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Kata pengantar 

 

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia 

yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan logo 

atas produk-produk berbasis hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat.  IFCC 

adalah lembaga standardisasi untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang 

mengembangkan standar serta persyaratan-persyaratan untuk sertifikasi hutan yang 

berbasis pada proses konsensus  para stakeholder. 
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1    Pendahuluan 
 

SFM merupakan pendekatan holistik yang menerapkan prinsip kelestarian fungsi 

ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi). Komunitas internasional menerjemahkan 

hal ini sebagai tiga landasan inti: Bumi, Manusia dan Keuntungan (Planet, People 

and Profit).   

Standar ini didasarkan pada kerangka internasional untuk pengelolaan hutan 

lestari termasuk Organisasi Kayu Tropis Internasional atau International Tropical 

Timber Organisation (ITTO) dan Program untuk Dukungan Skema Sertifikasi 

Hutan atau Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

(Dewan PEFC); hal tersebut memadukan konsep perbaikan berkelanjutan 

(Rencana, Kerja, Periksa, Bertindak atau Plan, Do, Check, Act) seperti yang 

ditetapkan dalam standar ISO (International Organisation for Standardisation atau 

Organisasi Internasional untuk Standardisasi) untuk kualitas dan sistem 

pengelolaan lingkungan (ISO 9001 dan ISO 14001); dan memandang praktik 

terbaik terhadap pengelolaan hutan lestari di Indonesia. 

Standar ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian I menetapkan persyaratan umum 

untuk pengelolaan hutan alam dan tanaman; Bagian II menetapkan persyaratan 

khusus untuk hutan alam; dan Bagian III menetapkan persyaratan khusus untuk 

hutan tanaman. Persyaratan dalam setiap Bagian kemudian dibagi ke dalam 4 

prinsip utama: Persyaratan Utama, Kesinambungan Produksi, Kesinambungan 

Ekologi dan Kesinambungan Sosial. 

Standar ini telah dikembangkan dalam proses terbuka dan transparan; 

berdasarkan konsensus para pihak; disampaikan kepada publik dalam konsultasi 

publik; dan diuji di lapangan. 

Penggunaan kata “harus” digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan 

ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata “seharusnya” digunakan untuk 

menunjukkan ketentuan tersebut yang, meskipun tidak bersifat wajib, diharapkan 

untuk diterapkan dan dilaksanakan. Kata “bisa/boleh” digunakan di seluruh standar 

ini untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat permisif, boleh dilakukan atau tidak 

boleh dilakukan. Sedangkan kata “dapat” mengacu dan tergantung pada 

kemampuan pengguna standar ini. 

Dokumen ini disediakan dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi 

Bahasa Indonesia yang akan menjadi acuan. 
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2    Cakupan  
 
Dokumen ini menyajikan persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada 

hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik 

Indonesia. Persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit 

pengelolaan hutan. 

Dokumen ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian I (Persyaratan Umum untuk 

hutan alam dan hutan tanaman), Bagian II (Persyaratan untuk hutan alam) dan 

Bagian III (Persyaratan untuk hutan tanaman). 

3    Acuan normatif 

Dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan 

dokumen ini. Dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen 

yang menjadi acuan (termasuk perubahannya) yang berlaku adalah sebagai 

berikut : 

PEFC ST 1003:2010, Sustainable Forest Management – Requirements 

IFCC ST 1002:2013, Persyaratan untuk badan penyedia audit dan sertifikasi 

pengelolaan hutan 

ILO No. 29, Forced or Compulsory Labour, 1930 

ILO No. 87, Freedom of Association and Protection of Right to Organize, 1948 

ILO No. 98, The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to 

Bargain Collectively, 1949  

ILO No. 100, Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal 

Value, 1951  

ILO No. 105, Abolition of forced labour, 1957  

ILO No. 111, Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958 

ILO No. 138, Minimum Age for Admission to Employment, 1973  

ILO No. 169, Masyrakat Hukum Adat, 1989 

ILO No. 182, Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999 

PBB, Deklarasi PBB untuk Hak Masyarakat Pribumi, 2007 

4    Definisi 

4.1 Areal hutan  adalah suatu kawasan yang secara geografis ditunjuk oleh 

pemerintah sebagai hutan tetap. 

4.2 Hutan produksi  merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama 

menghasilkan produk hutan. 
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4.3 Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas 

lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan setelah setiap bagiannya dikalikan 

dengan nilai skala memiliki nilai total di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, 

hutan suaka alam, hutan pelestarian, dan taman berburu.  

4.4 Hutan Produksi Terbatas  merupakan kawasan hutan dengan faktor 

kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas curah setelah setiap bagiannya dikalikan 

dengan nilai skala memiliki nilai total di antara 125-174, di luar kawasan hutan 

lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian, dan taman berburu.  

Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang 

diperuntukkan bagi pengembangan diluar kegiatan kehutanan. 

4.5 Hutan Primer  adalah hutan yang secara alami melakukan regenerasi 

dari spesies asli dan memiliki indikasi jelas bahwa di dalamnya tidak terdapat 

kegiatan manusia  yang secara secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan 

ekologi aslinya (FAO FRA 2000). 

Catatan 1: Termasuk dalam kategori ini adalah kawasan hutan yang menghasilkan  produk hutan 

non kayu, yang dimanfaatkan oleh manusia, tetapi dengan dampak kegiatan manusia yang kecil.  

Catatan 2: Beberapa karakteristik kunci dari hutan primer adalah: 

- memperlihatkan dinamika hutan, seperti komposisi spesies pohon alami, terdapatnya kayu yang 

mati, struktur usia alami dan proses regenerasi alami;  

- kawasan tersebut cukup luas untuk menjaga karakteristik alaminya;  

- diketahui tidak adanya intervensi manusia yang signifikan atau intervensi manusia signifikan yang 

terakhir sudah terjadi cukup lama untuk memungkinkan komposisi dan proses spesies alami 

terbentuk kembali.  

4.6  Hutan sekunder  adalah kawasan selain hutan primer yang ditumbuhi oleh 

berbagai macam pohon dan tanaman berkayu yang tumbuh secara alami dan 

sebagian besar telah tersentuh oleh kegiatan manusia sehingga proses ekologinya 

telah terganggu. 

4.7 Hutan alam  adalah hutan yang terdiri dari pohon asli yang belum pernah 

ditanami oleh manusia. Hutan alam tidak termasuk hutan tanaman. 

