
Kriteria-kriteria dalam standar Pengelolaan Hutan Lestari PEFC

Dengan mengelola perkebunan karet sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari (PHL) PEFC, dapat meminimalkan dampak 
lingkungan dan sosial yang negatif pada saat memproduksi karet alam dan kayu karet. Perkebunan saya mendapatkan nilai ekonomi yang 

lebih layak yaitu terjadi pada peningkatan produktivitas dan pengelolaan perkebunan dapat berjalan dalam jangka panjang.
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Ramah lingkungan
Menjaga dan meningkatkan keanekaragaman 
hayati dan melindungi areal hutan yang penting
secara ekologis
Mencegah deforestasi dan degradasi hutan, melarang 
konversi hutan
Meningkatkan penyimpanan karbon dan mengurangi 
emisi gas rumah kaca

Layak secara ekonomi
Memastikan produktivitas jangka panjang
Penggunaan sumber daya secara optimal
Diversifikasi produk dan layanan ekosistem
Keseimbangan panen dan tingkat pertumbuhan

Diterima secara sosial
Menghormati dan melindungi hak-hak pekerja

Mempromosikan dan melibatkan masyarakat hutan

Menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk 
Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa 
Paksaan (PADIATAPA)

Mempromosikan kesempatan yang sama dan 
non-diskriminasi

Peran masing-masing aktor dalam rantai pasokan karet alam berkelanjutan

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Kerangka TOF merupakan satu langkah lebih 
jauh untuk membuat sertifikasi PHL PEFC 
menjadi lebih relevan terhadap sistem produksi 
karet alam. Hal ini sangat berguna di 
negara-negara di mana perkebunan karet tidak 
ditetapkan sebagai hutan

Sertifikasi PHL PEFC praktis bagi kami sebagai petani kecil berkat dua pendekatan inovatifnya 
yaitu sertifikasi grup dan pohon diluar kawasan hutan.

Sertifikasi Grup PEFC
adalah mekanisme bagi banyak petani kecil untuk 
memperoleh sertifikasi PHL PEFC 
bersama-sama, yang dapat membantu 
mengurangi biaya dan memungkinkan kami untuk 
berbagi peran dan tanggung jawab untuk dalam 
mencapai tujuan bersama yaitu sertifikasi PEFC

Pohon Diluar Kawasan Hutan (TOF)

Dalam rantai pasokan, kami petani kecil yang 
mengurus perkebunan karet, melakukan 
penyadapan, dan memanen kayu setelah produksi 
lateks mengalami penurunan.

Untuk menjaga keberlanjutan finansial, kami 
mengandalkan pasar dan pelaku rantai pasoknya, 
seperti produsen, pedagang perantara, dan 
pengecer, yang keberhasilannya bergantung pada 
produktivitas perkebunan karet kami.

Setiap pelaku saling bergantung satu sama lain dan 
memiliki peran penting dalam berkontribusi pada 
rantai pasokan karet alam yang berkelanjutan.

Rantai pasokan karet alam
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Dukunglah kami dengan memilih PEFC

Untuk mempromosikan karet berkelanjutan dan mendukung para petani kecil, 
sebagai salah satu pelaku rantai pasokan, Anda dapat:

Menjadi tersertifikasi PEFC dan mempromosikan status sertifikasi PEFC Anda ke rantai 
pasokan Anda

Menyertakan PEFC dalam kebijakan dan komitmen pengadaan

Menjadi mitra dalam kegiatan dan proyek bersama untuk mendukung para petani kecil 
perkebunan karet

Mendukung PEFC dan aktivitasnya melalui dukungan finansial, keahlian, dan pengetahuan

Menggunakan label PEFC untuk menunjukan sertifikasi Anda kepada pelanggan Anda

PEFC adalah sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia

75% dari kawasan hutan bersertifikat global telah disertifikasi 
sesuai dengan persyaratan standar PEFC (sekitar 320 juta hektar)

Lebih dari 20.000 perusahaan telah bersertifikat PEFC yang 
tersebar di 83 negara

Pilihlah   PEFC
Caring for our forests globally and locally

"Kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan 
akses pasar dan produktivitas. Saya berharap 
Anda dapat bermitra dengan kami dan PEFC 
untuk meningkatkan penghidupan kami"
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Sektor karet menghasilkan 
USD300 miliar

rantai pasokan yang 
melibatkan 40 juta orang.

