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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 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 adalah sebuah pendekatan holistik yang mengimplementasikan prinsip-prinsip 

kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi).  Masyarakat internasional 

menterjemahkan ini sebagai tripple bottom line yaitu: Planet, People, dan Profit. 

Elemen kunci dalam pengembangan skema sertifikasi hutan dan standar yang akan 

diacu dalam kegiatan sertifikasi adalah pengembangan sistem yang terbuka, 

transparan, consensus-based participation dari stakeholder lokal maupun nasional 

yang memiliki kepentingan terhadap hutan (Requirements for certification schemes - 

PEFC Standard Setting 2010). 

 
Di Indonesia, sebuah organisasi yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan 

dibawah payung skema PEFC telah terbentuk dengan keanggotaan yang 

multisektoral dengan proksi pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem 

sertifikasi hutan yang kredibel dan berkeadilan. Organisasi berbasis anggota ini 

bernama IFCC, didirikan untuk memberikan berbagai alternatif bagi sertifikasi hutan 

dengan keberterimaan pasar yang luas. Standar Persyaratan Pengelolaan Hutan 

Lestari IFCC disusun oleh Komite Standardisasi, disepakati oleh seluruh anggota, 

diuji coba-kan di lapangan, dan dikonsultasikan kepada publik. 

 
 
 
2. Ruang Lingkup  
 
Dokumen ini mencakup persyaratan-persyaratan untuk standar pengelolaan hutan 

yang layak terap (applicable) pada berbagai tipe hutan produksi baik hutan alam 

maupun hutan tanaman.  Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam dokumen 

ini merupakan hasil konsensus para stakeholder dan merupakan refleksi standar 

pengelolaan hutan PEFC.  Persyaratan-persyaratan dalam dokumen ini digunakan 

sebagai standar dalam melakukan penilaian pengelolaan hutan oleh unit manajemen 

hutan yang mengajukan sertifikasi hutan. 

 
 
 
3. Struktur Standar IFCC 
 
Kerangka Standar Pengelolaan Hutan Lestari - IFCC dikembangkan melalui 

pengembangan logical framework IFCC yang mengacu pada prinsip continual 

improvement dari ISO (Plan, Do, Check, Act), PEFC standard 1003-2010 (SFM 

requirement), proses lesson learn dari keberadaan sistem sertifikasi ada, dan 

mempertimbangkan “adi praktis” (best practices) pengelolaan hutan di Indonesia. 

Prinsip IFCC ditetapkan 4 (empat) arus utama yaitu: Persyaratan Umum (General 

Requirements), Kelestarian Produksi, Kelestarian Ekologi, dan Kelestarian Sosial. 
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Dari keempat prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi Kriteria dan Indikator. 

Dalam dokumen ini, diberikan pembahasan singkat berupa “Penjelasan” untuk setiap 

indikator.  Standar ini secara umum telah mengintegrasikan kriteria penilaian di hutan 

alam dan di hutan tanaman. Jika secara spesifik terdapat indikator penilaian yang 

tidak sesuai untuk salah satu kriteria di atas, maka pengambil keputusan sertifikasi 

bisa menyatakan hal ini sebagai indikator yang tidak bisa diterapkan atau “not 

applicable”. Pedoman Pengambilan Keputusan sistem sertifikasi IFCC secara 

terpisah akan memberikan petunjuk bagi Lembaga Sertifikasi dan Tim Pengambil 

Keputusan untuk menentukan kinerja unit manajemen yang sedang disertifikasi.  

