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1 RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen ini menyediakan Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk Proyek
Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ yang diusulkan oleh Indonesia kepada Green Climate Fund atau
Dana Iklim Hijau (GCF) (selanjutnya disebut "Proyek RBP"). Ini adalah proyek yang akan dilaksanakan oleh
"Mitra Pelaksana" Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan dukungan teknis dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan The United Nations Development Programme atau Program
Pembangunan PBB (UNDP) dalam perannya sebagai Badan Terakreditasi GCF dan bersama beberapa
lembaga pemerintahan nasional dan daerah, perwakilan masyarakat sipil dan para aktor sektor swasta
yang akan berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam desain, implementasi dan manfaatnya.
Keluaran dan kegiatan yang ada saat ini dan akan dijabarkan, yang dimaksudkan akan disaring lebih
lanjut dalam forum multi-pemangku kepentingan, sudah konsisten dengan Strategi Nasional REDD+
Indonesia (STRANAS). Proses tersebut di atas, dan reformasi yang diprediksi akan ada terkait proses
permohonan dan substansi (lihat usulan Keluaran 1, Kegiatan 1.3 di bawah), akan dilakukan dengan
pendekatan hukum dan kebijakan tertentu agar Mitra Pelaksana dapat memastikan konsistensinya dengan
kerangka pengamanan dan standar sosial dan lingkungan yang berlaku. Landasannya adalah partisipasi
sukarela dari para pemangku kepentingan serta penyediaan akses dan partisipasi masyarakat dalam tata
kelola hutan. Proyek ini akan mengupayakan dan mempromosikan partisipasi atas dasar keberadaan
informasi yang memadai dan kesukarelaan dari masyarakat lokal, Desa, dan masyarakat adat untuk
melakukan konservasi dan restorasi, dan bukan melalui pendekatan yang memaksa. Karena itu,
partisipasi aktif dan pengembangan kapasitas bagi para aktor lokal merupakan pengamanan terbesar
proyek terhadap potensi bahaya-bahaya yang akan muncul dan penjamin terbesarnya guna menghasilkan
mitigasi perubahan iklim yang terukur dan tahan lama (enduring) serta meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Sebagaimana dibahas di bawah, Proyek RBP telah ditapis berdasarkan Standar Sosial dan Lingkungan (SES)
UNDP menggunakan Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan (SESP) UNDP. Proses penapisan ini telah
menetapkan bahwa proyek yang diusulkan mencakup kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi risiko dan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Risiko-risiko ini telah diidentifikasi dengan tingkat
kepastian yang wajar dan akan diatasi melalui penerapan: standar praktik terbaik (best practice);
langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang disesuaikan; mekanisme pengaduan tingkat proyek -tanpa
mengurangi mekanisme pengaduan nasional, regional dan lokal yang ada; serta komitmen dan anggaran
yang kuat yang berfokus pada pelibatan pemangku kepentingan, pembangunan kapasitas masyarakat
yang bergantung pada hutan, dan penilaian dampak partisipatif dan pemantauan dalam konteks
transparansi dan akuntabilitas. Semua ini telah dirinci dalam Tabel 1 (Matriks Risiko) di bawah dan di
seluruh ESMF ini dalam kotak teks yang menyoroti dan mengembangkan lebih lanjut rekomendasi dan
langkah-langkah mitigasi ini (R&MM).
Proyek ini bertumpu pada fondasi yang kuat dari pelibatan pemangku kepentingan serta pengalaman
sebelumnya dan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan REDD+ terkait - seperti hampir satu dekade
pengalaman melalui inisiatif Perhutanan Sosial, serta pelajaran yang relevan yang diperoleh dari
Moratorium Indonesia tentang penghentian izin baru atas hutan alam primer dan lahan gambut
(Moratorium). Mekanisme implementasi yang ada akan digunakan selama dianggap sesuai, dan terkait
hal-hal yang membutuhkan penguatan atau modifikasi untuk menanggapi pelajaran yang diperoleh, telah
disorot dalam konteks SESP dan ESMF ini.
Yang paling penting, pada awal RBP, Penilaian Dampak Sosial Lingkungan (ESIA) yang komprehensif dan
partisipatif akan dilakukan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, serangkaian rencana manajemen akan
dielaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan, jika dianggap perlu, ESMF ini dan SESP
konstituennya akan ditinjau sesuai kebutuhan dan direvisi. Selain itu, semua langkah-langkah pencegahan
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dan mitigasi yang baru akan diberlakukan sebelum dimulainya kegiatan apa pun yang memiliki
kemungkinan menyebabkan dampak sosial atau lingkungan yang merugikan.
Kemenkeu, bersama dengan KLHK, mitra lain di lembaga pemerintah lainnya, UNDP dan pemangku
kepentingan lainnya (yaitu masyarakat lokal, Desa, masyarakat adat, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH),
LSM, koperasi pertanian, dll.), telah menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi secara efektif untuk
memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menghindari dan mengurangi dampak buruk, tetapi juga secara
positif akan mengambil peluang untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia dan mewujudkan
manfaat penuh dari pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.

2 PENDAHULUAN
Seperti disebutkan di atas, ESMF ini telah disiapkan untuk mendukung proposal pendanaan Indonesia
kepada GCF untuk Proyek RBP. Berhubung proyek ini didukung oleh UNDP dalam perannya sebagai Entitas
Terakreditasi GCF, proyek ini telah ditapis berdasarkan Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP dengan
menggunakan SESP UNDP dan dianggap sebagai proyek dengan Risiko Sedang sehingga memerlukan
langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan
secara konsisten dengan SES.
Proyek RBP mencakup berbagai kegiatan yang telah ditentukan dan diperinci dimana, hingga saat ini,
mencakup tiga (3) rencana keluaran dan tujuh (7) kegiatan terkait yang didasarkan pada Strategi Nasional
REDD+ Indonesia (Strategi Nasional), dimana Strategi Nasional tersebutdikembangkan melalui proses
konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta berdasarkan rekomendasi dan pelajaran yang
diperoleh dari beberapa evaluasi pemerintah dan pihak independen dari periode sebelumnya terkait
pelaksanaan inisiatif Perhutanan Sosial. Seperti yang sudah dirancang, sejumlah kegiatan yang diusulkan
ini akan dilakukan di seluruh negeri, sementara sebagian lainnya akan dilakukan di daerah tertentu yang
akan ditunjuk di masa yang akan datang melalui proses yang melibatkan multi-pemangku kepentingan.
Meski sebagian kegiatan akan dilakukan dalam wilayah geografi atau bioma tertentu, semua kemajuan
tetap akan memiliki implikasi nasional untuk mencapai tujuan REDD+. Namun demikian, untuk
memastikan adanya kepemilikan dari pemangku kepentingan, bagian dari proyek sebagaimana dimaksud
di atas dengan sengaja telah mengantisipasi analisis multi-pemangku kepentingan dan pengambilan
keputusan dalam mengidentifikasi area geografis prioritas yang menjadi perhatian dan populasi sasaran
serta untuk kemudian menyesuaikan sub-set kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya agar konsisten
dengan SES. Karena RBP dirancang dan dinilai selama implementasinya, target dan kegiatan tambahan
dapat dikembangkan ke depan dalam setiap komponen. Dengan demikian, Proyek RBP tidak dapat
sepenuhnya dinilai pada tahap ini terkait semua potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan. ESMF
ini telah disiapkan sedemikian rupa untuk menetapkan prinsip, aturan, pedoman, dan prosedur untuk
menyaring, menilai, dan mengelola potensi dampak sosial dan lingkungan dari rencana keluaran dan
kegiatan yang telah ditetapkan, serta atas intervensi yang belum ditentukan. Hal ini berisi langkahlangkah dan rencana untuk mencegah, dan dalam hal pencegahan tersebut tidak mungkin, untuk
mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi risiko dan dampak buruk. ESMF menetapkan kebijakan
dan persyaratan sosial dan lingkungan yang paling mungkin berlaku dan bagaimana persyaratan tersebut
akan dipenuhi melalui prosedur penyaringan, penilaian, persetujuan, mitigasi, serta pemantauan dan
pelaporan yang kuat tentang risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan yang
akan didukung.
Untuk keluaran proyek yang telah ditentukan dengan tingkat kepastian yang masuk akal, ESMF ini
memuat, sebagai lampiran, garis besar indikatif dari rencana pengelolaan yang diperlukan untuk
mengatasi kemungkinan dampak sosial dan lingkungan dan beberapa persyaratan kebijakan dan standar
yang berlaku, termasuk KLHS UNDP. Ketika ESIA selesai, konsultan ESIA akan menyelesaikan rencana ini
dan secara berkala hal tersebut akan ditinjau dan disesuaikan seperlunya untuk mengakomodasi kegiatan
yang baru ditetapkan, serta keadaan baru yang muncul selama masa proyek.
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3 DESKRIPSI PROYEK
Pemerintah Indonesia (PI) telah merumuskan Proyek RBP dengan tujuan untuk terlibat dalam beberapa
kegiatan yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan Strategi Nasional Indonesia dengan,
antara lain:
▪ Memperkuat kerangka kerja REDD+ yang mendasarinya serta lingkungan yang kondusif, terutama yang
terkait dengan pemantauan dan evaluasi (P&E) (yang mencakup pelaporan hasil M&E), termasuk
penguatan, pembangunan kapasitas, dan operasionalisasi lebih lanjut dari SES-REDD+ dan Sistem
Pemantauan Hutan Nasional (NFMS), Sistem Pendaftaran Nasional (SRN) dan sistem pemantauan untuk
emisi dari tanah yang disebut SIMONELA. Perbaikan kebijakan, hukum, dan peraturan yang berkelanjutan
juga akan dipertimbangkan dan diupayakan jika diperlukan, serta implementasi kapasitas pengamanan
dan rencana manajemen pengamanan (termasuk yang direkomendasikan dalam ESMP dan Rencana Aksi
Gender).
▪ Mendukung operasionalisasi Kesatuan Pengelola Hutan di seluruh provinsi, termasuk dengan
memperkuat dan membangun kapasitas mereka untuk, antara lain, mengembangkan rencana pengelolaan
hutan lestari, serta mendukung rencana manajemen hutan lestari masyarakat lokal1, serta akses mereka
terhadap manfaat inisiatif Perhutanan Sosial.
▪ Memperluas dan meningkatkan implementasi inisiatif Perhutanan Sosial, termasuk melalui penguatan
tahap-tahap utama dari proses tersebut: permohonan, perencanaan, verifikasi, implementasi dan
pemantauan.
Proyek ini sejalan dengan, dan akan berkontribusi pada, pencapaian tujuan Strategi Nasional Indonesia
dan Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) dan juga dengan langkah-langkah pencegahan dan
mitigasi yang jelas. Proyek RBP akan berkontribusi dalam pengurangi emisi kotor dari sektor kehutanan
dan penggunaan lahan setidaknya 26% pada tahun 2020 atau 41 persen dengan dukungan internasional.
Indonesia akan menggunakan Tingkat Emisi Rujukan Hutan Nasional (FREL) Indonesia yang mencakup
periode 1990 - 2012 sebagai patokan.
Pengurangan emisi yang akan dicapai Indonesia dengan penerapan Strategi Nasional selama masa proyek
GCF (2019-2025) akan dinilai pada tahun 2020, 2022, 2024 dan 2026 melalui Laporan Pembaruan Dua
Tahunan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan mengacu pada
FREL.

3.1 Tinjauan Umum Proyek
Proyek RBP akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembangunan
berkelanjutan dengan mencapai perubahan sistemik di tingkat daerah, nasional dan internasional, serta
dengan memasukkan manfaat tambahan sosial, ekonomi dan lingkungan ke dalam pergeseran paradigma
yang diusulkan, seperti perlindungan hutan melalui manajemen partisipatif, perlindungan
keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat asli (indigenous people) (yang, oleh, Indonesia, dirujuk
sebagai “masyarakat adat”) dan masyarakat kolektif lainnya, termasuk hak atas situs warisan leluhur dan
budaya mereka. Proyek ini bertujuan untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui
pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan hutan dengan partisipasi dari Desa, masyarakat
1 Setiap kali istilah ini digunakan dalam ESMF ini, termasuk ketika digabungkan di bawah istilah “kolektif”,
perlu diingat bahwa, sebagaimana dijabarkan dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia, istilah ini
dapat termasuk masyarakat yang belum diakui sebagai masyarakat Adat serta kelompok kolektif lokal
migran, kelompok minoritas terpinggirkan lainnya, petani pekebun, dan lain-lain (lihat PLR, Lampiran A,
Kriteria C.1. Mendefinisikan Masyarakat Adat dan Anggota Masyarakat Lokal).
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lokal dan masyarakat adat yang relevan. Pengurangan tersebut akan muncul dalam konteks:
mempromosikan Produksi yang berkelanjutan dan Perlindungan dan Konservasi Indonesia yang efektif;
pembangunan berbasis hak yang berkelanjutan dan manajemen sumber daya alam yang bertanggung
jawab; mengurangi kemiskinan; meningkatkan penghidupan mereka yang bergantung pada sumber daya
hutan (termasuk petani kecil, serta Desa, masyarakat lokal, dan masyarakat adat); memperkuat Kesatuan
Pengelola Hutan dan kapasitas pemerintah daerah untuk memajukan proyek Perhutanan Sosial dan
membuat rencana pengelolaan partisipatif, yang berlanjut melalui program Perhutanan Sosial untuk
mempromosikan produk-produk non-kayu; pelaksanaan dan hak penggunaan dan akses masyarakat dan
Desa; memperkuat sistem Indonesia untuk memantau dampak sosial dan lingkungan; dan mendukung
kinerja dan analisis penilaian dampak reguler dan partisipatif (lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya)
yang akan menginformasikan perkembangan hukum, kebijakan, dan strategi negara yang bertujuan untuk
memenuhi tujuan dan sasaran REDD+.
Proyek RBP sepenuhnya selaras dengan Strategi Nasional Indonesia dan sejumlah kebijakan dan strategi
domestik terkait dengan beberapa hal, mulai dari pengelolaan hutan, kesetaraan gender,
keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan, yang lebih umum,
perubahan iklim. Dalam Proposal Pendanaan Indonesia (FP) dan Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESA)
beserta ESA dan lampirannya terkait (lihat lampiran FP terkait), Kemenkeu telah memberikan deskripsi
substansial tentang kondisi lingkungan dasar dan kondisi sosial ekonomi di mana Proyek RBP akan
dilaksanakan.
3.2 Ringkasan Kegiatan
Proyek RBP akan memiliki komponen dan kegiatan sebagaimana tercantum dan dijelaskan di bawah ini.