(IRSG, 2019)

70% dari produksi karet 
alam digunakan untuk 
produksi ban (IRSG, 

2019)

Sekitar 80% karet alam 
global diproduksi di Asia 

Tenggara

Sekitar 63 juta ton kayu 
karet diproduksi setiap 
tahun dan telah menjadi 
kayu keras tropis yang 

paling banyak 
diperdagangkan di dunia

(ITTO, 2017)

Kami menghadapi tantangan yang besar sehingga membutuhkan berbagai mekanisme dan kolaborasi pemangku kepentingan. “Sebagai bagian dari 
sertifikasi grup PEFC, pengalaman saya menunjukkan bahwa dengan perkebunan karet kami yang bersertifikat PEFC maka kami dapat membuktikan 
bahwa perkebunan kami dikelola secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan kami memasuki pasar-pasar baru baik untuk karet alam maupun kayu 

karet, dan mendiversifikasi pendapatan kami. ”
PEFC, sistem sertifikasi terbesar di dunia, mengutamakan petani kecil. Ikuti saya, saya akan menjelaskan bagaimana PEFC dapat 

membantu.

Temui petani karet

Ketidakstabilan harga 
dan kurangnya informasi 
pasar

Produktivitas & kualitas 
perkebunan karet yang 
rendah

Proses-proses kepatu-
han yang tidak layak & 
mahal untuk karet alam 
berkelanjutan

Dampak lingkungan dan 
sosial yang tidak diing-
inkan karena praktik 
yang tidak berkelanjutan

Produksi karet alam

Perlindungan perkebunan 
& tidak ada pendapatan

Pembangunan kembali 
perkebunan karet

Kayu karet

Perkebunan karet

Siklus produksi karet
Penyadapan

1 - 7 tahun

Penanaman kembali 
0 - 1 tahun 7 - 25 tahun

Penurunan produksi Karet Alam dan 
pohon-pohon dipanen

25 - 35 tahun

Hai, nama saya Aree. Saya memiliki dua hektar kebun karet. Saya ingin menunjukkan kepada Anda siklus 
produksi karet dan beberapa kendala utama yang dihadapi saya dan teman-teman petani saya di 
perkebunan kami dan di tingkat pasar.

Tantangan yang 
kami hadapi 
setiap hari:

PEFC, sistem sertifikasi yang layak dan dapat diakses untuk petani karet

Standar sertifikasi disusun dengan memperhatikan 
kebutuhan-kebutuhan dan praktik-praktik lokal.

Pendapat petani kecil diintegrasikan ke dalam rantai 
pasokan karet yang berkelanjutan.

Proses sertifikasi mudah diakses.

PEFC memastikan standar nasional memenuhi 
ekspektasi global melalui proses endorsement yang 
ketat dan independen.

PEFC percaya bahwa sertifikasi hutan harus bersifat lokal, oleh karena itu PEFC bekerja melalui sistem sertifikasi hutan 
nasional. Pendekatan unik ini menguntungkan kita dalam banyak hal:

Kabar baik: tidak hanya saya tetapi banyak teman petani saya yang berada di berbagai negara 

produsen karet utama di Asia telah menerapkan dan menjalankan sistem sertifikasi hutan nasional 

PEFC dalam praktiknya.

PEFC dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilik hutan dan hutan keluarga atau komunitas skala kecil. 
PEFC telah mempertahankan basis petani kecil yang kuat ini, baik secara operasional maupun filosofis

Anggota PEFC dengan 
sistem yang telah di-endorse

Anggota PEFC dengan 
sistem yang belum di-endorse

1. STANDAR NASIONAL

2. PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN 
DAN PERUNDANGAN INTERNASIONAL

3. PEFC ENDORSEMENT

Mendukung 
Produk Karet 
Berkelanjutan

Tahukah Anda bahwa 85% karet alam global diproduksi oleh para petani kecil? Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kondisi kehidupan dan 
ketergantungan mereka pada pilihan Anda untuk mendapatkan karet alam yang berkelanjutan? Bacalah infografis ini untuk menemukan kisah 
hidup pemilik perkebunan karet, dan temukan tantangan yang ia dan rekannya hadapi, bagaimana sertifikasi PEFC membantu mereka dan apa 

yang dapat Anda lakukan.

SUPPORTING 
SUSTAINABLE 
RUBBER

SUPPORTING 
SUSTAINABLE 
RUBBER