 
 
 
4. Acuan Pengembangan Standar IFCC 
 
Acuan yang digunakan untuk penyusunan standar pengelolaan hutan lestari yang 

dikembangkan oleh IFCC diantaranya adalah: 

 
a. PEFC ST 1001:2010, Standard Setting – Requirements 

b. PEFC ST 1003:2010, Sustainable Forest Management – Requirements 

c. FSC-STD-01-001 (version 4-0) EN, FSC Principle and Criteria for Forest 

Stewardship  

d. Standar LEI 5000, Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  

e. Pedoman LEI Seri 99, Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang relevan dan berlaku 

g. ITTO Policy Development Series No 15, Revised ITTO criteria and indicators for 
the sustainable management of tropical forests including reporting format, 2005 

 
 
 
5. Istilah dan Definisi  
 
5.1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 
 

5.2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 

 
• Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas 

lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan 
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar 
kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan 
taman buru. 
 

• Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas 
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan 
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar 
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kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan 
taman buru. 

 
• Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara 

ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan. 

 
5.3. Hutan primer (primary/virgin forest): Lahan yang ditumbuhi oleh jenis-jenis 

pohon dan tanaman berkayu yang tumbuh secara alami dan sebagian besar 
belum terjamah oleh aktivitas manusia sehingga proses ekologisnya tidak 
terganggu. 

 
5.4. Hutan sekunder (secondary forest): Lahan yang ditumbuhi oleh jenis-jenis 

pohon dan tanaman berkayu yang tumbuh secara alami dan sebagian besar 
telah terjamah oleh aktivitas manusia sehingga proses ekologisnya umumnya 
sudah terganggu. 

 
5.5. Hutan alam (natural forest): Hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon 

indigenous yang tidak pernah ditanam oleh manusia.  Hutan-hutan alam tidak 
mencakup perkebunan. 

 
5.6. Hutan tanaman (plantation forest): Hutan yang ditumbuhi tegakan pohon yang 

dibentuk melalui proses penyemaian benih dan/atau penanaman anakan 
pohon. 

 
5.7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 
kesuburan tanah. 

 
5.8. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
serta ekosistemnya. 

 
5.9. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh 

fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi 
kawasan hutan yang lain. 

 
5.10. Bahan berbahaya dan beracun ( B3 ) adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan 
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

 
5.11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan. 
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6. Standar Pengelolaan Hutan Lestari  
 

Berdasarkan konsensus anggota Komite Standardisasi IFCC yang memenuhi 

keterwakilan 9 (Sembilan) elemen stakeholder, dirumuskan sejumlah 12 (dua belas) 

kriteria dan 46 (empat puluh enam) indikator standar pengelolaan hutan lestari 

(Tabel 1). 

 
Tabel 1 .  Ringkasan Rumusan Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC 
 

Prinsip  Jumlah Kriteria  Jumlah Indikator  

Persyaratan umum   3 15 

Kelestarian Produksi   2 7 

Kelestarian Ekologi 3 11 

Kelestarian Sosial 4 13 

TOTAL  12 46 

 
 
 
 
 

I PERSYARATAN UMUM  
 

Kriteria 1.  Persyaratan Umum/Legalitas  
 
U.1.1. UM memiliki status legal.  

 
Penjelasan :  UM memiliki  dokumen legal entitas, Surat Keputusan (SK) 
Penetapan areal kerja dan ijin operasional. 
 

U.1.2.    UM memenuhi  peraturan dan perundangan yang berlaku lokal, nasional, 
serta konvensi internasional yang sudah diratifikasi.  
 
Penjelasan:  UM  mampu memenuhi peraturan perundangan yang 
relevan dan berlaku secara lokal, nasional dan konvensi Internasional 
yang sudah diratifikasi.  Dalam hal perusahaan belum dapat memenuhi 
peraturan dan perundangan yang berlaku, UM menyusun program 
pemenuhan peraturan dan perundangan yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
 

U.1.3.   UM memiliki kepastian areal kerja untuk menunjang kelangsungan usaha 
secara berkelanjutan.  
 