KELUARAN PROYEK RBP (O)
O1: Implementasi/Penguatan
implementasi REDD+

KEGIATAN
koordinasi

dan

1.1: Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut
arsitektur REDD+
1.2: Memperkuat kapasitas untuk implementasi REDD+
1.3: Komunikasi,
manajemen adaptif

O2: Implementasi/Penguatan tata kelola hutan
lestari yang terdesentralisasi

manajemen

pengetahuan

&

2.1 Mendukung operasionalisasi KPH, serta investasi
SFM di dalam & di luar KPH (reboisasi, rehabilitasi,
pencegahan & manajemen kebakaran, kegiatan bisnis
KPH, penghidupan masyarakat)
2.2 Mendukung implementasi program Perhutanan
Sosial (perizinan dan investasi skala kecil)

Manajemen Proyek

Manajemen proyek

Keluaran 1: Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ dan keseluruhan arsitektur REDD+
Keluaran ini bertujuan untuk:
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Mendukung pembaruan berkelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari arsitektur REDD+
secara keseluruhan (Tingkat Rujukan Hutan, Sistem Pemantauan Hutan Nasional dan kapasitas
MRV, Sistem Informasi Safeguards, dll.);
Memperkuat kapasitas pemerintah untuk koordinasi dan implementasi REDD+ di tingkat nasional
dan daerah

Keluaran ini akan menggunakan modalitas pendanaan awal konvensional berdasarkan uang muka.

Kegiatan 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+
Seiring dengan perubahan konteks dan kapasitas yang berkembang dari waktu ke waktu, pemerintah
Indonesia berkomitmen untuk terus memperbarui dan meningkatkan arsitektur REDD+ dan pelaporan
terkait kepada UNFCCC. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara sinergis dengan proyek-proyek ada
maupun yang akan datang, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan ini diperkirakan akan meliputi:











Memperbarui dan meningkatkan FREL nasional dan mengalokasikannya untuk Provinsi, dan
mengembangkan sistem permohonan berbasis web untuk pengembangan FREL dan perhitungan
Kinerja REDD+ di tingkat nasional dan daerah
Lebih lanjut meningkatkan NFMS
Mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem pemantauan spasial untuk emisi dari tanah
(SIMONELA)
Meningkatkan dan mengoperasionalkan sistem pelaporan REDD+ Nasional yang terkait dengan
SRN, dan mengembangkan sistem pelaporan REDD+ daerah (lokal ke Provinsi)
Memperbarui Strategi Implementasi REDD+ nasional dan berkontribusi untuk memperbarui
atau mengembangkannya di tingkat daerah
Meningkatkan dan mengoperasionalkan SIS di tingkat nasional dan daerah
Meninjau, merevisi dan/atau memperkuat kebijakan REDD+
Mengembangkan rencana pembagian manfaat
Berkontribusi pada persyaratan pelaporan di bawah UNFCCC (mis. BUR, SOI, dll)

Kegiatan 1.2 Memperkuat kapasitas untuk implementasi REDD+
Sejalan dengan pembaruan dan pengembangan lebih lanjut dari arsitektur nasional untuk REDD+, proyek
ini akan mendukung penguatan kapasitas untuk implementasi REDD+ di tingkat nasional, provinsi, dan
daerah di bidang-bidang utama, bersinergi dengan inisiatif yang ada maupun di masa depan yang relevan.
Hal ini bertujuan untuk berkontribusi untuk lebih lanjut dalam menyebarkan REDD+ secara nasional,
memanfaatkan lebih lanjut potensi REDD+ dari inisiatif domestik dan internasional yang relevan untuk
mendukung hasil REDD+ tambahan untuk periode pelaporan berikutnya.

Kegiatan ini diperkirakan akan meliputi:






Membangun kapasitas REDD+ di tingkat provinsi;
Meningkatkan kerangka kerja kebijakan dan peraturan serta pedoman terkait untuk kebijakan
dan program utama yang berkontribusi terhadap REDD+ di tingkat nasional dan daerah
(khususnya yang terkait dengan program perhutanan sosial dan kesatuan pengelola hutan);
Memperkuat kapasitas BPDLH untuk kebutuhan yang terkait dengan REDD+;
Memperkuat kapasitas untuk memantau dan mengoordinasikan implementasi REDD+ di tingkat
nasional;
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Mendukung langkah-langkah percepatan untuk program Perhutanan Sosial dan KPH dan
keterkaitannya dengan REDD+;
Implementasi Rencana Konsultasi Pemangku Kepentingan, Rencana Aksi Gender dan Rencana
Manajemen Lingkungan dan Sosial untuk penggunaan hasil;
Merekrut Penilai Independen.

Kegiatan 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung komunikasi yang memadai tentang implementasi REDD+ skala
nasional di bawah UNFCCC, dan manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif untuk proyek serta
Implementasi REDD+ secara umum di Indonesia:




Strategi komunikasi tentang manfaat dari REDD+ di bawah UNFCCC
Manajemen pengetahuan (knowledge management)
Kerangka metodologis untuk analisis sistematis dari kontribusi kebijakan dan inisiatif utama
untuk REDD+ dan NDC Indonesia.

Keluaran 2: Implementasi/Penguatan tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi
Keluaran ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memajukan tujuannya terkait
pengelolaan hutan berkelanjutan yang terdesentralisasi melalui operasionalisasi Unit Pengelolaan Hutan
(KPH), serta dalam tujuan pelengkap pengalihan akses dan pengelolaan lahan dan sumber daya hutan
kepada masyarakat di area yang memadai. Oleh karena itu, proyek ini akan mendukung implementasi
dan penyempurnaan lebih lanjut program Perhutanan Sosial dan program KPH, dengan melihat peluang
untuk saling melengkapi dan sinergi di antara mereka bila memungkinkan. Proyek ini akan mendukung:
(i) masing-masing kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi KPH dan perizinan perhutanan sosial,
dan; (ii) investasi aktual yang mendukung manajemen hutan lestari dan penghidupan berkelanjutan, baik
di dalam maupun di luar KPH. Kegiatan ini akan mendapat manfaat langsung dari percepatan kegiatan
yang didukung melalui Kegiatan 1.2, termasuk dari panduan yang dikembangkan dan penguatan kerangka
regulasi di tingkat nasional dan daerah, serta dari fasilitator terlatih yang akan dikerahkan untuk
mendukung KPH. Keluaran ini akan menggunakan modalitas pembayaran berbasis kinerja.

Kegiatan 2.1: Mendukung pembentukan dan operasionalisasi KPH, serta investasi SFM di dalam
& di luar KPH

Meskipun KPH telah didirikan di semua provinsi di Indonesia dan mencakup hampir keseluruhan kawasan
hutan, masih banyak yang harus dilakukan untuk dapat mengoperasionalkan mereka. Berhubung tiap-tiap
KPH mungkin berada pada tahap kematangan/kesiapan [operasional] yang berbeda dan memiliki
kebutuhan yang berbeda, upaya untuk mendukung operasionalisasi mereka akan memerlukan serangkaian
intervensi pelengkap, yang mungkin termasuk mendukung:





Penilaian kapasitas KPH dan kebutuhan pengembangan kapasitas (termasuk sistem manajemen
hutan lestari - PHPL);
Peningkatan kesadaran, pengembangan kapasitas dan bantuan teknis kepada staf KPH, otoritas
provinsi dan kabupaten serta masyarakat setempat;
Pengembangan administrasi, manajemen, dan sistem pemantauan yang memadai;
Pembentukan dan/atau penguatan (jika relevan) platform multi-pemangku kepentingan untuk
memastikan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan hutan serta proses perencanaan
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penggunaan lahan daerah lain yang relevan. Hal ini akan dibangun sebanyak mungkin pada
struktur yang ada untuk menghindari fragmentasi dukungan;
Pengembangan partisipatif dari rencana manajemen hutan lestari jangka panjang dan
tahunan;
Pengembangan rencana bisnis berkualitas yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan
finansial KPH dalam jangka panjang;
Pengembangan dokumen desain situs dan Peta Area Pemanfaatan Air, di KPHK
Pengembangan partisipatif dari rencana pembangunan berkelanjutan masyarakat, mendukung
manajemen hutan lestari;

Selain mendukung operasionalisasi KPH, proyek ini juga akan mendukung investasi aktual di bidangbidang utama, baik di dalam maupun di luar KPH. Terkait investasi di dalam KPH, intervensi akan
dipandu, selama memungkinkan,pada berbagai rencana yang dikembangkan (Rencana Pengelolaan
Hutan, Rencana Bisnis, dan Rencana Penghidupan Masyarakat), meskipun beberapa tindakan “tanpa
penyesalan” juga dapat dilaksanakan secara paralel untuk memastikan motivasi dan kemajuan.
Kegiatan utama yang akan didukung meliputi:






Pencegahan/manajemen kebakaran
Penghijauan kembali
Restorasi/peningkatan hutan
Kegiatan penghidupan masyarakat
Kegiatan bisnis KPH

Dukungan terhadap masyarakat lokal dapat dilaksanakan melalui program Perhutanan Sosial (Kegiatan
2.2) ketika area sasaran bertepatan, atau secara independen atau saling melengkapi, dalam kasus di
mana perhutanan sosial tidak diprioritaskan pada saat itu di wilayah KPH atau tidak mencakup populasi
keseluruhan di KPH.

Kegiatan 2.2 Memperluas dan meningkatkan implementasi Program Perhutanan Sosial

Terkait pemajuan program perhutanan sosial, prioritas pertama Pemerintah Indonesia adalah untuk terus
membantu masyarakat adat dan non-adat, desa, dan individu-individu untuk mendapatkan lisensi yang
tersedia melalui enam skema berbeda dari perhutanan sosial, sehingga meningkatkan ukuran hutan di
bawah program ini. Dengan demikian, keluaran ini berupaya untuk memperkuat tahap-tahap utama dari
proses: permohonan, perencanaan, verifikasi, implementasi dan pemantauan, melalui pendekatan yang
mengintegrasikan pertimbangan peran dan hak-hak para pria, wanita dan pemuda dalam masyarakat adat
dan non-adat, desa, koperasi dan entitas lainnya.
Prioritas kedua adalah untuk memastikan pemegang izin atau hak dapat meningkatkan penghidupan
mereka melalui penerapan berbagai rencana pengelolaan atau pembangunan, dan oleh karena itu dapat
berkontribusi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan hambatan dalam upaya peningkatan karbon.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan
Sosial, yang terdiri dari pejabat Kementerian, LSM, praktisi di tingkat nasional dan provinsi untuk
mendukung keterlibatan masyarakat. Untuk mendukung kelompok kerja ini, platform multi-pemangku
kepentingan dengan perwakilan gender dan kelompok sosial yang seimbang di tingkat tata kelola yang
relevan akan dibentuk atau diperkuat guna memberikan masukan tentang, antara lain, konteks sosialbudaya, biofisik, ekonomi, serta mendukung sosialisasi untuk program tersebut.
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Dukungan juga akan diperluas guna mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam proses perencanaan
pembangunan desa dan provinsi karena rencana-rencana tersebut merupakan kunci bagi pemerintah
pusat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana untuk pembangunan. Dalam hal program
perhutanan sosial, dana ini diperlukan untuk memfasilitasi dan mendukung proses permohonan,
melakukan verifikasi, menyiapkan, dan mengimplementasikan rencana kerja serta memantau
implementasi. Oleh karena itu, dukungan tambahan akan diberikan untuk mengembangkan rencana
pengelolaan hutan, bisnis, dan rencana kerja tahunan untuk berbagai skema perhutanan sosial. Rencanarencana ini selanjutnya akan didukung dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana
investasi masyarakat, termasuk untuk usaha masyarakat berskala kecil dan mikro.

Sebagaimana disebutkan di atas, Hutan Adat, adalah sarana untuk mengakui wilayah adat dan
memberikan hak atas tanah dan sumber daya hutan kepada masyarakat adat. Keluaran ini akan
mendukung pengembangan peraturan tingkat kabupaten untuk mengakui hutan adat, yang selanjutnya
dilengkapi dengan membentuk tim verifikasi multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari, antara lain,
pakar adat, LSM, termasuk LSM adat, dan didukung oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Kegiatan 2.1 dan 2.2 harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diidentifikasi
dalam konsultasi, ESMP & rencana gender telah dilakukan secara memadai. Kegiatan-kegiatan tersebut
juga akan dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan atas peran dan hak-hak
para pria, wanita dan pemuda dalam masyarakat adat dan non-adat, desa, koperasi dan entitas lainnya.