4.8 Hutan tanaman  adalah hutan yang terbentuk oleh penanaman atau/dan 

pembibitan dalam proses penghijauan atau reboisasi. Spesies yang ditanam bisa 

merupakan spesies baru untuk areal tersebut ataupun spesies asli yang dikelola 

secara intensifk, yang memenuhi kriteria berikut: satu atau dua spesies yang 

ditanam,  sekelas umur, dan berjarak tanam yang teratur (FAO FRA 2000). 

4.9 Hutan lindung  adalah  kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai 

pelindung sistem pendukung kehidupan untuk pengaturan sistem tata air, 

pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan instrusi air laut dan 
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pemeliharaan kesuburan tanah. 

4.10 Hutan konservasi  adalah kawasan hutan dengan karakter spesifik, yaitu 

memiliki fungsi utama mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna serta 

ekosistem. 

4.11  Bahan Berbahaya dan Beracun  (B3): zat, energi, dan/atau komponen lain 

yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung atau 

tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau 

membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan umat manusia dan 

mahluk hidup lainnya. 

4.12 Pengelolaan limbah B3: kegiatan yang mencakup pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, penggunaan, pemrosesan, dan/atau 

penimbunan. 

4.13  Anak -anak : Orang yang berusia di bawah 15 tahun, kecuali usia minimum 

untuk kerja atau wajib sekolah yang bisa ditentukan lebih tinggi usianya melalui 

undang-undang setempat. Apabila ditetapkan usia yang lebih tua, maka hanya 

berlaku di wilayah tersebut. 

4.14 Pekerj a muda : Pekerja yang usianya di atas anak-anak, sebagaimana 

ditetapkan di atas, dan di bawah usia 18 tahun. 

4.15 Pohon yang termodifikasi secara genetik  (Genetic Modified Trees): 

Pohon yang dihasilkan dengan melakukan perubahan bahan genetik yang tidak 

secara alami, baik dengan proses kawin dan/atau rekombinasi alami, dengan 

memperhatikan undang-undang yang berlaku yang terkait dengan organisme 

termodifikasi secara genetik.  

Catatan 1: Teknik berikut dianggap sebagai modifikasi genetik yang menghasilkan pohon 

termodifikasi genetik: 

(1) Teknik-teknik “recombinant nucleic acid”, yang meliputi pembentukan kombinasi material genetik 

dengan memasukkan molekul-molekul “nucleic acid” yang diproduksi di luar suatu organisme ke 

dalam berbagai virus, plasma bakteri atau sistem pembawa lainnya, yang tidak terdapat dalam 

organisme asal yang secara alami tidak terdapat di dalamnya, tetapi mampu melakukan pembiakan 

lanjutan,  

(2) teknik yang melibatkan introduksi langsung ke dalam organisme turunannya yang dipersiapkan di 

luar organisme, termasuk mikro-injeksi, makro-injeksi, dan mikro-enkapsulasi; 

(3) Penggabungan sel (termasuk penggabungan protoplasma) atau teknik hibrida, yaitu sel-sel hidup 

dengan kombinasi material genetik warisan, dibentuk melalui penggabungan dua atau lebih sel 

dengan berbagai macam metoda yang tidak terjadi secara alami. 

Catatan 2: Teknik berikut tidak dianggap sebagai modifikasi genetik yang menghasilkan pohon 

termodifikasi genetik: 

(1) fertilisasi in vitro; 

(2) proses alami seperti: konjugasi, transduksi, transformasi; 
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(3) induksi poliploidi. 

5    Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari 

Bagian 1   Persyaratan untuk Hutan Alam dan Hutan T anaman 

I   Persyaratan Umum  

Kriteria 1    Persyaratan Umum dan Legalitas  

1.1  UM harus mempunyai status legal.  UM harus mempunyai dokumen formal 

yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal, SK IUPHHK, RKU dan 

RKT yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

1.2   UM harus menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang kepastian hak guna 

usaha jangka panjang.  Kepastian areal kerja UM harus dipastikan dengan 

kepemilikan ijin-ijin di dalam areal hutan produksi yang sudah ditunjuk oleh 

pemerintah sebagai kawasan hutan produksi. 

1.3   UM harus mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait 

dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan lingkungan; spesies yang 

dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat asli dan masyarakat lokal 

terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; isu kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3).  Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan legal, maka UM 

harus membuat suatu program untuk mencapai kesesuaian tersebut dalam waktu 

tertentu. 

1.4  UM harus membayar semua kewajiban legal berkaitan dengan fee, royalti, 

pajak dan kewajiban finasial lainnya yang legal. 

1.5   UM harus menghormati ketentuan  dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi 

internasional, yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah 

diratifikasi oleh Indonesia  
Catatan : Daftar Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat pada 

Lampiran 1. 

1.6   UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan 

lestari sesuai dengan persyaratan dalam Standar ini, termasuk pernyataan tertulis 

visi, misi, dan tujuan UM mengenai pengelolaan hutan lestari. Komitmen harus 

dikomunikasikan kepada karyawan, masyarakat setempat, pemangku kebijakan 

dan publik. 

1.7   UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya 

dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari 
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yang diperlukan dalam Standar ini, serta undang-undang dan peraturan yang 

berlaku. 

1.8   UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur 

organisasi yang efektif, sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang 

kompeten, yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan pengelolaan hutan 

dan kesesuaian dengan persyaratan dalam Standar ini. 
Catatan: Kualitas dan/atau sistem pengelolaan lingkungan yang ditentukan melalui ISO 9001/ISO 

14001 merupakan contoh dari sistem organisasi dan pengelolaan yang efektif. 

1.9   UM harus menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelolaan 

hutan lestari seperti yang ditentukan dalam Standar ini. UM harus menugaskan 

seorang pimpinan puncak, yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk 

pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian dengan standar. 

1.10  UM harus memastikan bahwa semua kegiatan yang ditentukan dalam 

Standar ini dilakukan oleh karyawan yang kompeten berdasarkan pendidikan, 

pengalaman kerja dan pelatihan. UM harus menyelenggarakan pelatihan secara 

rutin dan terus menerus dan/atau kegiatan lain untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kompetensi karyawannya sendiri. 

1.11  UM harus memiliki prosedur tertulis yang terdokumentasi, sesuai dengan 

skala dan intensitas operasi pengelolaan hutan untuk semua kegiatan pengelolaan 

hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini. 

1.12  UM harus menjaga catatan secara memadai untuk periode minimum selama 

5 tahun, yang menunjukkan kepatuhan praktik pengelolaan hutan seperti yang 

ditentukan dalam Standar. 

