan dari operasional pemanenan termasuk pemba-

gian batang (triming) dan pemotongan ujung (bucking), pengolahan dan 

ekstraksi di lokasi diminimalisir, contohnya dengan menggunakan 

limbah tersebut untuk melindungi tanah atau jalan sarad. [DIT-

AMBAHKAN] 

Indikator 10.11.7 Kayu hasil panen dan/atau kayu olahan dan/atau produk lain yang di-

proses di lokasi diangkut dari hutan sebelum terjadi penurunan kualitas. 

[DITAMBAHKAN] 
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Kriteria 10.12 Organisasi* harus* menerapkan cara pembuangan limbah* yang ramah 

lingkungan. (C6.7 P&C V4) 

Indikator 10.12.1 Pengumpulan, pembersihan, pengangkutan dan pembuangan limbah* 

dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan agar nilai-nilai ling-

kungan* tetap terjaga seperti yang tercantum dalam Kriteria* 6.1 dan 

peraturan yang berlaku. [DIADOPSI] 

Indikator 10.12.2 Di area bengkel kerja (workshop) dipastikan bahwa tindakan-tindakan 

berikut diterapkan atau disediakan yaitu: 

1) Pengaman mesin; 

2) Pembuangan asap; 

3) Penerangan; 

4) Tempat penyimpanan limbah dan fasilitas untuk pembuangan di luar 

lokasi atau lubang pembuangan bahan bakar dan limbah lainnya 

dibangun di atas tinggi muka air yang tidak ditemukan limpasan air yang 

masuk maupun keluar; 

5) Area aman untuk pembuangan limbah padat. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.12.3 Semua limbah tempat penyimpanan bahan bakar seperti minyak, sarin-

gan oli/minyak, tabung bahan bakar dan bahan-bahan sejenis lainnya 

dikumpulkan kembali untuk proses pembuangan. [DITAMBAHKAN] 

Indikator 10.12.4 Organisasi memiliki sistem dokumentasi/catatan semua limbah yang 

masuk dan keluar sesuai peraturan nasional yang berlaku. [DIT-

AMBAHKAN] 

Indikator 10.12.5 Setiap pembakaran limbah padat non-organik atau organik di lokasi 

harus: 

1) memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; 

dan 

2) berlangsung di lokasi di mana dampak buruk kebakaran, kabut, asap 

dan abu dapat dicegah atau dikendalikan. [DITAMBAHKAN] 
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8. Lampiran-Lampiran Standar Pemangkuan Hutan 
 
Prinsip 1, Lampiran A: Daftar minimum hukum, peraturan serta kesepakatan, konvensi dan 
perjanjian internasional yang berlaku yang diratifikasi pemerintah 
 
1.  Hak hukum* untuk memanen 

1.1 Penguasaan* 
lahan dan hak 
pengelolaan 

Undang-undang yang mencakup hak penguasaan* lahan, termasuk 

hak adat* serta hak pengelolaan, yang termasuk penggunaan 

metode legal* dan sesuai untuk mendapatkan hak penguasaan* dan 

hak pengelolaan. Ini juga termasuk registrasi bisnis serta registrasi 

pajak yang legal*, termasuk izin-izin terkait yang didapatkan secara 

legal. 

 
UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Modal Dasar Perseroan Terbatas 

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi  

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan 

Keputusan Dirjen Administrasi Hukum No C-01.HT.01 01. Tahun 
2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan 
Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan Terbatas 

Permen Perdagangan No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Per-
men Perdagangan No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan 
Bagi Perusahaan Perdagangan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengu-
saha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

Permen Perdagangan No. 07 Tahun 2017 Perubahan Permen 
Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan   

UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2007 tentang Pen-
daftaran Perusahaan 

SK Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 
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Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, 
Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Se-
bagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.83 Ta-
hun 2016 Tentang Perhutanan Sosial 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

SK Menhut No 57 Tahun 1994 tentang Pedoman Penataan Batas 
Fungsi Hutan 

Untuk Kawasan Perum Perhutani, tidak boleh ada pengambilan kayu 
dari lahan yang sebelumnya ERFACHT dan/atau lahan partikulir (UU 
1, 1958) and/or conservation areas (SK Menhut 251, 1985) 

Panitia Tata Batas yang diberikan kewenangan sesuai dengan SK 
Menhut 32, 2001. 

Kawasan masyarakat yang secara fisik berada dalam batas Kawa-
san HPT, HTI atau Kawasan Perum Perhutani ditetapkan sebagai 
enklaf dan dikecualikan dari kegiatan Produksi kehutanan apapun 
(Juklak and Juknis Dirjen Intag No. 724/A/VII-2, 1945 

Zona hutan yang ditata antara tahun 1974 dan 1990 semestinya 
mengikuti ketentuan SK DirJen Kehutanan 85/Kpts/DJ/1/1974 

Zona hutan yang ditata antara tahun 1990 dan 1996 semestinya 
mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, dan SK Menhut 400, 
1990. 

Zona hutan yang ditata antara tahun 1997 dan February 2001 se-
mestinya mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, SK Menhut 
400, 1990, SK Menhut 634, 1996 dan SK Menhut 635, 1996. 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43 Tahun 2013tentang Pe-
nataan Batas Areal Kerja IzinPemanfaatan Hutan, Persetujuan Prin-
sip PenggunaanKawasan Hutan, Persetujuan Prinsip PelepasanKa-
wasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan padaKesatuan 
Pengelolaan Hutan dan Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus 

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. P.900 Tahun 1999 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi, Pengukuran 
Dan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Di Bidang Kehu-
tanan 

Keputusan Menteri Kehutanan no 3803 tahun 2012 tentang Peneta-
pan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Untuk 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38 Tahun 2016 
Tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64 Tahun 2011 Tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62 Tahun 
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2011Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai 
Jenis PadaIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan 
Tanaman Industri 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 
P.51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 
Produksi Yang Dapat Dikonversi 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2006 Tentang Peru-
bahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 246 Tahun 1996 Tentang 
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 1995 Ten-
tang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03 Tahun 2008 tentang De-
liniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Ta-
hun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri 

Permen Kehutanan No. P.35 Tahun 2007 tentang Hasil Hasil Hutan 
Bukan Kayu 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 Tahun 2008 tentang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam 
(IUPHHBKHA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi 

Permen Kehutanan No. P.54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pem-
berian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau 
Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara 

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pem-
anfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan 
Tanaman pada Hutan Produksi 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan 
Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.32 Tahun 
2015 tentang Hutan Hak 

Permenhut No. P.93 Year 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan 
Hutan 

Permenhut No P.62 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenhut No. 
P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU-
PA) 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 
angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang  Pen-
gujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013 

Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 



 Forest Stewardship Council® 
 
 

 

 52 

 

Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan 
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Ten-
tang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 

1.2 Izin konsesi Undang-undang yang mengatur prosedur untuk menerbitkan izin 

konsesi hutan*, termasuk penggunaan metode hukum* untuk 

mendapatkan izin konsesi. Suap, korupsi dan nepotisme adalah 

beberapa masalah yang secara khusus diketahui berkaitan dengan 

izin konsesi. 

 
Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian 
Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, 
atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 
2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan 
Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 
2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan 
Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaa-
tan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 

Permen Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro 
Pemantapan Kawasan Hutan 

1.3 Rencana 
Pengelolaan dan 
Pemanenan 

Persyaratan legal* nasional atau sub-nasional untuk Perencanaan 

Pengelolaan, termasuk melakukan inventarisasi hutan*, memiliki 

rencana pengelolaan* hutan* serta perencanaan dan pemantauan 

terkait, penilaian dampak, konsultasi dengan entitas lain, serta 

persetujuan dari pihak berwenang yang kompeten secara hukum*. 

 
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan 
Hutan 

Permen Kehutanan No. P.3 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan 
Hutan Tanaman Rakyat 

Permen Kehutanan No. P.56 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Dan Restorasi 
Ekosistem 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2013 tentang Peru-
bahan Peraturan Menteri Kehutanan P.29 Tahun 2010 Tentang 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam 
HTI Sagu 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.66 Tahun 2014 Tentang Inven-
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tarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pem-
anfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pera-
turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hu-
tan 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65 Ta-
hun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan 
NoP.11 Tahun 2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo. P.30 Tahun 
2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan 
Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 
Hutan Tanaman Industri 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo. P.33 Tahun 
2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan 
Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
dalam Hutan Alam 

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial 

Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 
pada Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi 

1.4 Izin Pema-
nenan 

Hukum dan regulasi nasional atau sub-nasional yang mengatur 

prosedur untuk menerbitkan izin pemanenan atau dokumen legal* 

lainnya yang diwajibkan untuk kerja penebangan tertentu. Ini terma-

suk penggunaan metode hukum* untuk mendapatkan izin tersebut. 

Korupsi adalah masalah yang diketahui luas berkaitan dengan pen-

erbitan izin pemanenan. 

 
Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian 
Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, 
atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 
2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan 
Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, 
Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indo-
nesia Nomor P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, 
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Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana 
Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi 
Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemamanfaatan Hutan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 
2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan 
Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaa-
tan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 

Permen Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro 
Pemantapan Kawasan Hutan 

2. Pajak dan Biaya 
2.1 Pembayaran 
Royalti dan Biaya 
Pemanenan 

Undang-undang yang mencakup pembayaran semua biaya spesifik 

pemanenan hutan* yang diwajibkan hukum, seperti royalti, pungutan 

tegakan dan biaya berbasis volume lainnya. Ini termasuk pem-

bayaran biaya-biaya yang didasarkan pada klasifikasi kuantitas, 

kualitas dan spesies yang tepat. Klasifikasi produk hutan* yang tidak 

tepat merupakan masalah yang diketahui luas sering muncul bersa-

ma penyuapan para pejabat yang bertanggung jawab atas 

pengaturan klasifikasi tersebut. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Kehutanan 

Permenhut No. P.12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengenaan, 
Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Pada Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indo-
nesia Nomor P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana 
Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi 
Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemamanfaatan Hutan 

2.2 Pajak Per-
tambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan 
Lainnya 

Undang-undang yang mencakup berbagai tipe pajak penjualan yang 

berlaku terhadap material yang dijual, termasuk penjualan material 

sebagai hutan* tumbuh (penjualan cadangan tegakan/standing 

stock). 

 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 
No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah 
Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 ten-
tang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Ba-
rang Mewah 
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Peraturan Dirjen Pajak 36 Tahun 2011 Tentang Pengenaan Pajak 
Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan 

2.3 Pajak Pendapa-
tan dan Laba 

Undang-undang yang mencakup pajak pendapatan dan laba terkait 

keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk hutan* dan ak-

tivitas pemanenan. Kategori ini juga berhubungan dengan pendapa-

tan dari penjualan kayu serta tidak termasuk pajak-pajak lain yang 

biasanya berlaku bagi perusahaan dan tidak terkait dengan pem-

bayaran gaji. 

 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan   

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2009 
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Penga-
lihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat 
(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Di-
peroleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di In-
donesia 

3. Aktivitas Pemanenan Pohon 
3.1 Peraturan 
Pemanenan Pohon 

Persyaratan hukum* apapun untuk teknik dan teknologi pemanenan 

termasuk tebang pilih regenerasi penaung, tebang habis, 

pengangkutan kayu dari tempat penebangan, batasan musim, dsb. 

Pada umumnya ini termasuk peraturan terhadap luas area pene-

bangan, usia dan/atau diameter minimum untuk aktivitas pene-

bangan, serta elemen-elemen yang harus* dipertahankan saat 

penebangan, dsb. Pembuatan jalur peluncuran atau penarikan kayu, 

pembangunan jalan, sistem drainase dan jembatan, dsb., juga ha-

rus* dipertimbangkan, begitu juga dengan perencanaan dan peman-

tauan aktivitas pemanenan. Tata laksana praktik pemanenan yang 

mengikat secara hukum manapun harus* dipertimbangkan. 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: 
SK.432 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan 
Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang be-
rasal dari IUPHHK-HA/HPH di setiap provinsi se-Indonesia 

3.2 Lokasi dan 
Spesies yang Dilin-
dungi 

Pakta, hukum dan peraturan internasional, nasional dan subnasional 

yang terkait dengan area yang dilindungi, pemanfaatan dan aktivitas 

hutan* yang diperbolehkan, dan/atau spesies langka, terancam atau 

terancam punah, termasuk habitat* dan habitat* potensial mereka. 

 
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
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Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan 
Hutan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sum-
berdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan Dan Satwa 

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang : Convention On 
International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora 

Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 Tentang Pem-
anfaatan dan Peredaran Kayu Ramin 

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut 

3.3. Persyaratan 
Lingkungan 

Hukum dan regulasi nasional dan sub-nasional terkait identifikasi 

dan/atau perlindungan* nilai-nilai lingkungan*, termasuk namun tidak 

terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan atau terdampak 

oleh pemanenan, tingkat kerusakan tanah yang diperbolehkan, 

pembuatan zona penyangga (contohnya di sepanjang aliran air, area 

terbuka dan daerah pembiakan), perawatan pohon yang dikecuali-

kan dari penebangan di tempat penebangan, pembatasan musim 

waktu pemanenan, persyaratan lingkungan untuk mesin-mesin yang 

digunakan di hutan*, penggunaan pestisida* dan bahan kimia lain, 

konservasi* keanekaragaman hayati, kualitas air, perlindungan* dan 

restorasi* kualitas air, pengoperasian peralatan rekreasi, pengem-

bangan infrastruktur* non-hutan, eksplorasi dan ekstraksi mineral, 

dsb. 

 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 

Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.102 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 
Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha 
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan 
Hidup 

3.4 Kesehatan dan 
keselamatan 

Perlengkapan perlindungan* pribadi yang diwajibkan oleh hukum 

untuk individu yang terlibat dalam aktivitas pemanenan, pelaksanaan 

praktik pengangkutan dan penebangan yang aman, pembuatan 

zona perlindungan* di sekitar lokasi panen, persyaratan kesela-

matan untuk mesin yang digunakan, dan persyaratan keselamatan 

yang diwajibkan oleh hukum terkait penggunaan bahan kimia. Per-

syaratan kesehatan dan keselamatan yang harus* dianggap relevan 
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dengan operasi di hutan* (bukan kerja kantor, atau aktivitas lain 

yang tidak terlalu berhubungan dengan operasi di hutan* yang 

sebenarnya). 

 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi No. 
Per.01 Tahun 1978 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 
Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03 Tahun 1998 Tentang 
Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.15 Ta-
hun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tem-
pat Kerja 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan 
Ketenagakerjaan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.  Per.09 Ta-
hun 2010 Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan 
Angkut 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02 
Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam 
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01 Ta-
hun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03 
Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.08 Ta-
hun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri 

PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Kesela-
matan Dan Kesehatan Kerja 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 Tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian,Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima 
Upah 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja 

3.5 Pekerjaan yang 
legal* 

Persyaratan legal* untuk perekrutan personel yang terlibat dalam 

aktivitas pemanenan termasuk persyaratan untuk kontrak dan izin 

kerja, persyaratan untuk asuransi wajib, persyaratan untuk sertifikat 

kompetensi dan persyaratan pelatihan lainnya, serta pembayaran 

pajak penghasilan dan sosial yang ditahan pemberi kerja. Juga 
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mencakup kepatuhan terhadap usia kerja minimum dan usia mini-

mum bagi personel yang terlibat dalam kerja berbahaya, undang-

undang yang menentang kerja wajib dan kerja paksa, serta diskrimi-

nasi dan kebebasan berserikat. 

 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 

Undang – Undang no. 19 tahun 1999 mengenai pengesahan kon-
vensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa  

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 
2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 
2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02 Tahun 1993 Tentang 
Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Pe-
serta Peraturan Dana Pensiun 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Pera-
turan Istirahat Buruh 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : PER -03 Tahun 1996 
tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan 
Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan 
Swasta 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 
2004 Tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 
2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur 

Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional  

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi No. 224 Tahun 
2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Peker-
ja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecel-
akaan Kerja 

Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07 
Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Penda-
patan Non Upah 

UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja 
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.  Kep.48 
Tahun 2004 Tentang  Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Pera-
turan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian 
Kerja Bersama 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Em-
ployment And Occupation 

UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak  

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP. 235 Tahun 
2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan 
Kesehatan, Keselamatan Dan Moral Anak  

Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 
No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan 
Bekerja 

Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 
No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 

UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 
105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo 
Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate 
Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour 
(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) 

Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Kon-
vensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan 
Hak Untuk Berorganisasi 

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Diabilitas. 
4. Hak pihak ketiga 
4.1 Hak adat* Undang-undang yang mengatur hak adat* yang berkaitan dengan 

aktivitas pemanenan hutan*, termasuk persyaratan yang mengatur 

pembagian keuntungan dan hak-hak adat. 

 
TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU-
PA)  

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup 

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan 
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UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Pa-
pua 

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah 
Yogyakarta 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 
angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang  Pen-
gujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013 

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan 
Komunitas Adat Terpencil 

Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah 
Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat 
Hukum Adat 

Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 

Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan 
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

4.2 Persetujuan 
Atas Dasar Infor-
masi Awal Tanpa 
Paksaan* 

Undang-undang mencakup “persetujuan atas dasar informasi awal 

tanpa paksaan” sehubungan dengan peralihan hak pengelolaan 

hutan* dan hak adat* kepada Organisasi* yang bertanggung jawab 

terhadap operasi pemanenan. 

 
TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam 

UU No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan International Cove-
nant on Economic and Cultural Rights 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup 

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
4.3 Hak Masyara-
kat Adat* 

Undang-undang yang mengatur hak-hak Masyarakat Adat* sejauh 

hal tersebut berkaitan dengan aktvitas kehutanan. Aspek yang 

mungkin perlu dipertimbangkan adalah kepemilikan lahan*, dan hak 

untuk menggunakan sumber yang terkait dengan hutan* tertentu dan 

melakukan aktivitas tradisional, yang mungkin melibatkan lahan 

hutan*. 

 
TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU-
PA)  



 Forest Stewardship Council® 
 
 

 

 61 

 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup 

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Pa-
pua 

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah 
Yogyakarta 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 
angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang  Pen-
gujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013 

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan 
Komunitas Adat Terpencil 

Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah 
Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat 
Hukum Adat 

Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 

Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan 
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

5. Perdagangan dan pengangkutan 

CATATAN :  Bagian ini mencakup persyaratan untuk operasi pengelolaan hutan* serta 

pengolahan dan perdagangan. 

5.1 Klasifikasi spe-
sies, kuantitas, 
kualitas 

Undang-undang mengatur bagaimana material yang dipanen diklas-

ifikasikan menurut spesies, volume dan kualitas yang berkaitan 

dengan perdagangan dan pengangkutan. Pengklasifikasian material 

yang ditebang secara tidak benar merupakan metode yang sudah 

diketahui luas digunakan untuk mengurangi atau menghindari pem-

bayaran biaya dan pajak yang diwajibkan oleh hukum. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Kehutanan 
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Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 Tahun 2003 Tentang 
Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehu-
tanan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan 
Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indo-
nesia Nomor P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43  Tahun 2015 
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan 
Alam 

Permen Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara 

5.2 Perdagangan 
dan pengangkutan 

Semua izin perdagangan dan pengangkutan yang diwajibkan harus* 

ada begitu juga dengan dokumen pengangkutan yang diwajibkan 

oleh hukum yang menyertai pengangkutan kayu dari operasi hutan*. 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.85 
Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya 
Yang Berasal Dari Hutan Hak 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan 
Produksi 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indo-
nesia Nomor P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43  Tahun 2015 
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan 
Alam 

Permen Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara 

Keputusan Menteri Perindustrian Dan PerdaganganNo. 68 Tahun 
2003Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 

5.3 Penentuan 
harga pengangku-
tan dan 
perdagangan luar 
negeri 

Undang-undang yang mengatur perdagangan luar negeri. 

Perdagangan luar negeri dengan perusahaan terkait yang termasuk 

dalam surga pajak (tax heaven), bersama penerapan harga 

pengangkutan buatan merupakan cara yang banyak digunakan un-

tuk menghindari pembayaran biaya dan pajak yang ditetapkan oleh 

hukum pada negara tempat pemanenan dan dianggap menjadi 

sumber dana yang penting dan dapat digunakan untuk pembayaran 

suap ke personel dan operasi hutan* yang terlibat dalam operasi 

pemanenan. Banyak negara telah menetapkan undang-undang yang 

mengatur penetapan harga pengangkutan dan perdagangan luar 

negeri. Harus* diketahui bahwa hanya penentuan harga pengangku-
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tan dan perdagangan luar negeri, sejauh hal ini dilarang oleh hukum 

di negara tersebut, yang dapat dimasukkan di sini. 

 
Permen Perdagangan No. 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga 
Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang 
dikenakan Bea Keluar 

Permen Keuangan No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen 
Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan O Leh Wajib 
Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang 
Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 
2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-23 Tahun 2009 Tentang Peru-
bahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-
523 Tahun 2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, 
Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh In-
dustri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, 
Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan Atas Pembelian Bahan-
Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang 
Pengumpul 

5.4 Peraturan adat Aturan adat yang mencakup bidang-bidang seperti klasifikasi produk 

dan lisensi ekspor/impor (kode, kuantitas, kualitas dan spesies). 