Penjelasan :  Kepastian areal kerja unit manajemen ditandai dengan 
kepemilikan ijin usaha pada areal yang sesuai dengan peruntukkannya.  
Makna kepastian ditunjukkan dengan areal kerja berada pada areal 
hutan produksi, ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui pengukuhan 
(dalam hal belum ada SK pengukuhan, makna kepastian ditunjukkan 
oleh proses yang berjalan).  Apabila terdapat konflik penguasaan lahan, 
UM melakukan upaya penyelesaian. 
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U.1.4. UM memiliki pendanaan yang memadai untuk pengelolaan hutan 

termasuk pemenuhan kewajiban terhadap negara sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
Penjelasan :  UM mampu mendanai seluruh kegiatan pengelolaan hutan 
lestari, termasuk pemenuhan kewajiban terhadap negara sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
 

U.1.5. UM memiliki organisasi dengan jumlah dan kualitas tenaga profesional 
yang memadai.  
 
Penjelasan :  Keberlangsungan organisasi pengelola hutan didukung 
oleh keberadaan sumberdaya manusia yang kompeten dengan jumlah 
yang memadai dalam struktur organisasi yang efektif, meliputi kelola 
fungsi produksi, ekologi dan sosial.  
 

U.1.6. UM memiliki komitmen untuk menjalankan pengelolaan hutan lestari.  
 
Penjelasan :  Komitmen UM ditunjukkan dengan adanya pernyataan 
tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan lestari. 
 

U.1.7.     UM melakukan penataan kawasan hutan.  
 
Penjelasan : Penataan kawasan hutan adalah kegiatan tata ruang 
kawasan hutan untuk memenuhi tujuan pengelolaan produksi, 
konservasi dan sosial. 
 

U.1.8. UM membangun infrastruktur dan sarana yang memadai dan terencana. 
 
Penjelasan : JELAS 
 

U.1.9. UM mempunyai komitmen dan tindakan untuk tidak melakukan konversi 
hutan primer (virgin forest) dan kawasan lindung menjadi hutan tanaman 
kecuali pada hutan sekunder yang rusak, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dan tidak mempunyai dampak negatif (mencakup 
ekosistem hutan yang rentan, langka dan terancam), areal-areal yang 
mempunyai fungsi penting bagi sosial dan budaya, habitat penting bagi 
spesies yang terancam atau kawasan lindung lainnya,serta memberikan 
kontribusi dalam jangka panjang untuk aspek ekologis, ekonomis dan 
sosial budaya.  

 
Penjelasan : (1) secara implisit termasuk perubahan atau konversi hutan 
menjadi non-kehutanan; (2) mengakomodasi peraturan sehubungan 
dengan adanya zona pemanfaatan lain yang berhubungan dengan 
tanaman non-kehutanan), (3). Memperhatikan tata ruang (spatial 
planning) yang diakui pemangku kepentingan 
 

U.1.10.   UM melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.  
 
Penjelasan : Pengelolaan hutan didukung dengan kegiatan penelitian 
dan pengembangan.  Kegiatan penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan UM bisa dilakukan mandiri atau bekerjasama dengan lembaga 
lain. 
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U.1.11.   UM menyelenggarakan pelatihan atau kegiatan lainnya untuk 

meningkatkan kompetensi  pekerja.   
 
Penjelasan:  JELAS 
 
 

Kriteria 2. Management Plan / Rencana Kelola  
 
U.2.1.   UM memiliki rencana kelola hutan beserta dokumen lainnya yang 

mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial yang 
diperbaharui secara periodik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 
 
Penjelasan:  Lihat Lampiran U.2.1. 
 

U.2.2.   UM menyusun ringkasan rencana kelola yang tersedia untuk publik.  
 
Penjelasan:  JELAS 
 

Kriteria 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)  
 
U.3.1.    UM memiliki SOP monitoring dan evaluasi yang meliputi aspek produksi, 

ekologi dan sosial, dan menerapkannya secara periodik.  
 
Penjelasan:  Lihat Lampiran U.3.1. 
 