1.13  UM harus memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja 

operasional yang dikontrak pada pengelolaan kawasan hutan, patuh dengan 

persyaratan yang relevan dengan Standar ini, termasuk pemberian pelatihan dan 

instruksi yang sesuai, dan pengawasan efektif, yang diatur secara jelas dalam  

kontrak. 

1.14  UM harus membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan 

produksi dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial.  Rencana spasial areal 

kerja, harus : 

a) berdasarkan pada inventarisasi yang dilakukan secara periodik dan 

komprehensif (IHMB); 

b) selaras dengan hasil AMDAL 

c) memastikan kawasan lindung/konservasi dari ekosistem dan biotops 

lingkungan yang penting; areal yang sangat penting bagi perlindungan air dan 

tanah; areal dengan persoalan sosial yang signifikan. 
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d) Hasilnya dalam RKU dan RKT disetujui oleh pihak berwenang dan harus 

dipetakan. 

e) diidentifikasi dan dilaksanakan di lapangan termasuk pemeliharaan batas 

areal kerja. 

1.15   UM harus merencanakan, menetapkan dan mempertahankan infrastruktur 

yang memadai, seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, kemah penebang, dll 

untuk memastikan: 

a) aliran barang dan jasa yang efisien, 

b) Meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem, khususnya pada ekosistem 

atau mewakili ekosistem yang langka dan sensitif, dan dalam areal yang 

merupakan cadangan genetik, terancam atau spesies lainnya, khususnya pola 

migrasinya. 

c) Meminimalkan pembukaan tanah, menghindari erosi tanah, mengalirnya tanah 

pada sumber-sumber air, preservasi sumber-sumber mata air, termasuk 

fasilitas drainase di jalan. 

1.16   UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. UM harus 

mengidentifikasi kebutuhan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, 

melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lain; 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan; serta menyesuaikan 

kegiatan pengelolaan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengetahuan ilmiah 

terbaru, sebagaimana diperlukan. 

Kriteria 2   Rencana Kelola 

2.1  UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang 

menggabungkan inventarisasi hutan, perencanaan pengelolaan hutan, 

pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, monitoring dan evaluasi dengan umpan 

balik ke dalam tahap perencanaan. 

2.2   UM harus mempersiapkan rencana kelola dan dokumen lain yang sesuai 

dengan ukuran dan pemanfaatan kawasan hutan, memperhatikan keberlanjutan 

fungsi produksi, ekologi dan sosial, dan memperhitungakan penilaian dampak 

lingkungan dan sosial. Rencana kelola harus direvisi secara rutin dan diperbarui 

berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta pengetahuan ilmiah terbaru.  

2.3   Rencana kelola harus berisi setidaknya data dan informasi mengenai: 

a) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan; 

b) Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini; 

c) Dinamika sosial budaya masyarakat yang memperhatikan diantaranya prinsip-

prinsip FPIC/ padiatapa, Konvensi ILO dan UNDRIP; 
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d) Penataan kawasan hutan; 

e) Teknik silvikultur yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi hutan;  

f) Tingkat pertumbuhan dan rencana monitoring; 

g) Tingkat pemanenan yang lestari; 

h) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, diantaranya meliputi: 

• Tindakan untuk memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati, 

termasuk melakukan inventarisasi flora fauna beserta pemetaannya, serta 

mengidentifikasi areal hutan yang memiliki nilai penting secara ekologis 

yang dilindungi meliputi: ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; 

dan spesies dan habitat endemik, langka, dan terancam punah; 

• Tindakan untuk mengidentifikasi, memetakan dan melindungi kawasan 

dengan fungsi air yang spesifik dan perlindungan tanah, 

• Tindakan untuk melindungi fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat dan 

sosial ekonomi masyarakat. 

• Tindakan untuk memelihara fungsi hutan dalam menghasilkan barang dan 

jasa (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan).  
Catatan  : Di mana  pengelolaan hutan mencakup eksploitasi komersial  produk hutan non-

kayu (pada tingkat yang dapat berdampak pada kelestarian produk hutan non-kayu dalam 

jangka panjang), diperlukan identifikasi penetapan eksploitasi tahunan produk hutan non-

kayu tersebut. 

• Tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ekosistem hutan 

dan memperbaiki ekosistem yang rusak (degraded forest ecosystem); 

• Tindakan untuk meminimumkan dampak negatif dalam pembukaan 

wilayah hutan, pembangunan infrastruktur, jaringan jalan,  dan kegiatan 

pemanenan untuk memelihara fungsi-fungsi perlindungan tanah dan 

sumberdaya air serta fungsi sosial; 

i) Rencana perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya meliputi: 

• Pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan; 

• Pencegahan dan penanggulangan penebangan liar; 

• Pencegahan dan perlindungan hama penyakit tanaman; 

• Konservasi tanah dan air; 

• Perlindungan flora, fauna, dan plasma nutfah; 

• Penanggulangan perladangan berpindah;   

j) Rencana penelitian dan pengembangan sumberdaya hutan untuk mendukung 

pengelolaan hutan yang lestari; 

k) Peta-peta kerja  yang menjelaskan sumberdaya hutan, termasuk tipe-tipe 

hutan, alur sungai dan aliran air, petak/blok, jalan, tempat pengumpulan kayu 

dan lokasi-lokasi pengolahan, kawasan-kawasan yang dilindungi, kekhasan 

sumberdaya biologis atau budaya, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan 

lainnya. 

l) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, barak, jembatan, 
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dll. 

2.4   UM harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang 

tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan.  Sementara itu untuk 

menghormati kerahasiaan informasi bisnis UM, ringkasan publik setidaknya berisi 

total produksi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.  

Kriteria 3   Monitoring dan Evaluasi 

3.1   UM harus secara rutin menjalankan monitoring dan evaluasi yang sesuai 

dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan PROSEDUR yang 

TERDOKUMENTASI, yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari 

pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik 

ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang 

tepat. 

3.2   Monitoring dan evaluasi harus melingkupi: 

• Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan dan implementasinya 

dalam penentuan AAC secara rasional);  

• regenerasi hutan; 

• hasil dari semua produk hutan (kayu dan bukan kayu) yang dipanen; 

penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan; 

• penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan beracun berbahaya (B3) 

• Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora 

fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah; 

• fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; 

• fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi 

masyarakat; 

• kesehatan dan “vitalitas” hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, 

aktivitas ilegal. 

3.3   UM harus menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk 

publik.   