 
Permen Perdagangan No. 89 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ek-
spor Produk Industri Kehutanan 

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02 Tahun 2007 Ten-
tang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ek-
spor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor 

5.5 CITES Izin CITES (Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-

Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar, yang juga dikenal sebagai Kon-

vensi Washington). 

 
Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pem-
anfaatan dan Peredaran Kayu Ramin 

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Convention On 
International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2013 tentang Ke-
tentuan Expor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilin-
dungi Undang-undang dan Termasuk dalam Daftar CITES 

6. Uji tuntas/uji perawatan 
6.1 Uji tuntas/uji 
perawatan 

Undang-undang yang mewajibkan prosedur uji perawatan/uji tuntas, 

termasuk, misalnya, sistem uji perawatan/uji tuntas, kewajiban 

menyatakan, dan/atau penyimpanan dokumen perdagangan, dll. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 



 Forest Stewardship Council® 
 
 

 

 64 

 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas 
(Due Diligence), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Im-
por Produk Kehutanan 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 
P.14 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan 
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 

7. Jasa Ekosistem 
 Undang-undang yang mencakup hak jasa ekosistem*, termasuk hak 

adat* serta hak pengelolaan yang meliputi penggunaan metode-

metode hukum* untuk membuat klaim dan memperoleh keuntungan 

dan hak pengelolaan yang terkait dengan jasa ekosistem*. Pera-

turan dan hukum nasional dan subnasional yang terkait dengan 

identifikasi, perlindungan dan pembayaran jasa ekosistem*.  Juga 

termasuk registrasi legal* bisnis dan pajak, termasuk lisensi yang 

diwajibkan oleh hukum* dan terkait untuk eksploitasi, pembayaran, 

dan klaim yang terkait dengan jasa ekosistem* (termasuk pari-

wisata). 

 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Pera-
turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hu-
tan 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22 Tahun 2012 Tentang Pe-
doman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam 
Pada Hutan Lindung 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11 Tahun 2013 Tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 Tahun 2009 
Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan 
/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lin-
dung 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46 Ta-
hun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada 
Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata 
Alam 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ka-
wasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (termasuk ka-
wasan ekosistem esensial) 
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Prinsip 2 Lampiran B1: Persyaratan pelatihan untuk pekerja* 
 
Pekerja* harus* dapat: 

1) Melaksanakan aktivitas hutan* untuk mematuhi persyaratan hukum* yang berlaku 

(Kriteria* 1.5); 

2) Memahami isi, makna dan penerapan delapan Konvensi Buruh Inti ILO (Kriteria* 2.1); 

3) Mengenali dan melaporkan kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender 

(Kriteria* 2.2); 

4) Menangani dan membuang zat-zat berbahaya dengan cermat untuk memastikan 

bahwa penggunaannya tidak menimbulkan risiko* kesehatan (Kriteria* 2.3); 

5) Melaksanakan tanggung jawab mereka untuk pekerjaan yang sangat berbahaya atau 

pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab khusus (Kriteria* 2.5);   

6) Mengidentifikasi dalam hal apa Masyarakat Adat* memiliki hak hukum*dan hak adat* 

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan (Kriteria* 3.2); 

7) Mengidentifikasi dan menerapkan elemen-elemen yang dapat diterapkan dari 

Konvensi ILO dan UNDRIP 169 (Kriteria* 3.4); 

8) Mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, 

agama atau spiritual khusus bagi Masyarakat Adat* dan menerapkan langkah-

langkah yang diperlukan untuk melindunginya sebelum dimulainya aktivitas 

pengelolaan hutan* untuk menghindari dampak negatif (Kriteria* 3.5 dan Kriteria* 

4.7); 

9) Mengidentifikasi dalam hal apa masyarakat setempat* memiliki hak hukum* dan hak 

adat* yang terkait dengan aktivitas pengelolaan (Kriteria* 4.2); 

10) Melaksanakan penilaian dampak lingkungan*, sosial dan ekonomi dan 

mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang tepat (Kriteria* 4.5); 

11) Menerapkan aktivitas terkait pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem* 

yang telah dinyatakan (Kriteria* 5.1); jika menggunakan Klaim Jasa Lingkungan FSC 

12) Menangani, menggunakan dan menyimpan pestisida* (Kriteria* 10.7); dan 

13) Menerapkan prosedur pembersihan tumpahan material limbah* (Kriteria* 10.12). 

Prinsip 2, Lampiran B2:  Persyaratan kamp untuk pekerja *.  
Wilayah kamp secara umum dan lokasi-lokasi spesifik dari semua fasilitas terkait ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga tersedia drainase alami yang baik. 

1) Drainase yang berasal dari kamp tidak mencemari persediaan air manapun. 

2) Peralatan dan barang-barang lain disimpan dan/atau ditutup untuk mencegah 

perkembangbiakan nyamuk dan hama pengganggu lainnya. 

3) Tempat tinggal dan area umum dirancang sedemikian rupa sehingga: 

i. perabotan, peralatan, tempat tidur, barang pribadi dan barang-barang lainnya 

tetap kering; dan 

ii. permukaan dapat dijaga kebersihannya dan disterilkan. 

4) Tersedia pasokan air baku yang memadai untuk keperluan makan dan minum. 

5) Air minum bebas dari organisme patogenik (penyebab penyakit) dengan cara: 

i. direbus dalam waktu yang cukup; 

ii. dipasok dari sistem penyediaan air minum; atau 
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iii. diberi perlakuan dengan metode yang telah disahkan secara tertulis oleh 

pihak yang kompeten. 

6) Dapur atau area penyiapan makanan disediakan dan dibangun sedemikian rupa 

untuk mencegah masuknya serangga dan kutu serta mudah dibersihkan dan 

disanitasi. 

7) Tempat cuci tangan beserta air, sabun dan handuk bersih disediakan di tempat yang 

mudah dijangkau oleh orang yang menyiapkan makanan di dapur. 

8) Peralatan makan atau minum dibersihkan dengan cermat dan disanitasi setelah 

digunakan berkali-kali. Tempat minum pribadi harus dibersihkan setiap hari. 

9) Tersedia ruang makan dengan luas memadai dan dijaga agar tetap bersih dan 

tersanitasi. 

10) Seluruh persediaan makanan tidak ditaruh/disimpan di atas lantai dan terlindungi dari 

kotoran dan kontaminan. 

11) Makanan sehat dalam jumlah yang cukup disediakan untuk personil dan penghuni 

kamp. 

12) Kamp memiliki ruang untuk pertolongan pertama khusus yang digunakan semata-

mata untuk tujuan pertolongan pertama dan/atau perawatan kesehatan. 

13) Kamp setidaknya memiliki satu petugas pertolongan pertama yang memenuhi syarat 

yang bertugas setiap saat ketika operasi kehutanan sedang berlangsung. 

14) Akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis diawasi. 

15) Terdapat metode komunikasi di antara setidaknya satu personil yang ditempatkan di 

kamp dan di setiap lokasi kerja yang aktif. 

16) Organisasi* menyediakan tempat mandi tertutup yang tidak tembus pandang untuk 

memastikan bahwa personil dan penghuni kamp dapat dengan leluasa menjaga 

kebersihan pribadi.  

17) Toilet (WC) dibangun dan ditempatkan di lokasi yang baik, dan dipelihara kebersihan 

dan tersanitasi: 

Tabel A. Tabel Ringkasan Standar Kamp 

Jumlah personil di kamp yang akomodasinya disediakan di 

kamp. (dari/sampai dengan dan termasuk) 

Jumlah WC Jumlah tempat 

mandi 

1 – 7 1 1 

8 – 15 2 2 

16 – 30 3 3 

31 – 45 4 4 

46 – 60 6 5 

61 – 75 7 6 

76 – 90 9 7 

91 – 120 12 8 

                  Untuk setiap 20 personil tambahan di atas 120, tambahkan 1 WC dan 1 tempat mandi                                                                                          

Diadaptasi dari: Kementerian Kehutanan British Columbia “Standar Kamp Kontrak Silvikultur” 
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Prinsip 6, Lampiran C: Diagram Konseptual Jaringan Area Konservasi  
 

Tingkat Unit 

Pengelolaan* 

Intensitas* Pengelolaan 

Sangat Alami    Kehutanan Intensif 

Tingkat lanskap* 

 

 

Besar 

 

 

Skala* Unit 

Pengelolaan* 

 

 

 

 

Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

Sedikit Area 

Perlindungan* 

 

Status 

Ekosistem*/Nilai 

dalam Lanskap* 

 

 

Banyak Kawasan 

Lindung* 

 
 
Diagram ini menunjukkan bagaimana area Unit Pengelolaan* yang menjadi bagian Jaringan 

Area Konservasi* pada umumnya diharapkan agar meningkat dari luas minimum 10%, inten-

sitas* pengelolaan, dan/atau status dan nilai ekosistem* di tingkat lanskap* pada setiap ke-

naikan. Panah dan arah mereka mewakili berbagai kenaikan tersebut. 

Kolom di ujung kanan yang berjudul ‘Status/Nilai Ekosistem* di Lanskap*’ menunjukkan se-

jauh mana ekosistem asli* dilindungi di tingkat lanskap* sekaligus persyaratan relatif untuk 

perlindungan lebih jauh di dalam Unit Pengelolaan*. 

Kolom di ujung kiri yang berjudul ‘Area Unit Pengelolaan* menunjukkan bahwa setiap kali 

area Unit Pengelolaan* meningkat, Unit Pengelolaan* itu sendiri akan berada di tingkat lan-

skap* dan karenanya diharapkan untuk memiliki Jaringan Area Konservasi* yang memuat 

contoh-contoh fungsional dari semua ekosistem* yang muncul secara alami di lanskap* ter-

sebut.  
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Prinsip 7 Lampiran D: Elemen-elemen Rencana Pengelolaan* 

Semua komponen dalam Annex D1 berlaku juga untuk rencana pengelolaan SLIMF 

sesuai dengan skala, intensitas dan risiko.   

1) Hasil penilaian, termasuk:  

i. Nilai lingkungan* (air, ikan, satwa liar, tanah) dan sumber daya alam (pohon, air, 

satwa liar), seperti yang tercantum dalam Prinsip* 6 dan Prinsip* 9;  

ii. Kondisi dan sumber daya budaya serta sosial ekonomi, seperti yang tercantum 

dalam Prinsip* 6, Prinsip* 2 hingga Prinsip* 5 dan Prinsip* 9; 

iii. Lanskap Hutan Utuh* * dan kawasan inti*, yang teridentifikasi di Prinsip 9;" 

iv. Wilayah Adat*, yang teridentifikasi bersama para pemangku kepentingan yang 

terkena dampak * di Prinsip * 3 & Prinsip* 9;  

v. Risiko lingkungan dan sosial utama di area tersebut, seperti yang tercantum da-

lam Prinsip* 6, Prinsip* 2 hingga Prinsip* 5 dan Prinsip* 9; dan  

vi. Pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem* yang dituntut oleh klaim 

promosi yang muncul, seperti yang tercantum dalam Kriteria* 5.1. 

 

2) Program dan aktivitas mengenai: 

i. Hak pekerja*, kesehatan dan keselamatan kerja, kesetaraan gender*, seperti 

yang tercantum dalam Prinsip* 2;  

ii. Masyarakat Adat*, hubungan masyarakat, pengembangan sosial dan ekonomi 

setempat, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 3, Prinsip* 4 dan Prinsip* 5; 

iii. Keterlibatan* pemangku kepentingan*, dan penyelesaian perselisihan* dan kelu-

han, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 1, Prinsip* 2 dan Prinsip* 7;  

iv. Lini waktu dan aktivitas pengelolaan yang direncanakan, sistem silvikultur yang 

digunakan, perangkat dan metode pemanenan umum, seperti yang tercantum 

dalam Prinsip* 10;  

v. Dasar untuk tingkat pemanenan kayu* dan sumber daya alam lainnya, seperti 

yang tercantum dalam Prinsip* 5. 

 

3) Tindakan-tindakan untuk melakukan konservasi* dan/atau pemulihan*:  

i. Spesies langka dan terancam* dan habitat*; 

ii. Badan air* dan daeerah riparian*;  

iii. Konektivitas* landskap*, termasuk koridor satwa liar;  

iv. Jasa ekosistem* yang dinyatakan, seperti yang tercantum dalam Kriteria* 5.1;  

v. Area Contoh Keterwakilan*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 6; dan  
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vi. Nilai Konservasi Tinggi*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 9. 

 

4) Tindakan-tindakan untuk menilai, mencegah dan mengurangi dampak negatif aktivitas 

pengelolaan terhadap: 

i. Nilai lingkungan*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 6 dan Prinsip* 9;  

ii. Jasa ekosistem* yang dinyatakan, seperti yang tercantum dalam Kriteria* 5.1;  

iii. Nilai Sosial dan Wilayah Adat*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 2 hingga 

Prinsip* 5 dan Prinsip* 9.  

iv. Lanskap Hutan Utuh* dan Kawasan inti*, yang teridentifikasi di Prinsip* 9 

 

5) Deskripsi program pemantauan, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 8, termasuk:  

i. Pertumbuhan dan hasil, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 5;  

ii. Jasa ekosistem* yang dinyatakan, seperti yang tercantum dalam Kriteria* 5.1;  

iii. Nilai lingkungan*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 6;  

iv. Dampak operasional, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 10;  

v. Nilai Konservasi Tinggi*, seperti yang tercantum dalam Prinsip* 9;  

vi. Sistem pemantauan berdasarkan keterlibatan* pemangku kepentingan yang di-

rencanakan atau yang sedang dilaksanakan, seperti yang tercantum dalam Prin-

sip* 2 hingga Prinsip* 5 dan Prinsip* 7;  

vii. Peta yang menjelaskan sumber daya alam dan zona pemanfaatan lahan dalam 

Unit Pengelolaan*.  

viii. Deskripsi dari metodologi penilaian dan pemantauan* atas opsi/pilihan perkem-

bangan dan penggunaan lahan dalam kawasan Lanskap Hutan Utuh* dan kawa-

san inti* termasuk efektivitas penerapan pendekatan kehati-hatian*.  

ix. Deskripsi dari metodologi penilaian dan pemantauan * atas opsi/pilihan perkem-

bangan dan penggunaan lahan dalam kawasan Wilayah Adat* termasuk efektivi-

tas penerapan pendekatan kehati-hatian*; dan  

x. Peta Global Forest Watch, atau peta nasional atau regional yang lebih akurat, 

yang menggambarkan sumberdaya alam dan zonasi guna lahan pada Unit 

Pengelolaan*, termasuk Kawasan inti* dari Lanskap Hutan Utuh* 
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Prinsip 8, Lampiran E: Persyaratan Pemantauan  
BAGIAN A, ini hanya berlaku pada operasi besar: 

1) Pemantauan* di 8.2.1 cukup memadai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak 

lingkungan dari aktivitas pengelolaan, termasuk bila berlaku: 

i. Hasil aktivitas regenerasi (Kriteria* 10.1); 

ii. Penggunaan spesies yang beradaptasi dengan baik secara ekologis untuk 
keperluan regenerasi (Kriteria* 10.2); 

iii. Sifat invasif atau dampak merugikan lainnya yang berhubungan dengan spe-
sies asing* di dalam dan di luar Unit Pengelolaan* (Kriteria* 10.3); 

iv. Penggunaan organisme hasil rekayasa genetik* untuk memastikan bahwa 
mereka tidak digunakan (Kriteria* 10.4); 

v. Hasil aktivitas silvikultur (Kriteria* 10.5); 

vi. Dampak merugikan pupuk* terhadap nilai lingkungan (Kriteria* 10.6); 

vii. Dampak merugikan penggunaan pestisida* (Kriteria* 10.7); 

viii. Dampak merugikan penggunaan agen kendali biologis* (Kriteria* 10.8); 

ix. Dampak dari bahaya alami* (Kriteria* 10.9); 

x. Dampak dari perkembangan infrastruktur, aktivitas pengangkutan dan sil-
vikultur terhadap spesies langka dan terancam*, habitat*, ekosistem*, nilai 
lanskap*, air dan tanah (Kriteria* 10.10); 

xi. Dampak dari pemanenan dan ekstraksi kayu terhadap hasil hutan bukan 
kayu*, nilai lingkungan*, limbah kayu komersial serta produk dan jasa lainnya 
(Kriteria* 10.11); dan 

xii. Pembuangan limbah* yang ramah lingkungan (Kriteria* 10.12) 
 
 
2) Pemantauan* di 8.2.1 cukup memadai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak 

sosial dari aktivitas pengelolaan, termasuk bila berlaku: 

i. Bukti adanya aktivitas ilegal atau tidak sah (Kriteria* 1.4); 

ii. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku*, hukum setempat*dan kesepaka-
tan internasional yang diratifikasi* serta panduan wajib* wajib. (Kriteria* 1.5); 

iii. Penyelesaian perselisihan* dan keluhan (Kriteria* 1.6, Kriteria* 2.6, Kriteria* 
4.6); 

iv. Program dan aktivitas yang berhubungan dengan hak pekerja* (Kriteria* 2.1); 

v. Persamaan gender*, pelecehan seksual dan diskriminasi gender (Kriteria* 
2.2); 

vi. Program dan aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan dan kesela-
matan kerja (Kriteria* 2.3); 

vii. Pembayaran gaji (Kriteria* 2.4); 

viii. Pelatihan pekerja* (Kriteria* 2.5); 
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ix. Apabila pestisida* digunakan, kesehatan para karyawan yang terpapar pes-
tisida* (Kriteria* 2.5 dan Kriteria* 10.7); 

x. Mengidentifikasi Masyarakat Adat* dan masyarakat setempat* yang memiliki 
hak hukum* dan hak adat* (Kriteria*3.1 dan Kriteria*4.1.); 

xi. Implementasi penuh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengikat* 
(Kriteria* 3.2 dan Kriteria* 4.2); 

xii. Masyarakat Adat* dan hubungan masyarakat (Kriteria* 3.2, Kriteria*3.3 dan 
Kriteria* 4.2.); 

xiii. Perlindungan* lokasi yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, 
agama atau spiritual khusus untuk Masyarakat Adat* dan masyarakat setem-
pat* (Kriteria*3.5 dan Kriteria*4.7.); 

xiv. Keberadaan wilayah adat* dan nilai-nilai signifikan bagi masyarakat adat* 
(Kriteria*3.1, Kriteria* 3.5) 

xv. Penggunaan pengetahuan tradisional* dan kekayaan intelektual* (Kriteria*3.6 
dan Kriteria*4.8.); 

xvi. Ekonomi setempat dan perkembangan sosial (Kriteria* 4.2, Kriteria* 4.3, 
Kriteria* 4.4, Kriteria* 4.5); 

xvii. Produksi berbagai manfaat dan/atau produk (Kriteria* 5.1); 

xviii. Pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem* (Kriteria* 5.1); 

xix. Aktivitas untuk memelihara atau meningkatkan jasa ekosistem* (Kriteria* 5.1); 

xx. Perbandingan antara rencana dan realisasi tahunan pemanenan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu* (Kriteria* 5.2); 

xxi. Penggunaan fasilitas pengolahan setempat, jasa setempat dan pabrik bernilai 
tambah setempat (Kriteria* 5.4); 

xxii. Keberlangsungan ekonomi* jangka panjang* (Kriteria* 5.5); dan 

xxiii. Nilai Konservasi Tinggi* 5 dan 6 yang diidentifikasi dalam Kriteria* 9.1. 
 
 

2) Prosedur pemantauan di 8.2.2 cukup memadai untuk mengidentifikasi dan menjelas-

kan perubahan pada kondisi lingkungan hidup, termasuk bila berlaku: 

i. Pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem* (Kriteria* 5.2) (pada 
saat Organisasi* membuat klaim promosi FSC mengenai penyediaan jasa 
ekosistem*, atau menerima pembayaran untuk penyediaan jasa ekosistem*); 

ii. Nilai lingkungan* dan fungsi ekosistem* termasuk penyerapan dan penyim-
panan karbon (Kriteria* 6.1); termasuk efektifitas tindakan yang diidentifikasi 
dan diimplementasikan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki 
dampak negatif terhadap Nilai lingkungan* (Kriteria* 6.3); 

iii. Spesies langka dan terancam*, serta efektifitas tindakan yang diimplementa-
sikan untuk melindungi mereka dan habitat* mereka (Kriteria* 6.4); 

iv. Areal-areal contoh keterwakilan* dan efektifitas tindakan yang diimplementa-
sikan untuk melestarikan* dan/atau memulihkan* mereka (Kriteria* 6.5); 

v. Spesies asli* dan keanekaragaman biologis* yang muncul secara alami serta 
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efektifitas tindakan yang diimplementasikan untuk melestarikan* dan/atau 
memulihkan* mereka (Kriteria* 6.6); 

vi. Anak sungai, badan air*, kuantitas dan kualitas air serta efektifitas tindakan 
yang diimplementasikan untuk melestarikan* dan/atau memulihkan* mereka 
(Kriteria* 6.7); 

vii. Nilai lanskap* dan efektifitas tindakan yang diimplementasikan untuk me-
lestarikan* dan/atau memulihkan* mereka (Kriteria* 6.8); 

viii. Konversi hutan alam* menjadi hutan tanaman* atau konversi menjadi lahan 
bukan hutan* (Kriteria* 6.9); 

ix. Status hutan tanaman* yang didirikan setelah tahun 1994 (Kriteria* 6.10); dan 

x. Nilai Konservasi Tinggi*1 hingga 4 yang diidentifikasikan dalam Kriteria* 9.1 
serta efektifitas tindakan yang diimplementasikan untuk melestarikan 
dan/atau meningkatkan* Nilai-nilai konservasi tinggi*. 