U.3.2.   UM menyusun ringkasan hasil monitoring dan evaluasi yang tersedia 
untuk publik. 
 
Penjelasan:  JELAS 
 
 
 

II. BIDANG PRODUKSI 
 

Kriteria 1.  Sumberdaya hutan dikelola untuk menduk ung kemampuan hutan 
dalam menyediakan hasil hutan (barang dan jasa) sec ara lestari    

 
P.1.1.   UM mempertahankan dan menata kawasan hutan menurut fungsinya. 

 
Penjelasan :  Mempertahankan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya 
untuk menjamin kepastian usaha jangka panjang melalui kegiatan 
penataan hutan. 
 

P.1.2.   UM melakukan inventarisasi tegakan hutan yang mampu memberikan 
data secara aktual potensi hutan antara lain sebagai dasar untuk 
perencanaan dan evaluasi kelestarian tegakan hutan.  
 
Penjelasan :  JELAS 
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P.1.3.   UM menerapkan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi dan 
karakteristik hutan.    
 
Penjelasan :  Sistem silvikultur yang diterapkan UM mempertimbangkan: 
kondisi, spesies (struktur dan komposisi), tapak, dan tujuan pengelolaan 
hutan. 
 

P.1.4.   UM melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan. 
 
Penjelasan :  Pemanfaatan sumberdaya hutan diarahkan pada produksi 
yang efisien.  
 

P.1.5.   UM Melaksanakan rehabilitasi lahan-lahan terdegradasi yang dapat 
memberikan nilai tambah ekonomi, dan atau ekologi, dan atau sosial. 
 
Penjelasan :  JELAS 
 
 

Kriteria 2:   Kelestarian hasil hutan  
 
P.2.1.     UM mengamati dan merekam pertumbuhan tegakan hutan (riap) dan 

digunakan dalam penetapan AAC yang jumlahnya maksimum sama 
dengan tingkat pertumbuhan (riap) hutan.   
 
Penjelasan :  Pertumbuhan/riap tegakan hutan dimonitor dengan 
melakukan pengukuran secara periodik untuk digunakan dalam 
penentuan hasil panen tahunan.  
 

 P.2.2.    Pemungutan hasil hutan tidak melebihi riap dan sesuai dengan AAC 
ditetapkan.  
 
Penjelasan :  JELAS 

 
 
 

III. BIDANG EKOLOGI 
 

Kriteria 1: Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrol ogis Hutan  
 
E.1.1.   UM menerapkan metode pemanenan ramah lingkungan. 

 
Penjelasan :  Metode pemanenan ramah lingkungan yang diterapkan UM 
harus mempertimbangkan tipe ekosistem dan sistem hidrologis untuk 
meminimalkan dampak terhadap tanah, air dan tegakan tinggal. 
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E.1.2.   UM melaksanakan tindakan perbaikan terhadap kerusakan tanah, erosi 
dan sistem tata air.  
 
Penjelasan :   Kegiatan pembukaan wilayah hutan dan pemanenan hasil 
hutan dapat menimbulkan resiko kerusakan tanah, erosi, longsor, dan 
terganggunya sistem tata air. UM harus melaksanakan upaya 
meminimalkan resiko tersebut melalui kegiatan penanaman pada areal-
areal kosong dan terbuka serta melakukan pemeliharaan drainase. 
 

E.1.3.   UM mengendalikan penggunaan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 
dan pengelolaan limbah B3. 
 
Penjelasan :  Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, UM dapat menggunakan 
B3 dengan didukung SOP penggunaan B3 dan pengelolaan limbah B3 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

E.1.4.   UM mengendalikan dan meminimalisasi penggunaan pestisida1 sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan diterapkan dengan peralatan dan 
teknik yang tepat. 
 
Penjelasan : UM tidak menggunakan pestisida yang dilarang oleh 
peraturan nasional dan internasional.  UMmeminimalisasi penggunaan 
bahan kimia pestisida yang diijinkan. 
 