3.4  UM harus mengidentifikasi kawasan terlantar atau kawasan tidak produktif 

dalam konsesi hutan, untuk dikonversikan menjadi kawasan hutan yang 

memberikan keuntungan dalam aspek lingkungan, sosial atau ekonomi. 
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II   Aspek Produksi 

Kriteria 4    Keanekaragaman Hasil Hutan (Barang da n Jasa)  

4.1   UM harus menjaga dan mengatur kawasan hutan sesuai dengan fungsinya 

untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. 

4.2   UM harus melakukan inventarisasi hutan secara rutin untuk memperoleh data 

mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di arealnya, diantaranya 

sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan. 

4.3  UM harus menerapkan prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan pengelolaan 

hutan sebagaimana mestinya dengan tetap menghormati kondisi dan karakteristik 

sumberdaya hutan, tapak, dan spesies (struktur dan komposisi).  

4.4  UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk 

memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan 

kerusakan karena kegiatan penebangan. 

4.5  UM harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi untuk memberikan nilai 

tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan/atau sosial hutan. 

Kriteria 5   Kelestarian Hasil Hutan 

5.1   UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan 

melampaui tingkat produksi yang lestari. 

5.2  UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui 

pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) 

untuk setiap jenis ekosistem, yang akan digunakan dalam penentuan AAC 

sehingga tidak akan melebihi riap (pertumbuhan) hutan. 

5.3   Pemanenan hasil hutan harus tidak melebihi pertumbuhan dan harus terkait 

dengan AAC yang sudah ditentukan.  UM harus mengidentifikasi pertumbuhan 

persediaan dari jenis-jenis komersial dan memastikan bahwa AAC yang sudah 

ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan 

dan mencapai pertumbuhan persediaan yang diinginkan. 

5.4  UM harus mengidentifikasi hasil hutan bukan kayu yang dapat memberikan 

dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang 

berlebihan.  Untuk produk-produk tersebut, UM harus membangun cara-cara yang 

partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat 

lokal, penduduk asli, dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mengeksploitasi 
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produk hasil hutan non kayu, bahwa kegiatan mereka tidak akan melebihi 

tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap 

sumber daya hutan. 

III   Aspek Ekologi 

Kriteria 6    Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan  

6.1   UM harus mengidentifikasi kegiatan pengelolaan hutan kritis dan 

melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menganalisis potensi 

dampak kegiatan terhadap lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati, 

spesies yang dilindungi dan terancam punah, fungsi lahan dan perlindungan air, 

serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan. 

6.2  UM harus menetapkan dan menerapkan PROSEDUR yang 

TERDOKUMENTASI untuk Reduced Impact Logging (RIL), untuk memperkecil 

dampak negatif dari penebangan hutan, pengangkutan dan pembangunan 

infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi hutan serta kawasan 

hutan yang tersisa. PROSEDUR RIL yang TERDOKUMENTASI harus didasarkan 

pada pedoman nasional untuk RIL dan harus mempertimbangkan jenis ekosistem 

dan sistem hidrologi serta hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

6.3   UM harus melaksanakan pemantauan dampak negatif dari kegiatan 

pengelolaan hutan, termasuk kualitas tanah secara fisik dan kimia, pemadatan 

dengan peralatan/ mesin-mesin untuk pengelolaan hutan, penurunan, sedimentasi, 

debit sungai dan penurunan kualitas air.  

6.4  UM harus menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan tanah 

dan air dan merehabilitasi kawasan yang rusak melalui teknik konservasi tanah 

dan lahan atau penanaman di lahan terbuka/mudah tererosi. Setiap kegiatan 

operasional dalam pengelolaan hutan (misal pembangunan jalan atau sistem 

drainase), yang menyebabkan perubahan jangka panjang dan gangguan terhadap 

hidrologi ekosistem, hanya dapat dilakukan setelah analisis mengenai dampak 

lingkungan dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap 

hidrologi. 

6.5  UM harus mengidentifikasi kawasan dengan perlindungan tanah dan 

menerapkan langkah-langkah untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan 

tanah (erosi, longsor, dll.) akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan.  

6.6  UM harus mengidentifikasi kawasan dengan fungsi perlindungan air, misal 

zona penyangga di sekitar aliran sungai dan danau, lahan basah, sumber air 

minum, hutan pantai, dll, dan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi 
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kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan.  

6.7  UM harus  mengembangkan dan menerapkan PROSEDUR yang 

TERDOKUMENTASI untuk penggunaan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang 

terkendali, termasuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan 

pembuangan oleh personel yang kompeten. UM harus menghindari tumpahan 

minyak dan pembuangan limbah secara sembarangan dan harus memastikan 

bahwa bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat akan dibuang 

ke luar lokasi, dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai hukum. 

Kriteria 7   Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

7.1   UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang 

distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang 

terancam/punah beserta habitatnya di seluruh wilayah UM sesuai dengan 

peraturan/ketentuan yang berlaku. 

7.2   UM harus menjaga dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, 

endemik, langka dan spesies yang terancam/punah, serta fitur untuk kepentingan 

biologis khusus seperti bibit, pohon tua berongga yang mati, tempat bersarang dan 

makan satwa di dalam area UM. 

7.3   UM harus mengidentifikasi spesies fauna yang dilindungi dan diancam 

kepunahan, habitatnya, dan pola migrasi, termasuk pertimbangan lanskap, dan 

menerapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat untuk memperkecil tekanan 

kegiatan pengelolaan hutan pada spesies tersebut, serta untuk meminimalkan 

potensi dampak negatif dari spesies tersebut pada masyarakat setempat. 

7.4   UM harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atas potensi 

dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies 

terancam/punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan, dan 

harus memadukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak dan gangguan.  

Flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/punah 

tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan komersial kecuali diizinkan oleh pihak 

berwenang yang relevan. 

7.5   UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan: 

a) Ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau 

representasi ekosistem hutan lainnya, seperti kawasan tepian dan biotop 

lahan basah. 

b) Sumber daya genetik in situ yang terancam atau dilindungi dari spesies  asli 

dan turunannya. 

c) Areal yang merupakan bagian dari areal lansekap yang besar dan penting; 
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secara global, regional dan nasional; dengan distribusi spesies yang alami dan 

secara natural melimpah 
Catatan: HCVFs adalah konsep yang tepat dan direkomendasikan dalam mengidentifikasi 

kawasan di atas dengan nilai keanekaragaman hayati khusus. 

7.6   UM harus memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari 

ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya 

yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya. 