 
BAGIAN B, ini hanya berlaku untuk operasi SLIMF: 
 
1) Pemantauan* dalam 8.2.1 sudah memadai untuk mengidentifikasi dan menggambarkan 

dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan, termasuk bila memungkinkan: 

i. tingkat keinvasifan atau dampak buruk lainnya yang terkait dengan spesies 

asing* di dalam dan di luar Unit Pengelolaan* (Kriteria* 10.3); 

ii. Hasil kegiatan silvikultur (Kriteria* 10.5); 

iii. Dampak buruk terhadap Nilai Lingkungan* dari pupuk* (Kriteria* 10.6); 

iv. Dampak buruk dari penggunaan pestisida* (Kriteria* 10.7); 

v. Dampak dari bahaya alam* (Kriteria* 10.9);  

vi. Dampak pemanenan dan ekstraksi kayu terhadap hasil hutan bukan kayu*, 

Nilai Lingkungan*, limbah* kayu yang dapat diperdagangkan dan produk dan 

jasa lainnya (Kriteria* 10.11);  

 

2) Pemantauan* dalam 8.2.1 sudah memadai untuk mengidentifikasi dan menggambarkan 

dampak sosial dari aktivitas pengelolaan, termasuk bila memungkinkan: 

i. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku*, hukum setempat*, konvensi inter-

nasional yang telah diratifikasi*dan panduan wajibpanduan wajib* (Kriteria* 

1.5); 

ii. Resolusi perselisihan* dan keluhan (Kriteria* 1.6, Kriteria* 2.6, Kriteria* 4.6); 

iii. Program dan kegiatan terkait hak pekerja (Kriteria * 2.1); 

iv. Kesetaraan gender*, pelecehan seksual dan diskriminasi gender (Kriteria* 

2.2); 

v. Program dan kegiatan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria * 

2.3); 
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vi. Pembayaran upah (Kriteria * 2.4); 

vii. Pelatihan pekerja* (Kriteria* 2.5); 

viii. Apabila pestisida* digunakan, kesehatan pekerja* terpapar Pestisida* (Krite-

ria* 2.5 dan Kriteria* 10.7); 

ix. Implementasi penuh dari persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang 

mengikat* (Kriteria* 3.2 dan Kriteria* 4.2); 

x. Masyarakat Adat* dan hubungan masyarakat (Kriteria* 3.2, Kriteria* 3.3 dan 

Kriteria* 4.2); 

xi. Perlindungan* situs-situs yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, 

ekonomi, agama dan spiritual khusus bagi Masyarakat Adat* dan masyarakat 

setempat* (Kriteria* 3.5 dan Kriteria* 4.7); 

xii. Pembangunan ekonomi dan sosial setempat (Kriteria* 4.2, Kriteria* 4.3, Krite-

ria* 4.4, Kriteria* 4.5); 

xiii. Produksi manfaat dan/atau produk yang diversifikasikan (Kriteria* 5.1); 

xiv. Hasil panen tahunan sebenarnya dibandingkan dengan projeksi hasil panen 

kayu dan hasil hutan bukan kayu* (Kriteria* 5.2); 

xv. Kelayakan ekonomi* jangka panjang* (Kriteria* 5.5); dan 

xvi. Nilai Konservasi Tinggi* 5 dan 6 diidentifikasi dalam Kriteria* 9.1 

 

3) Prosedur Pemantauan* dalam 8.2.2 sudah memadai untuk mengidentifikasi dan meng-

gambarkan perubahan kondisi lingkungan termasuk bila memungkinkan: 

i. Nilai Lingkungan* dan fungsi ekosistem* termasuk penyerapan dan penyim-

panan karbon (Kriteria* 6.1); termasuk keefektifan tindakan yang diidentifikasi 

dan diterapkan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak 

negatif terhadap Nilai Lingkungan* (Kriteria 6.3); 

ii. Spesies langka dan terancam*, dan keefektifan tindakan yang diterapkan un-

tuk melindungi mereka dan habitatnya* (Kriteria 6.4) 

iii. Spesies asli alami* dan keanekaragaman hayati* dan keefektifan tindakan 

yang diterapkan untuk melestarikan dan/atau memulihkannya* (Kriteria 6.6); 

iv. Sungai, badan air*, kuantitas air dan kualitas air dan keefektifan tindakan 

yang dilakukan untuk melestarikan* dan/atau memulihkannya* (Kriteria* 6.7); 

v. Nilai Konservasi Tinggi* 1 sampai 4 diidentifikasi dalam Kriteria* 9.1 dan 

keefektifan tindakan yang dilaksanakan untuk memelihara dan/atau mening-

katkannya.  
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Prinsip 9, Lampiran F: Strategi untuk menjaga Nilai Konservasi Tinggi* 

 

Strategi untuk menjaga Nilai Konservasi Tinggi* tidak harus meniadakan pemanenan. Akan 
tetapi, satu-satunya cara menjaga Nilai Konservasi Tinggi* adalah melalui perlindungan* Ka-
wasan Bernilai Konservasi Tinggi* yang mendukung nilai tersebut. 

NKT 1 – Kawasan perlindungan, metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi 
spesies langka, terancam, endemik, atau keterpusatan keanekaragaman biologis* lain dan 
komunitas ekologis dan habitat* tempatnya bergantung, yang memadai untuk mencegah 
pengurangan luasan, integritas, kualitas, dan viabilitas habitat* dan perjumpaan spesies. 
Ketika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk mengem-
bangkan, memperluas, dan atau memulihkan* habitat* untuk spesies tersebut.   

NKT 2 – Strategi yang mempertahankan secara penuh luasan dan keutuhan ekosistem* hu-
tan* dan viabilitas konsentrasi keanekaragaman hayatinya, termasuk jenis indikator tum-
buhan dan hewan, jenis kunci, dan/atau kumpulan terkait ekosistem* hutan alam* utuh yang 
luas.  Contohnya termasuk kawasan perlindungan* dan kawasan yang disisihkan untuk 
tujuan perlindungan, dimana segala kegiatan komersil pada kawasan yang tidak disisihkan 
dibatasi atau hanya untuk kegiatan intensitas** rendah yang secara penuh mempertahankan 
struktur, komposisi, regenerasi, dan pola gangguan pada hutan* setiap saat.  Ketika pening-
katan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk memulihkan* dan 
menghubungkan kembali ekosistem* hutan*, keutuhan, dan habitat* untuk mendukung 
keanekaragaman hayati* alami.   

NKT 3 – Strategi yang mempertahankan secara lengkap luasan dan integritas ekosistem*, 
habitat*, atau refugia* langka atau terancam.  Peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, se-
hingga tindakan perlu dilakukan untuk memulihkan* dan/atau mengembangkan ekosistem*, 
habitat*, atau refugia* langka atau terancam tersebut.    

NKT 4 – Strategi untuk melindungi setiap daerah tangkapan air yang penting bagi masyara-
kat setempat* yang berlokasi di dalam atau di hilir Unit Pengelolaan*, dan kawasan dalam 
Unit Pengelolaan* yang tidak stabil atau rawan erosi.  Contohnya adalah kawasan perlin-
dungan*, metode pemanenan, pembatasan penggunaan bahan kimia, dan/atau metode kon-
struksi dan perawatan jalan, harus dirancang untuk melindungi daerah tangkapan air dan 
kawasan hulu dan bagian atas lereng.  Peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, sehingga 
tindakan perlu dilakukan untuk memulihkan* kualitas dan kuantitas air. Ketika jasa ling-
kungan* teridentifikasi termasuk pengaturan iklim, strategi yang dilakukan termasuk memper-
tahankan atau meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon.    

NKT 5 – Strategi untuk melindungi kebutuhan komunitas dan masyarakat adat* kaitannya 
dengan hutan* dalam Unit Pengelolaan* yang dikembangkan dengan kerjasama perwakilan 
dan anggota masyarakat setempat* dan masyarakat adat*. 

NKT 6 – Strategi untuk melindungi nilai budaya yang dikembangkan dengan kerjasama per-
wakilan dan anggota masyarakat setempat* dan masyarakat adat*. 
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Note: Mengingat revisi identifikasi NKT Nasional berdasarkan NKT RN 2013 masih 

dalam proses, maka terkait isu NKT  bisa menggunakan panduan NKT RN 2013 dan 

Toolkit KBKT 2008. Untuk SLIMF, identifikasi NKT mengacu pada FSC step-by-step 

guide “Good practice guide to meeting FSC certification requirements for biodiversity 

and High Conservation Values Forest in Small and Low Intensity Managed Forest” 

Jika ada perubahan pedoman atau toolkit NKT, maka Organisasi* dapat melakukan 

review terhadap status NKT yang sudah diidentifikasi keberadaannya sesuai dengan 

pedoman atau toolkit NKT yang terbaru.  Jika ada atribut NKT yang baru teridentifikasi, 

maka bisa dimasukkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan* NKT sesuai 

dengan hasil review tersebut.   

NKT 1 – Keanekaragaman species. Kepterpusatan keanekaragaman biologis* yang men-
cakup spesies endemic, dan spesies langka*, terancam* atau terancam punah, yang penting 
pada level global, regional atau nasional.  

Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, NKT 1 terbagi menjadi 4 sub NKT, sehingga ketersediaan 
data dalam identifikasi masing-masing NKT 1 adalah sbb: 

- NKT 1.1 Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung 
Keanekaragaman Hayati bagi Kawasan Lindung atau Konservasi. NKT i.1 focus pada 
identifikasi keberadaan kawasan kawasan lindung atau konservasi di Indonesia yang 
mengandung fungsi ekologis khusus, keragaman hayati, perlindungan sumber air dan 
populasi satwa langka yang mampu bertahan hidup atau kombinasi diantaranya. Jika 
Unit Pengelolaan  (atau Organisasi*) berdekatan dengan kawasan tersebut maka 
Unit Pengelolaan  berfungsi sebagai zona penyangga untuk mendukung fungsi 
kawasan tersebut. 

- NKT 1.2 Spesies Hampir Punah. Tujuan NKT 1.2 adalah untuk mengidentifikasi 
spesies dan sub-spesies yang hampir punah yang berada di dalam areal Unit 
Pengelolaan* maupun disekitarnya yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan 
operasional.  Tindak pengelolaan untuk Unit Pengelolaan*harus berusaha 
semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan agar menjamin bahwa tiap individu 
dapat bertahan hidup. Hanya spesies kategori terancam hampir punah (Critically 
Endangered, CR) pada Daftar Buku Merah IUCN atau spesies yang memenuhi 
kriterinya tetapi belum terdaftar akan dipertimbangkan dalam penilaian NKT 1.2. 

- NKT 1.3 Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, 
Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable 
Population). NKT 1.3 bertujuan untuk mengidentifikasi habitathabitat di dalam UP 
atau didekatnya bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau 
dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population). Spesies yang perlu 
dipertimbangkan dalam NKT 1.3 termasuk semua spesies yang terdaftar: sebagai 
terancam (endangered) atau rentan (vulnerable) di dalam Daftar Merah IUCN, 
penyebaran terbatas pada tingkat suatu pulau atau bagian darinya (restricted range 
species), dilindungi oleh Pemerintah Indonesia di bawah Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1990 dan hukum serta peraturan dibawahnya, CITES Appendix 1 dan 2 dan 
spesies yang terdapat dalam Lampiran 1 untuk NKT 1.2 dalam Tookit KBKT 2008 
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- NKT 1.4 Kawasan yang Merupakan Habitat* bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies 
yang Digunakan Secara Temporer. Tujuan NKT 1.4 adalah mengidentifikasi habitat* 
kunci dalam sebuah lanskap dimana terdapat kumpulan individu spesies atau 
sekelompok spesies yang digunakan secara temporer.  

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT1:  
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, sehingga ketersediaan data dalam identifikasi 
masing-masing NKT  adalah sbb: 

1) Data NKT 1.1: semua kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah (SK 
Dirjen PHPA No 129/1996, PP No 68/1998, UU no 41/1999, PP No 34/2002, 
PP 57/2016, Peta Gambut BRG, Peta RTRWP, RTRWK and Peta TGHK 

2) Data NKT 1.2: semua species yang masuk dalam daftar merah IUCN yang 
terancam punah;  

3) NKT 1.3: habitat* semua species yang masuk dalam daftar merah IUCN yang 
terancam punah; penyebaran terbatas pada suatu tingkat pulau atau bagian 
darinya, species dilindungi dalam UU No 5/1990; PP No 7/1999, PP No 
8/1999; Species yang masuk dalam CITES Apendix 1 dan 2 

4) NKT 1.4: peta IBA dan EBA dari wetland atau Birdlife Indonesia, habitat* 
spesies yang hidup sementara dalam satu tempat dan waktu (seperti padang 
rumput, gua, danau, batu jilat, habitat* ficus dan pohon berlubang untuk 
sarang burung) 

5) Khusus mengenai perlindungan* gambut mengacu pada Peta final KHG yang 
disahkan oleh DG-Baplan-KLHK 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, keterlibatan para pihak meliputi: 
pemerintah (kebijakan dan legalitas), Unit Management, masyarakat lokal, 
LSM, team penilai NKT, Universitas dan Lembaga Penelitian (expert bidang 
tertentu yang relevan). Keterlibatan stakeholder hanya bersifat umum / 
keseluruhan terhadap hasil suatu laporan identifikasi NKT (termasuk 
Rencana Pengelolaanya), tidak bersifat khusus pada NKT tertentu. 

c. Deskripsi pendekatan yang sesuai secara budaya dalam melakukan identifikasi NKT: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, tidak ada penjelasan spesific mengenai ini. 
Namun dalam penjelasan setiap pengambilan data penggalian informasi setiap 
potensi keberadaan NKT selalu menjadikan  masyarakat sekitar lokasi Organisasi* 
sebagai salah satu sumber utama informasi (lokal dan/atau adat). 

d. Contoh jenis NKT1 di dalam negeri:  
Kawasan lindung dan atau bufferzone kawasan lindung tersebut berada di dalam 
wilayah kerja Organisasi* (Taman Nasional), Karts, Gambut, padang rumput dan 
danau).  

e. Kawasan geografis kemungkinan keberadaan NKT1: 
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Secara geografi, hampir semua lokasi pulau di Indonesia mengandung NKT 1 
terutama pulau besar utama (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua). 

1) NKT 1.1: Kawasan lindung dan atau bufferzone kawasan lindung tersebut 
berada di dalam wilayah kerja Organisasi* (Taman Nasional), karts, gambut, 
padang rumput dan danau. 

2) NKT 1.2 Harimau, orangutan, badak, gajah 

3) NKT 1.3 Kawasan hutan primer didalam atau diluar kawasan lindung 

4) NKT 1.4 Gua bagi kelelawar atau burung walet, danau bagi burung migran, 
padang rumput sepanjang tepi sungai bagi buaya bertelur, batu jilat atau 
sumber garam bagi berbagai jenis hewan, tempat tertentu dimana terdapat 
sumber makanan yang banyak bagi pemakan buah, seperti pohon Ficus 
dalam jumlah yang banyak pohon berlubang yang digunakan sebagai pohon 
sarang bagi burung enggang 

f. Peta Kawasan NKT 1 di dalam negeri: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008: Semua atribute NKT 1.1 sd 1.4 harus dipetakan 
termasuk keberadaan setiap KBKT nya (jika ditemukan). 

Peta KBKT harus disediakan dengan resolusi yang tinggi, informatif dan dalam skala 
yang memadai sehingga mudah dibaca oleh user atau stakeholder yang tertarik dan 
terkena dampak aktivitas organisasi. 

g. Ancaman terhadap Kawasan NKT1 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 1 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian, 
penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan liar satwa. 

Strategi untuk menjaga NKT1  

Kawasan perlindungan*, metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi 
spesies langka, terancam, endemic, atau keterpusatan keanekaragaman biologis* 
lain* dan komunitas ekologis dan habitat* tempatnya bergantung, yang memadai 
untuk mencegah pengurangan luasan, integritas, kualitas, dan viabilitas habitat* dan 
perjumpaan spesies.   

Mengacu pada Tookit KBKT 2008, strategi pengelolaan disarankan sbb: 

1) NKT 1.1: UP atau organisasi* wajib mempertimbangkan dampak langsung 
dan tidak langsung diluar kawasan (off site impact) akibat kegiatan Unit 
Pengelolaan*. Misalnya menetapkan zone penyangga perlindungan* 
kawasan tersebut. 
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2) NKT 1.2: UP atau organisasi* harus mengidentifikasi species sesuai dengan 
deskripsi NKT 1.2. Untuk spesies yang tidak dapat bergerak seperti tanaman, 
atau spesies satwa dengan pergerakan sangat terbatas, dipersyaratkan (i) 
tersedianya habitat* yang cukup disekitarnya untuk menjamin 
keberlangsungan hidupnya dan (ii) atribut ekologi habitat* tersebut perlu 
dipilihara. Untuk spesies satwa yang bergerak lebih jauh, tersedia banyak 
pilihan seperti konservasi in-situ dengan menyediakan habitat* secukupnya, 
memungkinkan terjadinya migrasi ke habitat* yang berdekatan dengan Unit 
Pengelolaan*, dan translokasi atau penangkaran jika hanya beberapa 
individu. 

3) NKT 1.3: Unit Pengelolaan* atau organisasi* harus berusaha memelihara 
atau meningkatkan kualitas dan kuantitas habitat* tersebut, dan/atau 
melakukan perlindungan* spesies secara in situ jika spesies terkait akan 
dipanen, contohnya berbagai spesies Shorea atau Dipterocarpus yang 
ditebang dalam operasi HPH. Populasi   harus   dikelola   dengan   
menggunakan   perkiraan   variabel   secara   hati-hati precautionary) namun 
realistis, termasuk variabilitas daya dukung alamiahnya dan perlu 
mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam. Jika kegiatan 
opersional UP mengharuskan pengelolaan langsung atau perlindungan* 
spesies secara in situ untuk memelihara kemampuan bertahan hidup suatu 
populasi, maka ukuran-ukuran yang digunakan harus bersifat lestari. 

4) NKT 1.4: UP atau organisasi* harus dijaga dan dipertahankan secara 
keseluruhan sehingga fungsinya dapat berjalan secara berkesinambungan. 
Habitat-habitat* yang penting sebagai tempat untuk berkembangbiak, 
bersarang dan migrasi dengan jarak jauh atau berpindah antar 
ekosistemekosistem melewati ecotone harus dipelihara, termasuk menjaga 
areal-areal penyangga yang diperlukan untuk menjaga fungsi habitat* 
tersebut (seperti zona penyangga disekitar pohon sarang, gua atua danau 
dsb). 

5) Kewajiban mengeluarkan areal gambut dengan kedalaman minimal ≥ 3 m 
sesuai dengan Peta final KHG yang disahkan oleh DG-Baplan-KLHK (Sesuai 
P 57 tahun 2016, mengingat P 17 tahun 2017 batal secara hukum, namun 
hal ini masih harus diperjelas lagi)-perlu konfirmasi dgn pemerintah 

6) Kewajiban menerapkan RIL sesuai dengan aturan KLHK terbaru 
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN Nomor: 
P.5/VI-BPPHH/2014TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENILAIAN KINERJAPENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 
(PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) 

7) Menyusun zonasi RKU sesuai dengan peta KBKT yang ditemukan 
ataudirekomendasikan (pertimbangkan juga Perdirjen baru KSDAE tentang 
ABKT) 

Peningkatan nilai diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan-tindakan untuk mengem-
bangkan, memperluas, dan/atau merestorasi* habitat* untuk jenis-jenis tersebut dil-
aksanakan.   
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Harus ditetapkan dulu spesies yang menjadi prioritas dan selanjutnya ditetapkan tipe 
habitat* tempat spesies target hidup.  Penetapan spesies target harus konsultasi 
dengan expert/ahli dan jika habitat* yang menjadi tempat spesies target tersebut 
rusak maka upaya restorasi perlu dilakukan.  Tujuan perlu ditetapkan seperti 
contohnya, restorasi habitat* sepanjang kanan kiri sungai sebagai habitat* utama 
satwa primata bekantan (Nasalis larvatus).  Definisi restorasi dalam hal ini adalah 
melakukan kegiatan pemulihan habitat* agar kembali ke kondisi sebelumnya dimana 
spesies target tinggal atau hidup. 