Manajemen Proyek. Keluaran ini akan menggunakan modalitas pembiayaan awal konvensional
berdasarkan uang muka.

4 KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN YANG BERLAKU
Bagian ini memberikan tinjauan pendahuluan tentang kerangka kebijakan, hukum dan peraturan (KHP)
yang berlaku terkait dengan potensi risiko dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan oleh
Proyek RBP. Hal ini mencakup tinjauan singkat tentang hukum, kebijakan dan peraturan nasional yang
berlaku, serta perjanjian internasional yang berlaku sebagaimana dianalisis terkait persyaratan SES UNDP
dan Cancun Safeguards. Dalam hal terdapat indikasi area yang potensial untuk dilakukan penguatan, atau
bilamana penerapan dan interpretasi tertentu atas KHP akan berdampak pada kapasitas proyek untuk
menghindari dan mengurangi dampak buruk (dan/atau meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia),
maka hal-hal tersebut disorot/ditandai [di dalam bagian ini].Terlepas dari hal di atas, Strategi Nasional
kerangka pengaman Indonesia telah selaras dengan kerangka peraturan, hukum, kebijakan, dan
kelembagaan negara saat ini, hal mana berkontribusi pada efektivitas penerapannya. Strategi Nasional
Indonesia telah pula mengikuti persyaratan Safeguards UNFCCC dan berupaya menerapkan REDD+ dalam
proses pembangunan berkelanjutan negara. Ruang lingkup nasional dari ketujuh Cancun Safeguards telah
ditetapkan oleh Indonesia dan telah disesuaikan dengan konteks nasional melalui proses multi-pemangku
kepentingan yang difasilitasi oleh, pada saat itu, Pusat Standarisasi dan Lingkungan (Pustanling)
Kementerian Kehutanan. Berdasarkan analisis KHP sebelumnya, para pemangku kepentingan bekerja
bersama untuk mengembangkan Sistem Informasi Safeguards (SIS-REDD+) dan Prinsip, Kriteria, dan
Indikator (PK&I) yang akan digunakan oleh pelaksana REDD+ untuk mengumpulkan, memproses,
menganalisis, dan menyajikan data dan informasi tentang bagaimana Cancun Safeguards diaplikasikan
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dan dihormati selama pelaksanaan proyek dan kegiatan REDD+, termasuk dalam proyek RBP melalui
pendanaan dari GCF.
Sejalan dengan keputusan UNFCCC, SIS-REDD+ Indonesia didasarkan pada implementasi dan pemantauan
partisipatif dari kebijakan dan langkah-langkah (PAM) oleh Mitra Pelaksana (Kemenkeu) dan Pelaksana
Kegiatan atau Pihak Bertanggung Jawab lainnya (yaitu KLHK, KPH, Kementerian lainnya, serta
pemerintah daerah, Desa) dan alat-alat yang akan dikembangkan untuk memenuhi tujuan REDD+.
Indonesia saat ini sedang berupaya membangun kapasitas dari Pihak-pihak yang bertanggung
jawab/Pelaksana Kegiatan (di unit kelembagaan terkecil (PDIS Tapak) untuk memainkan peran penting
dalam SIS-REDD+ dengan menggunakan “Alat Implementasi Kerangka Pengaman dan Prosedur Penilaian
untuk menggunakan Implementasi Kerangka Pengaman (APPS)” yang baru dikembangkan. APPS
merupakan alat untuk memandu Pelaksana Kegiatan REDD+ dalam menerapkan Prinsip, Kriteria, dan
Indikator (PK&I), mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengamankan bukti dan data yang tepat
mengenai dampak sosial dan lingkungan, serta kemudian membagikan data ini melalui para aktor di
tingkat provinsi, Kabupaten/Provinsi (PSIS atau PSIS Kab/Prov) yang bertindak sebagai lembaga kliring
yang mengumpulkan dan memverifikasi informasi sebelum diunggah dan dibagikan kepada SIS-REDD+ dan
platform daring-nya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang SIS-REDD+, harap lihat Bagian 8 di bawah).
Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai aturan hukum, penetapan, peraturan, kebijakan, dan rencana
aksi Indonesia merupakan payung untuk memastikan kerangka pengaman diaplikasikan dan dihormati.
Meski disadari bahwa masih diperlukan peningkatan terus menerus diberbagai bidang, berbagai aturan
dan kebijakan di atas secara keseluruhan memberikan konteks saat ini di mana Indonesia berusaha untuk
mengimplementasikan pendekatan berbasis hak yang terkait dengan kerangka pengaman UNFCCC REDD+
serta memasukkan variabel lingkungan dalam kegiatan produksi, pengelolaan ekosistem, partisipasi
warga dalam diskusi lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim.
4.1 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial di Indonesia
Indonesia telah menerima adanya tanggungjawab dan kewajiban untuk mengindentifikasi risiko,
memitigasi dan menghidarinya serta dan merespon risiko tersebut. Inisiatif yang ada dan sedang muncul
di Indonesia serta sistem pemantauan untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan
proyek REDD+ harus teruts dilakukan dan sebagaimana disadari oleh KLHK sendiri, harus terus diperkuat.
Misalnya, keberadaan FREL nasional dan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) memungkinkan
Indonesia untuk memantau kemungkinan perpindahan emisi dari deforestasi di dalam kawasan hutan
nasional dan untuk memusatkan perhatian guna memastikan hasil-hasil REDD+ dapat diukur, dilaporkan,
dan diverifikasi pada skala nasional, sejalan dengan persyaratan UNFCCC yang diuraikan dalam Kerangka
Kerja Warsawa dan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) terkait. Komitmen Indonesia dalam
meningkatkan penilaian dampak lingkungannya dari waktu ke waktu merupakan alasan Proyek RBP
memiliki salah satu keluaran, yakni “Memperbaiki tata kelola hutan dengan memperkuat jangkauan dan
kapasitas Kesatuan Pengelola Hutan”. KPH memainkan peran kunci dalam proses pemantauan partisipatif
dari bawah ke atas. Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia juga telah mengambil langkahlangkah untuk bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk mulai mengembangkan, bukan saja
indikator lingkungan, namun juga indikator sosial yang dapat digunakan oleh tim pemantauan dan
dimasukkan ke dalam SIS-REDD+ yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai
sumber tentang bagaimana kegiatan program dan proyek REDD+ dilaksanakan untuk melengkapi dan
memastikan konsistensinya dengan Cancun Safeguards.2
KHP yang berlaku, termasuk kebijakan dan strategi nasional, juga telah menyediakan penilaian
lingkungan dan sosial di berbagai tingkat (dengan penekanan khusus pada penilaian lingkungan). Sebagai
contoh, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan adanya
Kajian Lingkungan Hidup Strategis terlebih dahulu untuk memandu perencanaan tata ruang daerah untuk

2

Tautan ke desain SIS and dokumen SIS terkait dapat ditemukan di : (http://ditjenppi.menlhk.go.id/sisredd/).).
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pembangunan dan program pembangunan apa pun oleh sektor swasta agar menerapkan pertimbangan
lingkungan dan sosial dengan tepat, termasuk di dalamnya penilaian lingkungan, perencanaan
pengelolaan, dan pemantauan. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur syarat khusus untuk
dilakukannya analisis dampak sosial hingga tahun 2017, hingga diundangkannya Keputusan Peraturan
Menteri KLHK No. 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Peraturan Menteri tersebut telah
mewajibkan adanya PK&I dan alat APPS untuk memantau kepatuhan terhadap perlindungan sosial dan
lingkungan dengan benar, dan melaporkannya, setelah divalidasi, ke platform SIS-REDD+..
KHP Indonesia sebelumnya tidak memberikan persyaratan yang jelas dan terperinci secara sistematis
tentang bagaimana, kapan, dan siapa yang akan mengumpulkan, menilai, menganalisis, dan membuat
dampak sosial dan lingkungan yang dapat diakses mengenai implementasi proyek REDD+. Munculnya
kerangka kerja SIS-REDD+ (bersama dengan analisis FREL) yang diatur dalam Peraturan Menteri KLHK No.
70 (di atas) sekarang merupakan titik awal. SIS-REDD+ baru yang dikembangkan, bersama dengan PK&I
dan alat APPS-nya akan diperkuat, disosialisasikan, dan disistematisasi untuk mengisi kesenjangan ini.
Hukum dan pedoman yang ada tentang penilaian lingkungan dan sosial perlu disesuaikan dengan konteks
proyek REDD+ seperti yang diusulkan untuk GCF. Hal ini perlu dilakukan dalam beberapa format konkret
dengan para pemangku kepentingan, dengan persyaratan dan mekanisme yang diartikulasikan dan
disetujui oleh Dewan Proyek pada fase awal proyek.
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R&MM1: Pemantauan dan Evaluasi Sosial dan Lingkungan (M&E)
▪ Proyek perlu menerapkan penilaian lingkungan yang kuat, analisis dan mekanisme pemantauan dan hal ini
harus dilakukan sesuai dengan protokol tertulis yang merinci siapa, kapan, di mana dan bagaimana hal ini
dilakukan.
▪ Berdasarkan apa yang telah dikembangkan dalam SIS-REDD+ (PK&I dan alat APPS) dan mekanisme
pemantauan yang ada untuk tutupan hutan dan emisi rumah kaca, Proyek RBP harus (setelah melalui proses
partisipatif dan transparan), dikompilasi menjadi satu dokumen, yang dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan, [dan memuat] penjelasan yang baik tentang hal berikut:
▪ Mekanisme, metode, dan alat yang akan digunakan untuk memastikan bahwa M&E pemantauan dan
evaluasi) sosial dan lingkungan berkala dilakukan secara berkala, transparan, dan secara partisipatif
untuk semua kegiatan Proyek RBP (termasuk melalui pengarusutamaan ke dalam proyek dan program
kerangka kerja M&E dan proses terkait);
▪ Kapan dan oleh siapa berbagai tugas M&E harus dilaksanakan (pihak yang bertanggung jawab dan
jadwal);
▪ Bagaimana para pemrakarsa kegiatan yang berada di luar proyek (non project proponents), pelaksana,
dan Pihak Bertanggung Jawab dapat terlibat dalam kegiatan M&E (termasuk penerima manfaat proyek
seperti masyarakat lokal, Desa dan masyarakat adat serta aktor swasta lainnya) dan mengakses temuan
dan rekomendasi M&E.
▪ Bagaimana hasil dari pemantauan dan evaluasi tersebut dikomunikasikan kepada mereka yang
bertanggung jawab atas manajemen proyek yang mampu [dan berwenang] memberikan tanggapan
segera (real-time) (mis. apabila diperlukan Modifikasi proyek) sehingga dapat menghindari bahaya dan
meningkatkan output dari kegiatan.
● Apa yang direkomendasikan di sini bukanlah duplikasi dokumen dan peraturan yang ada, melainkan
kompilasi dalam bentuk ringkasan dari informasi di atas, sehingga ada akses “satu pintu” [bagi publik] yang
menjelaskan kepada publik tentang siapa, kapan dan bagaimana tugas-tugas M&E dilakukan terkait dampak
sosial dan lingkungan dari Proyek RBP, bagaimana publik dapat terlibat dan mengakses temuan dan
rekomendasi tersebut. Dokumen ini kemudian dapat merujuk pada sumber lain yang lebih rinci (seperti
Peraturan MenLHK No. 70).

4.2 Legislasi, Kebijakan, dan Peraturan Nasional
Dalam konteks peninjauan KHP terkait dengan inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial Indonesia (lihat
lampiran terkait dengan FP, yang mencakup Lampiran A dari Laporan ESA yang secara khusus berisi
Analisis KHP), ketentuan yang relevan dari KHP nasional ditinjau konsistensinya terhadap KLHS UNDP dan
Kerangka Cancun Safeguards. Untuk perincian lebih lanjut tentang masing-masing KHP ini, harap lihat
analisis KHP pada bagian ini. Bersama dengan implementasi langkah-langkah yang diusulkan dalam ESMF
ini untuk meningkatkan dan memperkuat kerangka kerja KHP dan interpretasinya serta penerapannya
(khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat, pemantauan sosial dan lingkungan, pelibatan
pemangku kepentingan, dan penegakan hukum) kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa Indonesia
memiliki seperangkat KHP dasar yang selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar KLHS UNDP dan
oleh karenanya, termasuk Cancun Safeguards. Bila ada kekurangan, hal tersebut telah diidentifikasi
untuk membutuhkan perbaikan di masa depan dan telah diakui bahwa Pemerintah Indonesia sudah mulai
menangani bidang-bidang tersebut untuk perbaikan. Berikut ini adalah daftar yang tidak lengkap tetapi
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representatif dari beberapa KHP yang ditinjau dalam Analisis KHP dan yang mungkin relevan dengan
proyek dan implementasinya yang baik. KHP tambahan (tidak ada dalam daftar ini) dimasukkan dan
dijelaskan dalam analisis KHP.
Sangat disarankan agar konsultan ESIA meninjaunya kembali dalam konteks pekerjaan mereka, setelah
persetujuan GCF.