E.1.5.   UM melakukan pengawasan dalam penggunaan pupuk an-organik 
dengan memperhatikan lingkungan 
 
Penjelasan :  JELAS 
 

E.1.6.   UM melakukan pemantauan cadangan, emisi, dan serapan karbon 
 
Penjelasan : Pemantauan cadangan, emisi, dan serapan karbon 
dilakukan dengan mengacu kepada panduan IPCC dan panduan 
nasional yang berlaku. 
 
 
 

Kriteria 2: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  
 
E.2.1.   UM melakukan inventarisasi dan pemetaan sebaran flora dan fauna yang 

dilindungi, endemik, langka dan terancam/hampir punah di seluruh areal 
UM. 
 
Penjelasan :   UM melakukan inventarisasi yang disajikan dalam bentuk 
peta potensi dan sebaran flora dan fauna yang dilindungi, endemik, 
langka dan terancam/hampir punah di seluruh areal UM sesuai dengan 
peraturan yang berlaku/konvensi.  
 

E.2.2.   UM melakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat flora dan fauna yang 
dilindungi, endemik, langka dan terancam/hampir punah. 

                                                

 
1 Lihat lampiran E.1.4 
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Penjelasan :   UM harus memiliki prioritas pemeliharaan dan perbaikan 
terhadap habitat flora dan fauna yang masuk ke dalam kategori 
dilindungi, endemik, langka dan terancam/hampir punah, dengan cara 
menjaga proses-proses dan regenerasi alami berjalan dengan baik, 
pengelolaan habitat flora dan fauna (penanaman jenis asli, menyisakan 
trubusan, dan membiarkan pohon-pohon tua/mati/berlubang). 
 
 

E.2.3.   UM melakukan pengendalian gangguan terhadap jenis flora dan fauna 
yang dilindungi, endemik, langka, terancam/ hampir punah. 
 
Penjelasan :   UM harus dapat melakukan pengendalian gangguan yang 
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap jenis flora dan fauna yang 
dilindungi, endemik, langka, terancam/hampir punah.  
 

E.2.4.   UM mengendalikan masuknya jenis-jenis flora eksotik baru, dan 
mencegah jenis invasive dan hasil rekayasa genetik. 
 
Penjelasan : UM  tidak atau membatasi budidaya jenis-jenis flora eksotik 
baru (kecuali sudah melalui kajian ilmiah dan dibenarkan oleh peraturan) 
dan mencegah budidaya jenis invasive dan hasil rekayasa genetik 
(GMO). 
 
 

 

Kriteria 3: Pelindungan hutan  
 
E.3.1.   UM memiliki SOP perlindungan hutan dan menerapkannya. 

 
Penjelasan :  UM melaksanakan  kegiatan perlindungan hutan terhadap 
hama  penyakit, pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan 
berdasarkan SOP yang dimiliki.  
 

 
 

IV. BIDANG SOSIAL 
 

Kriteria 1.  Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat  
 
S.1.1.   UM mengidentifikasi, menghormati, dan mengakui praktek manajemen 

hutan tradisional dan lokasi-lokasi penting bagi masyarakat yang 
memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologi yang diintregrasikan ke 
dalam rencana dan pelaksanaan pengelolaan hutan. 
 
Penjelasan :  Identifikasi terhadap praktek manajemen hutan tradisional 
dan keberadaan lokasi-lokasi yang penting bagi masyarakat yang 
memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologi dilakukan oleh UM.  
Kegiatan identifikasi ini dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat 
sebagai bagian dari penghormatan dan pengakuan dari UM.  UM juga 
menjamin bahwa lokasi-lokasi tersebut terhindar dari dampak negatif  
yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional UM.  Hasil identifikasi 
ini harus diintegrasikan ke dalam rencana dan pelaksanaan pengelolaan 
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hutan 
 

S.1.2.   UM menjamin akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya 
hutan yang sudah menjadi tradisi mereka.  
 