 

NKT 2 – Ekosistem* mosaic pada level lanskap*. Lanskap hutan utuh dan mosaic ekosistem* 
dan ekosistem* level lanskap* yang signifikan* pada tingkat global, regional, atau nasional, 
dan yang mengandung popuasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki 
pola persebaran dan jumlah yang alami. 

Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, NKT 2 terbagi menjadi 3 sub NKT, sehingga ketersediaan 
data dalam identifikasi masing-masing NKT adalah sbb: 

- NKT 2.1 Kawasan Lansekap Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses 
dan Dinamika Ekologi Secara Alami. NKT  2.1  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  
dan  melindungi  fungsi-fungsi  ekologi alami  didalam  suatu  lansekap  (natural  
landscape)  dimana  proses  ekosistem*  alami berpotensi  untuk  terus  berlangsung  
dalam  jangka  lama  di  masa  mendatang.  Kunci utama dari pendekatan ini adalah 
untuk mengidentifikasi dan melindungi daerah inti (core areas) dari lansekap, yang 
didefinisikan sebagai areal yang dicadangkan/diperlukan untuk  menjamin  bahwa  
proses  ekologi  alami  dapat  berlangsung  tanpa  gangguan akibat fragmentasi dan 
pengaruh daerah bukaan (edge effect). Daerah inti  ditentukan berdasarkan  
ukurannya  (>20.000  ha)  ditambah  dengan  daerah  penyangga (buffer) yang  ada  
disekitarnya  yaitu  paling  sedikit  tiga  (3)  km  dari  daerah  bukaan.   

- NKT 2.2 Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem* dengan Garis Batas 
yang Tidak Terputus (berkesinambungan) Kawasan  yang  terdiri  dari  tipe  
ekosistem* yang  beranekaragam  mampu  mendukung tingkat kehati yang tinggi dan 
memiliki kapasitas yang besar untuk menjaganya sepanjang waktu. Mempertahankan 
jenis-jenis ekosistem* alami beserta keterkaitannya adalah hal mendasar di dalam 
perencanaan pelestarian, karena mempertahankan arus-arus spesies, bahan-bahan  
dan  energi  di  antara  ekosistem*,  serta  menimbulkan  ketahanan  terhadap 
fluktuasi lingkungan seperti ketersediaan pangan, pola cuaca yang ekstrim dan 
perubahan iklim. NKT ini bertujuan untuk mengidentifikasi lansekap yang memiliki 
berbagai tipe ekosistem* yang berkesinambungan dan menjamin bahwa daerah inti 
dari ekosistem* dan kesinambungan garis batasnya terpelihara dengan baik. 
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- NKT 2.3 Kawasan yang Berisi Populasi dari Perwakilan Spesies Alami yang Mampu 
Bertahan Hidup. NKT 2.3 bertujuan untuk mengidentifikasi lansekap dengan potensi 
istimewa yang dapat menjaga kelangsungan hidup populasi dari perwakilan spesies 
alami dan menjamin bahwa kegiatan pengelolaan yang ada di dalam UP dapat 
memelihara atau meningkatkan potensi tersebut. Penilaian NKT 2.3 ini menggunakan 
berbagai ukuran pendekatan (proxies), seperti areal minimum yang dibutuhkan untuk 
dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesies predator tingkat tinggi 
(contohnya, harimau, macan hutan atau elang) atau keberadaan indikator spesies 
lain yang memerlukan ruang habtiat yang luas dan mudah dikenal namun 
kepadatannya rendah (contohnya, orangutan atau gajah). Penilaian NKT 2.3 sangat 
mengharuskan penilai melihat diluar batas UP untuk mengajikan betapa pentingnya 
interaksi antara populasi dan habitat* yang berada didalam Unit Pengelolaan* 
dengan yang diluarnya. 
 

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT2:   
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, sehingga ketersediaan data dalam identifikasi 
masing-masing NKT  adalah sbb: 

1) NKT 2.1 dan NKT 2.2: data tutupan hutan berdasarkan citra satelit terbaru, 
Peta RTRWP (pusat, propinsi dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan 
(RePPRoT), Peta DEM, peta ekosistem hutan, peta DAS, data survey 
verifikasi lapangan. 

2) NKT 2.3: data yang digunakan untuk analisa NKT 1,1; NKT 2.1, Peta 
topografi, Peta kawasan habitat* untuk populasi species predator (misal 
harimau, elang), peta kawasan populasi satwa yang memerlukan habitat* 
luas dengan kepadatan rendah (misal orangutan, gajah). 

3) IFL dengan menggunakan peta dari WRI: 
http://www.intactforests.org/world.webmap.html 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, keterlibatan para pihak meliputi: pemerintah 
(kebijakan dan legalitas), Unit Management, masyarakat lokal, LSM, team penilai 
NKT, Universitas dan Lembaga Penelitian (expert bidang tertentu yang relevan). 
Keterlibatan stakeholder bersifat keseluruhan terhadap hasil suatu laporan identifikasi 
NKT (termasuk Rencana Pengelolaanya), tidak bersifat khusus pada NKT tertentu. 

c. Contoh kawasan NKT2 didalam negeri: 
Hutan primer disekitar dan atau didalam UP atau organisasi*; Habitat* gajah, 
harimau, orangutan, badak; dan Rawa air tawar dan pengunungan 

d. Kawasan geografis dimana IFL atau tipe NKT 2 lain mungkin berada: 
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IFL ada di Angola, Argentina, Australia, Belize, Bhutan, Bolivia, Brazil, Brunei, 
Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chile, China, Colombia, 
Congo DRC, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Rep, Ecuador, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Finland, French Guiana, Gabon, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, 
India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Laos, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mexico, 
Mongolia, Myanmar, Baru Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Papua N 
Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Repl. Congo, Russia, Solomon Islands, 
Suriname, Sweden, Tanzania, Thailand, Uganda, United States, Venezuela dan 
Vietnam.  Lihat shape file IFL: http://www.intactforests.org/world.webmap. html 
Dengan tidak adanya proses yang kuat, keluaran yang dapat dapat diandalkan 
secara ilmiah dan berorientasi consensus terkait pelaksanaan mosi 65, Batasan per-
lindungan IFL haruslah 80% dari Lanskap Hutan Utuh* dalam Unit Pengelolaan  

Lokasi IFL banyak terdapat di Kalimantan dan Papua, namun sedikit di Sumatera, 
Sulawesi, Maluku. Tidak ada IFL di Jawa.  IFL harus didefiniskan dengan jelas.  
Hampir semua kawasan hutan di Indonesia dihuni oleh masyarakat, bahkan jika ada 
suku adat mekreka akan melakukan kegiatan berladang.  Akan terjadi sedikit 
fragmentasi, terutama areal yang berdekatan dengan sungai. 

e. Peta kawasan NKT2 didalam negeri: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008:  

1) Peta KBKT 2.1 harus menyajikan kawasan inti* beserta zona penyangganya. 

2) Kawasan ekosistem dan ecotone zone harus disajikan sejelas jelasnya, 
didalam peta KBKT 2.2 

3) Seluruh habitat dalam wilayah Unit Pengelolaan* atau organisasi* maupun 
diluar (skala landscape) yang dianggap kawasan bagi populasi perwakilan 
species alami harus dipetakan sebagai KBKT 2.3 

Peta KBKT harus disediakan dengan resolusi yang tinggi, informatif dan dalam skala 
yang memadai sehingg mudah dibaca oleh pengguna atau stakeholder yang tertarik 
dan terkena dampak aktivitas organisasi*. 

f.  Ancaman terhadap kawasan NKT2 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 2 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan agrikultur; konversi 
untuk kegiatan HTI, perkebunan dan pemukiman; pembalakan liar; kebakaran hutan, 
dan perburuan satwa. 

Strategi untuk menjaga NKT2 

1) Strategi yang mempertahankan secara penuh luasan dan keutuhan ekosistem* 
hutan* dan viabilitas konsentrasi keanekaragaman hayatinya, termasuk jenis 
indicator tumbuhan dan hewan, flora dan fauna kunci, dan/atau kumpulan terkait 
ekosistem* hutan utuh alami yang luas*. 
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UP harus menjauhi semua bentuk pelanggaran batas di zona inti dan batas-batasnya 
baik langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pelanggaran batas langsung oleh 
UP mencakup penebangan hutan, konversi hutan menjadi perkebunan, dan 
pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal, atau perkampungan di dalam zona 
inti dan batas-batasnya. 
 
2) (Contohnya termasuk zona perlindungan* dan areal yang dicadangkan dengan 

berbagai kegiatan di dalam areal yang tidak dicadangkan karena memiliki operasi 
dengan intensitas rendah yang menjaga struktur, komposisi, regenerasi, dan pola 
pola gangguan setiap saat.   

 
Terkait dengan pengembangan wilayah baru dikawasan hutan terpencil yang 
bersinggungan dengan wilayah kelola maka UP harus bekerja proaktif dengan 
pemerintah setempat dan penegak hukum untuk mengantisipasi dampak 
pembangunan infra struktur terhadap NKT 2.1 serta merancang strategi-strategi 
untuk meminimalkan risiko 
Jika terdapat NKT 2.3 dalam suatu UP atau dalam lansekap yang UP menjadi bagian 
darinya, pihak perusahaan harus bekerja untuk memeliharanya dalam lansekap 
tersebut. UP disarankan proaktif bekerja sama dengan stakeholder lain untuk 
menjaga kawasan KBKT 2.3 ini. 
 
3) Ketika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk 

merestorasi* dan menghubungkan kembali ekosistem* hutan*, keutuhan, dan 
habitat* untuk mendukung keanekaragaman hayati alami*. 

 
Tidak ada / Pemulihan atau perbaikan kondisi habitat yang terdegradasi agar dapat 
kembali menudukung kehati biologis.  Tindakan yang dilakukan antara lain:  1) 
melakukan restorasi pada habitat atau ekosistem yang mengalami kerusakan, 2) 
melalukan rehabilitasi dengan mananam jenis jenis yang cepat tumbuh diutamakan 
jenis asli, 3) reklamasi atau penanaman kembali areal bekas tambang terbuka, 4) 
restorasi melalui suksesi alami, dan 5) mempertahankan luasan atau keberadaan 
koridor alami yang memungkinkan pergerakan flora dan fauna antar patches (Lihat 
Perdirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, 
P8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar 
sebagai Ekosistem Esensial). 
 
4) Ketika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk 

merestorasi* dan menghubungkan kembali ekosistem* hutan*, keutuhan, dan 
habitat* untuk mendukung keanekaragaman hayati alami*. 
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● Jika  terdapat  NKT  2.2  dalam  UP  maka  perlu  melindungi  wilayah  secukupnya  
dalam kondisi   baik   untuk   mempertahankan   keberlanjutan   proses   ekologi   
alami   yang berlangsung dalam kedua atau lebih ekosistem masing-masing yang 
ada dan juga interaksi ekologi alami diantaranya.Jika di dalam NKT 2.2 ini terdapat 
satu atau lebih ekosistem yang langka atau terancam seperti didefinisikan dalam 
NKT 3, maka wilayah secukupnya untuk melestarikan NKT lain yang hadir di dalam 
ekosistem tersebut (seperti NKT 1.2 dan 1.3), serta zona transisi diantaranya perlu 
dipertahankan dalam kondisi baik.  
● Jika NKT 2.2 hadir dalam suatu lansekap yang dianggap memenuhi Kriteria NKT 
2.1 – yaitu lansekap yang luas dan memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan 
dinamika alami – maka sedikitnya 10.0000 hektar dari setiap ekosistem serta zona 
transisi diantaranya harus dipertahankan di dalam zona inti yang telah ditentukan 
dalam NKT 2.1.  
● Jika tidak dapat dipertahankan 10.000 hektar dari setiap ekosistem di zona inti 
akibat cakupan ekosistem di dalamnya tidak mencukupi, maka sebanyak mungkin 
dalam zona inti dari setiap ekosistem dan zona transisinya harus dipertahankan.  
Wilayah-wilayah ini yang mendefinisikan KPNKT 2.2 (Kawasan Pengelolaan Nilai 
Konservasi Tinggi). 

Monitoring NKT2 

1) Kewajiban melakukan Pemantauan perkembangan keanekaragaman hayati 
dalam kawasan kelola organisasi secara periodik kepada pemerintah 

2) Kewajiban melakukan tindakan perlindungan dan pengawasan keberadaan 
NKT dari ancaman gangguan yang ada 

 

NKT3 – Ekosistem* dan habitat*. Ekosistem*, habitat*, atau refugia* terancam dan terancam 
punah. 

NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah.  

Tujuan dari NKT 3 adalah untuk mengidentifikasi adanya ekosistem yang langka atau 
terancam pada suatu lansekap. Ekosistem dapat berstatus langka atau terancam karena 
faktor alami yang membatasi penyebarannya (seperti hutan karst yang hanya terdapat di atas 
batu kapur) atau karena perubahan tutupan lahan dan degredasi yang disebabkan manusia.  
Tindakan  pengelolaan  yang  diterapkan  UP  harus  menjamin  bahwa  proses ekologi alami 
yang berjalan di seluruh ekosistem akan terpelihara, terutama ciri khasnya ekosistem jika 
ada. Untuk menentukan apakah ekosistem tertentu masuk kategori langka atau terancam 
punah maka diperlukan penilaian pada seluruh unit bio-fisiografis dengan menggunakan 
proses sistematik yang membandingkan kondisi dan luasnya pada masa lampau (sejarah), 
kondisi sekarang dan kondisi pada masa depan. Hasil sebuah analisis penilaian ekosistem 
terancam atau langka dapat dibaca dalam Lampiran Toolkit KBKT 2008. 

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT3: 
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Data tutupan hutan berdasarkan citra satelit terbaru, Peta RTRWP (pusat, propinsi 
dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan (RePPRoT), Peta DEM, peta ekosistem 
hutan, peta DAS, data survey verifikasi lapangan. Dengan pertimbangan: 

1) Ekosistem terancam jika dalam suatu unit bio fisiogeografis suatu ekosistem 
sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih dari luas awalnya, atau 
ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75% atau lebih dari luas semula 
berdasarkan asumsi bagwa semua kawsan konversi dalam tata ruang dapat 
dikonversikan. 

2) Ekosistem langka jika memiliki faktor alami atau manuasi ekosistem alami 
yang mencakup kurang dari 5% luas areal total dari suatu unit bio fisografis. 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, keterlibatan para pihak meliputi: pemerintah 
(kebijakan dan legalitas), Unit Management, masyarakat lokal, LSM, team penilai 
NKT, Universitas dan Lembaga Penelitian (expert bidang tertentu yang relevan). 
Keterlibatan stakeholder bersifat keseluruhan terhadap hasil suatu laporan identifikasi 
NKT (termasuk Rencana Pengelolaanya), tidak bersifat khusus pada NKT tertentu. 

c. Contoh ekosistem dan habitat NKT 3 didalam negeri: 
Dalam Tookit KBKT 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera 
ditampilkan secara detail dalam Tabel 8.3.1. Seperti ekosistem hutan bakau, hutan 
rawa, hutan pantai, Riparian, hutan dataran rendah atas tanah aluvium, kerangas, 
rawa gambut dll. 

d. Kawasan geografis dimana NKT3 kemungkinan berada: 
Dalam Tookit KBKT 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera 
ditampilkan secara detail dalam Tabel 8.3.1. Seperi ekositem hutan bakau, hutan 
rawa, hutan pantai, Riparian, hutan dataran rendah atas tanah aluvium, kerangas, 
rawa gambut dll. 

e. Peta kawasan NKT3 didalam negeri: 
Peta keberadaan NKT 3 harus secara sistematis disajikan. Dalam Toolkit KBKT 2008 
menyebutkan peta yang mengidentifikasi lokasi NKT 3 tersedia untuk Kalimantan dan 
Sumatera. 

f. Ancaman terhadap kawasan NKT3 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 3 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan agrikultur; konversi 
untuk kegiatan HTI, perkebunan dan pemukiman; illegal logging; kebakaran hutan, 
dan perburuan satwa 

Strategi untuk menjaga NKT3 

Strategi yang mempertahankan secara lengkap luasan dan integritas ekosistem*, 
habitat*, atau refugia* langka atau terancam. 
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1) Tindak pengelolaan menyangkut NKT  3 harus mepertahankan proses 
ekologi dan ciri khas lain  dari  ekosistem  langka  atau  terancam  yang  ada  
di  dalam  UP  sekaligus memperhatikan dampak dari jarak jauh (off-site 
impact) yang terjadi kepada ekosistem terancam atau langka yang diluar UP 
akibat pemanfaatan. Pengendalian dampak jarak jauh  dapat  dilakukan  
dengan  cara  mencegah  dampak  negatif  terhadap  perubahan aliran  
sungai  dan  kualitas/kuantitas  airnya  dan  dengan  cara  mempertahankan  
daerah penyangga. 

2) Jika  UP  merupakan  bagian  dari  kawasan  lansekap  yang  luas  
sebagaimana didefinisikan dalam NKT 2.1, ekosistem langka dapat dikelola 
dengan cara: Memastikan ekosistem langka seluas 20.000 ha berada di 
dalam zona inti. Dan Jika zona inti seluas 20.000 ha tidak ada, maka 
sebanyak mungkin ekosistem langka harus berada di dalam zona inti. 

3) Jika  tidak  ada  zona  inti  sebagaimana  didefinisikan  dalam  NKT  2.1,  
maka  sebanyak mungkin dari ekosistem langka harus disisakan dengan 
zona penyangga sedikitnya 1 km dimana kegiatan pemanfaatan harus 
seminimal mungkin. 

4) Untuk  ekosistem  terancam,  jika  UP  merupakan  bagian  dari  kawasan  
lansekap  yang luas sebagaimana didefinisikan dalam NKT 2.1, dapat 
dikelola dengan cara yang sama dengan ekosistem langka diatas. Jika dalam 
lansekap dimana UP berada tidak terdapat zona  inti  sebagaimana  
didefinisikan  dalam  NKT  2.1,  maka  areal  secukupnya  untuk memilihara 
proses ekologi terutama ciri khasnya dari ekosistem terancam tersebut harus 
dipertahankan  dalam  kondisi  alami  ditambah  zona  penyangga  minimal  1  
km  dimana kegiatan pemanfaatan harus seminimal mungkin. 

 

Ketika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk 
merestorasi* dan/atau mengembangkan ekosistem*, habitat*, atau refugia* langka 
atau terancam tersebut.    

Tidak disebutkan secara spesifikuntuk NKT 3 / Pemulihan atau perbaikan kondisi 
habitat yang terdegradasi agar dapat kembali menudukung kehati biologis.  Tindakan 
yang dilakukan antara lain:   

1) melakukan restorasi pada habitat atau ekosistem yang mengalami 
kerusakan,  

2) melalukan rehabilitasi dengan mananam jenis jenis yang cepat tumbuh 
diutamakan jenis asli,  

3) reklamasi atau penanaman kembali areal bekas tambang terbuka,  

Pemantauan NKT 3 

1) Kewajiban melakukan Pemantauan perkembangan Keanekaragaman hayati dalam 
kawasan kelola organisasi secara periodik kepada pemerintah 
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2) Kewajiban melakukan tindakan perlindungan dan surveillance keberadaan NKT dari 
ancaman gangguan yang ada 

 

NKT4 – Jasa ekosistem* Kritis*. Jasa ekosistem mendasar* dalam situasi penting*, termasuk 
perlindungan* daerah tangkapan air dan control erosi pada tanah rentan dan lereng. 

Mengacu pada Toolkit KBKT 2008, NKT 2 terbagi menjadi 4 sub NKT, sehingga ketersediaan 
data dalam identifikasi masing-masing NKT adalah sbb: 

- NKT 4.1 Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan 
Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir. Apabila kawasan berhutan (yang berada 
dalam suatu DAS) tersebut dinilai memberikan jasa terhadap pemenuhan air atau 
sebagai pengendali banjir bagi masyarakat hilir, maka kawasan tersebut memiliki 
NKT 4.1. Selain  fungsi  penting  sebuah  kawasan  berdasarkan  lokasi DAS  dan  
masyarakat hilir,  ada  beberapa  ekosistem  hutan  atau  lahan  lain  yang  memiliki  
peran  dalam  siklus hidrologi lokal yang luar biasa penting dan perlu diperhatikan 
secara khusus. Ekosistem yang  dimaksud  dalam  NKT  4.1  terdiri  dari  hutan  
berawan,  hutan  pada  punggung gunung (ridge line forest), ekosistem riparian, 
hutan karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama 
yang masih berhutan), hutan rawa tawar, hutan bakau, danau dan rawa padang 
rumput. 