KHP NASIONAL
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)
UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Peraturan Menteri LHK No. 28 Tahun 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK
Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan
Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium); yang diperpanjang dan diperbarui
oleh Instruksi Presiden No. 6/2013; 8/2015; 6/2017
Surat Keputusan Menteri LHK No: SK.2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 (PIPPIB)
Peraturan Menteri LHK No. 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Post-Audit Terhadap Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu
Peraturan Menteri KLHK No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2014
Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem
Gambut
Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-Ii/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum
Perhutani
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Terjemahan bahasa Inggris dari setiap kategori lisensi yang dikeluarkan melalui program SF
(termasuk perjanjian kemitraan)
Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi
Kawasan Hutan
Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan
Keputusan Menteri LHK No. 180/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk
Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Peraturan Menteri LHK No. P32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak
Peraturan Menteri No. 3 tahun 2015 tentang Hutan Milik.
Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat adat
Terpencil
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Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Kawasan
non-hutan)
Peraturan Menteri LHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014
Peraturan No. 62/Menhut-11/2013 lebih lanjut mendefinisikan tanggung jawab dan metode untuk
demarkasi Wilayah Hutan Negara dan untuk pengakuan hak-hak tanah masyarakat Adat
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Masyarakat adat
Terpencil
PMNA/KBPN N.5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat: hal ini hanya diterapkan pada tanah yang dikendalikan oleh lembaga pemerintah, badan
hukum atau individu
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Sesuai dengan mandat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK
Peraturan Menteri LHK No. 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+
Peraturan Menteri LHK No. 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional
Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri LHK No. 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan
dan Verifikasi Aksi Dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri LHK No. 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
Peraturan KLHK No. P.22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Kerusakan Hutan
Peraturan KLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Dalam
Kawasan Hutan
Keputusan Menteri LHK berdasarkan Keputusan No. 24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan
Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
UU 7/1984 untuk Pengesahan Konvensi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW)
Peraturan Menteri Kehutanan No. 65/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender di bidang Kehutanan
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 56 (2010) tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 (2016) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

ESMF Indonesia, REDD+ RBP Project, GCF 2019

16

Lampiran VI (b) – Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial
Proposal Pendanaan Green Climate Fund
Peraturan Menteri KLHK No. P.69 tahun 2019 tentang penilaian sosial dan lingkungan
Peraturan Pemerintah No. 74 (2012) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Pemerintah No. 45 (2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara
Perpres No. 16 (2018) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perpres No. 77 (2018) tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 1 tahun 2014 [tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil]
UU No. 27 tahun 2007 [tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil]
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri - Kementerian Dalam Negeri (Nomor 79 tahun 2014), KLHK
(PB.3/MENHUT-II/2014), Kementerian Pekerjaan Umum (17.PRT/M/2014), dan Badan Pertanahan
Nasional (8/SKB/X/2014) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan
Hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi, Des. MK 45/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 tentang Hukum Adat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019
Strategi Nasional REDD+ Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019
Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2015-2020
4.3 Perjanjian Internasional dan Protokol yang Berlaku
Analisis KHP yang disebutkan di atas juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pihak dalam
sejumlah perjanjian dan konvensi internasional dan regional serta telah menyetujui sejumlah instrumen
internasional lain yang relevan yang terkait dengan lingkungan dan hak asasi manusia, dan berpotensi
terlibat dalam Proyek RBP. Perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen internasional ini memuat
ketentuan-ketentuan yang kemungkinan besar akan berdampak signifikan terhadap implementasi
program REDD+ di Indonesia, dan khususnya, Proyek RBP (yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia,
pengelolaan sumber daya, transparansi, partisipasi masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas, konservasi
dan perubahan iklim, hak-hak masyarakat adat, minoritas, dan perempuan).
Sebagaimana dicatat dalam Analisis KHP, tidak seperti kebanyakan negara lainnya, Konstitusi tidak
menyediakan hierarki hukum yang mencakup perjanjian internasional yang hanya pada ratifikasi atau
aksesi. Sesuai dengan Hukum Indonesia (lihat analisis KHP pada Lampiran XIII I dari ESA), perjanjian
internasional akan berlaku di Indonesia—diterapkan secara nasional—begitu perjanjian tersebut
dimasukkan ke dalam norma-norma domestik melalui instrumen hukum Indonesia (yaitu undang-undang,
dan peraturan lain). Berkenaan dengan hak asasi manusia, Strategi Nasional REDD+ Indonesia menyatakan
bahwa sebagai bagian dari resolusi konflik terkait dengan penguasaan dan pengelolaan hutan, Negara
dan pelaksana REDD+ harus "merumuskan model alternatif untuk resolusi konflik terkait sumber daya
alam berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konvensi hak asasi manusia
internasional dan instrumen hukum nasional yang telah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Lebih dari itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi UNFCCC REDD+ Safeguards ('Cancun
Safeguards') yang menetapkan bahwa, ketika melaksanakan kegiatan REDD+, Para Pihak negara
berkembang yang bertujuan untuk dihargai atas upaya mereka, akan mempromosikan dan mendukung
antara lain, atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional dan konvensi serta perjanjian
internasional yang relevan mengakui bahwa Cancun Safeguards menyatakan bahwa “Tindakantindakannya sudah sesuai atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi serta
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perjanjian internasional yang relevan 3 ." Lebih lanjut, dengan dukungan UNDP kegiatan [proyek]
mematuhi hukum nasional dan kewajiban di bawah hukum internasional, [setidaknya] salah satu yang
memiliki standar yang lebih tinggi (selanjutnya disebut dengan "Hukum yang Berlaku")4 yang dibutuhkan.
Meskipun tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar yang lengkap, bagan berikut menyediakan daftar
perjanjian internasional di mana Indonesia menjadi salah satu pihak (menyetujui atau meratifikasi) atau
yang telah disetujui persyaratannya. Beberapa istilah di bawah dibahas dalam Analisis KHP dan harus
diperiksa kembali sebagai bagian dari ESIA dan pemeriksaan tentang bagaimana Indonesia akan
menerapkan RBP dengan cara yang berbasis hak.
INSTRUMEN INTERNASIONAL
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
Perjanjian Internasional tentang Hak-hakEkonomi, Budaya dan Sosial
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya
Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Konvensi tentang Hak-hak Anak
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat
Konvensi tentang Pencegahan Diskriminasi Atas Dasar Ras, Agama, atau Keyakinan; dan Perlindungan
Minoritas
Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda
Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Konvensi Hak untuk Berorganisasi
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 169
Konvensi tentang Kerja Paksa atau Wajib
Konvensi tentang Remunerasi Setara
Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa
Konvensi Mengenai Diskriminasi sehubungan dengan Pekerjaan dan Jabatan
Konvensi tentang Hak Berserikat dan Perundingan Bersama
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
Konvensi Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk Masuk ke Lapangan Kerja
Deklarasi universal hak asasi manusia
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (dengan klarifikasi dari masyarakat adat)
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)
Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda
Konvensi Keanekaragaman Hayati
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim - Keputusan 1 / CP.16Program Manusia dan Biosfer UNESCO (MAB)
Konvensi Warisan Dunia
Konvensi Perdagangan Internasional Spesies-spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah
(CITES)

3
4

Keputusan 1/CP.16, Lampiran I.2.a.
SES UNDP, p. 6, par. 3 (“Kebijakan dan Prinsip Fundamental”).
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4.4 SES UNDP
Proyek RBP juga akan mematuhi Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP, yang mulai berlaku pada
Januari 2015. SES mendukung komitmen UNDP untuk mengarusutamakan keberlanjutan sosial dan
lingkungan dalam Program dan Proyeknya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari
standar tersebut adalah untuk:


Memperkuat keluaran sosial dan lingkungan dari Program dan Proyek;



Menghindari dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan;



Meminimalisir, memitigasi, dan mengelola dampak buruk apabila pencegahan tidak
memungkinkan;



Memperkuat kapasitas UNDP dan para mitra dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan;
dan



Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang penuh dan efektif, termasuk melalui
mekanisme untuk menanggapi keluhan dari orang-orang yang terkena dampak proyek.

SES merupakan komponen integral dari jaminan kualitas dan pendekatan manajemen risiko UNDP untuk
pemrograman. Hal ini termasuk Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan (lihat SESP yang telah
dilengkapi untuk proyek dalam Lampiran 1 ESMF ini).
Elemen Utama dari Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP
Kebijakan yang menyeluruh

Prinsip 1: Hak Asasi Manusia
Prinsip 2: Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Prinsip 3: Keberlanjutan
Lingkungan

Standar Tingkat Proyek

Standar 1: Konservasi Keanekaragaman
Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam
Berkelanjutan
Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim
Standar 3: Kesehatan Masyarakat,
Keselamatan dan Kondisi Kerja
Standar 4: Warisan Budaya
Standar 5: Penggusuran dan Pemukiman
Kembali
Standar 6: Masyarakat Adat

Proses Penyampaian Kebijakan &
Akuntabilitas

Jaminan Kualitas
Penapisan dan Kategorisasi
Penilaian dan Manajemen
Keterlibatan
Kepentingan
Respons

dan

Pemangku
Mekanisme

Akses terhadap informasi
Pemantauan,
Pelaporan,
tinjauan Kepatuhan

Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi
Sumber Daya

Standar tersebut didukung oleh Mekanisme Akuntabilitas dengan dua fungsi utama:


Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan (SRM) yang memastikan individu, masyarakat,
dan komunitas yang terkena dampak proyek UNDP memiliki akses terhadap prosedur yang
sesuai untuk mendengar dan menangani pengaduan terkait proyek; dan
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Proses Tinjauan Kepatuhan untuk menanggapi klaim bahwa UNDP tidak mematuhi kebijakan
sosial dan lingkungan UNDP.

Melalui Proses Akreditasi GCF, SES diakui konsisten dengan Standar Lingkungan dan Sosial GCF.
4.5 Persyaratan UNFCCC REDD+ Safeguard
Proyek ini juga akan mematuhi persyaratan UNFCCC REDD+ Safeguards, yang disebut sebagai 'Cancun
Safeguards'. (Keputusan COP 1/CP.16). Cancun Safeguards dianggap (kecuali Safeguard (f) dan (g)) secara
implisit telah sesuai dengan Standar dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan UNDP dan karenanya, ESMF
yang bertujuan untuk membawa proyek tersebut sepenuhnya sesuai dengan SES UNDP dan kebijakan,
juga memastikan kepatuhan dengan Cancun Safeguards. Untuk itu, Safeguards (f) dan (g) juga telah
sesuai dengan SESP dalam Lampiran 1 dan Matriks Risiko ESMF yang termasuk dalam Tabel 1 di bawah ini.

5 POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR
UNTUK MENGATASINYA
5.1 Dampak Sosial dan Lingkungan dengan Matriks Risiko
Sebagai Proyek dengan Risiko Sedang, diperlukan penilaian dampak lebih lanjut dan langkah-langkah
manajemen untuk mengelola risiko secara efektif di selama implementasi proyek. Sebagaimana dicatat
dalam FP dan ditekankan dalam ESMF ini, langkah pertama selama awal proyek adalah melakukan
penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) yang komprehensif. Hal ini akan dilakukan oleh para
ahli dan akan melibatkan penelitian, konsultasi, kerja lapangan, pelibatan pemangku kepentingan, dan
perencanaan manajemen. ESIA akan mencakup masing-masing komponen dan kegiatan yang telah
ditentukan oleh proyek dan, jika memungkinkan, untuk mengantisipasi (per konsultasi pemangku
kepentingan) bidang pekerjaan tambahan (baik secara geografis dan tematis). ESIA akan membahas
manfaat dan risiko proyek dan memastikan dimasukkannya pendekatan gender di semua elemen ESIA.
Garis besar indikatif dari konten yang dimaksudkan dari laporan akhir ESIA dapat ditemukan dalam
Lampiran 2 dokumen ini. Garis besar ini akan dimodifikasi sebelum dilampirkan pada Kerangka Acuan
Kerja (ToR) bagi para konsultan yang akan melakukan penilaian.
Temuan awal dan kesimpulan dari ESMF dan SESP ini (khususnya Matriks Risiko yang dapat ditemukan
pada Tabel 1 di bawah) akan ditinjau kembali berdasarkan temuan ESIA dan diarahkan pada
pengembangan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) untuk komponen proyek yang
didefinisikan. Meski masih harus dikonfimasi nantinya berdasarkan kajian ESIA, ESMF ini menyimpulkan
bahwa akan dibutuhkan rencana pengelolaan sebagai berikut: Rencana Keterlibatan Pemangku
Kepentingan, Rencana Aksi Gender, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya, Rencana Aksi Penghidupan,
Rencana Masyarakat Adat dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati.Penjabaran rencana-rencana ini
akan menjadi tugas para konsultan ESIA bersama dengan para pemangku kepentingan. Meskipun Penilaian
Gender dan Rencana Aksi pendahuluan telah selesai (terlampir di FP), hal tersebut juga akan ditinjau,
dan modifikasi disarankan oleh para konsultan ESIA. Dari hal-hal yang telah tersedia sampai saat ini, garis
besar indikatif untuk beberapa rencana manajemen lainnya dilampirkan dalam Lampiran 6-10 pada ESMF
ini.
Konsultan ESIA juga akan meninjau Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Pengaduan (FGRM) nasional
yang dipandu oleh KLHK dan mempertimbangkan keberhasilan dan tantangannya dalam semua
rekomendasi lebih lanjut seputar merancang mekanisme penanganan pengaduan (GRM) tingkat proyek.
Rekomendasi mengenai hal itu dapat ditemukan di Bagian 7.4.
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R&MM2: Adopsi, dan insentif dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi
● ESMF menetapkan kebutuhan untuk melakukan ESIA untuk kegiatan proyek RBP dan
pengembangan ESMP dan rencana manajemen terkait. SESP UNDP mensyaratkan bahwa
tidak ada kegiatan yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan
akan dilanjutkan hingga penilaian yang sesuai telah dilakukan dan langkah-langkah mitigasi
dan pengelolaan yang direkomendasikan/terkait telah tersedia. Disarankan bahwa para
konsultan ESIA bersama dengan para pemangku kepentingan, membuat daftar kegiatan yang
memungkinkan yang tersedia bagi semua pemangku kepentingan dan dihormati oleh
berbagai badan tata kelola dan pemangku kepentingan proyek.
● Selain itu, direkomendasikan agar pencairan dana proyek memadai dan dijadwalkan untuk
memberi insentif dan memastikan penyelesaian semua langkah-langkah risiko sosial dan
lingkungan dengan tepat waktu - termasuk penyelesaian ESIA secara cepat, penjabaran
ESMP yang diusulkan dan rencana manajemen terkait (termasuk tinjauan dan kemungkinan
modifikasi dari Rencana Aksi Gender yang telah disusun sebelumnya), serta adopsi dan
kesiapan semua langkah mitigasi yang direkomendasikan. Sejauh mana desain dan
implementasi aktual dari setiap langkah-langkah mitigasi merupakan prasyarat untuk
pelaksanaan kegiatan proyek tertentu atau pencairan dana, hal ini juga akan secara jelas
diuraikan dalam tata kelola, rencana kerangka pengaman, dan instrumen keuangan yang
relevan.