Penjelasan :  UM menjamin masyarakat yang berada di dalam atau di 
sekitar areal konsesi UM dalam memanfaatkan sumberdaya yang 
tersedia di dalam hutan yang selama ini telah terbukti dimanfaatkan atau 
dikelola oleh masyarakat tersebut.  Akses pemanfaatan sumberdaya 
hutan ini dapat diperbolehkan oleh UM sepanjang tidak mengubah status 
dan fungsi kawasan hutan. 
 

S.1.3.   UM menjamin bekerjanya mekanisme resolusi konflik atas sumberdaya 
hutan yang bersifat partisipatif. 
 
Penjelasan :  UM menjamin bekerjanya memiliki mekanisme resolusi 
konflik yang terjadi antara UM dengan masyarakat.  Pengelolaan dan 
penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan partisipatif.  
Mekanisme resolusi konflik harus disepakati secara bersama dan dapat 
diterima serta diakui oleh para pihak (musyawarah untuk mufakat). 
 
 

Kriteria 2.   Hubungan yang harmonis dan berkelanju tan antara UM dan 
Masyarakat  

 
S.2.1. UM melakukan pengelolaan dampak sosial yang diintegrasikan ke dalam 

rencana dan pelaksanaan pengelolaan hutan 
 
Penjelasan :  Kegiatan operasional UM akan menimbulkan beragam 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat.  Untuk itu, identifikasi dan 
penilaian terhadap dampak sosial yang terjadi di tingkat masyarakat 
dilakukan oleh UM.  Hasil penilaian ini menjadi salah satu acuan bagi UM 
untuk meminimalisasi dampak negatif  dan mengoptimalkan dampak 
positif yang harus diintegrasikan dalam rencana dan pelaksanaan 
pengelolaan hutan. 
 

S.2.2.   UM membuka  kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. 
 
Penjelasan :  UM memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal 
untuk dapat bekerja  
di lingkungan UM.  Kesempatan ini diberikan karena masyarakat lokal 
merupakan bagian penting yang terkena dampak langsung dari kegiatan 
operasional UM. Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal diberikan 
sesuai dengan kompetensinya dan menjadi prioritas utama. 
 

S.2.3. UM melakukan penguatan kapasitas dan pengembangan ekonomi lokal  
 
Penjelasan :  UM mempunyai kewajiban terhadap tanggung jawab sosial 
(UU No. 40/2007).  Peran UM dalam penguatan kapasitas dan 
pengembangan ekonomi lokal berdasarkan karakteristik kebutuhan dan 
potensi yang ada melalui beragam program (Pelatihan, Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan, Corporate Social Responsibility, atau 
Community Development, supply chain seperti supplier, kontraktor, vendor, 
dll). 
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Kriteria 3.  Pemenuhan hak -hak Pekerja  
 
S.3.1.   UM menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin terpenuhinya 

hak-hak pekerja. 
 

 Penjelasan :  Kebijakan dan prosedur tentang pemenuhan hak-hak 
pekerja  diterapkan oleh UM mengacu kepada peraturan perundangan 
yang berlaku.  Kebijakan dan prosedur ini merupakan panduan sekaligus 
sebagai komitmen UM untuk menghormati dan memenuhi hak-hak 
pekerja.   Dengan adanya kebijakan dan prosedur ini diharapkan pekerja 
dapat bekerja dengan baik, aman dan layak. 
 

S.3.2.   UM menjamin bahwa pekerja diberikan upah/penghasilan dan jaminan 
sosial secara adil dan memenuhi standar yang berlaku untuk mendukung 
kesejahteraan yang memadai. 
 