- NKT 4.2 Kawasan yang Penting Bagi Pencegahan Erosi dan Sedimentasi. Dalam 
konteks demikian, areal NKT 4.2 terdapat dimana hutan atau vegetasi lain dalam 
kondisi baik tumbuh pada lahan yang memiliki Tingkat Bahaya Erosi (TBE) potensial 
yang  berat.  Areal  yang  memiliki  TBE  potensial  yang  berat  idefinisikan  sebagai  
areal yang diperkirakan akan mengalami tingkat erosi 180 t/ha/th atau lebih jika 
penutupan vegetasi ditebang. Penjelasan metode menghitung TBE terdapat dalam 
toolkit KBKT 2008. 

- NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya 
kebakaran hutan dan lahan. Suatu  kawasan  yang  mampu  melindungi  dan  
mencegah  kebakaran  lahan  atau  hutan dalam  skala  yang  luas  merupakan  
kawasan  yang  mempunyai  nilai  konservasi  tinggi. Berbagai  tipe  hutan  alam  
yang  masih  dalam  kondisi  yang  baik  memiliki  atribut  fisik yang membuatnya 
tidak mudah terbakar baik pada musim kemarau yang biasa maupun kemarau  yang  
sangat  panjang  berkait  dengan  fenomena  El-Nino  seperti  terjadi  pada tahun 
1982/1983 dan 1997. Kawasan-kawasan lain yang juga mempunyai kemampuan 
sebagai  sekat  bakar 17   apabila  terjadi  kebakaran  perlu  dipertahankan  
keberadaannya, seperti rawa gambut dengan sistem hidrologi yang utuh (intact peat 
swamp forest), hutan rawa,  daerah  genangan,  lahan  basah  lainnya  dan  jalur-jalur  
hijau  (green  belt)  dengan berbagai jenis tanaman yang tahan api. 

 

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT4: 
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1) Jenis data untuk analisa NKT 4.1: Peta Tata Ruang (TGHK, RTRWP, 
RTRWPK); Peta Topografi (e.g., SRTM), Peta Sungai dan DAS, Peta 
Pemukiman penduduk, Peta Tanah, Peta Kelerengan, Peta Iklim/curah hujan 
(Isohyet), Peta Sistem Lahan (RePPProT), Peta Penutupan Lahan, Peta 
penyebaran ekosistem yang  tersedia (lihat kajian NKT 3) 

2) Jenis data NKT 4.2: DEM (e.g., SRTM), Peta Sungai dan DAS, Peta Tanah 
(1:250,000), Kedalaman tanah (soil depth), Peta Iklim/curah hujan (Isohyet), 
Peta Sistem Lahan (RePPProT), Peta Rawan Bencana (Bakosurtanal), 
Informasi lain yang relevan seperti hasil wawancara masyarajat setampat, 
staf UP atau pemangku kepentingan yang lain 

3) Data NKT 3: Peta iklim/curah hujan (Isohyet), Peta Topografi, Peta tutupan 
hutan, Peta ekosistem (lihat NKT 3), Peta hot spot/titik panas, Peta 
pemukiman penduduk, Peta rawan kebakaran dari instansi terkait 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Masyarakat yang terkena dampak pengelolaan di hilir DAS, UPH disekitar Unit 
Pengelolaan* (organisasi*). 

c. Contoh jasa ekosistem penting NKT4 didalam negeri: 
hutan  berawan,  hutan  pada  punggung gunung (ridge line forest), ekosistem 
riparian, hutan karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut 
(terutama yang masih berhutan), hutan rawa tawar, hutan bakau, danau dan rawa 
padang rumput 

d. Kawasan geografis dimana NKT4 kemungkinan berada: 
Toolkit KBKT 2008, menyediakan informasi lokasi peta ekosistem penting terkait NKT 
4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3). 

e. Peta kawasan NKT4 didalam negeri: 
Toolkit KBKT 2008, menyediakan informasi lokasi peta ekosistem penting terkait NKT 
4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3). 

f. Ancaman terhadap kawasan NKT4 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 4 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan agrikultur; konversi 
untuk kegiatan HTI, perkebunan dan pemukiman; pembalakan liar; kebakaran hutan, 
dan perburuan satwa 

Strategi untuk menjaga NKT4 

Strategi untuk melindungi setiap daerah tangkapan air yang penting bagi komunitas 
local* yang berlokasi didalam atau dihilir Unit Pengelolaan*, dan Kawasan dalam UP 
yang tidak stabil atau rawan erosi. 

1) Pengelolaan terhadap wilayah tangkapan air yang mampu memberikan suplai  
air  (tata  air)  secara  teratur  dan  terus  menerus  menjadi  kewajiban  UP  
yang  ada di hulu atau hilir, menjaga kawasan tersebut dari kerusakan dan 
pengalihan fungsinya. Tujuan utama pengelolaan NKT 4.1 adalah 
mempertahankan keberlangsungan segala fungsi  wilayah  DAS  yang  
berkait  dengan  penyediaan  air  bersih  bagi  masyarakat  pada bagian hilir. 
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2) KBKT 4.2 harus dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan kaidah-kaidah 
tentang konservasi tanah dan sedimentasi diantaranya daerah  berlereng  
terjal,  pungggung  gunung  dan  daerah  dengan  kedalaman  tanah dangkal, 
lahan dengan permukaan tanah yang berpermiabilitas rendah dan tempat 
dengan tutupan dan keadaan vegetasi tidak memadai atau jarang. 

3) UPH wajib tutupan  vegetasi  di  daerah  dengan  TBE  potensi tinggi  perlu  
dipertahankan  dalam  keadaan  baik,  atau  ditingkatkan  jika  dianggap 
kurang, atau dengan sistem pengelolaan dan penutupan sesuai keadaan. Di 
KBKT 4.2, mempertahankan wilayah tersebut sebagai ekosistem alam 
merupakan cara yang paling efektif dan ekonomis dalam upaya mencegah 
terjadinya erosi dan sedimentasi tinggi. 

4) Untuk  menghindari  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  luas,  
pengelolaan hutan dan lahan dengan menggunakan prinsip “zero burning” 
dan pemeliharaan lahan yang bervegetasi dalam kondisi baik dapat menjadi 
suatu keharusan UP. Keberadaan alat dan system pengendali kebakaran 
hutan dan lahan harus tersedia. 

Contohnya adalah pada Kawasan perlindungan*, metode pemanenan, pembatasan 
penggunaan bahan kimia, dan/atau metode konstruksi dan perawatan jalan, untuk 
melindungi daerah tangkapan air dan Kawasan hulu dan bagian atas lereng. 

Menggunakan teknik silvikultur yang sesuai (PermenLHK No.65 tahun 2014 tentang 
Sistem Silvikultur), kawasan perlindungan sesuai dengan PP No 108 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam dan KePres no 32 Tahun 2990 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung, penggunaan bahan kimia (UU No 9 Tahun 2008 tentang 
Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata 
Kimia dan PP No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun), perlindungan mata air dan daerah aliran sungai PP No 37 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No 5230) 

Pemantauan NKT 4 
Ketika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, tindakan perlu dilakukan untuk 
memulihkan* kualitas dan kuantitas air. 

1) Kewajiban melakukan Pemantauan perkembangan keanekaragaman hayati 
dalam kawasan kelola organisasi* secara periodik kepada pemerintah 

2) Kewajiban melakukan tindakan perlindungan dan pengawasan keberadaan 
NKT dari ancaman gangguan yang ada 

 
Ketika jasa lingkungan* teridentifikasi termasuk pengaturan iklim, strategi yang 
dilakukan termasuk mempertahankan atau meningkatkan penyerapan dan 
penyimpanan karbon. 
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NKT5 – Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat setempat* atau masyarakat adat* (untuk mata pencaharian, 
kesehatan, makanan, air, dll.), yang teridentifikasi melalui interaksi* dengan komunitas atau 
masyarakat adat terkait. 

NKT 5 Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Masyarakat Lokal. NKT 5 bertujuan untuk menentukan kawasan yang mempunyai fungsi 
penting sebagai sumber  penghidupan  bagi  masyarakat  lokal,  baik  untuk  memenuhi  
kebutuhan  secara langsung  (subsisten/dikonsumsi  sendiri)  maupun  secara  tidak  
langsung  (komersial), yaitu  dengan  cara  menjual  produk  (hasil  hutan  atau  sumberdaya  
alam  lainnya)  untuk mendapatkan uang tunai. Kebutuhan pokok termasuk Pangan, Air, 
Sandang, Bahan untuk rumah dan peralatan, Kayu bakar, Obat-obatan, dan Pakan hewan. 
Dari sudut pandang skala kawasan, NKT 5 ini bisa diidentifikasi pada tingkat lansekap yang  
luas  dan  tingkat  ekosistem  atau  komponen  ekosistem.  Pembedaan  skala  kawasan ini  
lebih  dari  sekedar  kepentingan  akademis,  karena  secara  langsung  pembedaan  ini 
memberikan informasi tentang kawasan sebelum menentukan jenis pengelolaan dalam 
rangka  memelihara  atau  meningkatkan  nilai  tersebut.  Dua  persyaratan  agar  suatu  
kawasan  ditetapkan  sebagai  NKT  5 untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga 
masyarakat local. Pertama: Kawasan hutan atau ekosistem alam lain memberikan 
sumberdaya penting bagi masyarakat lokal yang tidak dapat tergantikan, dan Kedua: 
Sumberdaya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara yang berkelanjutan atau mereka 
secara aktif berusaha melindungi sumberdaya tersebut, dengan tidak mengancam NKT 
lainnya. 

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT5: 
Dalam Toolkit 2008 dijelaskan untuk mendapatkan data sekunder dari masyarakat 
lokal mengenai keberadaan NKT 5, penilai harus menggali informasi dari empat 
urutan pertanyaan wajib yang harus diajukan. Sumber informasi setiap pertanyaan 
serta petunjuk bagi penilai tersedia dalam dalam Tabel 8.5.1.  
Penilaian menyeluruh NKT 5 dapat dilakukan secara bertahap dengan mengkuti 
empat langkah berikut: 

1) Mengidentifikasi sub-kelompok masyarakat berdasar faktor yang dianggap 
penting,  

2) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan sub-kelompok terhadap hutan,  

3) Mengidentifikasi ketersediaan sumber alternatif dalam pemenuhan 
kebutuhan, keluarga,   

4) Menilai apakah pemanfaatan hutan atau ekosistem lain dilakukan secara 
lestari dan tidak bertentangan dengan NKT lain 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Masyarakat lokal setempat, instansi pemerintahan, LSM. 

c. Contoh situs NKT5 dan sumberdaya yang fundamental untuk masyarakat local 
didalam negeri: 
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NKT  5  pada  tingkat  lansekap sebagai  contoh  dapat  dilihat  distribusi  tanaman  
sagu  di  keseluruhan  wilayah  konsesi hutan,  lokasi sagu  akan  dipanen  sesuai  
siklus  pertumbuhannya  untuk  menjamin keberlanjutan  populasi  sagu  pada  
tingkat  lansekap.  Sementara,  pada  tingkat  ekosistem atau  komponennya  NKT  5  
ini  bisa  dilihat  dari keberadaan gua-gua  pada  ekosistem  karst  yang dikelola 
untuk mengumpulkan burung walet, atau pohon kempas (Koompassia excelsa) yang 
menjadi tempat lebah madu untuk membuat sarangnya. 

d. Kawasan geografis dimana NKT5 kemungkinan berada: 
Hampir diseluruh wilayah Indonesia yang kehidupannya masih tergantung pada 
hutan 

e. Peta kawasan NKT5 didalam negeri: 
Mengacu pada Toolkit KBKT 2008: Semua atribute NKT 5 harus dipetakan termasuk 
keberadaan setiap KBKT nya (jika ditemukan) 

f. Ancaman terhadap kawasan NKT5 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 5 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan agrikultur; konversi 
untuk kegiatan HTI, perkebunan dan pemukiman; illegal logging; kebakaran hutan, 
dan perburuan satwa yang berlebihan 

Strategi untuk melindungi kebutuhan komunitas dan masyarakat adat* dalam 
kaitannya dengan hutan* dalam Unit PengelolaanUnit Pengelolaan* yang 
dikembangkan dengan kerjasama perwakilan dan anggota masyarakat setempat* 
dan masyarakat adat*. 

1) Unit Pengelolaan* (organisasi*) dapat memadukan pengelolaan kawasan 
yang memiliki nilai kehati tinggi – untuk menjamin ketersediaan sumber 
pangan dan sumber obat.  

2) Kehati-hatian dalam pengelolaan akan sangat diperlukan jika tujuan dari Unit 
Pengelolaan* adalah  untuk  mengkonversi  lahan-lahan  hutan  yang  selama  
ini  telah  menjadi  sumber pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dimana  
masyarakat  tidak  memiliki  alternatif  lain.  

3) Unit Pengelolaan* (organisasi*) harus berkomunikasi dan berkonsultasi 
secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan 
tersebut dan juga dengan stakeholder lain yang relevan. 

 

Pemantauan NKT5 

Pemantauan keberlangsungan KBKT 5 agar terlindungi dari penurunan fungsi 
sebagai sumber kebutuhan dasar masyarakat. 
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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/sacral bagi budaya tradisional masyarakat local* atau masyara-
kat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi* dengan komunitas* atau masyarakat adat 
terkait. 

NKT 6 Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Komunitas Lokal. 

NKT  6  menunjukkan  kawasan  yang  mempunyai  fungsi  penting  untuk  identitas budaya 
tradisional/khas komunitas lokal, dimana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi  
kebutuhan  budaya  mereka.  Keterkaitan  komunitas  dengan  kawasan diwujudkan dengan 
adanya ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan  pola  tindakan,  
serta  lingkungan/sumberdaya  alam/benda-benda,  yang  mendasari perilaku  kolektif  
anggota  komunitas  dan  yang  mengatur  hubungan  antara  komunitas dengan kawasan 
tersebut. . Pada tingkat ekosistem atau  komponennya,  NKT  6  bisa  dilihat  kepentingan  
budaya  kelompok  atau  individu masyarakat, seperti hutan keramat, kuburan nenek moyang, 
lokasi mengadakan upacara adat dan sebagainya. 

a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di dalam negeri untuk melakukan 
identifikasi NKT6: 
Untuk menjamin obyektifitas penilaian, sebaiknya pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan konsep triangulasi yang setidaknya terdiri dari tiga jenis 
sumber data dan metode pengumpulannya. Sumber data dalam penilaian NKT 6 
paling tidak mencakup: a)  informasi  dari  subyek  komunitas  lokal  yaitu  tokoh  adat  
setempat  dan  masyarakat sendiri,  b)  informasi  dari  dokumen  hasil  penelitian,  
dokumen  sejarah,  dan  dokumen lainnya yang ada, dan c) informasi dari tenaga ahli 
yang memahami budaya lokal. Kunci utama dari penilaian NKT 6 adalah konsultasi 
dengan masyarakat lokal secara mendalam sehingga dapat menjamin partisipasi 
aktif dari mereka. 

b. Deskripsi stakeholder yang tertarik dan terkena dampak: 
Masyarakat lokal setempat, instansi pemerintahan, LSM. 

c. Contoh nilai budaya yang penting sebagai NKT6 didalam negeri: 
NKT 6 pada tingkat lanskap  sebagai  contoh  dapat  dilihat  masyarakat  Baduy,  
Jawa  Barat  dan Suku  Anak  Dalam Riau dimana  masyarakat  memiliki  aturan  dan  
tata  cara  tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dan lansekap mereka. 

d. Kawasan geografis dimana NKT6 kemungkinan berada: 
Masyarakat Baduy di Banten, Suku Anak Dalam di Riau dan Jambi, dan masyarakat 
adat di seluruh wilayah Indonesia 

e. Peta kawasan NKT6 didalam negeri: 
Peta wilayah adat antara lain, dari KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan), AMAN/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (www.aman.or.id), 
BRWA/Badan Registrasi Wilayah Adat (www.brwa.or.id) 

f. Ancaman terhadap kawasan NKT6 di dalam negeri: 
Tidak ada disebutkan secara spesifik. Namun ancaman terhadap keberadaan NKT 6 
secara umum adalah perambahan kawasan hutan untuk kegiatan agrikultur; konversi 
untuk kegiatan HTI, perkebunan dan pemukiman; pembalakan liar; kebakaran hutan, 
dan perburuan satwa yang berlebihan 
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Strategi untuk menjaga NKT6 

1) Unit Pengelolaan* (organisasi*) dapat memadukan pengelolaan kawasan yang 
memiliki nilai kehati tinggi – untuk menjamin ketersediaan sumber pangan dan 
sumber obat serta budaya 

2) Kehati-hatian dalam pengelolaan akan sangat diperlukan jika tujuan dari Unit 
Pengelolaan adalah  untuk  mengkonversi  lahan-lahan  hutan  yang  selama  ini  
telah  menjadi  sumber pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dimana  masyarakat  
tidak  memiliki  alternatif  lain.  

3) Unit Pengelolaan* (organisasi*) harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara 
intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan tersebut dan 
juga dengan stakeholder lain yang relevan. 

 

Pemantauan NKT 6 

  

1)      Kewajiban melakukan pemantauan situs-situs bernilai budaya dan religi 
yang mempunyai fungsi  penting  untuk  identitas budaya tradisional/khas 
komunitas lokal dalam kawasan kelola Organisasi* secara periodik 

2)      Kewajiban melakukan tindakan perlindungan dan pengawasan 
keberadaan NKT dari ancaman gangguan yang ada 
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9. Daftar Istilah  

 

Daftar kata ini memuat definisi-definisi yang diterima secara internasional bila memung-

kinkan. Sumber-sumber yang digunakan ini termasuk, misalnya, Organisasi Pangan dan Per-

tanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati 

(1992), Penilaian Ekosistem Milenium (2005) sekaligus berbagai definisi dari daftar kata da-

lam daftar istilah daring yang disediakan di situs web Perserikatan Konservasi Alam Inter-

nasional (IUCN), Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Program Spesies Asing Invasif 

dari Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati. Apabila sumber-sumber lain digunakan, 

mereka akan dirujuk secara tepat. 

Istilah 'berdasarkan' berarti definisi diadaptasi dari definisi yang sudah ada seperti yang 

diberikan di sumber internasional.  

Kata-kata yang digunakan di Indonesia Forest Stewardship Standard ini, jika tidak didefinisi-

kan di Daftar Istilah ini atau dokumen normatif FSC lainnnya, digunakan seperti yang didefin-

isikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Badan Pengem-

bangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo-

nesia. 

Agen kendali biologis: Organisme yang digunakan untuk mengeliminasi atau mengatur 

populasi organisme lain (Sumber: Berdasarkan FSC-STD-01-001 V4-0 dan Perserikatan 

Konservasi Alam Internasional (IUCN). Definisi daftar kata seperti yang diberikan di situs web 

IUCN). 

Akuifer: Formasi, kumpulan formasi atau bagian sebuah formasi yang memiliki material ber-

pori jenuh yang cukup untuk menghasilkan kuantitas air yang cukup bagi sumur dan mata air 

agar unit tersebut dapat memiliki nilai ekonomi sebagai sumber air di daerah tersebut. (Sum-

ber: Gratzfeld, J. 2003. Industri Ekstraktif di Zona Kering dan Semi Kering. Perserikatan Kon-

servasi Alam Internasional (IUCN)). 

Aliran air: Tempat tempat dimana air mengalir atau berpindah tempat 

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/EIA): Sebuah proses sistematis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari projek yang diusulkan, 

untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif serta untuk merencanakan dan me-

masukkan tindakan-tindakan pencegahan, mitigasi, pengelolaan dan pemantauan yang tepat 

(Sumber: berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan, pedoman untuk projek lapangan FAO. 

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Roma,-STD-01-001 

V5-0). 

Ancaman: Indikasi atau peringatan akan dampak negatif atau kemungkinan kerusakan atau 
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kerusakan yang akan terjadi (Sumber: Berdasarkan Oxford English Dictionary). 

Area Contoh Keterwakilan Bagian dari Unit Pengelolaan* yang didelineasi untuk tujuan 

konservasi atau pemulihan contoh-contoh yang layak dari sebuah ekosistem yang secara 

alami dapat muncul dalam wilayah geografis tersebut. 

Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Zona atau ruang fisik yang memiliki dan/atau yang 

dibutuhkan untuk keberadaan dan pemeliharaan Nilai Konservasi Tinggi* yang ada. 

Area Perlindungan: Lihat definisi Zona Konservasi. 

Badan Air: kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, 

suhu, curah hujan, kesarangan batuan pembendungnya, dll.  Contohnya: sungai, rawa, da-

nau, laut, dan samudra 

Karakteristik Badan Air Badan air dicirikan oleh tiga komponen utama, yaitu komponen hi-

drologi, komponen fisika-kimia, dan komponen biologi. Penilaian kualitas suatu badan air 

harus mencakup ketiga komponen tersebut. Untuk mengetahui tiga komponen utama terse-

but kita tinjau dua jenis air yaitu  Air Permukaan dan Air Tanah 

Bagian yang Sangat Terbatas: Area yang terkena dampak tidak boleh* melebihi 0,5% dari 

area Unit Pengelolaan* dalam satu tahun, atau memengaruhi total lebih dari 5% dari area 

Unit Pengelolaan* (Sumber: berdasarkan Daftar Istilah FSC-STD-01-002 V1-0 FSC (2009)). 