Tabel di bawah ini dibuat berdasarkan kesimpulan awal dan langkah-langkah mitigasi SESP yang diusulkan
dan kemudian terus diperkuat dan dilengkapi dengan analisis risiko dan langkah-langkah mitigasi untuk
memastikan kerangka yang kuat untuk mengidentifikasi, menghindari, memitigasi dan menjawab semua
risiko sosial dan lingkungan yang potensial.
Langkah-langkah mitigasi yang diusulkan di bawah ini (kolom ketiga) berkaitan dengan
Rekomendasi dan Langkah-Langkah Mitigasi (R&MM) yang muncul dalam kotak teks di seluruh ESMF.
Hal tersebut direferensikan silang dalam Matriks Risiko di bawah ini untuk membantu penerapan
dan karenanya, harus dibaca dengan langkah-langkah lain yang diusulkan. (Daftar lengkap R&MM
ditemukan di Lampiran 11, dibagi berdasarkan area tematis operasional).
Setelah menyimpulkan dan menyebarluaskan ESIA yang telah dilengkapi, Matriks Risiko ESMF di
bawah ini akan ditinjau dalam pertemuan para pemangku kepentingan dan dimodifikasi dengan
sesuai (dengan persetujuan Dewan Proyek) berdasarkan temuan ESIA dan setiap pengetahuan
tambahan tentang kegiatan dan prioritas Proyek RBP.
Untuk memastikan penerapan penuh dari langkah-langkah mitigasi yang ditangani oleh ESMF ini,
setiap langkah yang muncul dalam R&MM dan dalam tabel di bawah ini akan memiliki
memperlihatkan sumber anggaran.
Tabel 1. Matriks risiko
Berikut adalah Tindakan Mitigasi yang berlaku untuk semua risiko yang dinilai
di bawah ini
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▪ Semua risiko yang diidentifikasi di bawah ini akan dinilai dan dimitigasi lebih lanjut
dengan melakukan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial pada awal proyek. Hal
ini akan dilakukan oleh para ahli sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang sedang
dikembangkan oleh Kemenkeu dan UNDP. (Lihat juga R&MM2 “Adopsi, dan insentif
dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi”).
▪ Semua risiko yang diidentifikasi di bawah ini akan dimitigasi secara substansial
dengan satu atau lebih dari langkah-langkah berikut:
(i) Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam tata kelola proyek, kelompok
kerja dan komite penasihat teknis (lihat R&MM3 “Inklusifitas Dewan Proyek”, &
R&MM8 “Platform multi-pemangku kepentingan”, R&MM9a “Rencana Keterlibatan
Pemangku Kepentingan”, & R&MM10 “Masyarakat Adat dan Kolektif lainnya dalam
pengambilan keputusan dan badan penasihat”);
(ii) lokakarya pengembangan kapasitas dan inisiatif untuk semua staf proyek dan
para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah (lihat
R&MM6a “PMU yang dilatih dengan baik”, elemen-elemen kapasitas dari R&MM6b
“KPH yang Diperkuat”, R&MM7 “Kapasitas dan Pelatihan Safeguards”, R&MM8
“Platform multi-pemangku kepentingan ” dan elemen-elemen kapasitas R&MM11
“Masyarakat Adat dan kolektif lainnya”);
(iii) Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan (pertukaran dan pertemuan
reguler, kampanye komunikasi, konsultasi dengan itikad baik dan jika berlaku,
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) sebagaimana
tercermin dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (lihat R&MM9a
“Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan”, R&MM10 “Masyarakat Adat dan
Kolektif lainnya dalam pengambilan keputusan dan badan penasihat” & R&MM11
“Masyarakat Adat dan kolektif lainnya”) (mengingat istilah “masyarakat lokal”
diterapkan secara luas sehingga termasuk [di dalamnya istilah] “masyarakat”
[secara umum] (yaitu komunitas migran, kelompok petani kecil, komunitas rentan
non-Adat lainnya);
(iv) pengembangan dan implementasi mekanisme penilaian dan pemantauan dari
dampak sosial dan lingkungan REDD+ yang kuat (lihat R&MM1 “Pemantauan dan
Evaluasi Sosial dan Lingkungan (M&E)”; dan
(v) anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan masing-masing kegiatan
tersebut.
▪ Semua risiko juga akan dilihat melalui lensa pendekatan kesetaraan gender dan
semua langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang konsisten
dengan ketentuan Rencana Aksi Gender (terlampir pada Proposal Pendanaan (FP)).
▪ Semua rencana manajemen yang berlaku yang dirujuk dalam langkah-langkah
mitigasi di bawah ini, akan dielaborasi konsistensi dengan garis besar indikatifnya
sebagaimana terlampir (jika tersedia), dan pengembangan kontennya akan sepadan
dengan tingkat risiko yang diidentifikasi oleh ESMF dan SESP ini dan/atau ESIA.
Sekalipun rencana tertentu telah dianggap perlu sejauh ini, ESIA akan
mengkonfirmasi jika kesimpulan penilaian risikonya memerlukan rencana
manajemen tambahan.
▪ Semua risiko bahaya akan memenuhi syarat subjek untuk Mekanisme Penanganan
Pengaduan (GRM) tingkat proyek dan tingkat nasional yang disampaikan kepada
calon pengadu (lihat R&MM13 “Mekanisme Penanganan Pengaduan Tingkat Proyek”
& R&MM14 “Kesadaran Publik tentang GRM tingkat proyek dan tanpa Mengurangi
Solusi yang ada”).
RISIKO

KOMENTAR

LANGKAH-LANGKAH MITIGASI

Risiko 1: Otoritas yang
kontradiktif atau tumpang

Banyak yang berkomentar
bahwa hukum dan peraturan

▪ Lihat R&MM6b “Koordinasi yang ditingkatkan
antara aktor regional, kabupaten dan aktor lokal
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tindih antara pemerintah
nasional,
regional
dan
kabupaten,
entitas
pengelolaan hutan (seperti
KPH) dan masyarakat – baik
yang
dirasakan
atau
disebabkan undang-undang
dan kebijakan yang tidak
konsisten atau ambigu, akan
menghalangi proyek dalam
mencapai tujuannya.

ambigu atau tidak konsisten;
tumpang tindih kompetensi,
kurangnya koordinasi di mana
ada dua otoritas, pelaksanaan
wewenang ad-hoc oleh siapa
saja dan kombinasi dari hal
tersebut, telah menyebabkan
konflik,
kebingungan,
keterlambatan dalam layanan
yang
diperlukan
untuk
pengelolaan
hutan
di
Indonesia,
dan
kadangkadang
menyebakan
pelayanan menjadi tidak aktif
(dalam beberapa kasus, pihak
berwenang tidak tahu bahwa
mereka bertanggung jawab
untuk mengambil tindakan).

lainnya di antara mereka dan dengan staf Proyek"
dan R&M6c "KPH yang diperkuat"

Risiko 2: Komponen proyek
dapat
mengakibatkan
perselisihan
di
antara
mereka yang mengklaim
kepentingan atas tanah dan
sumber
daya,
termasuk
entitas swasta dan individu
dengan
izin
usaha,
masyarakat lokal, Desa, dan
masyarakat Adat, bahkan
Pemerintah
Indonesia.
Tujuan
proyek
tidak
terpenuhi karena mengindari
daerah konflik, terlepas dari
nilainya terhadap tujuan dari
proyek pengelolaan hutan.

Beberapa
kegiatan
yang
diusulkan bertujuan untuk
mengakui atau memberikan
hak
penggunaan,
akses,
partisipasi
pengelolaan
hutan, bahkan hak properti
yang
berkaitan
dengan
pemberian
hak
kepada
masyarakat lokal, Desa, dan
masyarakat
Adat;
ada
masalah
yang
berkaitan
dengan tanah yang mungkin
dianggap Hutan Negara di
bawah kedaulatan Negara
versus Hutan Hak yang
dipegang oleh masyarakat
termasuk
Adat;
juga
kelompok kecil petani dapat
mencoba mendapatkan hak
atas tanah yang diklaim
secara kolektif. Lebih lanjut
lagi,
peta
indikatif
Perhutanan
Sosial
sudah
dipahami untuk kemungkinan
tumpang tindih dengan hutan
Adat (dengan atau tanpa alas
hak resmi).
Permohonan
untuk program Perhutanan
Sosial juga akan mendorong
investigasi atas kepemilikan
lahan
dan
dapat
menimbulkan
klaim
kepemilikan lahan yang saling
bertentangan
yang
membutuhkan penyelesaian.

▪ Penyediaan ruang untuk pengembangan
kapasitas dan dialog di antara para pemangku
kepentingan untuk bekerja melalui perbedaan,
saling mendidik tentang keprihatinan mereka
masing-masing, dan hak-hak sesama pemangku
kepentingan mereka di bawah Hukum yang
Berlaku. 5 (Lihat lebih lanjut tentang R&MM5,
R&MM6 “Kapasitas dan Pelatihan Safeguards”, &
R&MM8 “Platform multi-pemangku kepentingan”,
R&MM9b “Kelompok Kerja Transparansi”, &
R&MM10 “Masyarakat Adat dan Kolektif lain dalam
pengambilan keputusan dan badan penasihat”).

5

▪
Pengadopsian
mekanisme
penanganan
pengaduan (GRM) tingkat proyek berdasarkan
FGRM nasional, konsisten dengan pedoman UNDP
tentang GRM, dan “kriteria efektivitas” yang
terkenal untuk GRM non-yudisial. (lihat R&MM14
“Mekanisme Penanganan Pengaduan Tingkat
Proyek”). Terapkan mekanisme baru di bidang
percontohan dan sesuai kebutuhan, perkuat, per
pelajaran
yang
didapat.
Pastikan
bahwa
mekanisme lokal terintegrasi dan terhubung
dengan GRM nasional (termasuk untuk pelacakan,
konsistensi, potensi eskalasi, dan pelajaran yang
didapat).
▪ Menilai peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelesaian klaim penguasaan lahan
untuk membangun kapasitas mereka untuk
menyelesaikan pengaduan, dan aksesibilitas
mereka kepada calon pengadu (seperti Peraturan
Presiden No. 88). (Lihat hal terkait dalam R&MM13
“Mekanisme Penanganan Pengaduan Tingkat
Proyek”).

“Hukum yang Berlaku” sebagaimana didefinisikan oleh SES UNDP berarti hukum dan kewajiban nasional
berdasarkan hukum internasional, mana pun yang merupakan standar yang lebih tinggi.
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▪ Kampanye penyadaran tentang ketersediaan
dan cara-cara untuk mengakses GRM. (Lihat
R&MM14 “Kesadaran Publik tentang GRM tingkat
proyek dan tanpa Mengurangi Solusi yang ada”)
▪ Peningkatan dukungan teknis dan keuangan,
pemberdayaan, dan penghormatan terhadap
mekanisme penyelesaian perselisihan lokal; di
mana keputusan yang sama dihormati oleh proyek
ke depannya dan masalah sebelum mekanisme
tersebut dapat dilacak dan dilaporkan bersama
dengan GRM tingkat proyek. (Mengenai hal ini, lihat
R&MM13 “Mekanisme Penanganan Pengaduan
Tingkat Proyek”).
▪ Penguatan dan perluasan Kesatuan Pengelolaan
Hutan yang bertugas membantu penyelesaian
konflik lokal dapat semakin membuahkan hasil.
(Lihat R&MM6c “KPH yang Diperkuat”).
▪ Karena partisipasi dalam kegiatan-kegiatan
Proyek RBP bersifat sukarela, setiap perjanjian
yang dibuat antara partisipan dan Pemerintah
akan
mencakup
ketentuan
penyelesaian
perselisihan yang disepakati bersama yang tidak
mengurangi hak-hak para pemangku kepentingan
atas solusi yang adil dan efektif. Ketentuan ini dan
hubungannya dengan GRM akan diklarifikasi. (lihat
Lampiran 11 tentang pertimbangan untuk format
contoh kesepakatan).
▪ Proyek menetapkan kriteria yang jelas,
transparan dan objektif untuk memprioritaskan
kegiatan dan daerah untuk kegiatan uji coba
untuk menghindari persepsi (atau tindakan aktual)
diskriminasi ataupun kesewenang-wenangan dan
dengan demikian menimbulkan perselisihan lebih
lanjut.
Risiko 3: Para pemangku
kepentingan
kurang
memiliki pengetahuan atau
kapasitas
untuk
berpartisipasi secara efektif
dalam proyek. Beberapa
mungkin tidak memiliki minat
yang berkelanjutan dan/atau
tidak melihat nilai dari
manfaat
yang
dijanjikan
dibandingkan dengan yang
mereka dapatkan melalui
upaya ekonomi terkait hutan
lainnya. Kesejahteraan tidak
meningkat seiring waktu dan
mereka juga tidak dapat
memenuhi tanggung jawab
mereka di bawah lisensi dan
perjanjian
dan
bahkan
menarik diri dari pengaturan
proyek, termasuk mereka
yang menjanjikan dukungan

