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BAHASA INDONESIA

Templat Ringkasan Publik Laporan
Penilaian NKT
Salah satu sasaran Jaringan Sumberdaya NKT, yang dijabarkan dalam Piagamnya, adalah
mempromosikan perbaikan terus-menerus aplikasi pendekatan NKT. Skema Lisensi
Penilai (ALS) berusaha memformalisasikan keinginan ini melalui persyaratan transparansi.
Karenanya, ringkasan publik harus disampaikan bersama dengan seluruh laporan penilaian
NKT dan penilai harus memastikan para pemangku kepentingan yang meminta ringkasan
publik menerima salah satunya secara tepat waktu.
Ringkasan publik perlu mempertimbangkan data rahasia atau data yang sensitif secara
komersial, tanpa mengurangi informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Ringkasan publik merupakan bagian penting dalam laporan NKT – seringkali satu-satunya
bagian laporan yang akan dibaca oleh khalayak umum. Karenanya sangatlah disarankan
untuk menyusun ringkasan publik yang orang awam tanpa memiliki latar belakang NKT
atau proyek apapun dapat memahami dengan cepat dan lengkap hasil-hasil penilaian yang
penting serta meneruskan pendapat hasil pertimbangan mengenai nilai-nilai sosial dan
lingkungan yang disajikan. Untuk kepentingan ini, ringkasan publik harus:
• singkat dan padat (hingga 15 halaman, tidak termasuk tabel, gambar, peta dan
referensi) tanpa terlalu menyederhanakan atau menutupi fakta-fakta yang ada;
• bisa ‘berdiri sendiri’ tanpa membutuhkan rujukan pada sisa laporannya;
• secara ringkas mengupas seluruh persoalan yang relevan dan informasi penting proyek,
khususnya menyediakan tinjauan NKT yang teridentifikasi (lihat Tabel 1);
• memberitahu pembaca tentang faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam
pengambilan keputusan, termasuk temuan-temuan besar dan kesimpulan penilaian
serta mempertimbangkan persoalan-persoalan yang belum pasti atau belum
diselesaikan.
• memasukkan perhatian-perhatian utama dari konsultasi dengan pemangku kepentingan
• Memasukkan peta NKT dan wilayah pengelolaan NKT (lihat catatan mengenai peta di
bawah)
Penilai yang berlisensi dapat menggunakan templat bermerek dari perusahaan atau
organisasi mereka dalam kaitannya dengan logo, huruf dan desain. Namun, ringkasan
publik harus mengikuti urutan dan daftar isi yang disajikan dalam templat ini.

Ringkasan Publik harus memasukkan hal-hal berikut dalam urutan yang
tercantum di bawah:
• Halaman sampul
• Daftar akronim dan singkatan (atau daftar ini dapat dihilangkan jika penjelasan
diberikan secara jelas dalam tanda kutip atau catatan kaki)
• Pendahuluan dan latar belakang
• Deskripsi wilayah penilaian
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• Anggota tim penilaian NKT serta peran dan kualifikasi mereka
• Metode
• Temuan/Hasil
○○ Konteks national dan/atau regional
○○ Konteks lanskap
○○ Hasil-hasil dan justifikasi NKT
○○ Hasil-hasil konsultasi pemangku kepentingan
○○ Peta yang menunjukkan lokasi wilayah penilaian NKT di negara tersebut

Metode (<2 halaman)
• Tinjauan metode yang digunakan selama penilaian
• Tanggal peristiwa-peristiwa besar dalam kronologi penilaian (misalnya, pemeriksaan,
kerja lapangan, analisis, konsultasi dengan pemangku kepentingan)

Temuan/Hasil (<7 halaman)
Bagian ini harus menerangkan dengan jelas hasil-hasil penilaian NKT (pengumpulan
data primer dan sekunder, konsultasi, analisis) dan memasukkan penafsiran temuan
yang mengarah pada keputusan ada/tidak adanya NKT. Sangatlah penting agar seluruh
keputusan tentang ada/tidak adanya NKT dijustifikasi secara memadai dan didukung oleh
bukti-bukti. Temuan/hasil harus menyertakan ringkasan:
• Konteks nasional dan/atau regional
• Konteks lanskap
• Hasil dan justifikasi NKT termasuk tabel ringkasan
NKT

Definisi

1

Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies
langka, terancam atau genting (RTE) yang signifikan di tingkat global, regional
atau nasional.

