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Tujuan Proyek 

Sertifikasi pengelolaan hutan adalah mekanisme non-
pemerintah, sukarela, dan berbasis pasar yang dirancang 
untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya hutan 
secara berkelanjutan. Sertifikasi tersebut menetapkan  
pengelolaan yang bertanggung jawab melalui verifikasi 
independen sesuai dengan prinsip, kriteria dan indikator 
yang telah disepakati, yang menggambarkan dampak  
ekologi, sosial, ekonomi, dan kebijakan dari pengelolaan 
hutan yang dapat diterima. Dampak sertifikasi yang 
diharapkan meliputi: terpeliharanya nilai hutan (misalnya 
keanekaragaman hayati, penyediaan jasa ekosistem), 
peningkatan kesejahteraan sosial pemilik hutan, para 
pekerja, dan masyarakat setempat (misalnya kesehatan 

dan pendidikan, akses terhadap kredit, peningkatan aset), 
serta meningkatkan status keuangan dan hukum UMH 
(Unit Manajemen Hutan) bersertifikat, baik pemegang 
konsesi, para  pemilik tanah swasta maupunmasyarakat.

Proyek ini merupakan evaluasi sertifikasi hutan berbasis 
lapangan pertama yang dilakukan oleh peneliti 
independen dengan tujuan menilai secara kritis di mana, 
kapan, bagaimana, sampai sejauh mana, kenapa, berapa 
biayanya dan siapa yang membiayai, serta berapa lama 
sertifikasi telah mengubah cara hutan dikelola. Termasuk 
dalam penilaian ini adalah pertanyaan, sebagai tanggapan 
terhadap sertifikasi, apakah tutupan hutan terpelihara serta 
apakah masyarakat setempat mendapat keuntungan dan 
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bagaimana cara mendapatkannya. Pertanyaan ini akan 
dibahas sebagai bagian dari evaluasi dampak empiris 
berbasis-teori, menggunakan metode eksperimen-semu 
secara kualitatif dan kuantitatif. Secara keseluruhan, 
kami bertujuan untuk mempelajari bagaimana sertifikasi 
Forest Stewardship Council (FSC) dilaksanakan di 
berbagai daerah tropis  dan akan menilai sejauh mana 
intervensi ini telah diterapkan sesuai dengan yang 
dikehendaki. Kami akan melakukan ini dengan evaluasi 
proses yang menggabungkan pandangan dari semua 
pemangku kepentingan melalui platform multipemangku 
kepentingan dan sistem informasi. Baik evaluasi dampak 
maupun proses akan dilaksanakan di Brasil, Peru, Republik 
Kongo, Gabon, Kamerun dan Indonesia, seperti yang 
dijelaskan secara terperinci dalam makalah berkala nomor 
91 dari CIFOR.

Dalam studi ini ‘dampak sertifikasi’ didefinisikan sebagai 
perubahan yang terjadi terhadap hutan  dan di wilayah  
sekitarnya yang meliputi UMH yang berpartisipasi, 
masyarakat sekitar, pekerja hutan, dan pemerintah lokal 
dan nasional, yang disebabkan oleh sertifikasi. Dampak 
dapat bersifat positif atau negatif, primer atau sekunder, 
langsung atau tidak langsung, jangka pendek atau jangka 
panjang, diharapkan atau tidak.

WAKTU AKTIVITAS KELUARAN

TAHAP I

TAHAP II

Jangkauan/keterlibatan 
CB, FSC, ASI

Berbagi informasi dengan 
CB, FSC, ASI

Platform Multipemangku 
Kepentingan (MSP) Awal

Gabungan dan fungsional 
MSP & IS 

Sistem 
Informasi Awal (IS)Musyawarah dan 

sintesis konsultasi

Persepsi mitra pada 
akreditasi dan audit

Lanjutan Berbagi Informasi 
dengan CB, FSC dan ASI

Gambar 1. Model operasional evaluasi proses untuk penilaian proses audit dan akreditasi. Musyawarah dan sintesis berlanjut 
sepanjang evaluasi. Baik Platform Multipemangku Kepentingan (MSP) maupun Sistem Informasi (IS) terus dikonsolidasikan 
selagi evaluasi pekerjaan berjalan dan anggota baru digabungkan. Catatan: CB = Lembaga  sertifikasi, FSC = Forest Stewardship 
Council, dan ASI = Layanan Akreditasi Internasional.