7.7     UM tidak boleh mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. 

Kriteria 8    Perlindungan Hutan 

8.1  UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan; mempertimbangkan 

gangguan yang terjadi secara alami, yang merupakan ancaman bagi kesehatan 

dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, 

penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit.  UM 

harus menetapkan prosedur yang terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya 

manusia untuk langkah-langkah pendahuluan, pencegahan dan represif dalam 

melindungi hutan dari gangguan.  

8.2  UM harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika 

memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia 

atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari 

penggunaan pestisida kimia. 

8.3  UM harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang  terdokumentasi, 

untuk penggunaan pestisida kimia yang: 

a) memastikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi produsen 

pestisida; 

b) menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, 

penggunaan dan pembuangannya; 

c) menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya; 

d) mewajibkan kompetensi dan pelatihan personil yang sesuai. 

8.4  UM harus menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap 

kebakaran, termasuk analisis risiko awal dan perambatan kebakaran dalam UM, 

sistem deteksi kebakaran, sistem silvicultural yang tepat termasuk pembakaran 

hutan dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan (misal tebang dan 

bakar); pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (sistem jalan, 

sistem air dan waduk), dan pendidikan serta kepedulian pekerja dan masyarakat 

setempat. 
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8.5  UM harus menerapkan langkah-langkah secara partisipatif dan berdasarkan 

kesepakatan dengan masyarakat setempat untuk meminimalkan dampak negatif 

dari populasi ternak dan merumput pada areal regenerasi hutan, pertumbuhan dan 

keanekaragaman hayati. 

8.6  UM harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hutan 

dari penebangan liar, pemukiman, perburuan, perambahan dan kegiatan tidak sah 

lainnya. UM harus memberitahukan secara tepat waktu kepada pihak yang 

berwenang atas penegakan hukum tentang kegiatan ilegal atau tidak sah. 

8.7  UM dapat membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak 

kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, 

perlindungan terhadap kegiatan ilegal dan perambahan hutan, perlindungan 

terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. 

IV   Aspek Sosial 

Kriteria 9   Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarak at  

9.1    UM  harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati adat, 

hak milik dan hukum dari masyarakat setempat untuk memiliki, mengendalikan dan 

memanfaatkan kawasan lahan dan sumber daya hutan, untuk menerapkan praktik 

pengelolaan hutan tradisional, dan memanfaatkan lokasi penting untuk masyarakat 

setempat dengan nilai budaya, ekonomi, ekologi dan spiritual. Hak tersebut dan 

kawasan yang terkena dampak akan dipadukan ke dalam rencana pengelolaan 

dan ditaati dalam pelaksanaan pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak 

negatif terhadap hak dan lokasi tersebut. Hak adat, kepemilikan dan hukum akan 

diidentifikasikan dengan cara partisipatif. 

9.2   UM harus secara partisipatif, adil dan merata, membuat kesepakatan dengan 

masyarakat setempat untuk pengelolaan kawasan hutan dengan hak adat, 

kepemilikan dan hukum dari masyarakat setempat; mempertimbangkan hak dan 

kewajiban para pemangku kebijakan, dan termasuk distribusi insentif, biaya dan 

manfaat yang adil dan merata.  

9.3  UM harus menyediakan akses kepada masyarakat setempat dalam 

memanfaatkan sumber daya hutan sebagai bagian dari hak dan hukum adat 

mereka. 

9.4  UM harus membentuk komunikasi yang efektif dan terus-menerus, serta 

konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kebijakan, yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap masyarakat 
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setempat dan pemangku kebijakan lainnya. 

9.5   UM harus menetapkan mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan 

hak dan hukum adat masyarakat setempat dan dampak dari kegiatan pengelolaan 

hutan yang harus disepakati bersama dan diterima antara UM dan masyarakat 

setempat; dan hal tersebut akan memberikan resolusi partisipatif atas konflik. 

9.6   UM harus mengidentifikasi hak adat dan hukum masyarakat pribumi dan 

harus memastikannya, sesuai dengan undang-undang nasional, Konvensi ILO 

169, dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Pribumi (2007) bahwa 

masyarakat pribumi mengendalikan pengelolaan hutan di lahan dan wilayah 

mereka, kecuali mereka mendelegasikan pengendalian tersebut secara bebas, 

dengan persetujuan sebelumnya dan diinformasikan kepada pihak lain (FPIC). 

9.7   UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak mengancam atau 

mengurangi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sumber daya atau hak 

kepemilikan masyarakat pribumi dan melaksanakan langkah-langkah untuk 

meminimalkan dampak negatif. 

9.8  UM harus mengidentifikasi, bekerja sama dengan masyarakat pribumi, 

mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau bermakna religius 

bagi masyarakat pribumi. 

9.9   Berdasarkan lokasi kawasan hutan, UM harus mengidentifikasi pentingnya 

sumber daya hutan untuk tujuan rekreasi dan bila perlu menerapkan langkah-

langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan (tempat perlindungan, jalur jalan, 

dll) serta untuk melindungi sumber daya hutan dari dampak negatif rekreasi. 

Kriteria 10  Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan 

masyarakat  

10.1  UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan hutan yang 

direncanakan pada masyaratakat setempat. Hasil penilaian dampak sosial akan 

dipadukan dalam rencana pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif dan 

mengoptimalkan dampak positif terhadap masyarakat setempat.  

10.2  UM harus memberikan prioritas dan kesempatan pekerjaan dan kontrak kerja 

kepada masyarakat setempat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.  

10.3  UM harus menyediakan dukungan memadai kepada mayarakat setempat 

dalam hal pembangunan kapasitas dan pengembangan ekonomi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas setempat, peningkatan kesehatan jangka panjang dan 

kesejahteraan masyarakat setempat, yang sepadan dengan skala dan intensitas 
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kegiatan pengelolaan hutan.  
Catatan: Berbagai program dapat digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat lokal 

seperti pelatihan, pelatihan ulang, Pembangunan Hutan Masyarakat Desa, Pembangunan Sosial 

Perusahaan, pengembangan rantai pasokan, kontraktor, vendor, dll. 

Kriteria 11   Pemenuhan hak-hak Pekerja  

11.1  UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin 

pemenuhan hak kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang 

berlaku dan konvensi ILO yang fundamental.  
Catatan: Konvensi ILO Fundamental merupakan Konvensi No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 

182. 

11.2  UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa 

sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29, maupun tidak boleh menarik 

bayaran ‘deposit’ dari personil atau surat identifikasi pemondokan dengan UM 

setelah dimulainya pekerjaan. UM tidak boleh menahan dalam bentuk apapun dari 

gaji pekerja, manfaat, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut 

agar terus bekerja bagi UM. pekerja harus memiliki hak untuk meninggalkan 

tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas memutuskan 

pekerjaan mereka dengan ketentuan bahwa mereka memberikan pemberitahuan 

yang beralasan kepada atasannya. 