Bahan limbah: zat atau produk turunan yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan, 

seperti: 

o Limbah berbahaya, termasuk limbah kimia dan baterai; 

o Wadah; 

o Motor, minyak dan bahan bakar lainnya; 

o Sampah termasuk logam, plastik dan kertas; dan 

o Bangunan, mesin dan peralatan yang terbengkalai. 

Bahaya Alam: gangguan yang dapat membahayakan nilai-nilai lingkungan* dan sosial pada 

Unit Pengelolaan* yang juga dapat meliputi beberapa fungsi ekosistem penting; contohnya 

termasuk kekeringan, banjir, kebakaran, tanah longsor, badai, longsor, dll. (Source: FSC 

2014). 

Budidaya Hutan (silvikultur): Seni dan ilmu mengontrol pembentukan, pertumbuhan, kom-

posisi, kesehatan dan kualitas hutan dan lahan yang ditumbuhi pepohonan untuk memenuhi 

beragam target kebutuhan dan nilai-nilai pemilik tanah dan masyarakat secara berkelanjutan 

(Sumber: Nieuwenhuis, M. 2000. Terminologi Pengelolaan Hutan. IUFRO World Seri Vol. 9. 

IUFRO 4.04.07 SilvaPlan dan SilvaVoc). 
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Ciri habitat: Atribut dan struktur tegakan hutan*, termasuk namun tidak terbatas pada: 

o Pohon komersial dan nonkomersial tua yang usianya tampak dengan jelas 

melampaui usia rata-rata kanopi utama; 

o Pohon dengan nilai ekologi khusus; 

o Kompleksitas vertikal dan horizontal; 

o Tegakan pohon mati; 

o Kayu tumbang mati; 

o Hutan terbuka yang akibat gangguan alam; 

o Tempat bersarang; 

o Rawa, area berlumpur, dan lahan basah kecil; 

o Kolam; 

o Area untuk pengembangbiakan; 

o Area untuk pakan dan tempat bernaung, termasuk siklus perkembangbiakan 

musiman; 

o Area untuk bermigrasi; 

o Area untuk hibernasi. 

(Sumber: FSC 2014). 

Daerah riparian: Antarmuka antara tanah dan air, dan vegetasi yang berkaitan dengannya 

(Sumber : FSC 2014) 

Daerah riparian: adalah daratan yang berada di dekat sungai atau badan air lainnya yang 

paling tidak secara periodik dipengaruhi oleh banjir. Ekosistem riparian ditemukan di mana 

ada sungai yang pada saat tertentu terkena luapan air dan menyebabkan banjir luapan 

melampaui badan/saluran sungai. Riparian dapat berupa lembah aluvial yang besar dengan 

lebar puluhan kilometer di daerah basah atau vegetasi tepian sungai dengan lebar sempit di 

daerah kering (Mitsch dan Gosselink (1993)). 

Daerah riparian disebut dengan daerah sempadan sungai (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai). 

Diratifikasi: Proses di mana hukum, konvensi atau kesepakatan internasional (termasuk 

kesepakatan lingkungan multilateral) secara hukum disetujui oleh legislatif nasional atau 

mekanisme hukum* yang setara, sehingga hukum, konvensi atau kesepakatan internasional 

tersebut secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau ditetapkan dalam gerakan 

pengembangan hukum nasional untuk memberikan efek hukum* yang sama (Sumber: FSC-

STD-01-001 V5-0). 

Ekosistem: Komunitas tanaman, binatang dan organisme mikro yang dinamis dan kompleks 

serta lingkungan tidak hidup mereka yang berinteraksi sebagai unit fungsional (Sumber: Kon-

vensi Mengenai Keanekaragaman Hayati 1992, Pasal 2). 
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Eksternalitas: Dampak positif dan negatif aktivitas terhadap para pemangku kepentingan 

yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut, atau terhadap sumber daya alam 

atau lingkungan, yang biasanya tidak memasuki sistem akuntansi biaya standar, sehingga 

harga pasar produk-produk aktivitas tersebut tidak mencerminkan harga atau keuntungan 

sepenuhnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Fungsi ekosistem: Karakteristik ekosistem intrinsik yang berkaitan dengan serangkaian 

kondisi dan proses di mana ekosistem memelihara integritasnya (seperti produktivitas primer, 

rantai makanan, siklus biogeokimia). Fungsi ekosistem termasuk proses-proses seperti pen-

guraian, produksi, peredaran nutrien serta aliran nutrien dan energi. Untuk tujuan FSC, defin-

isi ini memuat proses ekologi dan evolusi seperti aliran gen dan gangguan cara hidup, siklus 

regenerasi dan tingkat perkembangan (suksesi) seral ekologi. Sumber: Berdasarkan R. Has-

san, R. Scholes dan N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Serial 

Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC; dan R.F. Noss. 1990. Indikator 

untuk memantau keanekaragaman hayati: pendekatan hierarki. Biologi Konservasi 4(4):355–

364). 

Genotipe: Susunan genetik suatu organisme (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Habitat: Tempat atau tipe tempat di mana organisme atau populasi muncul (Sumber: Ber-

dasarkan Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati, Pasal 2). 

Hak adat: Hak-hak yang berasal dari rangkaian tindakan sehari-hari atau tindakan adat, dil-

akukan berulang-ulang, yang telah mendapatkan kekuatan hukum dalam suatu unit geografis 

atau sosiologis melalui pengulangan tersebut dan penerimaan terus-menerus. (Sumber: FSC-

STD-01-001 V4-0). Hak adat yang dimaksud meliputi hak atas tanah dan sumber daya alam, 

hak atas kebudayaan, hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas PADIATAPA. (Sum-

ber: UNDRIP 2007) 

Hak penggunaan: Hak untuk penggunaan sumber daya Unit Pengelolaan* yang dapat dide-

finisikan oleh adat setempat, kesepakatan bersama, atau yang ditentukan oleh entitas lain 

yang memegang hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu 

pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik penebangan tertentu (Sumber: FSC-STD-01-001 

V5-0). 

Hasil hutan bukan kayu (HHBK): Semua produk selain kayu yang berasal dari Unit Pengel-

olaan* (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Hukum adat: Seperangkat hak adat yang saling berhubungan dapat dikenali sebagai hukum 

adat. Dalam beberapa yurisdiksi, hukum adat setara dengan undang-undang tertulis, dalam 

wewenang hukum yang telah didefinisikan serta dapat menggantikan undang-undang tertulis 
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bagi suku atau grup sosial lainnya yang telah ditentukan. Di beberapa yurisdiksi, hukum adat 

melengkapi hukum tertulis dan diterapkan dalam keadaan tertentu (Sumber: Berdasarkan 

N.L. Peluso dan P. Vandergeest. 2001. Genealogi hutan politik dan hak adat di Indonesia, 

Malaysia dan Thailand, Jurnal Studi Asia 60(3):761–812). 

Hukum adat: seperangkat norma dan aturan yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-

undangan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat. 

Hukum setempat: Seluruh tatanan hukum primer dan sekunder (undang-undang, keputusan, 

statuta, dekrit) yang terbatas dalam penerapannya hanya di sebuah kawasan geografis ter-

tentu dalam wilayah nasional, serta peraturan sekunder, dan prosedur pengelolaan tersier 

(aturan/persyaratan) yang mendapatkan otoritasnya secara langsung dan tegas dari hukum-

hukum primer dan sekunder. Hukum pada akhirnya mendapatkan otoritas dari konsep kedau-

latan Bangsa dan Negara (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Hukum nasional: Seluruh tatanan hukum primer dan sekunder (undang-undang, keputusan, 

statuta, dekrit) yang berlaku dalam wilayah nasional, serta peraturan sekunder, dan prosedur 

pengelolaan tersier (aturan/persyaratan) yang mendapatkan otoritasnya secara langsung dan 

tegas dari hukum-hukum primer dan sekunder (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Hukum tertulis atau undang-undang tertulis: Tubuh hukum yang terkandung dalam Un-

dang-undang Parlemen (legislatif nasional) (Sumber: Oxford Dictionary of Law). 

Hukum yang berlaku: Sarana yang berlaku bagi Organisasi sebagai orang/badan hukum 

atau perusahaan bisnis untuk kepentingan atau kesejahteraan Unit Manajemen bersangkutan 

dan undang-undang lain yang mempengaruhi penerapan Prinsip dan Kriteria FSC. Ini men-

cakup semua kombinasi hukum perundang-undangan (yang dihasilkan DPR) dan hukum 

kasus (interpretasi pengadilan), aturan-aturan sekunder, prosedur administrasi terkait, dan 

konstitusi nasional (jika ada) yang selalu didahulukan di atas semua instrumen hukum lainnya 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Hutan: Bidang tanah yang didominasi oleh pohon (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0. Diambil 

dari Panduan FSC untuk Badan Sertifikasi, Lingkup Sertifikasi Hutan, Bagian 2.1 yang per-

tama kali diterbitkan di tahun 1998, dan direvisi sebagai FSC-GUI-20-200 pada tahun 2005, 

dan direvisi lagi pada tahun 2010 sebagai FSC-DIR-20-007, Arahan FSC untuk Evaluasi 

Pengelolaan Hutan, ADVICE-20-007-01). 

Hutan alam: Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci dari 

ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keragaman hayati, termasuk karakteristik 

tanah, flora dan fauna, di mana semua atau hampir semua pohon adalah spesies asli, dan 

tidak diklasifikasikan sebagai hutan tanaman. 
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‘Hutan alam’ mencakup beberapa kategori berikut: 

o Hutan yang terdampak oleh penebangan atau gangguan lainnya, di mana pohon ten-

gah atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan 

spesies khas hutan alam di lokasi tersebut, dan di mana masih terdapat banyak 

karakteristik permukaan tanah dan bawah tanah di hutan alam. Di hutan temperate 

utara dan boreal yang secara alami hanya terdiri dari satu atau sedikit spesies pe-

pohonan, gabungan regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dengan 

spesies asli yang sama, yang memiliki sebagian besar karakteristik utama dan ele-

men kunci dari ekosistem asli lokasi tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap se-

bagai konversi ke hutan tanaman; 

o Hutan alam yang dikelola dengan praktik silvikultur termasuk regenerasi alamiah atau 

regenerasi alamiahlewat bantuan; 

o Hutan koloni atau sekunder dari spesies asli yang telah diregenerasi di area non-

hutan yang dikembangkan dengan baik; 

o Definisi 'hutan alam' dapat mencakup area yang digambarkan sebagai ekosistem 

berhutan, area yang penuh dengan pepohonan dan savana. 

Deskripsi hutan alam dan karakteristik utama dan elemen kunci dapat didefinisikan lebih 

lanjut dalam FSC Forest Stewardship Standards, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai. 

‘Hutan alam’ tidak termasuk tanah yang tidak didominasi oleh pepohonan, sebelumnya bukan 

hutan, dan yang belum memiliki banyak karakteristik dan eleman ekosistem asli. Regenerasi 

yang masih muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun perkem-

bangan ekologis. FSC Forest Stewardship Standards dapat menunjukkan kapan area terse-

but dapat dikeluarkan dari Unit Pengelolaan, harus dipulihkan ke kondisi yang lebih alami, 

atau mungkin dikonversi untuk pemanfaatan lahan lainnya. 

FSC belum mengembangkan ambang batas kuantitatif antara berbagai kategori hutan dalam 

hal area, kepadatan, tinggi, dll. FSC Forest Stewardship Standards dapat memberikan am-

bang batas tersebut dan pedoman lainnya, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai. Ser-

aya menunggu pedoman tersebut diselesaikan, area yang didominasi dengan pepohonan, 

terutama spesies asli, dapat dianggap sebagai hutan alam. 

Ambang batas dan pedoman dapat mencakup area-area seperti: 

o Jenis vegetasi lain serta komunitas dan ekosistem non-hutan yang termasuk dalam 

Unit Pengelolaan, termasuk padang rumput, semak, lahan basah, dan hutan terbuka; 

o Regenerasi koloni dan pelopor yang sangat muda dalam suksesi utama di lokasi ter-

buka baru atau lahan pertanian yang ditelantarkan, yang belum mengandung banyak 

karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli. Ini dapat dianggap sebagai 
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hutan alam setelah melewati beberapa tahun perkembangan ekologis; 

o Regenerasi alami muda yang tumbuh di area hutan alam dapat dianggap sebagai hu-

tan alam, bahkan setelah dilakukan penebangan, tebang habis atau gangguan 

lainnya, karena banyak karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli 

masih ada, di permukaan tanah dan di bawah tanah; 

o Area yang telah mengalami deforestasi dan kerusakan hutan yang begitu parah se-

hingga tidak lagi ‘didominasi oleh pepohonan’ dapat dianggap sebagai nonhutan, 

apabila hanya memiliki sangat sedikit karakteristik permukaan tanah dan bawah 

tanah utama dan elemen kunci dari hutan alam. Kerusakan ekstrem seperti itu bi-

asanya merupakan akibat dari penebangan, penggembalaan, pertanian, pengum-

pulan kayu bakar, perburuan, kebakaran, erosi, pertambangan, pemukiman, infra-

struktur dll yang sangat berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus. FSC Forest 

Stewardship Standards dapat membantu menentukan kapan area tersebut harus 

dikeluarkan dari Unit Pengelolaan, harus dipulihkan ke kondisi yang lebih alami, atau 

mungkin dikonversi untuk pemanfaatan lahan lainnya. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Hutan Tanaman: Area hutan yang dibuka dengan penanaman atau penaburan benih dengan 

menggunakan spesies asing atau asli, sering kali dengan satu atau hanya beberapa spesies, 

dengan jarak tanam teratur atau usia yang seragam, dan yang tidak memiliki sebagian besar 

karakteristik utama dan elemen kunci dari hutan alam. Deskripsi hutan tanaman dapat dide-

finisikan lebih lanjut dalam FSC Forest Stewardship Standards, dengan deskripsi atau contoh 

yang sesuai, seperti: 

o Area yang awalnya sesuai dengan definisi ‘hutan tanaman’ tetapi, setelah beberapa 

tahun, memiliki banyak atau sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci 

dari ekosistem asli, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam. 

o Perkebunan yang dikelola untuk mengembalikan dan meningkatkan keragaman 

hayati dan habitat, kompleksitas struktur dan fungsi ekosistem mungkin, setelah be-

berapa tahun, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam. 

o Di hutan temperate utara dan boreal yang secara alami terdiri dari satu atau sedikit 

spesies pepohonan, gabungan regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hu-

tan dengan spesies asli yang sama, yang memiliki sebagian besar karakteristik uta-

ma dan elemen kunci dari dari ekosistem asli lokasi tersebut, dapat dianggap sebagai 

hutan alam, dan regenerasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi ke 

hutan tanaman. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0) 
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Indikator: Suatu variabel kuantitatif atau kualitatif yang dapat diukur atau dijelaskan, dan 

yang memberikan suatu cara untuk menilai apakah suatu Unit Pengelolaan* telah memenuhi 

persyaratan atau tidak berdasarkan Kriteria FSC. Dengan demikian, indikator dan ambang-

ambang batas yang berkaitan dengannya merupakan menentukan persyaratan untuk 

pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di tingkat Unit Pengelolaan* dan merupakan 

dasar utama dari evaluasi hutan (Sumber: FSC-STD-01-002 V1-0 FSC Daftar Istilah (2009)) . 

Informasi rahasia: Fakta, data dan konten pribadi yang, jika tersedia bagi umum, dapat 

membahayakan Organisasi*, kepentingan bisnisnya serta hubungan dengan para pemangku 

kepentingan, klien dan kompetitor. 

Informasi Terbaik yang Tersedia: Data, fakta, dokumen, opini pakar dan hasil survei lapan-

gan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan yang paling kredibel, akurat, lengkap 

dan/atau tepat serta yang mungkin didapatkan melalui usaha dan biaya yang layak*, tunduk 

kepada skala* dan intensitas* aktivitas pengelolaan dan Pendekatan Pencegahan*. 

Infrastruktur: Dalam konteks pengelolaan hutan adalah jalan, jembatan, gorong-gorong, tem-

pat penyimpanan kayu, tempat pengambilan kayu, penimbunan, bangunan dan struktur lain 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rencana pengelolaan*. 

Intensitas: Ukuran kekuatan, tingkat dampak dari aktivitas pengelolaan atau kejadian lain 

yang memengaruhi aktivitas pengelolaan tersebut (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Itikad baik: Sebuah proses keterlibatan di mana para pihak berusaha keras untuk mencapai 

kesepakatan, melakukan perundingan yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan 

dalam perundingan, menghormati kesepakatan yang telah diputuskan dan yang tengah 

disusun, dan memberikan waktu yang cukup untuk membahas dan menyelesaikan perse-

lisihan (diadaptasi dari Mosi 40:2017). 

Jangka panjang: Jangka waktu dari pemilik atau pengelola hutan seperti yang dimanifestasi-

kan oleh tujuan rencana pengelolaan*, tingkat pemanenan, dan komitmen untuk memper-

tahankan tutupan hutan permanen. Lamanya waktu yang dibutuhkan bervariasi sesuai 

dengan kondisi ekologi dan konteks, dan akan dibutuhkan sesuai berapa lama ekosistem 

tersebut membutuhkan waktu untuk memulihkan komposisi dan struktur alaminya setelah 

penebangan atau gangguan, atau untuk menciptakan kondisi yang sudah berkembang sepe-

nuhnya (dewasa) atau kondisi primer (Sumber: Daftar Istilah FSC-STD-01-002 V1-0 FSC 

(2009)). 

Jaringan Area Konservasi: Bagian dari Unit Pengelolaan* di mana konservasi merupakan 

hal utama dan, dan dalam keadaan tertentu, menjadi tujuan eksklusif; area-area ini men-

cakup area contoh representatif*, zona konservasi*, area perlindungan*, area konektivitas* 

serta Area Nilai Konservasi Tinggi*. 
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Jasa ekosistem: Manfaat yang orang dapatkan dari ekosistem. Contohnya adalah: 

o Jasa penyediaan seperti makanan, produk hutan dan air;  

o Jasa pengaturan seperti pengaturan atas banjir, kekeringan, degradasi tanah, kuali-

tas air, iklim dan penyakit; 

o Jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan daur ulang nutrien; dan 

o Jasa budaya dan nilai budaya seperti manfaat rekreasi, spiritual, religius dan manfaat 

nonmaterial lainnya. 

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes dan N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahter-

aan Manusia: Sintesis. Serial Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC). 

Karyawan: Semua orang yang dipekerjakan termasuk pegawai negeri serta wirausahawan. 

Ini termasuk karyawan musiman dan paruh waktu dan semua jajaran dan kategori, termasuk 

buruh, pengelola, supervisor, eksekutif, karyawan kontraktor serta kontraktor wiraswasta dan 

sub-kontraktor (Sumber: Konvensi ILO C155 Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Peker-

jaan 1981). 

Keanekaragaman biologis: Keragaman di antara mahluk (organisme) hidup dari semua 

sumber termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut dan ekosistem air lainnya serta kumpulan 

ekologis di mana mereka menjadi bagiannya; ini termasuk keragaman dalam spesies, antar 

spesies dan ekosistem (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992, Pasal 2). 

Kecelakaan kerja: Kejadian yang timbul dari atau dalam pelaksanaan, kerja yang me-

nyebabkan cedera fatal atau non-fatal (Sumber: International Labour Organization (ILO). Biro 

Perpustakaan dan Jasa Informasi. Tesaurus ILO sebagaimana yang dijelaskan di situs web 

ILO). 

Kekayaan intelektual: Praktik serta pengetahuan, inovasi dan kreasi lain hasil ciptaan 

manusia (Sumber: Berdasarkan Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati, Pasal 8(j); dan 

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Apakah Hak Kekayaan Intelektual 

Itu? Publikasi WIPO No. 450(E)). 

Kelangkaan air: Pasokan air yang mengganggu produksi pangan, kesehatan manusia, dan 

pengembangan ekonomi. Kelangkaan yang parah dihitung setara dengan 1000 meter kubik 

per tahun per orang atau penggunaan yang lebih besar dari 40% dibandingkan dengan 

pasokan (Sumber: Penilaian Ekosistem Milenium. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan 

Manusia: Jawaban Kebijakan. Temuan Jawaban Kelompok Kerja. Washington DC: Island 

Press, Halaman 599-605). 