2

Ekosistem pada level lanskap yang luas serta mosaik ekosistem dan lanskap
hutan utuh yang signifikan pada level global, regional atau nasional, serta
yang mencakup populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami
dengan pola distribusi dan jumlah yang alami.

3

Ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam, atau genting.

4

Layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis termasuk perlindungan
tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

5

Tempat dan sumberdaya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan
dasar penduduk setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata
pencaharian, kesehatan, gizi, air), yang teridentifikasi melalui keterlibatan
dengan penduduk atau masyarakat adat ini.

6

Tempat, sumberdaya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai penting budaya,
arkeologis, atau historis secara global atau nasional, atau nilai budaya,
ekonomi atau religi/suci yang sangat penting bagi penduduk setempat atau
masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk
atau masyarakat adat ini.

Ada

Berpotensi Ada Tidak Ada

Tabel 1 Tabel ringkasan NKT yang diperlukan termasuk definisi dan deskripsi yang akan disisipkan dalam laporan ringkasan publik. Selain
tabel ini, Anda harus menyediakan penjelasan dalam teks laporan yang menyertakan justifikasi atas seluruh penunjukan NKT. Informasi
lebih rinci mengenai enam definisi NKT dapat ditemukan di: http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/2013_
commonguidancev5
2

ID Dokumen

ALS_03_G

Tanggal

20/08/2015
03/07/2018

www.hcvnetwork.org

○○ Laporan penilaian harus menerangkan pendekatan1 (metode) yang digunakan
untuk konsultasi dengan pemangku kepentingan dan menyediakan ringkasan hasil
konsultasi.
Tabel(-tabel) ringkasan konsultasi dengan pemangku kepentingan harus menyertakan halhal berikut:
• Tanggal
• Rincian pemangku kepentingan
○○ Nama dan jabatan atau peran
○○ Organisasi atau kelompok sosial
○○ Perhatian utama/rekomendasi

Pengelolaan dan pemantauan NKT (<3 halaman)
Jumlah keseluruhan hektar yang dialokasikan sebagai wilayah pengelolaan NKT perlu
dimasukkan.
Ancaman terhadap masing-masing NKT harus diidentifikasi, diterangkan dan diatasi melalui
rekomendasi pengelolaan. Opsi-opsi pemantauan, sekalipun cukup umum, perlu disajikan
untuk masing-masing NKT yang bertujuan memverifikasi tujuan dan target pengelolaan.
Rekomendasi pengelolaan harus dihubungkan dengan peta dan deskripsi wilayah
pengelolaan (Wilayah Pengelolaan NKT). Peta(-peta) harus menunjukkan lokasi NKT itu
sendiri, dan wilayah pengelolaan yang sesuai di mana langkah-langkah diambil untuk
memelihara nilai-nilai ini. Peta harus memiliki skala yang tepat, jelas dan jelas, dan
memasukkan judul, tanggal, nomor draf atau revisi (jika sesuai), koordinat GPS, kotak
skala dan legenda. Harus dinyatakan dengan jelas apakah peta tersebut bersifat definitif
(yakni versi final yang siap untuk dimulainya pengelolaan NKT yang aktif) atau versi draf
(misalnya, peta wilayah di mana diperlukan lebih banyak studi ekologi dan biologi sebelum
memutuskan batas wilayah NKT atau wilayah yang digunakan oleh masyarakat yang diberi
label wilayah NKT 5&6 sebagai hasil penilaian, namun dapat berubah setelah proses
negosiasi dengan penduduk setempat). Selain itu harus dinyatakan dengan jelas pula peta
mana yang digunakan selama konsultasi. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat
peta NKT final sebelum berakhirnya penilaian NKT, harus ada rekomendasi tentang apa
yang masih harus diselesaikan untuk memfinalisasi peta NKT.

Referensi
Dapat disajikan secara terpisah di akhir laporan ringkasan atau dalam catatan kaki
Untuk penilai yang bekerja dalam konteks Prosedur Penanaman Baru RSPO (NPP)*
Roundtable on Sustainable Palm Oil mewajibkan seluruh ringkasan publik penilaian
NKT memasukkan pernyataan penerimaan tanggung jawab dari penilai kepala, serta
persetujuan resmi dari penilai dan perusahaan yang meminta dilakukannya penilaian.
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Sebagai contoh, bagaimana orang-orang diberitahu / diundang ke konsultasi-konsultasi tersebut? Apakah dilakukan pertemuan kelompok atau perorangan?
*Untuk informasi lebih lanjut tentang NPP RSPO kunjungi: http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures
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