Evaluasi: alat untuk belajar tentang dampak 
dan mengembangkan pembelajaran sosial
Proyek ini dirancang untuk menilai sejauh mana 
sertifikasi menyebabkan perubahan yang teramati pada 
hasil pengelolaan hutan (yaitu kemungkinan atau efek 
intervensi jangka pendek dan menengah yang dicapai) 
dan untuk menetapkan bagaimana faktor-faktor lain 
berkontribusi terhadap hasil ini.

Agar evaluasi tersebut dapat dipercaya (benar dan secara 
teknis memadai sebagai bukti), terkemuka (relevan 
dan bernilai bagi pengambil keputusan dan pengguna 
evaluasi lainnya), dan sah (adil dalam pengumpulan 
pengetahuan, tidak memihak, dan sopan), perlu 
partisipasi aktif dari semua pihak yang relevan dan mitra 
operasional. Evaluasi juga merupakan wahana untuk 
memberikan landasan proses deliberatif yang dapat 
menginformasikan keputusan pengelolaan hutan. 
Evaluasi CIFOR sedang dikembangkan secara transparan 
melalui Platform Multipemangku Kepentingan guna 
membahas persepsi sertifikasi yang berbeda dan 
menangkap pandangan ini dalam teori perubahan.

Keputusan pengelolaan hutan merupakan pengaruh 
berbagai faktor yang beroperasi pada beragam skala. 



Pada level UMH, misalnya, pilihan didasarkan pada 
pengetahuan silvikultur, tradisi, kapasitas teknis dan 
keuangan, informasi pasar, ketersediaan kayu, masukan 
dari penggiat sosial, kebijakan dan peraturan pemerintah, 
serta faktor lainnya. Pada saat yang sama, keputusan 
pengelolaan hutan dibatasi oleh berbagai faktor 
termasuk kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan 
sarana keuangan serta kelembagaan (misalnya, tidak ada 
mekanisme untuk partisipasi penggiat sosial yang relevan 
dengan operasi kayu tertentu), sama halnya dengan 
kebijakan, kelembagaan, dan kegagalan pasar. Mengingat 
banyak faktor yang memengaruhi keputusan manajemen 
dan dampak sertifikasi, pendekatan CIFOR adalah terlebih 
dahulu membangun pemahaman yang menyeluruh 
tentang konteks sertifikasi nasional dan lokal (misalnya, 
biofisik, sosial, politik, ekonomi) serta bagaimana 
mereka berubah.

Kegiatan Saat Ini

Tahap I evaluasi ini melibatkan pengumpulan informasi 
dasar dari badan sertifikasi (CB) dan Layanan Akreditasi 
International (ASI; Gambar 1). Informasi ini ditambah 
dengan hasil penelitian terkait akan membantu tim 
peneliti mengajukan hipotesis tentang dampak sertifikasi 
(kerangka evaluasi) yang akan dibahas melalui evaluasi 
dampak berbasis teori (lihat Gambar 2) pada Tahap II.