11.3  UM harus menghormati hak pekerja dengan upah kerja dan memastikan 

bahwa upah yang dibayar adalah layak dan setara dengan posisi, masa kerja, 

pendidikan dan kompetensi. Upah harus selalu sesuai, setidaknya dengan standar 

hukum atau minimum industri dan harus layak sesuai dengan kebutuhan pekerja 

(makan dan minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, 

rekreasi dan tabungan) dan untuk menyediakan pemasukan tambahan.  UM harus 

secara rutin meninjau tingkat upah untuk mendukung kesejahteraan pekerja. 
Catatan: Pemerintah mengeluarkan secara tahunan peraturan untuk menetapkan upah minimum di 

tingkat daerah (provinsi dan kabupaten). 

11.4  UM harus menghormati, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hak 

pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja 

atas pilihan mereka dan melakukan perundingan bersama atas nama mereka 

sendiri dengan UM tanpa ada konsekuensi negatif bagi mereka, atau pembalasan 

dari UM. UM tidak boleh dengan cara apapun mencampuri pembentukan, fungsi, 

atau administrasi organisasi atau perundingan bersama dari pekerja tersebut. UM 

harus memastikan bahwa perwakilan pekerja dan pekerja manapun yang terlibat 

dalam pengorganisasian pekerja tidak dikenakan diskriminasi, pelecehan, 

intimidasi, atau pembalasan dengan alasan menjadi anggota serikat atau 

berpartisipasi dalam serikat pekerja. 
Catatan: Kebebasan berserikat dan kebebasan berunding bersama dijamin oleh undang-undang No. 
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13 /2003. 

11.5  UM tidak boleh melibatkan diri dalam atau mendukung diskriminasi dalam hal 

memperkerjakan, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, pemutusan, atau 

pensiun berdasarkan suku, kewarganegaraan atau asal sosial, kasta, kelahiran, 

ketidakmampuan, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, 

keanggotaan serikat, opini politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat 

menimbulkan diskriminasi. UM tidak boleh membiarkan perilaku apapun yang 

mengancam, menghina, eksploitatif, atau pemaksaan secara seksual di tempat 

kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh UM untuk digunakan oleh pekerja.  

11.6  UM harus menjamin jalur karir pekerja yang jelas berdasarkan penilaian rutin 

kinerja pekerja. 

11.7  UM tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak 

sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang nasional, dan ILO No 138 dan 182. 

UM harus menetapkan, dokumen dan menjaga serta mengkomunikasikan secara 

efektif kepada pekerja dan pihak berkepentingan terkait kebijakan dan prosedur 

tertulis untuk remediasi anak yang ditemukan bekerja dalam situasi yang sesuai 

dengan definisi pekerja anak, dan akan memberikan bantuan keuangan dan 

dukungan lain yang memadai untuk memungkinkan anak tersebut dapat mengikuti 

dan berada di sekolah.  UM bisa memperkerjakan pekerja muda, namun pekerja 

muda tersebut tunduk pada undang-undang pendidikan yang wajib, mereka hanya 

bisa bekerja diluar jam sekolah. Pekerja muda bisa tidak bekerja selama jam 

malam. 

11.8  UM harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur memadai 

seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan 

tamu, kebutuhan ibadah pekerja, pendidikan, jaringan jalan yang baik, fasilitas 

olahraga, kesehatan dan hiburan, serta kegiatan pendukung lain. 

Kriteria 12   Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

12.1   UM harus menerapkan sistem pengelolaan K3 yang berlaku sesuai dengan 

undang-undang yang mencakup elemen berikut: 

a) UM harus memiliki sistem untuk mendeteksi, menghindari, atau menanggapi 

ancaman potensial terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. UM harus 

menjaga catatan tertulis atas semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja 

dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM. 

b) UM harus menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat serta 

harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 

cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya 
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yang melekat dalam lingkungan tempat kerja. 

c) UM harus menyediakan kepada pekerja instruksi serta pelatihan kesehatan 

dan keselamatan secara rutin; 

d) UM harus menyediakan biaya peralatan pelindung diri yang layak kepada 

pekerja. Dalam hal cedera terkait pekerjaan, UM harus menyediakan 

pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan 

medis lebih lanjut. 

e) UM harus menyediakan akses untuk fasilitas kamar mandi yang bersih, akses 

air minum, untuk digunakan oleh semua pekerja, dan jika memungkinkan 

fasilitas sanitasi untuk penyimpanan makanan. 

f) UM harus memastikan bahwa fasilitas asrama apapun bagi pekerja disediakan 

secara bersih, aman, dan sesuai dengan kebutuhan dasar pekerja. 

g) UM harus memantau dan menilai pelaksanaan dan keefektifan sistem 

pengelolaan K3 setidaknya setahun sekali. 
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Bagian 2   Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hut an Alam  

I   Persyaratan Umum  

1.1  UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, 

termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat 

dibenarkan dimana: 

a) Konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait kegiatan di hutan 

atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat serta  

memberikan kontribusi jangka panjang pada manfaat sosial, ekonomi dan 

lingkungan; 

b) Konversi sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang; serta 

diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; 

c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop penting secara 

lingkungan dan sosial; 

d) Kawasan total dari hutan yang dikonversi dalam konsesi tidak mewakili lebih 

dari 5% kawasan hutan keseluruhan dari konsesi. 

II   Aspek Produksi 

2.1  UM harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kegiatan 

produksi produk hutan non kayu, untuk menjamin keanekaragaman hayati atas 

hasil (barang dan jasa) bagi masyarakat setempat.  Jika UM diperbolehkan untuk 

memanfaatkan produk hutan non kayu, maka akan dipastikan bahwa hasil 

tebangan seimbang dengan pertumbuhannya, tidak melebihi tingkat yang dapat 

dipertahankan dalam jangka panjang dan tidak berdampak negatif terhadap 

sumber daya hutan. 

2.2  UM harus menetapkan sistem keterlacakan yang akan memungkinkan 

identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang selama semua tahap 

pengangkutannya di dalam dan luar kawasan hutan, beserta asalnya dalam 

kawasan pembalakan.  Sistem akan didukung oleh dokumentasi yang relevan dan 

terverifikasi serta penandaan kayu yang ditebang. 