Telah dikemukakan bahwa
seiring waktu masyarakat
lokal, Desa, dan masyarakat
adat
mungkin
melihat
pembatasan penggunaan dan
akses
mereka
terhadap
sumber daya alam atau
penghidupan alternatif yang
ditawarkan tidak mencukupi.
Juga disarankan bahwa ketika
Perhutanan
Sosial
menekankan
pada
percepatan
penerbitan
lisensi, izin, dan perjanjian
kemitraan hutan, kurangnya
dukungan di sisi implementasi
dapat
mengurangi
keberhasilan
implementasi
dan
peningkatan
penghidupan.
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▪ Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(juga Rencana Masyarakat Adat (ACP/Adat
Communities Plan), termasuk protokol mengenai
konsultasi dan persetujuan) harus memastikan
bahwa diskusi penuh dilaksanakan serta
mendokumentasikan harapan semua pihak,
manfaat, dan risiko [proyek]. (Lihat lebih lanjut
R&MM9a
“Rencana
Keterlibatan
Pemangku
Kepentingan” dan R&MM11 “Masyarakat Adat dan
masyarakat yang bersifat kolektif lainnya” yang
menyediakan ACP) Hal ini disertai dengan upaya
transparansi dari pihak Pemerintah. (Lihat
R&MM9b
lebih
lanjut
"Kelompok
Kerja
Transparansi").
▪ Apabila penghidupan alternatif ditawarkan,
pertukaran
sebelumnya
harus
mendokumentasikan harapan para pemangku
kepentingan terkait tentang bagaimana mereka
mendefinisikan peningkatan kesejahteraan dan
penghidupan berkelanjutan (sehingga pengaturan
baru terkait dengan konservasi sumber daya,

Lampiran VI (b) – Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial
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untuk
inisiatif
alternatif
ekonomi yang bebas dari
deforestasi.

Para kolektif yang diberikan
akses dan penggunaan hak
atas sumber daya mungkin
tidak memiliki sumber daya
untuk secara efektif dan
berkelanjutan
mengelola
sumber daya tersebut untuk
tujuan
konservasi,
perlindungan atau produksi
berkelanjutan (tanah yang
dicakup oleh pengaturan yang
tidak sesuai, jauh dari desa
mereka, tidak dapat diakses
selama musim tertentu, atau
keanggotaan komunitas yang
lebih besar tidak terlibat)
Kesatuan Pengelolaan Hutan
dan aktor lokal lainnya yang
akan membantu membawa
komunitas,
Desa,
dan
masyarakat Adat ke dalam
program Perhutanan Sosial
dan kemudian mendukung
penerapan dan implementasi
kewajiban
mereka
tidak
memiliki sumber daya dan
kapasitas
untuk
melaksanakan
peran-peran
pendukung ini.

produksi, atau perlindungan dipahami dalam
konteks dan memenuhi harapan).
▪ Sesi pengembangan kapasitas reguler,
pemberian insentif jika memungkinkan, dan
dukungan
teknis
bagi
para
pemangku
kepentingan untuk memegang lisensi, izin dan
perjanjian kemitraan akan diperlukan untuk
menciptakan pemahaman dan penerimaan tujuan
konservasi serta meningkatkan kemampuan
mereka untuk memenuhi tanggung jawab di bawah
berbagai pengaturan, sekaligus berkontribusi untuk
memperkuat hubungan di sepanjang rantai pasokan
untuk memastikan kesuksesan partisipasi mereka
dalam pasar komoditas bebas deforestasi mana
pun. (Lihat juga R&MM7 “Kapasitas dan Pelatihan
Safeguards”).
▪ Memperkuat dan meningkatkan kapasitas
Kesatuan Pengelolaan Hutan (lihat R&MM6c untuk
lebih lanjut).
▪ Menerapkan kampanye komunikasi yang sesuai
dengan budaya, beragam dalam format dan
memiliki jangkauan luas yang mendidik para
pemangku kepentingan tentang manfaat dan
harapan yang melekat pada pengamanan lisensi,
izin, dan Perjanjian Kemitraan Hutan. Hal ini juga
menggunakan format dan mode penyebaran
informasi yang lebih disukai oleh masing-masing
pemangku kepentingan. (lihat R&MM12 “Strategi
Komunikasi”).
▪ Di mana manfaat akan diberikan untuk
mendorong transisi ke pasar komoditas baru yang
bebas deforestasi, hal tersebut didistribusikan
secara adil dan daya saing mereka dalam konteks
peluang ekonomi lainnya akan ditinjau secara
berkala.
▪ Memastikan bahwa harapan para pihak
berdasarkan lisensi, izin, dan Perjanjian
Kemitraan Hutan dibuat jelas di dalam instrumen
yang mendasarinya untuk menghindari kejutan
ataupun kekecewaan di masa depan. (Lihat
Lampiran 10 “Pertimbangan untuk Penjabaran
Perhutanan Sosial, Lisensi dan Perjanjian
Kemitraan”).

Risiko 4. Kegiatan proyek
dapat berdampak buruk
pada hak-hak masyarakat
adat,
serta
hak-hak
masyarakat lokal dan desadesa yang masih merupakan
pengakuan atas hutan adat
mereka. Hak-hak ini dapat
mencakup
hak
milik
(kepemilikan, penggunaan,
kontrol atas sumber daya,
tanah, dan wilayah), serta
hak terkait seperti untuk

Kegiatan
proyek
tidak
melibatkan kegiatan yang
berdampak
buruk
pada
pemangku
kepentingan.
Semua
partisipasi
dalam
kegiatan bersifat sukarela.
Namun,
proyek
ini
mempertimbangkan kegiatan
yang akan dilakukan di dalam
dan di sekitar tanah dan
sumber
daya
di
mana
mungkin ada sebagian besar
masyarakat Adat (termasuk
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▪ Menerapkan semua tindakan yang ditemukan di
R&MM10 “masyarakat Adat dan Kolektif lainnya
dalam pengambilan keputusan dan badan
penasihat” dan R&MM11 “Masyarakat Adat dan
kolektif lainnya”.
▪ Memastikan kapasitas dan keahlian anggota
PMU, KPH, dan pemerintah daerah serta
pemangku
kepentingan
yang
mungkin
melibatkan masyarakat, Desa, dan masyarakat
Adat. Mereka harus mengetahui hak-hak kolektif
ini di bawah hukum yang berlaku (yaitu, hukum
nasional dan internasional). (Lihat elemen-elemen
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bebas
dari
diskriminasi,
budaya (termasuk warisan
budaya),
hak
untuk
dikonsultasikan
dan
PADIATAPA.

masyarakat lokal dan Desa)
yang belum mendapatkan
pengakuan
sebagai
masyarakat Adat.
(Dari pengembangan rencana
pengelolaan hutan hingga
lisensi,
perizinan
dan
pengaturan lainnya yang
disediakan
oleh
inisiatif
Perhutanan
Sosial,
serta
sejauh mana proses transisi
disediakan
untuk
tidak
mengurangi hak-hak masa
depan
masyarakat
lokal
dan/atau Desa untuk klaim
hak penuh yang timbul dari
sertifikasi
hutan
Adat
mereka).
Tanah adat mungkin tumpang
tindih dengan tanah di bawah
PIAP yang juga mungkin
menjadi subjek perizinan,
lisensi
dan
perjanjian
kemitraan.
Pembatasan
penggunaan
sumber
daya
dapat
menyebabkan
pelanggaran
hak.
Tidak
adanya
konsultasi
dengan itikad baik dan
melalui prosedur PADIATAPA
(bagaimana, dan kapan),
sehingga
berkontribusi
terhadap
kemungkinan
pelanggaran hak.
Pemberian sertifikat hutan
Adat yang melibatkan [syarat
untuk] menerima penetapan
peruntukan
hutan
(dan
karenanya
tergolong
pemberian sertifikat di mana
“kepemilikan”
tidak
sepenuhnya diakui) dapat
mengurangi hak yang diakui
untuk
masyarakat
Adat
berdasarkan Hukum yang
Berlaku.

yang relevan untuk melihat R&MM6a “PMU yang
terlatih dengan baik”, elemen kapasitas R&MM6c
“KPH yang Diperkuat”, R&MM7 “Kapasitas dan
Pelatihan Safeguards”, R&MM8 “Platform multipemangku kepentingan” dan elemen kapasitas dari
R&MM11 “Masyarakat Adat dan kolektif lainnya”).
▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut
dalam tata kelola proyek (yaitu Dewan Proyek,
forum pengambilan keputusan lokal sebagaimana
diperlukan, jika ada) untuk membuat pertukaran
informasi dan pengembangan kapasitas menjadi
lebih efektif. (Lihat R&MM10 “Masyarakat adat dan
Kolektif lainnya dalam pengambilan keputusan dan
badan penasihat”).
▪ Menetapkan protokol dengan prosedur yang
jelas untuk konsultasi dengan itikad baik dan
proses PADIATAPA. (R&MM11 “Masyarakat adat
dan kolektif lainnya”).
▪ Bahwa semua hibah kepentingan di tanah serta
sertifikasi tanah, dilakukan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang transparan dan jelas
yang konsisten dengan hak-hak perorangan serta
hak-hak masyarakat Adat dan kolektif lainnya
sebagaimana diakui dalam Hukum yang Berlaku.
Jika hukum-hukum nasional tidak menjabarkan
prosedur ini secara jelas, perlu dilakukan
kerjasama dengan para pemangku kepentingan
untuk menciptakan mekanisme yang konsisten
dengan Hukum yang Berlaku.
▪
Bersama-sama
dengan
para
pemangku
kepentingan,
mengembangkan
Rencana
Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang
konsisten dengan KLHS UNDP dan Hukum yang
Berlaku. (lihat R&MM9a)
▪
Bersama-sama
dengan
para
pemangku
kepentingan,
mengembangkan
Rencana
Masyarakat adat yang konsisten dengan SES UNDP
dan Hukum yang Berlaku (lihat R&MM11).
▪ Lihat juga langkah-langkah mitigasi yang terkait
dengan Risiko 6 SES UNDP (mengenai kemungkinan
risiko penggusuran warisan budaya dan ekonomi
(R&MM11 masyarakat Adat dan kolektif lainnya”).
▪ Proyek akan menerapkan mekanisme untuk
memastikan akses yang adil dan nondiskriminatif terhadap insentif yang tersedia
yang dapat disediakan oleh Proyek RBP.
▪ Untuk memberikan saran tentang hal-hal yang
berkaitan dengan hak dan kepentingan mereka,
proyek akan merekrut seorang ahli hak-hak
masyarakat Adat dan masaryat lainnya, hak-hak
mereka di bawah Hukum yang Berlaku (termasuk
yang terkait dengan properti, tata kelola, warisan
budaya dan PADIATAPA), dan bagaimana
melakukan pelibatan pemangku kepentingan,
konsultasi, dan proses persetujuan. (Lihat
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perekrutan terkait dengan PMU, R&MM6a "PMU
yang terlatih dengan baik (baca dengan R&MM4
(perekrutan PMU" dan ketentuan terkait dalam
R&MM11 "Masyarakat Adat dan kolektif lainnya").
▪ Pastikan bahwa setiap perjanjian dan instrumen
Perhutanan Sosial antara KLHK dan pemegang hak
milik didasarkan pada format contoh yang terlebih
dahulu dijabarkan dalam forum multi-pemangku
kepentingan untuk disetujui oleh Dewan Proyek,
memiliki persyaratan yang konsisten dengan
Hukum yang Berlaku, dan membantu memfasilitasi
pekerjaan semua aktor dengan persyaratan
penilaian, pemantauan, dan pelaporan. Lihat
Lampiran 10 untuk pertimbangan terkait dengan
format-format ini.
▪
Melembagakan
sistem
pelacakan
dan
pengarsipan
untuk
memverifikasi
dan
mendokumentasikan semua proses konsultasi
dan persetujuan serta perjanjian yang dicapai
dengan pemegang hak milik (sektor swasta,
masyarakat Adat dan kolektif lainnya). (Lihat
R&MM11 “Masyarakat adat dan kolektif lainnya”
dan R&MM5 “Koordinasi untuk Memastikan
Kebutuhan Informasi UNDP”, yang masing-masing
membahas masalah ini).
Risiko 5: Dampak lingkungan
dan terutama sosial dari
kegiatan proyek tidak cukup
dipantau dan dilaporkan
untuk
mendorong
perubahan real-time pada
operasi
proyek,
rencana
pengelolaan
hutan,
dan
implementasi
untuk
meningkatkan hasil proyek
dan menghindari dampak
buruk; hasil penilaian dan
pemantauan juga tidak dapat
diakses oleh para pemangku
kepentingan
untuk
memastikan partisipasi yang
efektif dan akuntabilitas
publik atau terhubung dengan
mekanisme
untuk
memungkinkan
berbagi
informasi di lintas institusi
dan
departemen
yang
bertanggung jawab untuk
pelaporan, akuntabilitas, dan
komunikasi publik.