Kelangsungan ekonomi: Kemampuan mengembangkan dan bertahan sebagai unit sosial, 

ekonomi dan politik yang relatif independen. Kelangsungan ekonomi mungkin mensyaratkan, 
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walau tidak sama artinya dengan profitabilitas (Sumber: Berdasarkan definisi yang diberikan 

di situs web Badan Lingkungan Eropa). 

Kesetaraan gender: Kesetaraan gender atau keadilan gender berarti perempuan dan laki-

laki memiliki kondisi yang sama dalam mewujudkan hak asasi manusia secara penuh 

sekaligus untuk berkontribusi kepada, dan mendapatkan manfaat dari, perkembangan 

ekonomi, sosial, budaya dan politik (Sumber: Diadaptasi dari lokakarya FAO, IFAD dan ILO 

tentang ‘Kesenjangan, tren dan riset terbaru mengenai dimensi gender dalam penerimaan 

tenaga kerja pertanian dan pedesaan: jalan-jalan berbeda keluar dari kemiskinan’ Roma, 31 

Maret sampai 2 April 2009.) 

Ketahanan: Kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan proses dan fungsi kunci da-

lam menghadapi tekanan dengan menolak perubahan atau beradaptasi dengan perubahan. 

Ketahanan dapat diterapkan pada sistem ekologi maupun sosial (Sumber: Komisi Dunia 

IUCN untuk Kawasan Lindung (IUCN-WCPA). 2008. Membangun Jaringan Area Perlin-

dungan Laut – Mewujudkannya. Washington D.C.: Pengelolaan Atmosfer dan Kelautan Na-

sional dan Konservasi Alam IUCN-WCPA). 

Kompensasi yang adil: Pembayaran gaji yang sesuai dengan besaran dan tipe jasa diberi-

kan oleh pihak lain atau kerugian yang disebabkan oleh pihak pertama. 

Kompeten secara hukum: Diamanatkan dalam undang-undang untuk melakukan fungsi 

tertentu (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Kondisi alami/ekosistem asli: Untuk keperluan Prinsip dan Kriteria dan penerapan teknik 

restorasi, istilah-istilah seperti ‘kondisi yang lebih alami,’ ‘ekosistem asli’ mengatur upaya 

pengelolaan lokasi guna mendukung atau memulihkan spesies asli dan kaitannya dengan 

spesies asli yang khas di daerah tersebut, dan untuk mengelola kaitan-kaitan ini dan nilai-nilai 

lingkungan lainnya sehingga mereka membentuk ekosistem khas daerah tersebut. Pedoman 

lebih lanjut ada dalam Forest Stewardship Standards (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Konektivitas: Ukuran dari seberapa rapat atau seberapa dekat koridor, jaringan atau matriks 

berhubungan. Semakin kecil gapnya, semakin tinggi konektivitasnya. Berhubungan dengan 

konsep konektivitas struktural; konektivitas fungsional atau konektivitas perilaku mengacu ke 

seberapa rapat hubungan suatu area untuk sebuah proses, misalnya seperti binatang yang 

berpindah melalui berbagai tipe elemen lanskap. Konvektivitas air berhubungan dengan 

aksesibilitas dan perpindahan berbagai material dan organisme, melalui air tanah dan air 

permukaan, di antara area-area ekosistem air yang beragam dan berbeda. (Sumber: Ber-

dasarkan R.T.T Forman. 1995. Mosaik Tanah. Ekologi Lanskap dan Wilayah. Cambridge 

University Press, 632pp). 
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Konflik antara Prinsip dan Kriteria dengan hukum: Situasi yang tidak memungkinkan 

kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria serta hukum secara bersamaan (Sumber: FSC-STD-

01-001 V5-0). 

Konservasi/Perlindungan: Yang manapun dari kedua istilah ini dapat digunakan saat 

mengacu kepada aktivitas pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan nilai ling-

kungan atau budaya yang sudah diidentifikasi agar bertahan dalam jangka panjang. Aktivitas 

pengelolaan dapat terdiri dari nirintervensi (tidak ada intervensi) atau intervensi minimal hing-

ga ke serangkaian intervensi dan aktivitas tertentu yang dirancang untuk mempertahankan, 

atau setara dengan mempertahankan, nilai-nilai yang sudah diidentifikasi tersebut. (Sumber: 

FSC-STD-01-001 V5-0). 

Kontrol manajerial: Tanggung jawab tertentu yang ditetapkan dari direktur korporat perus-

ahaan komersial dalam hukum komersial nasional, dan oleh FSC juga diberlakukan juga un-

tuk Organisasi sektor publik (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Kriteria: Cara menilai apakah suatu Prinsip (dari pengelolaan hutan/forest stewardship) telah 

dipenuhi (Sumber: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Kritis: Konsep kekritisan dan fundamentalitas dalam Prinsip 9 dan NKT berkaitan dengan 

sifatnya yang tidak mampu digantikan serta untuk kasus-kasus di mana kerugian atau keru-

sakan besar terhadap NKT tersebut dapat menyebabkan prasangka atau kerugian yang seri-

us bagi para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Suatu jasa ekosistem dianggap 

sebagai kritis (NKT 4) pada saat gangguan terhadap jasa tersebut mungkin menyebabkan, 

atau menimbulkan ancaman dampak negatif yang parah terhadap kesejahteraan, kesehatan 

atau keberlangsungan masyarakat setempat, di lingkungan, NKT atau fungsi infrastruktur 

yang penting (jalan, bendungan, gedung, dsb.) Pandangan kekritisan di sini mengacu kepada 

kepentingan dan risiko bagi sumber daya alam serta nilai lingkungan dan sosio-ekonomi 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Lahan Basah: Area transisi antara sistem daratan dan perairan di mana tabel air biasanya 

ada di atau di dekat permukaan atau tanah yang ditutupi oleh air dangkal (Sumber: Coward-

ing, L.M., Carter, V., Golet, F.C., Laroe, E.T. 1979. Klasifikasi Lahan Basah dan Habitat 

Perairan Dalam Amerika Serikat. Departemen AS DC: Washington). 

Berdasarkan Konvensi Ramsar, lahan basah dapat mencakup lumpur pasang surut, kolam 

alami, rawa-rawa, lubang, padang rumput basah, rawa, lahan gambut, rawa air tawar, hutan 

bakau, danau, sungai dan bahkan beberapa terumbu karang (Sumber: IUCN, Tidak Ada 

Tanggal, IUCN Definisi - Bahasa Inggris). 

Lahan dan wilayah: Untuk keperluan Prinsip dan Kriteria, yang dimaksud adalah lahan atau 
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wilayah yang secara tradisional dimiliki oleh Masyarakat Adat atau masyarakat setempat, 

atau yang biasa dipergunakan atau ditempati, dan apabila akses menuju sumber daya alam 

sangat penting untuk keberlanjutan budaya dan mata pencaharian orang-orang tersebut 

(Sumber: Berdasarkan pengaman Bank Dunia OP 4.10 Masyarakat Adat, bagian 16 (a). Juli 

2005.). 

Lahan Gambut: Terdiri dari area banjir dan basah, dengan materi organik dalam jumlah be-

sar, yang ditutupi oleh sedikit lapisan vegetasi yang memilki tingkat keasaman tertentu, dan 

yang menunjukkan warna kuning khas (Sumber: Aguilar, L. 2001. Tentang Nelayan, Nelayan 

perempuan , Lautan dan pasang. IUCN. San Jose (Kosta Rika)). 

Lanskap: Sebuah mozaik geografis yang terdiri dari ekosistem yang saling berinteraksi yang 

diakibatkan oleh interaksi geologis, topografi, tanah, iklim, biotik dan manusia di daerah ter-

tentu (Sumber: Perserikatan Konservasi Alam Internasional (IUCN). Definisi daftar kata dise-

diakan oleh situs web IUCN). 

Lanskap Hutan Utuh: suatu wilayah tutupan hutan yang memiliki ekosistem hutan dan non-

hutan yang tidak banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi manusia, dengan luas minimal 

500 km2 (50.000 ha) dan lebar minimal 10 km (diukur dari diameter areayang seluruhnya 

tercantum dalam batas-batas wilayahnya) (Sumber: Intact Forests/Global Forest Watch. 

Definisi daftar kata yang terdapat pada situs web Intact Forest. 2006-2014). 

Legal: Sesuai dengan undang-undang dasar (hukum nasional atau hukum setempat) atau 

sesuai dengan legislasi sekunder (peraturan tambahan, keputusan, perintah, dll). ‘Legal’ juga 

mencakup keputusan berdasarkan aturan yang dibuat oleh badan-badan hukum yang ber-

wenang di mana keputusan tersebut muncul dari hukum dan peraturan yang sudah ada. 

Keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang mungkin bisa men-

jadi tidak legal jika keputusan tersebut tidak muncul secara langsung dan logis dari undang-

undang dan peraturan yang berlaku, atau jika keputusan tersebut tidak berdasarkan aturan, 

melainkan menggunakan kebijaksanaan administrasi (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Lembaga Adat: perangkat Organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan 

sejarah suatu Masyarakat Adat dengan kewenangan mengatur, mengurus, dan me-

nyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat. 

Luka di tempat kerja: Luka, penyakit atau kematian pribadi akibat kecelakaan kerja (Sum-

ber: International Labour Organization (ILO). Biro Perpustakaan dan Jasa Informasi. Tesau-

rus ILO sebagaimana yang dijelaskan di situs web ILO). 

Masyarakat Adat: kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya 
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hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta 

adanya kekhasan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum 

yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. 

(Adaptasi dari Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (versi AMAN dkk, 9 

Maret 2012) 

Masyarakat setempat: Berbagai jenis komunitas yang ada di atau berdekatan dengan Unit 

Pengelolaan, dan juga mereka yang tinggal cukup dekat untuk membawa dampak terhadap 

ekonomi atau nilai-nilai lingkungan yang signifikan terhadap Unit Pengelolaan atau komunitas 

yang perekonomian, hak atau lingkungannya secara signifikan terdampak oleh aktivitas 

pengelolaan atau aspek biofisik Unit Pengelolaan (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Masyarakat tradisional: Masyarakat tradisional adalah kelompok sosial atau masyarakat 

yang tidak mengidentifikasi diri sebagai masyarakat asli dan yang menegaskan hak atas la-

han, hutan dan sumber daya mereka lainnya berdasarkan adat atau pekerjaan dan 

penggunaan tradisional yang sudah berlangsung lama (Sumber: Program Masyarakat Hutan 

(Marcus Colchester, 7 Oktober 2009). 

Memulihkan/Pemulihan: Kata-kata ini digunakan dalam pengertian yang berbeda sesuai 

dengan konteks dan dalam percakapan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, ‘memulihkan’ 

berarti memperbaiki kerusakan terhadap nilai-nilai lingkungan yang merupakan akibat dari 

aktivitas pengelolaan atau penyebab lainnya. Dalam kasus lain, ‘memulihkan’ berarti pem-

bentukan kondisi yang lebih alami di lokasi yang telah terdegradasi berat atau telah dikonver-

si untuk penggunaan lahan lainnya.  Dalam Prinsip dan Kriteria, kata ‘memulihkan’ tidak 

digunakan untuk menyiratkan pembuatan ulang ekosistem pra-sejarah, pra-industri tertentu 

sebelumnya atau ekosistem lainnya yang sebelumnya sudah ada (Sumber: SC-STD-01-001 

V5-0). 

Organisasi* tidak lantas berkewajiban untuk memulihkan nilai-nilai lingkungan tersebut yang 

telah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Organisasi, misalnya bencana alam, peru-

bahan iklim, atau oleh aktivitas pihak ketiga yang sah secara hukum, seperti infrastruktur 

publik, pertambangan, perburuan atau pemukiman. FSC-POL-20-003 Pengeluaran Area dari 

Lingkup Sertifikasi menggambarkan proses di mana area tersebut dapat dikeluarkan dari 

area bersertifikat, jika diperlukan. 

Organisasi juga tidak diwajibkan untuk memulihkan nilai-nilai lingkungan yang mungkin telah 

ada pada masa pra-sejarah atau zaman dahulu, atau yang telah terkena dampak secara 

negatif oleh Organisasi atau pemilik sebelumnya. Akan tetapi, Organisasi diharapkan untuk 

mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi, mengontrol dan mencegah keru-

sakan lingkungan yang terus berlangsung di Unit Pengelolaansebagai akibat dari dampak 
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sebelumnya tersebut. 

Menjunjung tinggi: Mengakui, menghormati, mempertahankan dan mendukung (Sumber: 

FSC-STD-01-001 V5-0). 

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): adalah salah satu dari nilai-nilai berikut: 

o NKT1: Keanekaragaman Spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati* termasuk 

spesies endemik dan langka, spesies langka atau terancam punah*, yang signifikan 

di tingkat global, regional atau nasional. 

o NKT 2: Ekosistem dan mozaik tingkat lanskap. Landskap Hutan Utuh, ekosistem* 

tingkat lanskap penting*dan mozaik ekosistem yang penting di tingkat global, regional 

atau nasional, dan yang berisi populasi hidup dari mayoritas spesies yang muncul 

secara alami di pola distribusi dan kelimpahan yang alami. 

o NKT 3: Ekosistem dan habitat. Ekosistem, habitat*, atau refugia (tempat berlindung)* 

yang langka, terancam, atau hampir punah. 

o NKT 4: Jasa ekosistem kritis. Jasa ekosistem* dasar pada situasi kritis, termasuk per-

lindungan daerah resapan air dan pengendalian erosi untuk tanah dan daerah lereng 

yang rentan. 

o NKT 5: Kebutuhan masyarakat. Berbagai lokasi dan sumber daya yang berfungsi un-

tuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau Masyarakat Adat* (misal-

nya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dsb.), yang teridentifikasi melalui 

keterlibatan dengan komunitas atau Masyarakat Adat* tersebut. 

o NKT 6: Nilai-nilai budaya. Berbagai lokasi, sumber daya, habitat dan lanskap* yang 

memiliki nilai budaya, arkeologis atau historis yang signifikan secara global atau na-

sional, dan/atau yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau keaga-

maan/kesucian kritis bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau Masyarakat 

Adat*, yang teridentifikasi melalui keterlibatan* dengan masyarakat setempat* atau 

Masyarakat Adat* tersebut. 

(Sumber: berdasarkan FSC-STD-01-001 V5-0). 

Nilai lanskap: Nilai lanskap dapat divisualisasikan sebagai beragam jenis persepsi manusia 

yang saling tumpuk terhadap hamparan fisik lanskap. Beberapa nilai lanskap, seperti nilai 

ekonomi, nilai rekreasi, nilai subsisten atau kualitas visual berkaitan erat dengan atribut fisik 

lanskap. Nilai-nilai lanskap lain, seperti nilai intrinsik atau nilai spiritual, lebih simbolis dalam 

sifatnya dan lebih dipengaruhi oleh persepsi individu atau konstruksi sosial ketimbang atribut 

fisik lanskap itu sendiri (Sumber: Berdasarkan situs web Landscape Value Institute). 

Nilai lingkungan: Berikut ini adalah rangkaian elemen-elemen lingkungan biofisik dan manu-

sia: 
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o fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon); 

o keanekaragaman hayati; 

o sumber daya air; 

o tanah; 

o atmosfir; 

o nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual). 

Nilai sebenarnya yang dihubungkan dengan elemen-elemen tersebut bergantung kepada 

sudut pandang manusia dan masyarakat (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Organisasi: Orang atau badan yang memegang atau mengajukan sertifikasi dan oleh karena 

itu bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan yang mendasari sertifikasi FSC (Sumber: 

FSC-STD-01-001 V5-0). 

Organisasi pekerja formal dan informal: asosiasi atau serikat pekerja*, baik yang diakui 

secara hukum atau oleh Organisasi* atau tidak keduanya, yang memiliki tujuan untuk men-

dukung hak-hak pekerja* dan untuk mewakili para pekerja* dalam berurusan dengan Organ-

isasi* terutama mengenai kondisi dan kompensasi kerja. 

Organisme rekayasa genetik: Organisme yang materi genetiknya telah direkayasa 

sedemikian rupa hingga tidak muncul secara alami lewat perkawinan dan/atau rekombinasi 

alami. (Sumber: Berdasarkan FSC-POL-30-602 Interpretasi FSC tentang GMO (Organisme 

rekayasa genetik)). 

Organisme: Setiap entitas biologis yang mampu melakukan replikasi atau mentransfer materi 

genetik (Sumber: Petunjuk Dewan 90/220/EEC). 

Padang rumput:  Tanah yang ditutupi rumput-rumputan dengan tutupan pohon dan semak 

belukar kurang dari 10% (Sumber: UNEP, dikutip di FAO. 2002. Pertemuan Ahli Kedua ten-

tang Penyelarasan Definisi-Definisi yang Berhubungan dengan Hutan untuk digunakan oleh 

berbagai pemangku kepentingan). 

Panduan wajib: Manual atau buku pegangan atau sumber petunjuk teknis lainnya yang ha-

rus diterapkan Organisasi menurut hukum (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Panen dengan dampak lebih kecil: Pemanenan (atau penebangan) dengan menggunakan 

beberapa teknik untuk mengurangi dampak terhadap tegakan yang tersisa (Sumber: Ber-

dasarkan Pedoman untuk Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keragaman Hayati di 

Hutan Produksi Kayu Tropis, IUCN 2006). 

Pengusahaan hutan skala besar: Unit pengelolaan hutan yang luasannya lebih besar dari 

10.000 ha 
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Pengusahaan hutan skala kecil: Unit pengelolaan hutan dapat digolongkan sebagai unit 

SLIMF apabila luasannya kurang dari 1.000 ha 

Pemangku kepentingan yang terkena dampak: Orang dan kelompok, termasuk Masyara-

kat Adat*, masyarakat tradisional* dan masyarakat setempat* yang memiliki hak-hak hukum 

atau hak-hak adat* yang persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaannya* diper-

lukan untuk menentukan keputusan-keputusan terkait pengelolaan. 

Pemangku kepentingan: Lihat definisi ‘pemangku kepentingan yang terkena dampak’ dan 

‘pemangku kepentingan yang berminat.’ 

Pemangku kepentingan yang berminat: Setiap orang, kelompok, atau badan tertentu yang 

telah menunjukkan minat, atau yang diketahui memiliki minat/kepentingan, dalam aktivitas 

Unit Pengelolaan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pemangku kepentingan yang 

berkepentingan. 

o Organisasi konservasi, misalnya LSM lingkungan; 

o Organisasi (hak) buruh, misalnya serikat buruh; 

o Organisasi hak asasi manusia, misalnya LSM sosial; 

o Projek pembangunan daerah; 

o Pemerintah daerah; 

o Lembaga pemerintah nasional yang bertugas wilayah tersebut; 

o Kantor Nasional FSC; 

o Para ahli dalam bidang-bidang tertentu, misalnya pakar Nilai Konservasi Tinggi. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0) 

Pemangku kepentingan yang terkena dampak: Semua orang, kelompok atau entitas yang 

terdampak atau mungkin terdampak aktivitas suatu Unit Pengelolaan. Contohnya termasuk, 

namun tidak terbatas pada (dalam hal ini, misalnya adalah pemilik tanah di daerah hilir) 

orang, kelompok atau entitas yang berada di sekitar Unit Pengelolaan. Berikut ini adalah con-

toh-contoh pemangku kepentingan yang terkena dampak: 

o Masyarakat setempat 

o Masyarakat Adat 

o Pekerja 

o Penghuni hutan 

o Tetangga 

o Pemilik tanah di daerah hilir 

o Pemroses setempat 

o Pengusaha setempat 
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o Pemegang hak penguasaan lahan dan hak penggunaan, termasuk pemilik tanah 

o Organisasi yang ditetapkan atau diketahui bertindak atas nama para pemangku 

kepentingan yang terkena dampak, misalnya LSM lingkungan dan sosial, serikat bu-

ruh, dsb. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Pemantauan rencana pengelolaan: Menindaklanjuti dan mengawasi prosedur untuk tujuan 

mengevaluasi pencapaian tujuan pengelolaan*. Hasil aktivitas pemantauan digunakan dalam 

pelaksanaan pengelolaan adaptif*. 

Pendekatan pencegahan: Pendekatan yang mewajibkan Organisasi* untuk mengambil tin-

dakan tegas dan efektif apabila informasi yang ada menunjukkan bahwa aktivitas pengel-

olaan menimbulkan ancaman kerusakan parah atau permanen bagi lingkungan atau an-

caman bagi kesejahteraan manusia, untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko ter-

hadap kesejahteraan, bahkan apabila informasi ilmiah tidak lengkap atau tidak meyakinkan, 

dan bila kerentanan dan sensitivitas nilai-nilai lingkungan yang tidak pasti (Sumber: Ber-

dasarkan Prinsip 15 Pernyataan Rio tentang Lingkungan dan Pengembangan, 1992, dan 

Laporan Wingspread tentang Prinsip Pencegahan dari Konferensi Wingspread, 23-25 Januari 

1998). 

