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BAHASA INDONESIA

Spesifikasi
Tentang ALS
Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) telah digunakan secara luas untuk
mengidentifikasi dan menjaga nilai-nilai lingkungan dan sosial yang paling penting di
berbagai skenario produksi (misalnya, kehutanan dan pertanian). Alhasil, semakin
banyak praktisi yang menggunakan penilaian NKT dalam berbagai konteks dan negara.
Namun, hingga saat ini masih sedikit sekali jaminan kompetensi penilai NKT, yang
menyebabkan besarnya perbedaan mutu penilaian NKT yang dilakukan dan juga hasil
panduan pengelolaan yang diadopsi darinya. Untuk mengatasi masalah ini, sekretariat
HCV Resource Network (HCVRN), dengan dukungan dari para anggota dan para pemangku
kepentingan mengembangkan Skema Lisensi Penilai (ALS) NKT. Sekretariat HCVRN telah
mengimplementasikan ALS bekerjasama dengan para pengguna pendekatan NKT.
ALS akan meningkatkan kompetensi penilai dan konsistensi pelaksanaan pendekatan
NKT dengan
a) Menyediakan panduan dan templat standar bagi para penilai NKT, dan
b) Memberikan lisensi dan memantau mutu kinerja para penilai berdasarkan mutu
laporan penilaian NKT mereka.

Manfaat bagi penilai NKT
1.

Meningkatkan pemahaman mereka mengenai pendekatan NKT

2.

Menunjukkan kompetensi mereka dalam melakukan penilaian NKT dan melakukan
kajian sejawat atas laporan penilaian NKT

3.

Memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian NKT ketika diperlukan penilai yang
berlisensi HCVRN

4.

Ditampilkan dalam database penilai NKT dan menjadi bagian dari kelompok pakar NKT
global yang berkualifikasi tinggi

5.

Memiliki akses menuju forum para praktisi dan pakar

Siapa saja yang dapat mendaftar?
ALS ditujukan bagi para profesional di seluruh dunia yang memiliki keinginan untuk
memimpin penilaian NKT pihak ketiga. Skema ini tidak ditujukan bagi anggota tim/spesialis
bidang penilaian NKT, kecuali mereka memiliki keinginan untuk memimpin penilaian NKT
dan mereka percaya siap untuk melakukan hal itu sesuai dengan Pedoman Penilaian NKT.
(https://www.hcvnetwork.org/als/system/files/documents/a_assessment_manual_
english.pdf)
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Persyaratan Pendaftaran
Pendaftaran harus dilakukan melalui portal ALS: https://hcvnetwork.org/als.
Para pelamar akan diminta untuk memberikan informasi dasar, bersama dengan bukti:
• Partisipasi dalam setidaknya 3 penilaian NKT sebagai pemimpin tim atau sebagai
anggota tim.
• Kualifikasi akademik dan profesional, yang akan berfungsi sebagai alat untuk menilai
pengetahuan dan keahlian teknis pelamar, kemampuan untuk melakukan penelitian,
kemampuan untuk mensintesiskan data/informasi, dan kemampuan menulis.
• Pengalaman NKT lainnya, termasuk mengikuti kursus pelatihan NKT atau berpartisipasi
dalam proses kebijakan NKT. Ke depannya, pelamar akan diwajibkan untuk mengikuti
‘Kursus Pelatihan Penilai NKT1’ yang diakui oleh HCVRN. Apabila pelamar memiliki
pengalaman NKT lainnya, seperti berpartisipasi dalam proses penafsiran nasional,
kelompok kerja NKT, dan pengambilan kebijakan NKT, hal ini akan turut diperhitungkan
dalam penilaian pengetahuan terkait NKT, namun tidak menjadi syarat wajib.

Proses Pemberian Lisensi
Tahap 1. Melamar untuk mendapatkan lisensi sementara
Para pelamar akan diminta untuk membuka akun pribadi di portal ALS. Mereka kemudian
akan diminta memberikan informasi yang dibutuhkan berikut dokumen pendukung.
Begitu aplikasi telah diisi, para pelamar harus:
• Mengkonfirmasi persetujuan terhadap Syarat & Ketentuan
• Menandatangani surat pernyataan
• Membayar biaya pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan (Mohon lihat informasi
biaya pada halaman di bawah ini).
Manajer Mutu ALS selanjutnya akan menilai pengalaman dan kualifikasi pelamar dan
memutuskan apakah lisensi sementara dapat diterbitkan atau tidak.
Apabila lamaran yang diajukan gagal, pelamar dapat melamar kembali setelah secukupnya
menanggapi umpan balik yang diterima dari Panel Mutu.