 Studi yang saat ini berlangsung adalah:
• Tipologi Unit Manajemen  Hutan mengelompokkan 

UMH berdasarkan faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi baik probabilitas maupun dampak 
sertifikasi. Selain menjelaskan variabel yang 
membedakan UMH, tipologi UMH dan perusahaan 
induk UMH akan memberikan pandangan terhadap 

TAHAP I

TIPOLOGI
PENILAIAN AUDIT 
DAN AKREDITASI
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SELEKSI 
MANDIRI

PENGINDERAAN 
JARAK JAUH

DINAMIKA 
SERTIFIKASI

TAHAP II
RANCANGAN PROSES 

DAN EVALUASI DAMPAK 
BERBASIS-TEORI
(hipotesis riset)

Gambar 2. Pendekatan integrasi beragam studi untuk merancang kerangka evaluasi selama Tahap I. Studi-studi lapangan untuk  
pengumpulan data empiris akan dilakukan selama Tahap II sejalan dengan kegiatan yang ditargetkan untuk evaluasi proses.

faktor-faktor yang memengaruhi evolusi pengelolaan 
hutan dari waktu ke waktu (misalnya, karakteristik 
rezim hukum lokal, keanggotaan terhadap asosiasi 
industri).

• Dinamika Sertifikasi mendokumentasikan keputusan 
sertifikasi, mengelompokkan dinamika populasi 
UMH yang masuk  dan keluar sertifikasi, serta 
mengungkapkan bagaimana dinamika ini berubah 
dari waktu ke waktu (Gambar 3).

• Seleksi Mandiri akan mengidentifikasi UMH yang tidak 
bersertifikat yang paling relevan untuk membangun 
kontrafaktual sertifikasi bagi UMH bersertifikat.

• Analisis Ekonomi Politik Sektor Kehutanan dan 
Perkayuan menggolongkan fitur dan evolusi faktor 
kontekstual yang menentukan nasib hutan alam 
yang dikelola dalam konteks wacana lebih luas dan 
tindakan yang terkait dengan perubahan tutupan 
lahan. Studi  ini akan memberikan karangka waktu 
dari peristiwa-peristiwa kunci dan proses  yang 
memengaruhi keputusan pengelolaan hutan. Hasilnya 
akan berguna dalam interpretasi studi terkait (Tipologi 
Sektor Kehutanan; Dinamika Sertifikasi, Seleksi Mandiri 
menuju Sertifikasi, dan Penginderaan Jauh).

• Analisis Penginderaan Jauh  untuk mengevaluasi 
dampak sertifikasi FSC terhadap deforestasi, yaitu 
untuk mengisolasi efek sertifikasi dari faktor-faktor lain 
yang memengaruhi dinamika tutupan hutan.

• Evaluasi Proses merupakan penilaian awal terhadap 
proses audit dan akreditasi untuk mengeksplorasi 
proses yang digunakan oleh ASI. Pada saat yang 
bersamaan, kami membangun tipologi auditor dan 
badan sertifikasi yang bekerja dengan skema  FSC 
dalam sertifikasi hutan alam di negara-negara yang 
akan dijadikan lokasi studi.
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Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan 
Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan 
hutan, wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan 
budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, 
International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang 
membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota 
Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika 
dan Amerika Selatan.

Melalui pekerjaan yang sedang berlangsung, kami 
mengembangkan pemahaman tentang intervensi 
dan menggambar peta jalan untuk evaluasi empiris 
dan berbasis lapangan terhadap  dampak lingkungan, 
sosial, ekonomi, dan politik dari sertifikasi pengelolaan 
hutan  tropis.

Proses menuju 
serti�kasi

Mempertimbangkan 
serti�kasi

Tidak pernah 
berserti�kat

Serti�kasi 
gagal

Hilangnya 
serti�kasi

Terserti�kasi

Gambar 3. Faktor kontekstual dan faktor lainnya (misalnya, mempertahankan pekerja terlatih dan ketersediaan modal) 
memengaruhi pilihan UMH tentang sertifikasi dari waktu ke waktu. Tanda panah mewakili probabilitas transisi (atau proporsi) 
UMH yang tetap dalam kategori (digambarkan oleh panah melengkung) atau pindah ke kategori lain (panah lurus) selama 
periode waktu tertentu.
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