Penjelasan :  Setiap tahun, pemerintah telah mengeluarkan peraturan 
untuk menentukan besaran upah minimum di setiap wilayah (Propinsi 
dan Kabupaten).  UM memberikan upah bagi setiap pekerja dengan 
besaran yang sesuai dengan standar lokal dan dilakukan secara adil 
dengan memperhatikan golongan/kepangkatan, jabatan, masa kerja, 
pendidikan, dan kompetensinya.  UM melakukan peninjauan upah 
secara berkala untuk mendukung kesejahteraan pekerja, yaitu 
terpenuhinya kebutuhan layak (makanan dan minuman, sandang, 
perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan 
tabungan).   
 

S.3.3.   UM menjamin hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara 
kolektif. 
 
Penjelasan :  Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang 
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di UM maupun di luar 
UM, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 
kepentingan pekerja/buruh. (UU No.13/2003).  Berdasarkan amanat UU 
tersebut, UM menjamin hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding 
secara kolektif.     
 

S.3.4.   UM menjamin adanya jenjang karir pekerja yang jelas. 
 
Penjelasan :  pekerja merupakan aset/komponen yang penting bagi UM 
untuk mencapai pengelolaan hutan lestari.   Oleh karena itu, UM memiliki 
sistem jenjang karir yang jelas bagi pekerja termasuk sistem evaluasi. 
 

S.3.5   UM menyediakan fasilitas  sarana dan prasarana yang memadai  
 
Penjelasan :  UM menyediakan fasilitas sarana dan prasarana seperti 
ruang kerja yang memadai, fasilitas kendaraan yang mendukung 
aktivitas manajemen hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk 
pekerja dan tamu, kebutuhan ibadah pekerja, pendidikan, jaringan jalan 
yang baik, sarana olah raga, kesehatan dan hiburan, dan aktivitas 
pendukung lainnya. 
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Kriteria 4.  Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  
 
S.4.1.   UM menerapkan sistem manajemen K3. 

 
Penjelasan :  Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak dasar 
bagi pekerja.  Untuk itu, UM menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 
bagi pekerja dengan menerapkan sistem manajemen K3 seperti 
pemenuhan fasilitas jaminan kesehatan dan alat-alat perlindungan kerja.  
Sistem manajemen K3 harus mengacu pada kebijakan dan peraturan 
yang berlaku. 
 

S.4.2. UM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
penerapan system manajemen K3 
 
Penjelasan :  Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari 
proses perbaikan secara terus menerus.  Monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan secara berkala (sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) terhadap 
penerapan sistem manajemen K3 dilakukan untuk memastikan bahwa 
setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja telah diperiksa dan dinilai 
tingkat pencapaiannya serta efektivitas penerapannya.   
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Lampiran ( Annex). 
 

I. PERSYARATAN UMUM  
 

Kriteria 1.   Persyaratan umum/legalitas  

Lampiran U.1.1.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.2.   TIDAK ADA  

Lampiran U.1.3.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.4.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.5.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.6.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.7.   TIDAK ADA 

Lampiran U.1.8.  TIDAK ADA 

Lampiran U.1.9.  TIDAK ADA 

Lampiran U.1.10.  TIDAK ADA 

Lampiran U.1.11.  TIDAK ADA 

  
  
Kriteria 2.  Management Plan / Rencana Kelola  

Lampiran U.2.1.   Rencana kelola  sekurang-kurangnya memuat data dan 
informasi tentang: 

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; 

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 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 
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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. 
 

Lampiran U.2.2.  TIDAK ADA 

 

Kriteria 3. 

 

Monitoring dan Evaluasi (Monev)  

Lampiran U.3.1.     Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut meliputi aktivitas 
pengelolaan hutan dan dampaknya, antara lain: 

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

• hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal. 
 