Hingga diadopsinya Peraturan
MenLHK No. 70 (2017) yang
membicarakan tidak hanya
FREL,
tetapi
juga
pemantauan pengawasan di
bawah kerangka kerja SISREDD+, kerangka kerja KHP
yang mendasar tidak banyak
membahas tentang penilaian
dampak sosial dan lingkungan
serta pemantauan sistematis
dari dampak tersebut.
Kini kebanyakan bertumpu
pada penguatan lingkungan
pendukung REDD+, termasuk
penggunaan dan kesadaran
SIS-REDD+, PK&I, dan alat
APPS di antara semua
pemangku kepentingan termasuk yang diperlukan
untuk
memantau
dan
melaporkan.
Masih tidak jelas bagaimana
pelaporan seperti itu akan
menghasilkan
perubahan
real-time,
dipublikasikan
sepenuhnya, atau bagaimana
pihak-pihak
yang
bertanggung jawab akan tahu
tentang apa saja persyaratan
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▪ Memperkuat mekanisme yang ada dan
mendefinisikan
yang
baru
sebagaimana
diperlukan, untuk secara teratur mengumpulkan
semua
dampak
sosial
dan
lingkungan
(mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing
aktor, dan metode komunikasi dan sistematisasi
indikator serta metode yang digunakan untuk
kondisi geografis dan keadaan tertentu. Hal ini
mungkin termasuk pengarusutamaan indikator
Safeguards ke dalam kerangka kerja M&E dari
program Perhutanan Sosial dan KPH, dan
penguatan alat, proses dan agen terkait;
memastikan bahwa mekanisme dengan jelas
menggambarkan bagaimana informasi dikirimkan
kepada pihak-pihak yang tepat untuk dianalisis dan
dimasukkan ke dalam SIS untuk pengungkapan
publik akhirnya, digunakan dalam SOI, dan untuk
mempengaruhi perubahan proyek. Mekanismemekanisme ini harus diartikulasikan secara
transparan dan dalam format terperinci dalam
panduan/pedoman dan/atau protokol operasional
proyek.
▪
Menerapkan
semua
langkah
yang
direkomendasikan di R&MM1: Pemantauan dan
Evaluasi Sosial dan Lingkungan (M&E), R&MM15:
“Tinjauan PK&I oleh Konsultan ESIA dan badan
Multi-Pemangku
Kepentingan”,
R&MM16:
“Memperkuat SIS-REDD+” dan R&MM7: “Kapasitas
dan Pelatihan Upaya Perlindungan” (yang terakhir
terutama berkaitan dengan pelatihan semua staf
proyek, terutama PMU dan anggota Dewan Proyek
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pemantauan dan pelaporan
mereka.

tentang tanggung jawab mereka terkait dengan
pemantauan, pelaporan dan jaminan.

PK&I yang sedang digunakan
untuk pelaporan sudah baik,
namun akan perlu revisi
untuk
mempertimbangkan
KHP baru dan realitas proyek.

▪ Menyediakan untuk penggunaan pemantauan
partisipatif - di mana pengguna sumber daya alam
lokal
berpartisipasi
secara
aktif
dalam
pemantauan. Jika relevan dan dengan izin, [perlu]
diusahakan untuk menggabungkan pengetahuan
dan praktik tradisional dalam sistem pemantauan.
(Disediakan untuk R&MM1).
▪ Menentukan secara tertulis dan menerapkan
mekanisme sederhana untuk secara transparan
menunjukkan tanggapan terhadap penilaian dan
pemantauan dampak, dan untuk memfasilitasi
pembuatan penyesuaian untuk memperkuat
implementasi proyek untuk meningkatkan keluaran
dan menghindari dampak buruk yang mungkin
timbul selama pelaksanaan proyek (melalui badan
multi-pemangku kepentingan dan termasuk
modifikasi rencana manajemen). (lihat R&MM1
seperti yang disebutkan secara langsung di atas)
dan R&MM9b “Kelompok Kerja Transparansi”)

Risiko 6: Bencana alam,
kebakaran
hutan,
hama
serangga, dan tanaman serta
patogen, termasuk risiko
perubahan
iklim
lainnya
mempengaruhi
upaya
konservasi dan perlindungan
hutan, serta inisiatif produksi
berkelanjutan yang dimaksud
oleh inisiatif Perhutanan
Sosial
serta
rencana
pengelolaan
hutan
yang
dirancang
dan
diimplementasikan di tingkat
lokal
(termasuk
dengan
keterlibatan utama dari KPH).

Apabila Perkebunan Kayu
Masyarakat
dan
inisiatif
lainnya di hutan produksi
dapat mengundang hama
atau menggunakan pestisida
(bahkan yang diizinkan oleh
peraturan), hal ini dapat
mempengaruhi
upaya
konservasi/perlindungan
hutan.

Kebakaran melanda Indonesia
pada
tahun
2015
dan
merupakan kenyataan yang
terus ada.

▪ Proyek ini akan memberikan bantuan teknis
kepada masyarakat, Desa, pihak-pihak dalam
Perjanjian Kemitraan Hutan yang setuju untuk
terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari,
untuk memantau tingkat kelangsungan hidup
perkebunan berkelanjutan dan adaptasinya
terhadap berbagai ekosistem, serta perubahan
iklim yang dapat menempatkan produk bebas kayu
mereka (upaya penghidupan alternatif) dalam
risiko.
▪ Bila diperlukan, proyek akan merekrut seorang
ahli dalam hal-hal tersebut.
▪ Memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan yang
ditugaskan untuk memantau dampak buruk
semacam itu agar dapat membuahkan hasil lebih
lanjut. (R&MM6c “KPH yang Diperkuat”).
▪ Terus mendukung partisipasi pemantauan
masyarakat lokal/Desa Adat yang berbasis
komunitas untuk titik api yang memiliki risiko
kebakaran,
dan
pencegahan/pemadaman
kebakaran dan manajemen kebakaran secara
keseluruhan termasuk sistem peringatan dini untuk
memperingatkan otoritas berwenang tentang
bahaya yang muncul.

Risiko 7: Kegiatan proyek
dapat membatasi akses dan
penggunaan sumber daya
alam yang ada dan yang akan
datang. Meskipun proyek
tidak
bermaksud
agar
pembatasan semacam itu
dapat
mengakibatkan
penggusuran paksa, maupun

Proyek
tidak
bermaksud
melakukan kegiatan untuk
menghasilkan
penggusuran
fisik atau ekonomi atau
pembatasan yang melanggar
hukum terhadap praktik
budaya
dan
tradisional,
maupun
kegiatan
penghidupan lainnya yang
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▪ Desain rencana pengelolaan hutan lokal harus
dilakukan dengan masukan dari masyarakat
lokal, Desa, dan masyarakat adat dengan cara yang
menghormati hak-hak mereka. (Lihat ketentuan
terkait dalam R&MM11 “Masyarakat Adat dan
kolektif lainnya ”).
▪ Praktik-praktik tradisional yang diperlukan
untuk menjaga integritas fisik dan budaya dari
masing-masing kelompok tidak akan dibatasi,
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penggusuran ekonomi baik
secara
keseluruhan
atau
sebagian.

diperlukan
untuk
kelangsungan hidup fisik atau
budaya dari masyarakat yang
bersangkutan.

Dalam hal masyarakat lokal,
Desa, dan masyarakat Adat
tidak sepenuhnya memahami
keterbatasan
penggunaan
sumber daya dan akses
mereka, hal ini dapat
semakin
memperburuk
bahaya
dan
keluhan
masyarakat.
Jika rencana pengelolaan
lahan/hutan
tingkat
kabupaten dan atau provinsi
tidak
memperhitungkan
pandangan masyarakat adat
dan
masyarakat
lokal,
penggusuran ekonomi secara
keseluruhan
ataupun
sebagian dapat terjadi jika
pembatasan
diberlakukan
tanpa
persetujuan
atau
kompensasi.

kecuali jika disepakati, dikompensasi, dan
didokumentasikan dalam instrumen yang relevan
(lisensi, izin, perjanjian kemitraan hutan,
perjanjian PADIATAPA yang terhubung dengan hak
Adat, dll) sesuai dengan Hukum yang Berlaku (Lihat
R&MM11 “Masyarakat adat dan kolektif lainnya”
lebih lanjut membahas masalah ini).
▪ Sebelum menyimpulkan perjanjian Kemitraan
Hutan sukarela maupun pemberian hak penggunaan
dan akses melalui izin dan lisensi, diskusikan dan
dokumentasikan informasi tentang pemangku
kepentingan situs warisan budaya yang
membutuhkan perlindungan serta praktik
tradisional mereka, dan penghidupan tradisional
yang bergantung pada penggunaan dan akses
sumber
daya,
dianggap
perlu
untuk
mempertahankan
keberlangsungan
hidup,
penghidupan ekonomi dan kesejahteraan mereka
(sebagaimana dijelaskan oleh hukum yang
berlaku). (Lihat Lampiran 11 tentang pertimbangan
untuk format contoh perjanjian yang terkait
dengan praktik budaya dan tradisional).
▪ Semua kondisi dan parameter proyek
dilaksanakan dengan itikad baik (yaitu semua
bersifat
sukarela,
sesuai
dengan
bentuk
pengambilan keputusan masyarakat Adat dan
kolektif lainnya, melalui lembaga perwakilan
mereka, dan berdasarkan semua bahan dan
informasi yang relevan yang sebelumnya
diungkapkan untuk memastikan pengambilan
keputusan yang diinformasikan oleh masyarakat
atau orang-orang yang bersangkutan (R&MM11
“Masyarakat adat dan kolektif lainnya”).
▪ Bersama dengan para pemangku kepentingan,
mengembangkan Rencana Pengelolaan Warisan
Budaya yang konsisten dengan SES UNDP dan
Hukum yang Berlaku.6
▪
Dengan
para
pemangku
kepentingan,
mengembangkan Rencana Aksi Penghidupan yang
konsisten dengan KLHS UNDP dan Hukum yang
Berlaku. Jika ESIA menentukan bahwa risiko
melampaui penggusuran ekonomi, Rencana Aksi
Pemukiman Kembali juga akan dirancang untuk
menghindari
dan
mengelola
kemungkinan
penggusuran fisik lebih lanjut.
▪ Masukkan dampak warisan budaya dalam konteks
latihan penilaian dan pemantauan.
▪ Mengembangkan indikator baru untuk memantau
dampak budaya dari Proyek apabila yang sesuai
tidak dapat dipinjam dari indikator yang sudah
dikembangkan untuk REDD+ AP Nasional.

6

Saat ini tidak ada Garis Indikatif UNDP tentang Warisan Budaya namun Konsultan ESIA dapat
menemukan panduan yang sesuai di halaman web berikut:
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%204.aspx.
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Risiko 8: Pencegahan Polusi
dan Bahaya bagi
Keanekaragaman Hayati
Potensi
bahwa
kegiatan
proyek yang terkait dengan
intensifikasi
pertanian
komoditas
untuk
pasar
komoditas bebas deforestasi
dapat
mengakibatkan
pelepasan
polutan
ke
lingkungan dengan potensi
dampak
lokal,
regional,
dan/atau lintas batas yang
merugikan dan dampak buruk
terhadap
keanekaragaman
hayati di wilayah tersebut.

Proyek ini dapat mendorong
ataupun
memperkenalkan
penggunaan pestisida dan
pupuk,
terutama
jika
konservasi hutan mengarah
pada intensifikasi praktik
pertanian di lahan yang sudah
dibuka
yang
berpotensi
berdampak
buruk
bagi
ekosistem, keanekaragaman
hayati,
dan
layanan
lingkungan yang disediakan.
Hal ini juga merupakan kasus
di mana Produksi Kayu
Masyarakat mungkin memiliki
dampak buruk yang sama.

▪ Mekanisme penilaian dan pemantauan yang kuat
akan menetapkan kondisi dasar untuk memantau
perubahan dalam ekosistem karena inisiatif
pertanian yang didukung oleh Proyek ini.
▪ ESIA akan meninjau kebijakan, hukum, dan
peraturan Indonesia yang berlaku terkait dengan
potensi pencegahan polusi dan risiko efisiensi
sumber daya, untuk memastikan hal tersebut
konsisten dengan SES UNDP (termasuk persyaratan
manajemen hama) dan merekomendasikan
langkah-langkah mengisi kesenjangan jika
diperlukan.
▪ Setiap kegiatan pengelolaan hama dan/atau
vektor yang terkait dengan Proyek akan
didasarkan pada pendekatan manajemen hama
terpadu dan bertujuan untuk mengurangi
ketergantungan pada pestisida kimia sintetis.
▪ Bersama dengan para pemangku kepentingan,
mengembangkan Rencana Aksi Keanekaragaman
Hayati yang konsisten dengan SES UNDP dan Hukum
yang Berlaku. (*Karena hal ini berisiko rendah,
penentuan akhir mengenai perlunya rencana ini
dan/atau ruang lingkupnya dapat ditentukan oleh
temuan ESIA karena lebih lanjut menyelidiki dan
menilai risiko. Walaupun polusi akan dihindari dan
diminimalkan oleh Proyek, dalam kasus-kasus di
mana polusi dapat terjadi, sebagaimana ditentukan
oleh ESIA, rencana ini akan dikembangkan dan
diberlakukan untuk memastikan bahwa praktik
pencegahan dan pengendalian sudah ada.)