III   Aspek Ekologi 

3.1   UM harus melakukan inventarisasi pra pemanenan, sesuai dengan prosedur 

terdokumentasi dan pedoman lain yang berlaku, setidaknya tiga bulan sebelum 

penebangan. Tegakan yang akan ditebang dan dilindungi (misalnya tegakan 

bantalan bibit, spesies yang dilindungi dan terancam punah) akan dipetakan dan 



I F C C  S T  1 0 0 1 : 2 0 1 3 ,  D r a f  1 . 8   20 

 

ditandai secara jelas di lapangan sebelum penebangan. 

3.2  UM harus menetapkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai 

rotasi penebangan dan diameter minimum pohon yang ditebang. 

3.3  Semua perlakukan silvikultur yang sesuai diterapkan pada tingkat pohon 

individu daripada di tingkat kawasan hutan untuk menjaga pemeliharaan kanopi 

berkelanjutan, memastikan keanekaragaman struktur vertikal-horizontal, dan 

keanekaragaman spesies pohon.  UM harus mempertimbangkan dan jika perlu, 

melakukan sistem pengelolaan tradisional. 

3.4   UM harus mempertahankan kapasitas regenerasi alam  dan proses kawasan 

yang ditebang dengan fenologi bebas gangguan dan mekanisme penyebaran 

spesies flora, jumlah yang memadai dari spesies penghasil benih, populasi yang 

cukup atas produsen dan penyebar serbuk sari, jumlah yang memadai atas 

pembibitan dari semua spesies yang ditebang di bawah kanopi, dalam pembukaan 

alami dan buatan, regenerasi vegetasi sekunder pada lintasan dan jalur bekas. 

3.5   UM bisa menggunakan reforestasi buatan dengan spesies asli dari provenan 

lokal untuk tujuan pengayaan, rehabilitasi hutan yang rusak, rehabilitasi jalan dan 

jalur yang tidak digunakan.  UM tidak boleh memanfaatkan introduced species. 

3.6   UM harus mengindentifikasi spesies pohon multi guna, pohon berongga, dan 

pohon langka, dan harus memastikan bahwa pelaksanaan panen tidak berdampak 

negatif terhadap spesies-spesies atau bentuk lain penggunaannya. 

3.7   Kawasan dengan fungsi perlindungan tanah dan air, kawasan dengan fungsi 

keanekaragaman khusus dan kawasan dengan fungsi khusus bagi masyarakat 

setempat sesuai dengan butir 6 standar ini harus dikesampingkan dari kegiatan 

penebangan atau UM harus menerapkan dengan perawatan khusus, teknik 

silvikultur dan penebangan yang meminimalkan dampak negatif terhadap fungsi 

yang dilindungi dari kawasan tersebut.  

3.8  UM harus menerapkan Reduced Impact Logging sesuai dengan pedoman 

nasional dalam memastikan: 

a) Perencanaan pra penebangan dan konstruksi jalan, jalur penyaradan dan 

pendaratan untuk meminimalkan gangguan tanah dan melindungi aliran 

sungai serta saluran air dengan lintasan yang tepat; 

b) Penggunaan teknik penebangan dan pembagian batang yang tepat termasuk 

penebangan terarah, memotong tunggul secara rendah dengan tanah untuk 

menghindari limbah, dan pemotongan silang yang optimal untuk 

memaksimalkan bagian kayu yang dapat dimanfaatkan; 

c) Jalan dan jalur penyaradan sementara akan direhabilitasi setelah pelaksanaan 
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penebangan. 

d) Penebangan/pengangkutan/penyaradan tidak akan merusak jalan, jalur dan 

kawasan yang tersisa dengan memastikan bahwa mesin penyaradan tetap 

berada di jalurnya atau melalui sistem penyaradan.  

3.9  UM harus melakukan dan melaporkan evaluasi paska penebangan sumber 

daya hutan, dan kepatuhan atas kegiatan yang dilakukan dengan pedoman RIL, 

PROSEDUR TERDOKUMENTASI, persyaratan hukum dan Standar ini. 

3.10  UM tidak boleh menggunakan pestisida kimia kecuali untuk tujuan 

pengendalian gulma dalam produksi bibit di area pembibitan hutan. Hanya 

pestisida yang tercantum dalam Lampiran 3 yang dapat digunakan. 

3.11  UM tidak boleh menggunakan pupuk anorganik. 

  



I F C C  S T  1 0 0 1 : 2 0 1 3 ,  D r a f  1 . 8   22 

 

Bagian 3   Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hut an Tanaman  

I   Persyaratan Umum  

1.1   UM harus dikecualikan dari sertifikasi yang mencakup hutan tanaman yang 

dilakukan dengan konversi hutan primer setelah tahun 2010. 

1.2  UM tidak boleh mengkonversi hutan untuk penggunaan lahan non-hutan, 

dikecualikan dalam keadaan dapat dibenarkan di mana: 

a) Konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait hutan atau untuk 

mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat dan menyediakan 

kontribusi jangka panjang untuk manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; 

b) Konversi sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang dan 

diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang , 

c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop penting secara lingkungan 

dan sosial; 

d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam konsesi tidak lebih dari 5 % dari 

luas total konsesi. 

1.3   UM tidak boleh mengkonversi hutan primer menjadi hutan tanaman. 

1.4  UM tidak boleh mengkonversi hutan sekunder menjadi hutan tanaman kecuali 

jika: 

a) Hutan diklasifikasikan sebagai terdegradasi; 

b) Konversi sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang dan 

diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; 

c) Hutan tidak termasuk dalam kawasan lindung, biotop dan ekosistem penting 

secara lingkungan dan sosial; 

d) Hutan tidak termasuk habitat penting untuk spesies langka dan dilindungi; 

e) Konversi berkontribusi untuk pembangunan jangka panjang bagi ekologi, 

ekonomi dan sosial budaya wilayah; 

f) total area yang disisihkan untuk tujuan konservasi dan perlindungan hutan 

dalam kawasan hutan mewakili setidaknya 10 % dari area total kawasan 

hutan. 

II   Aspek Produksi 

2.1   UM harus menetapkan, mengendalikan, dan melaksanakan perjanjian 

dengan masyarakat setempat, masyarakat adat dan pihak lain yang diperbolehkan 

untuk mengeksploitasi produk hutan non kayu dimana kegiatan mereka tidak akan 

melebihi tingkat eksploitasi yang berkelanjutan secara jangka panjang dan tidak 

akan menyebabkan dampak negatif pada sumber daya hutan. 
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2.2   UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan 

identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap 

pengangkutan, dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Sistem harus 

didukung oleh dokumentasi yang relevan dan dapat dibuktikan. 