Lampiran U.3.2.  TIDAK ADA 

  
  

II. BIDANG PRODUKSI  
 

Kriteria 1.   Sumberdaya hutan dikelola untuk mendukung 

kemampuan hutan dalam menyediakan  hasil hutan 

(barang dan jasa) secara lestari    

Lampian P .1.1. TIDAK ADA 

Lampiran P .1.2. TIDAK ADA 

Lampiran P .1.3. TIDAK ADA 

Lampiran P .1.4. TIDAK ADA 

Lampiran P.1.5. TIDAK ADA 

  
  
Kriteria 2:    Kelestarian hasil hutan  

Lampiran P .2.1. TIDAK ADA 

Lampiran P .2.2. TIDAK ADA 

  
  

III. BIDANG EKOLOGI 
 

Kriteria 1:  Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan  

Lampiran E.1.1.    TIDAK ADA 

Lampiran E.1.2.    TIDAK ADA 

Lampiran E.1.3.    TIDAK ADA 

Lampiran E.1.4.    Pestisida WHO jenis 1A dan 1B  dan pestisida lain yang 
sangat beracun  hendaknya tidak dipakai, kecuali bila 
tidak ada alternatif lain.  Catatan: Perkecualian  
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 Organic yang Bertahan 2011), seperti 
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diamandemenkan. 
 

Lampiran E.1.5.    TIDAK ADA 

Lampiran E.1.6.    TIDAK ADA  

  
  
Kriteria 2:  Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

Lampiran E.2.1 .   TIDAK ADA 

Lampiran E.2.2 .   TIDAK ADA 

Lampiran E.2.3 .   TIDAK ADA 

Lampiran E.2. 4.   Jenis-Jenis Eksotik : 

1. Maesopsis eminii – African exotic species  
2. Altingia excelsa – Rasamala  
3. Melastoma malabathricum 
4. Lantana camara 
5. Passiflora suberosa (Passifloraceae) – Markisa 
6. Eupatorium sordidum (Asteraceae) 
7. Austroeupatorium inulaefolium (Asteraceae) 
8. Cestrum auranticum (Solanaceae) 
9. Brugmansia suaveolens (Solanaceae) 
10. Eupatorium riperium,  
11. Clidemia hirta  
12. Cobaeae scandens 
13. Tectona grandis – Jati 
14. Leucaena leucocephala _ Lamtoro gung 
15. Acacia mangium 
16. Paraserianthes falcataria 
17. Swietenia mahagoni 
18. Kayu Bambang Lanang (Madhuca aspera) 
19. Kayu Bawang (Dysoxylum sp) 
20. Kayu Suren (Toona sureni) 
 
Perairan: 
1. Ichthyophtirius multifilis - 
2. Thellohanellus pyriformis - 
3. Lernaea cyprinacea - 
4. Myxobolus koi - 
5. Pomacea canaliculata Keong mas 
6. Eichornia crassipes Eceng gondok 
7. Cyprinus carpio Mas 
8. Ctenopharyngodon idella Koan (grass carp) 
9. Hypophthalmichthys molitrix Mola 
10. Carassius auratus Mas koki, gold fish 
11. Poecilia reticulata Seribu 
12. Clarias gariepinus Lele dumbo 
13. Pangasius sutchi Jambal siam 
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Kriteria 3:  Perlindungan hutan  

Lampiran E.3.1 .   TIDAK ADA 

  
  

IV. SOSIAL   

Kriteria 1.   Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan  oleh 
masyarakat  

Lampiran S.1.1 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.1.2 .   TIDAK ADA 
 

Lampiran S.1.3 .   TIDAK ADA 

  
  
Kriteria 2.    Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara 

UM dan Masyarakat  

Lampiran S.2.1 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.2.2 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.2.3 .   TIDAK ADA 

  
  
Kriteria 3.   Pemenuhan hak -hak Pekerja  

Lampiran S.3.1 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.3.2 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.3.3 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.3.4 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.3.5 .   TIDAK ADA 

  
  
Kriteria 4.   Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

Lampiran S.4.1 .   TIDAK ADA 

Lampiran S.4.2 .   TIDAK ADA 

 