Pengelolaan adaptif: Proses sistematik kebijakan dan praktik pengelolaan yang terus-

menerus ditingkatkan dengan mempelajari hasil-hasildari tindakan yang ada (Sumber: Ber-

dasarkan Perserikatan Konservasi Alam Internasional (IUCN). Definisi daftar kata seperti 

yang ada di situs web IUCN). 

Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan yang bersumber pada pengajaran, pengala-

man dan keterampilan turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan 

sesuai norma yang berlaku dalam Masyarakat Adat. (Naskah akademik Draft RUU Masyara-

kat Adat) 

Penguasaan Lahan: Kesepakatan yang ditetapkan secara sosial yang dipunyai oleh individu 

atau kelompok, diakui oleh hukum* tertulis atau praktik adat, mengenai ‘sekumpulan hak dan 

kewajiban’ dari kepemilikan, kepunyaan, akses dan/atau penggunaan unit lahan tertentu atau 

sumber daya terkait yang ada di dalamnya (seperti pepohonan, spesies tanaman, air, miner-

al, dll) (Sumber: Persatuan Konservasi Dunia (IUCN). Definisi istilah yang dijelaskan di situs 

web IUCN). 

Penyakit di tempat kerja: Penyakit yang diderita akibat paparan terhadap faktor risiko yang 

timbul dari aktivitas kerja (Sumber: International Labour Organization (ILO). Biro Per-

pustakaan dan Jasa Informasi. Tesaurus ILO sebagaimana yang dijelaskan di situs web ILO). 
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Peradilan adat: mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap hukum adat yang diseleng-

garakan oleh lembaga adat. 

Perairan (termasuk aliran air): Selokan, anak sungai, aliran sungai, sungai, kolam, dan 

danau musiman, sementara, dan permanen.  Perairan termasuk sistem lahan basah atau 

riparian, danau, rawa, tanah berlumpur dan mata air. 

Perjanjian yang Mengikat: Perjanjian atau pakta, baik tertulis maupun tidak, yang bersifat 

wajib terhadap para penandatangannya serta dapat ditegakkan oleh hukum. Pihak-pihak 

yang terlibat dalam perjanjian tersebut melakukannya tanpa tekanan dan menerimanya 

dengan sukarela. 

Perlindungan: Lihat definisi Konservasi.  

Perselisihan: untuk tujuan IGI, ini adalah ungkapan ketidakpuasan oleh orang atau Organ-

isasi yang disampaikan sebagai pengaduan kepada Organisasi*, berkaitan dengan aktivitas 

pengelolaan atau kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria FSC, dan di mana diharapkan 

adanya jawaban (Sumber: berdasarkan FSC-PRO-01-005 V3-0 Memproses Permohonan). 

Perselisihan berskala besar: Untuk tujuan IGI, perselisihan* berskala besar adalah perse-

lisihan* yang melibatkan satu atau beberapa hal berikut ini: 

o Memengaruhi hak legal* atau hak adat* Masyarakat Adat* dan masyarakat setem-

pat*; 

o Terdapat dampak negatif dari aktivitas pengelolaan dalam skala tertentu hingga tidak 

dapat dikembalikan atau dimitigasi; 

o Kekerasan fisik; 

o Perusakan properti; 

o Kehadiran badan militer; 

o Tindakan intimadasi terhadap pekerja* hutan* dan pemangku kepentingan*. 

Perselisihan dalam durasi lama: Perselisihan* yang berlanjut selama lebih dari dua kali 

linimasa yang sebelumnya telah didefinisikan dalam Sistem FSC (dalam hal ini, selama lebih 

dari 6 bulan setelah menerima pengaduan, berdasarkan FSC-STD-20-001). 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA / FPIC): Kondisi 

legal* di mana seseorang atau komunitas dapat dikatakan telah memberikan persetujuan 

atas sebuah tindakan sebelum dimulai, berdasarkan pemahaman dan pengertian yang jelas 

mengenai fakta, implikasi dan konsekuensi di masa yang akan datang dari tindakan tersebut, 

serta kepemilikan semua fakta yang relevan pada saat persetujuan tersebut diberikan. 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan termasuk hak untuk memberikan, 

mengubah, tidak memberikan atau menarik persetujuan (Sumber: Berdasarkan lembaran 
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kerja Pendahuluan mengenai prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

dari Masyarakat Adat (...) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 Juli 2004) Sesi Ke-22 Komisi Hak 

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sub-Komisi Pengenalan dan Perlindungan Hak 

Asasi Manusia, Grup Kerja Masyarakat Adat, 19-23 Juli 2004). 

Pestisida: Zat atau persiapan apapun yang dibuat atau digunakan untuk melindungi tanaman 

atau pohon atau produk tanaman lainnya dari hama; dalam mengendalikan hama; atau untuk 

menjadikan hama tersebut tidak berbahaya. Ini mencakup insektisida, rodentisida, akarisida, 

moluskisida, larvaecides, fungisida dan herbisida (Sumber: Kebijakan Pestisida FSC-POL-30-

001 FSC (2005). 

Pra-panen [Kondisi]: Keragaman, komposisi, dan struktur hutan* atau hutan tanaman sebe-

lum penebangan, dan aktivitas-aktivitas terkait seperti pembangunan jalan.   

Prinsip: Aturan atau elemen penting; dalam kasus FSC, dari pengelolaan hutan (Sumber: 

FSC-STD-01-001 V4-0). 

Protokol ilmiah yang diakui secara internasional: Sebuah prosedur berbasis ilmu penge-

tahuan yang telah ditetapkan serta diterbitkan oleh jaringan ilmiah internasional atau para 

serikat, atau yang sering dirujuk dalam literatur ilmiah internasional (Sumber: FSC-STD-01-

001 V5-0). 

Pupuk: Bahan mineral atau organik, yang paling umum adalah N, P2O5 dan K20, yang 

digunakan pada tanah untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Refugia: Daerah terisolasi di mana belum terjadi perubahan yang meluas, yang biasanya 

diakibatkan oleh perubahan iklim atau oleh gangguan seperti yang disebabkan oleh manusia, 

dan di mana tanaman dan hewan khas suatu daerah dapat bertahan hidup. (Sumber: Glen 

Canyon Dam, Daftar Pustaka Program Pengelolaan Adaptif (Adaptive Management Program 

Glossary) yang terdapat di situs web Glen Canyon Dam). 

Registrasi legal: Lisensi legal atau perizinan tingkat nasional atau setempat yang mengatur 

pengoperasian sebagai suatu perusahaan, dengan hak untuk membeli dan menjual produk 

dan/atau jasa secara komersial. Lisensi atau perizinan tersebut dapat diberlakukan kepada 

individu, perusahaan perseorangan, atau perusahaan publik. Hak untuk membeli dan menjual 

produk dan/atau jasa tidak mewajibkan pelaksanaannya, jadi registrasi legal* berlaku juga 

untuk Organisasi yang mengoperasikan Unit Pengelolaan tanpa menjual produk atau jasa; 

contohnya, untuk lokasi rekreasi yang belum diberi harga atau untuk konservasi keane-

karagaman hayati atau habitat (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Rencana pengelolaan: Kumpulan dokumen, laporan, catatan dan peta yang menggam-

barkan, membenarkan dan mengatur aktivitas yang dilakukan oleh setiap pengelola, staf atau 
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Organisasi di dalam atau yang berkaitan dengan dengan Unit Pengelolaan, termasuk pern-

yataan tujuan dan kebijakannya (Sumber: SC-STD-01-001 V5-0). 

Risiko: Probabilitas munculnya suatu dampak negatif yang tidak dapat diterima dari aktivitas 

di Unit Pengelolaan, digabungkan dengan tingkat keparahannya dalam hal konsekuensi 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Secara tepat waktu: Sesegera mungkin jika kondisi cukup memungkinkan; tidak secara sen-

gaja ditunda oleh Organisasi*; sesuai hukum, kontrak, lisensi atau faktur yang berlaku. 

Sesuai dengan budaya [mekanisme]: Cara/pendekatan penjangkauan untuk menjangkau 

grup-grup yang selaras dengan adat, nilai, sensitivitas dan cara hidup audiens yang dituju. 

Signifikan: Untuk keperluan Prinsip 9, NKT 1, 2 dan 6, ada tiga bentuk utama mengenali 

signifikansi. 

o Sebutan, klasifikasi atau status konservasi yang diakui, yang ditetapkan oleh lem-

baga internasional seperti IUCN atau Birdlife International; 

o Sebutan oleh otoritas regional atau nasional, atau oleh Organisasi konservasi na-

sional yang bertanggung jawab, atas dasar konsentrasi keragaman hayatinya; 

o Pengakuan sukarela oleh pengelola, pemilik atau Organisasi, atas dasar informasi 

yang tersedia, atau dari yang diketahui atau dugaan adanya konsentrasi keragaman 

hayati yang signifikan, bahkan meskipun tidak secara resmi ditunjuk oleh instansi 

lain. 

Salah satu dari bentuk-bentuk ini akan memberi justifikasi bagi penetapan area seperti NKT 

1, 2 dan 6. Banyak wilayah di dunia telah menerima pengakuan atas kepentingan keragaman 

hayati mereka, yang diukur dalam berbagai cara. Peta yang ada dan klasifikasi area prioritas 

untuk konservasi keragaman hayati berperan penting dalam mengidentifikasi kemungkinan 

adanya NKT 1, 2 dan 6 (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Skala: Suatu penilaian sampai sejauh mana suatu kegiatan atau aktivitas pengelolaan me-

mengaruhi nilai lingkungan atau unit pengelolaan, dalam hal waktu atau ruang. Aktivitas 

dengan skala ruang kecil atau rendah hanya memengaruhi sebagian kecil hutan setiap tahun, 

aktivitas dengan skala temporal yang kecil atau rendah hanya terjadi pada interval panjang 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Skala, intensitas dan risiko: Lihat definisi terpisah dalam hal ‘skala,’ ‘intensitas,’ dan ‘risiko.’ 

Spesies asing: Spesies, subspesies atau takson rendah yang diperkenalkan di luar distribusi 

alaminya di masa lampu atau di masa sekarang, termasuk bagian, gamet, benih, telur atau 

propagul manapun dari spesies tersebut yang dapat bertahan dan kemudian berreproduksi 

(Sumber: Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD), Program Spesies Asing In-
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vasif. Daftar Istilah seperti yang disediakan dalam situs web CBD). 

Spesies asli: Spesies, subspesies, atau takson rendah, yang ada dalam ruang lingkup ala-

minya (di masa lalu atau sekarang) dan kemungkinan penyebarannya (yaitu, dalam ruang 

lingkup tumbuh alamiahnya atau bisa tumbuh tanpa hubungan langsung atau tidak langsung 

atau perawatan oleh manusia) (Sumber: Konvensi Mengenai Keragaman Hayati (CBD). Pro-

gram Spesies Asing Invasif. Daftar Istilah sebagaimana yang dijelaskan di situs web CBD). 

Spesies invasif: Spesies yang berkembang pesat di luar jangkauan alami mereka. Species 

invasif dapat mengubah hubungan ekologis antar spesies asli dan dapat memengaruhi fungsi 

ekosistem dan kesehatan manusia (Sumber: berdasarkan Perserikatan Konservasi Alam 

Internasional (IUCN). Definisi daftar kata disediakan oleh situs web IUCN). 

Spesies langka: Spesies yang jarang atau langka, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai teran-

cam.  Spesies-spesies ini ada di area yang secara geografis dibatasi atau di habitat tertentu, 

atau dengan penyebaran kecil dalam skala besar. Spesies-spesies ini kurang lebih setara 

dengan kategori IUCN (2001) Hampir Terancam (NT), termasuk spesies yang dekat dengan 

kualifikasi atau mungkin memenuhi syarat untuk kategori terancam dalam waktu dekat. Spe-

sies-spesies ini juga kurang lebih setara dengan spesies terancam (Sumber: Berdasarkan 

IUCN. (2001) Kriteria dan Kategori Daftar Terancam IUCN: Versi 3.1 Komisi Penyelamatan 

Spesies IUCN. IUCN. Gland, Swiss, dan Cambridge, Inggris). 

Spesies utama/fokal: Spesies yang persyaratan keberadaannya menentukan atribut-atribut 

yang harus ada jika lanskap tersebut ingin memenuhi persyaratan spesies yang ada di sana 

(Sumber: Lambeck, R., J. 1997. Spesies Utama: Payung multi spesies untuk Konservasi 

Alam. Biologi Konservasi vol 11 (4): 849-856.). 

Spesies yang terancam: Spesies yang memenuhi kriteria Rentan (VU), Terancam Punah 

(EN) atau Hampir Punah (CR) IUCN (2001), dan yang menghadapi risiko kepunahan yang 

tinggi, sangat tinggi atau luar biasa tinggi di alam liar.  Kategori ini dapat ditafsirkan ulang 

untuk tujuan FSC sesuai dengan klasifikasi nasional yang resmi (yang memiliki signifikansi 

hukum*) dan sesuai dengan kondisi dan kepadatan penduduk setempat (yang bisa memen-

garuhi keputusan tentang langkah-langkah konservasi yang tepat) (Sumber: Berdasarkan 

IUCN (2001). Kriteria dan Kategori Daftar Terancam IUCN: Versi 3.1 Komisi Penyelamatan 

Spesies IUCN. IUCN. Gland, Swiss, dan Cambridge, Inggris). 

Status legal: Cara Unit Pengelolaan diklasifikasikan menurut hukum. Dalam hal penguasaan 

lahan, ini berarti kategori penguasaan lahan, seperti lahan komunal atau penyewaan atau hak 

milik atau lahan Negara atau lahan pemerintah, dll. Jika Unit Pengelolaan dikonversi dari satu 

kategori ke kategori lain (misalnya, dari lahan Negara ke lahan adat komunal) statusnya meli-

puti posisinya saat ini dalam proses transisi. Dalam hal administrasi, status hukum bisa berar-
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ti bahwa lahan yang dimiliki oleh negara secara keseluruhan, dikelola atas nama negara oleh 

lembaga pemerintah, dan disewakan oleh Kementerian negara kepada operator sektor 

swasta melalui konsesi (Sumber : FSC-STD-01-001 V5-0). 

Target yang dapat diverifikasi: Tujuan tertentu, seperti kondisi hutan yang diinginkan di 

masa depan, yang dibuat untuk mengukur kemajuan pencapaian tiap tujuan pengelolaan*. 

Tujuan ini dinyatakan sebagai hasil yang jelas, sehingga pencapaiannya dapat diverifikasi 

dan adalah mungkin untuk menentukan apakah telah dicapai atau belum. 

Tebang pilih yang terbaik (high grading): High grading adalah penebangan pohon-pohon 

yang memiliki batang kayu paling baik dan bernilai tinggi yang sering dilakukan tanpa me-

nanam bibit baru atau membuang pohon berkualitas buruk dan tidak sehat di bawah kanopi, 

sehingga mengurangi kesehatan ekologis dan mengurangi nilai komersial hutan tersebut. 

High grading tidak sesuai dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Sumber: 

berdasarkan Daftar Kata Istilah Pengelolaan Hutan. Sumber Daya Hutan Devisi Carolina 

Utara. Maret 2009). 

Tekanan air: Terjadi ketika permintaan air melebihi jumlah yang tersedia selama periode 

tertentu atau ketika kualitas air yang buruk membatasi penggunaannya. Tekanan air me-

nyebabkan kerusakan sumber daya air tawar dari segi kuantitas (eksploitasi berlebihan dari 

akuifer, sungai kering, dll) dan kualitas (eutrofikasi, polusi bahan organik, intrusi garam, dll) 

(Sumber: UNEP 2003, dikutip dalam Gold Standard Foundation. Standar Manfaat Air 2014). 

Tempat perlindungan: Area terpencil yang belum mengalami perubahan besar, yang bi-

asanya dikarenakan oleh perubahan iklim atau gangguan yang disebabkan oleh manusia, di 

mana tanaman dan hewan khas suatu kawasan dapat bertahan hidup (Sumber: Glen Canyon 

Dam, Daftar Istilah Program Pengelolaan Adaptif sebagaimana yang dijelaskan di situs web 

Glen Canyon Dam). 

Terlibat/keterlibatan: Proses yang digunakan Organisasi untuk berkomunikasi, berkonsultasi 

dan/atau mengatur partisipasi dari para pemangku kepentingan yang bekepentingan dan/atau 

yang terkena dampak demi memastikan bahwa keprihatinan, keinginan, harapan, kebutuhan, 

hak dan kesempatan mereka dipertimbangkan dalam penetapan, implementasi dan pemba-

ruan rencana pengelolaan* (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Tersedia Secara publik: Dapat diakses atau diamati oleh masyarakat pada umumnya (Sum-

ber: Collins English Dictionary, Edisi 2003). 

Tingkat penebangan kayu: Kuantitas penebangan aktual yang dilaksanakan pada Unit 

Pengelolaan*, dilacak dengan metrik volume (misalnya meter kubik) atau luas (misalnya 

hektar) untuk tujuan perbandingan dengan hitungan (maksimum) tingkat panen yang 
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diizinkan. 

Transaksi FSC: Pembelian atau penjualan produk yang membawa tanda atau klaim FSC 

dalam dokumen penjualannya. 

Tujuan: Tujuan dasar yang ditetapkan oleh Organisasi* untuk perusahaan hutan, termasuk 

keputusan mengenai kebijakan dan pilihan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Sumber: 

Berdasarkan F.C. Osmaston. 1968. Pengelolaan Hutan. Hafner, Baru York; dan D.R. John-

ston, A.J. Grayson dan R.T. Bradley. 1967. Perencanaan Hutan. Faber & Faber, London). 

Tujuan pengelolaan: Tujuan, praktik, hasil, dan pendekatan pengelolaan khusus yang 

ditetapkan untuk mencapai persyaratan-persyaratan standar ini. 

Unit Pengelolaan: Sebuah atau beberapa ruang spasial yang diajukan untuk sertifikasi FSC 

dengan batas-batas yang ditetapkan dengan jelas dan dikelola untuk berbagai tujuan pengel-

olaan jangka panjang yang jelas dan dinyatakan dalam rencana pengelolaan*. Area atau 

area-area ini beberapa mencakup: 

o semua fasilitas dan area di dalam atau berdekatan dengan area spasial ini yang be-

rada di bawah hak legal* atau kontrol pengelolaan dari, atau dioperasikan oleh atau 

atas nama Organisasi, dengan maksud untuk mendukung tujuan pengelolaan; dan 

o semua fasilitas dan area di luar, dan tidak berdekatan dengan area spasial ini dan 

dioperasikan oleh atau atas nama Organisasi*, semata-mata untuk tujuan men-

dukung tujuan pengelolaan. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Upah minimum: Remunerasi yang diterima untuk kerja standar seminggu yang dilakukan 

seorang pekerja di tempat kerja tertentu yang cukup untuk membiayai standar hidup yang 

layak bagi pekerja dan keluarganya.  Elemen standar hidup yang layak meliputi pangan, air, 

tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan pent-

ing lainnya termasuk pengeluaran untuk kejadian tak terduga (Sumber: Pendekatan untuk 

Upah Minimum Bersama. ISEAL Living Wage Group. November 2013). 

Wajar: Dinilai adil atau sesuai dengan keadaan atau tujuan, berdasarkan pengalaman umum 

(Sumber: Shorter Oxford English Dictionary). 

Wilayah Adat: Lanskap budaya adat* adalah bentang alam kehidupan di mana Masyarakat 

Adat* mengaitkan nilai lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang diakibatkan oleh hub-

ungan abadi mereka dengan tanah, air, fauna, flora dan roh-roh, serta kepentingan mereka di 

saat ini dan di masa depan terhadap identitas budaya mereka. Suatu lanskap budaya 

masyarakat adat* dicirikan oleh fitur-fitur yang telah dipelihara melalui interaksi jangka pan-

jang berdasarkan pengetahuan tentang perawatan lahan, dan praktik penghidupan adaptif. Ini 
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adalah lanskap-lanskap di mana Masyarakat Adat* menerapkan tanggung jawab atas 

pengelolaannya. 

Zona konservasi dan area perlindungan: Area-area yang telah ditentukan dan ditujukan 

serta dikelola terutama untuk melindungi spesies, habitat, ekosistem, corak alami atau nilai 

spesifik lokasi lainnya dikarenakan lingkungan alami atau nilai budaya yang dimilikinya, atau 

untuk tujuan pemantauan, evaluasi atau riset, dan tidak berarti mengecualikan aktivitas 

pengelolaan lainnya. Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria, istilah-istilah ini digunakan secara 

bergantian, tanpa menyiratkan bahwa salah satu pasti memiliki tingkat konservasi atau per-

lindungan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Istilah 'kawasan lindung' tidak 

digunakan untuk area tersebut, karena istilah ini berarti status yang legal* atau resmi, dan 

dilindungi oleh regulasi nasional di banyak negara. Dalam konteks Prinsip dan Kriteria, 

pengelolaan area-area tersebut harus melibatkan konservasi aktif, bukan perlindungan pasif. 

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0). 

 