Tahap 2. Memperoleh Lisensi Penuh
Untuk memperoleh lisensi penuh, penilai yang memegang lisensi sementara harus
menyerahkan dua laporan penilaian NKT dengan kualitas yang cukup untuk dinilai oleh
Panel Mutu. Laporan ini harus diserahkan dalam kurun waktu tiga tahun setelah menerima
lisensi sementara2.
Setiap laporan penilaian NKT yang diserahkan oleh penilai berlisensi sementara harus
dikaji3 oleh pakar sejawat sebelum diserahkan untuk dievaluasi. Setelah menjawab
komentar dari kajian sejawat, laporan penilaian NKT harus diserahkan bersama dengan
komentar laporan kajian sejawat dan surat konfirmasi dari pakar sejawat bahwa komentar
mereka telah dijawab dengan memadai.
1 HCV Resource Network telah menyusun silabus untuk memandu pembentukan Kursus Pelatihan Penilai NKT oleh penyedia pelatihan. Silabus tersebut akan
tersedia di portal ALS, beserta dengan daftar organisasi yang menyediakan Pelatihan Penilai NKT menggunakan silabus ALS.
2 Apabila penilai gagal menyerahkan dua laporan yang memadai kepada Panel Mutu, lisensi sementara akan dinonaktifkan dan penilai harus melamar kembali.
Kedua laporan tersebut harus mengikuti panduan dan templat dari HCV Resource Network. Penilai hanya bisa mencoba tiga kali.
3 Kajian sejawat harus dilakukan oleh anggota Kelompok Pakar Sejawat ALS, yang tercantum di situs web ALS. Penilai bertanggung jawab mengatur kajian
sejawat secara langsung dengan Kelompok Pakar Sejawat. Pakar Sejawat akan memiliki keahlian, keterampilan bahasa dan pengetahuan regional yang
relevan serta akan diharuskan mengikuti panduan Kajian Sejawat ALS HCVRN terbaru dan mematuhi Kode Perilaku.Penilai yang memiliki lisensi penuh dapat
melamar menjadi pakar sejawat.
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Ringkasan publik masing-masing laporan penilaian NKT juga diperlukan, di samping
pembayaran biaya laporan Tier (Tingkat) 14 untuk setiap laporan penilaian NKT yang
diserahkan untuk dievaluasi.

Tahap 3. Mempertahankan Lisensi Penuh
Untuk mempertahankan lisensi penuh, penilai harus:
• Menyerahkan seluruh laporan penilaian NKT untuk dievaluasi oleh Panel Mutu.
• Untuk laporan yang dikategorisasikan sebagai Tier 1, penilai diminta untuk menyerahkan
laporan kajian sejawat, yang harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Pakar
Sejawat yang menyatakan bahwa komentar dari kajian sejawat telah dijawab secara
memadai.
• Menyerahkan ringkasan publik masing-masing laporan penilaian NKT.
• Membayar biaya laporan Tier 1 atau Tier 2 untuk setiap laporan penilaian NKT yang
disampaikan pada sistem untuk dievaluasi.

Kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan
Penilai berlisensi sementara dan penuh harus mematuhi prosedur, kebijakan, dan templat
ALS yang terdapat dalam Dokumen Pendukung yang tercantum sebagai diwajibkan dalam
Pedoman Penilaian NKT. Kegagalan memenuhi prosedur dan kebijakan tersebut dapat
menyebabkan penonaktifan dan pencabutan lisensi.

Tarif dan Biaya
a) Biaya pendaftaran: Biaya pendaftaran akan dikenakan untuk menutupi biaya
memeroses setiap lamaran.
b) Biaya perpanjangan tahunan: Biaya perpanjangan tahunan akan dikenakan kepada
semua pemilik akun untuk membantu memelihara portal dan layanan informasi ALS.
Biaya tahunan dibayarkan setahun setelah pendaftaran.
c)

Biaya evaluasi laporan penilaian NKT: Biaya akan dikenakan setiap kali penilai
menyerahkan laporan penilaian NKT untuk dievaluasi. Biaya evaluasi laporan akan
berbeda tergantung pada klasifikasi tingkat penilaian NKT. Penilai disarankan untuk
memulihkan biaya evaluasi laporan dari klien dengan memasukkannya ke dalam
anggaran penilaian mereka. Perangkat untuk menetapkan level tingkat tersedia di situs
web ALS.

Kategori

Biaya

Biaya aplikasi

USD 500

Biaya perpanjangan tahunan

USD 250

Biaya evaluasi laporan

Tier 1 USD 2,000
Tier 2 USD 900

4 Penilaian NKT dapat diklasifikasikan menjadi Tier (Tingkat) 1 dan 2. Klasifikasi Tier 1 mengindikasikan bahwa proyek tersebut dinilai memiliki potensi risiko dan
dampak yang besar pada nilai kenekaragaman hayati, sosial, atau budaya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: https://hcvnetwork.org/als/tier-assessment
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Bahasa
Selama tahap peluncuran, portal ALS dan seluruh dokumen pendukung serta panduan
akan tersedia dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Untuk ke
depannya, portal web ALS dan seluruh dokumen pendukung serta panduan akan tersedia
dalam Bahasa Perancis, Portugis, dan Spanyol.

Tentang Panel Mutu
Evaluasi laporan penilaian NKT akan dilakukan oleh Panel Mutu, yang akan
memverifikasi bahwa penilai telah mengikuti praktek yang baik yang ditetapkan dalam
Pedoman Penilaian NKT dan dokumen pendukung, bahwa penemuan didokumentasikan
secara jelas, dibenarkan dan disajikan mengikuti panduan ALS, dan bahwa terdapat
ringkasan publik yang memadai untuk laporan penilaian NKT tersebut.
Panel Mutu akan terdiri dari para pakar yang memiliki kapasitas untuk mengkaji materi
dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol. Panel Mutu akan
mengikuti prosedur yang ketat untuk evaluasi laporan dan akan terikat oleh Kode Perilaku
yang mencakup komitmen pada kerahasiaan. Seluruh laporan yang disampaikan kepada
ALS akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan oleh Panel Mutu untuk memverifikasi
bahwa penilai telah mengikuti praktek terbaik penilaian NKT dan mematuhi panduan ALS.

Pengaduan
ALS memiliki Prosedur Penyelesaian Sengketa.

More Information
Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan ALS, kunjungi situs web kami
www.hcvnetwork.org atau hubungi secretariat@hcvnetwork.org.
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