III   Aspek Ekologi  

3.1  UM  harus menetapkan pengaturan areal kerja dan mengidentifikasi, 

memetakan, menandai di lapangan dan melindungi areal yang dikesampingkan 

dimana : 

a) Utamanya ditetapkan untuk tujuan konservasi, perlindungan 

keanekaragaman hayati, perlindungan spesies langka dan dilindungi; 

b) Termasuk kawasan dengan fungsi perlindungan air dan tanah, kawasan 

dengan fungsi keanekaragaman hayati yang spesifik dan kawasan dengan 

fungsi khusus bagi masyarakat setempat seperti yang diidentifikasikan 

sesuai dengan butir 6 dari standar ini; 

c) Mempromosikan keanekaragaman hayati struktur horizontal dan vertikal; 

memastikan proses alami dan hubungan ekologi; menyediakan jumlah yang 

sesuai dan distribusi secara alami spesies asli dan langka, serta regenerasi 

alami yang sukses, kayu mati berdiri dan  jatuh, pohon berongga, dll; 

d) Hanya memperkenankan regenerasi buatan dengan penanaman atau 

pembibitan spesies asli dan provenans lokal yang sesuai dengan kondisi 

lokal untuk tujuan pengayaan kawasan dan peningkatan fungsi perlindungan 

ekologi dan sosialnya; 

e) Menyediakan bagi masyarakat setempat dengan kesempatan pemanfaatan 

yang lazim  untuk produk-produk hutan non kayu; 

f) Memperkenankan penggunaan sistem pengelolaan tradisional untuk 

meningkatkan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi hutan. 

3.2  UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dan 

dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM harus hanya 

menggunakan spesies eksotis, varietas dan provenan dimana telah dilakukan 

penilaian, dan evaluasi dan dimana dampak negatif dapat dihindari atau 

diminimalisasi.    
Catatan: Daftar spesies eksotis dimana telah dilakukan evaluasi dengan resiko minimum atau akibat 

yang dapat dihindari, dapat dilihat pada Lampiran 2 Standar ini.  Untuk semua jenis atau provenans 

spesies lain,  UM perlu melakukan evaluasi sendiri atau mengacu pada evaluasi yang telah dilakukan 

oleh badan lainnya. 

3.3  UM harus hanya menggunakan pestisida untuk tujuan pengendalian hama 

sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Standar ini. 

3.4  UM harus hanya menggunakan pupuk anorganik untuk tujuan regenerasi yang 
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berhasil. Penggunaan pupuk beserta jenisnya akan didasarkan pada analisis rutin 

kondisi tanah dan diterapkan dalam volume dan dengan teknik yang perlu dan 

tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan. 
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Lampiran 1: Konvensi Internasional yang diratifikas i oleh Indonesia   

- ILO 29 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (Forced or Compulsory Labour).  

Dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland staatsblad 

1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan 

Indonesia staatsblad 1933 No: 261 

- ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak 

Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize).  

Dibuat pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998 

- ILO 98 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding 

Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to 

Bargain Collectively).  Dibuat pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-

undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi 

Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada 

Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 

42 tahun 1956) 

- ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita 

untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women 

Workers for Work of Equal Value).  Dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi 

dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi 

Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi 

Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran 

Negara No: 171 tahun 1957) 

- ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour).  Dibuat 

pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999 

- ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan (Discrimination in 

Respect of Employment and Occupation).  Dibuat pada tahun 1958 dan 

diratifikasi pada tahun 1999 

- ILO 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for 

Admission to Employment).  Dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 

1999 

- ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 

(Elimination of the Worst Forms of Child Labour).  Dibuat pada tahun 1999 telah 

diratifikasi pemerintah pada tahun 2000 

- ILO 120 tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor (Hygiene in 

Commerce and Offices).  Dibuat pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan 
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Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi 

Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan 

Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969) 

- ILO Code of Safety and Health in Forestry Work 

- IUCN. 2010. The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Gland. 

www.redlist.org  

- CITES. 2010. Protected Species.   www.cites.org 
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Lampiran 2:  Introduces Species / Tumbuhan Asing In vasif 

Austroeupatorium inulifolium (Asteraceae) 

Borreria laevis (Rubiaceae) 

Brugmansia suaveolens (Solanaceae) 

Calliandra calothyrsus (Mimosaceae)  

Cassia tora (Fabaceae) 

Cestrum aurantiacum (Solanaceae) 

Chromolaena odorata (Asteraceae) 

Clidemia hirta (Melastomataceae) 

Digitaria setigera (Poaceae) 

Elephanthopus scaber (Asteraceae) 

Eupatorium riperium (Asteraceae) 

Eupatorium sordidum (Asteraceae) 

Euphorbia hirta (Euphorbiaceae) 

Gandarusa vulgaris (Acanthaceae) 

Ipomoea batatas (Convolvulaceae) 

Ischaemum rugosum (Poaceae) 

Langkap/Arenga obtusifolia (Arecaceae) 

Lantana camara (Verbenaceae) 

Maesopsis emenii (Rhamnaceae)  

Mimosa pudica (Fabaceae) 

Oxalis barrelieri (Oxalidaceae) 

Oxalis corniculata (Oxalidaceae) 

Passiflora suberosa (Passifloraceae)   

Peperomia pelucida (Piperaceae) 

Phylanthus niruri (Euphorbiaceae) 

Piper aduncum (Piperaceae)  

Piper sarmentosun (Piperaceae) 

Portulaca oleracea (Portulacaceae) 

Psidium guajava (Myrtaceae) 
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Salvia riparia (Labiate) 

Stachytarpeta jamaicensis (Verbenaceae) 
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Lampiran 3: Daftar Pestisida 

Pestisida WHO jenis 1A dan 1B  dan pestisida lain yang sangat beracun  hendaknya 

tidak dipakai, kecuali bila tidak ada alternatif lain.  Catatan: Pengecualian  

penggunaan pestisida 1A dan 1B hendaknya dirumuskan dalam standar khusus 

pengelolaan hutan.  

Pestisida seperti hidrokarbon khlorinasi di mana turunannya tetap aktif secara 

biologis  dan terakumulasi dalam rantai makanan di luar penggunaan yang 

dimaksud, serta pestisida lain yang dilarang oleh perjanjian internasional hendaknya 

tidak digunakan.  

Pestisida “yang dilarang oleh perjanjian internasional” dirumuskan  dalam Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants 2011 (Konvensi Stockholm mengenai 

Bahan Polusi Organik yang Bertahan 2011), seperti diamandemenkan. 

 