Risiko 9: Perpindahan emisi
ke sektor atau bioma lain di
seluruh negeri,

Fokus pada bidang-bidang
penting di Indonesia dan
ruang lingkup nasional proyek
juga akan membantu untuk
mengimbangi potensi emisi
yang dipindahkan. Namun,
selalu ada risiko bahwa
tindakan untuk mengurangi
emisi untuk deforestasi dan
degradasi hutan memicu
perpindahan kegiatan ke
bioma penting lainnya di
Indonesia.
Selain
itu,
kegiatan proyek dapat secara
tidak sengaja merangsang
pertumbuhan di sektor nonkehutanan
(mis.,
Pertambangan,
produksi
industri) yang menghasilkan
emisi GRK, yang dapat
mengimbangi kemajuan yang
dibuat oleh kegiatan REDD+.

▪ Proyek perlu menerapkan penilaian, analisis, dan
mekanisme pemantauan lingkungan yang kuat dan
hal ini harus dilakukan per protokol tertulis yang
merinci siapa, kapan, di mana dan bagaimana
penilaian dan pemantauan dilakukan, cara di mana
hasil dikumpulkan dan dianalisis, dan dimasukkan
ke dalam SIS, dibagikan di antara lembaga-lembaga
dan aktor-aktor pemerintah dan dikaitkan ke dalam
mekanisme manajemen dan tata kelola proyek
untuk mendapatkan tanggapan segera. (R&MM1
“Pemantauan dan Evaluasi Sosial dan Lingkungan
(M&E)”.
▪ Fokus proyek pada penguatan sistem pemantauan
hutan nasional untuk mengatasi degradasi juga
akan bertindak sebagai sistem peringatan dini.
▪ Perpindahan emisi ke sektor lain dapat diimbangi
dengan keberhasilan kemitraan swasta-publik dan
keberhasilan
pengembangan
multi-pemangku
kepentingan dari pasar
komoditas bebas
deforestasi alternatif di samping komunitas, Desa,
dan masyarakat Adat.
▪ Ketika meninjau PK&I, pastikan bahwa hal
tersebut sudah mencakup risiko pengalihan emisi
(displacement) dan risiko balik (reversal). Jika
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tidak, ubah dan tambahkan. (Lihat R&MM15
terkait, “Tinjauan PK&I oleh Konsultan ESIA dan
badan Multi-Pemangku Kepentingan”).
Risiko
10:
Risiko
balik/reversal
(nonpermanance dari cadangan
karbon).
Risiko
balik
diasumsikan dalam semua
proyek
REDD+
termasuk
konservasi, manajemen hutan
lestari, dan peningkatan stok
C. Risiko-risiko ini terkait
dengan faktor-faktor yang
dapat
mengakibatkan
pengunduran diri peserta dari
pengaturan sukarela untuk
berpartisipasi
dalam
pengelolaan hutan.

Risiko dapat terwujud jika
proyek
tidak
dapat
mendefinisikan
dan
membuktikan penghidupan
berkelanjutan alternatif bagi
para aktor yang memilih
untuk berpartisipasi dalam
program Perhutanan Sosial
(termasuk
upaya
penghidupan alternatif yang
didorong seperti produk nonkayu
atau
dengan
pemahaman
tentang
beberapa pembatasan pada
hak penggunaan sumber daya
alam mereka.
Ada risiko bahwa perjanjian
kemitraan dan penggunaan
serta akses diperbolehkan
oleh izin dan sewa, serta
pembatasan
penggunaan
lahan hak Adat dan ruang
lingkup rencana pengelolaan
lahan yang dikembangkan
tidak akan secara memadai
mencakup biaya peluang dan
kebutuhan peserta dalam
jangka panjang - terutama
untuk
mencapai
tujuan
penghidupan
dan
pengurangan
kemiskinan.
Risiko ini sama relevannya
dengan kasus-kasus di mana
penerima manfaat mungkin
merasa
terkunci
dalam
penggunaan lahan tanpa
kapasitas dan sumber daya
untuk mengakses manfaat
dari sumber daya tersebut
atau untuk mengadaptasi
penghidupan dan praktik
penggunaan lahan mereka
dengan sukses.
Pada akhirnya, faktor nonmanusia
juga
dapat
berkontribusi terhadap risiko
balik, terutama yang terkait
dengan tekanan perubahan
iklim (seperti bencana alam,
banjir ekstrem, kebakaran,
dll.), yang dapat mengurangi
(off-set) hasil yang dicapai
REDD+.
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▪ Lisensi, izin, ketentuan Perjanjian Kemitraan,
bahkan kondisi yang terkait dengan Perhutanan
Sosial, termasuk hutan Adat harus jelas tentang
praktik apa yang penting bagi masyarakat untuk
dapat berlanjut dan tidak berlanjut, sehingga
dapat menghindari kesalahpahaman, kekecewaan,
dan pengunduran diri nantinya. (Lihat Lampiran 10
“Pertimbangan untuk Penjabaran Perhutanan
Sosial, Lisensi dan Perjanjian Kemitraan”).
▪
Menyesuaikan
rencana
pengelolaan
hutan/lahan
untuk
mempertimbangkan
kebutuhan penghidupan dan praktik masyarakat
dan pemegang izin usaha swasta di mana berlaku
untuk Perjanjian Kemitraan, merupakan kunci bagi
kepuasan berbagai pihak ke depannya. Dibutuhkan
pengembangan kapasitas dan dukungan kepada
masyarakat terkait serta pemerintah daerah dan
KPH yang berpartisipasi dalam latihan tersebut.
Lihat R&MM yang terkait dengan KPH dan
pengembangan kapasitas (R&MM6c “KPH yang
diperkuat” dan elemen kapasitas yang disediakan
dalam R&MM6a “PMU yang terlatih dengan baik”,
R&MM7 “Kapasitas dan Pelatihan Safeguards”,
R&MM8 “Platform multi-pemangku kepentingan”
dan R&MM11 “Masyarakat Adat dan kolektif
lainnya”
▪ Pengembangan kapasitas dan bantuan sumber
daya diperlukan untuk memastikan bahwa
pemangku kepentingan non-pemerintah dapat
memenuhi komitmen mereka (menghindari
penarikan dari inisiatif, keluhan, ketidakpatuhan
terhadap izin, bahkan kajadian dimana masyarakat
mencari bantuan dari pihak ketiga swasta yang
tidak berada di bawah kewajiban dan/atau kurang
diberi insentif untuk memenuhi persyaratan lisensi,
izin, dan perjanjian). (Hal ini beriringan dengan
kebutuhan untuk melihat di luar penerbitan lisensi,
izin, perjanjian kemitraan, dll. di bawah inisiatif
Perhutanan Sosial, tetapi juga untuk menyediakan
dukungan berkelanjutan pada akhir pemantauan
dan implementasi dari pengaturan tersebut).
▪ Menyampaikan fleksibilitas proyek dan secara
berkala memperbarui serta merevisi lisensi dan
perjanjian partisipasi hutan, serta rencana
pengelolaan hutan dan penggunaan lahan
sebagaimana diperlukan akan membantu proyek
untuk menyesuaikan diri dengan keprihatinan dan
realitas baru, menjaga semua konten yang terlibat
dengan
pengaturan
khusus
mereka
dan
berkomitmen untuk produksi berkelanjutan,
konservasi hutan, atau perlindungan.
▪ Ketika meninjau PK&I, pastikan bahwa hal
tersebut cukup mencakup perpindahan emisi dan
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masalah pengembalian. Jika tidak, ubah dan
tambahkan. (Lihat R&MM15 terkait, “Tinjauan
PK&I oleh Konsultan ESIA dan badan MultiPemangku Kepentingan”).
Mengingat
berbagai
hambatan
sosial-ekonomi,
politik, dan budaya yang
dihadapi oleh perempuan di
Indonesia, ada risiko bahwa
proyek ini dapat secara tidak
sengaja
memperburuk
ketidaksetaraan gender dan
mendiskriminasi perempuan,
serta dapat mengakibatkan
perempuan kehilangan akses
terhadap sumber daya hutan
dan tidak menerima manfaat
yang adil dari proyek.
Risiko 11: Dampak buruk
pada kesetaraan gender
dan/atau situasi perempuan
dan anak perempuan. Proyek
ini berpotensi mereproduksi
diskriminasi
terhadap
perempuan
berdasarkan
gender,
terutama
yang
berkaitan dengan partisipasi
dalam
rancangan
dan
implementasi atau akses
terhadap
peluang
dan
manfaat. Proyek berpotensi
membatasi
kemampuan
perempuan
untuk
menggunakan,
mengembangkan,
dan
melindungi sumber daya
alam,
dengan
mempertimbangkan berbagai
peran dan posisi perempuan
dan
laki-laki
dalam
mengakses barang dan jasa
lingkungan.

Selain itu, walaupun Strategi
Nasional REDD+ (STRANAS)
memasukkan pertimbangan
gender, SIS-REDD+ saat ini
tidak berisikan referensi apa
pun terkait gender, baik
dalam prinsip, kriteria, atau
indikatornya, maupun alat
APPS.

Rencana Aksi Gender (GAP) yang tersedia dalam
Lampiran XIII (c) dari FP memberikan rincian untuk
semua langkah mitigasi yang akan diambil oleh
proyek untuk mengatasi risiko ini. Di bawah ini
merupakan potret dari tindakan utama yang harus
diambil:
- Melakukan ESIA yang responsif gender, di mana
pengumpulan data dan konsultasi dan pengambilan
data dari lapangan akan diadakan untuk melakukan
analisis gender kontekstual di tingkat lokal. Hal ini
akan membantu untuk menangkap berbagai norma,
tradisi, dan budaya sosial yang sangat luas di
seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki implikasi
yang bervariasi untuk posisi perempuan,
kepemilikan lahan, dan hubungannya dengan
sumber daya hutan. Data ini akan membantu untuk
menginformasikan rancangan dan implementasi
proyek dan membantu memastikan apakah GAP
proyek perlu direvisi dan/atau diperluas untuk
memastikan dampak buruk terhadap perempuan
dan anak perempuan dapat dihindari.
- Merekrut konsultan/LSM gender dan petugas
Safeguards dengan keahlian gender untuk
membantu
Kemenkeu
dan
KLHK
mengimplementasikan GAP akhir
- Memetakan dan selanjutnya mendukung
kelompok-kelompok sosial dalam setiap tingkat
daerah di mana perempuan dapat berpartisipasi
dan menghasilkan kekuatan terkait sumber daya
hutan
Memprioritaskan
pengembangan
rencana
pembagian manfaat yang responsif gender pada
pemerintah daerah, dengan target memiliki 50%
pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek
memiliki rencana pembagian manfaat yang
responsif gender.
- Memasukkan indikator dan target gender dalam
sistem informasi Safeguards (SIS-REDD+), di mana
30% dari target dan indikator bersifat responsif
gender dan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan
100% dari indikator/target mengenai jumlah orang
dipilah berdasarkan jenis kelamin
- Untuk membantu mengatasi ketidaksetaraan
gender di sekitar penguasaan lahan, prioritaskan
dan sediakan lisensi bagi rumah tangga yang
dikepalai oleh perempuan dengan target mencapai
peningkatan 30% dalam rumah tangga yang
dikepalai oleh perempuan dengan dokumentasi
yang diakui secara hukum tentang kontrol atas
lahan hutan dan sumber daya
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- Melakukan pelatihan gender untuk anggota staf
pria dan wanita di KPH serta staf REDD+ dan KLHK
untuk mengubah pola pikir mereka dan juga
mengubah cara mereka merencanakan dan
mengimplementasikan program pengembangan
kehutanan REDD+

5.2 Prosedur untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Lingkungan
Sebagaimana disebutkan di atas, Proyek RBP telah mendefinisikan keluaran yang diharapkan dan
mengidentifikasi kelompok kegiatan terpilih yang akan berkontribusi untuk mencapai keluaran dimaksud.
Seiring berkembangnya proyek, diharapkan bahwa cara di mana kegiatan ini diterapkan akan
membutuhkan pengembangan dan prioritas yang lebih besar sesuai dengan saran dan pertimbangan
kelompok kerja pemangku kepentingan, komite teknis, dan diskusi Dewan Proyek. Contohnya:
▪ Setelah KPH yang diperkuat mempercepat pengembangan partisipatif dari rencana pengelolaan hutan,
para pemangku kepentingan lokal yang relevan yang bertanggung jawab atas implementasi rencanarencana tersebut (bersama dengan KPH) akan bekerja bersama untuk memprioritaskan kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam rencana tersebut.
▪ Sebagaimana informasi lebih lanjut dikumpulkan melalui proses Satu Peta serta pembuatan dan
penggabungan data pemetaan masyarakat tentang kepemilikan tanah masyarakat Adat dalam peta
indikatif yang ditunjuk sebelumnya untuk Moratorium dan Perhutanan Sosial, 7 kegiatan tambahan
mungkin diperlukan untuk mengatur hak-hak tersebut, menangani klaim yang tumpang tindih, dan
bahkan, bilamana berlaku, mengatasi segala masalah tentang norma-norma dan proses untuk membatasi,
demarkasi dan sertifikasi tanah tersebut dan/atau menyempurnakan pendaftarannya, dan/atau
kompensasi untuk hak yang diterbitkan atas lahan di mana kategorisasi hutan mungkin memerlukan
pembatasan penggunaan dan akses ke sumber daya.
Mempertimbangkan hal tersebut di atas, ESMF ini telah dirancang dengan tujuan memberikan penilaian
risiko dan serangkaian langkah-langkah mitigasi yang harus menangkap sebagian besar atau semua risiko
yang mungkin menyertai kegiatan yang diketahui dan keputusan apa pun tentang membuat kegiatan
tersebut lebih tepat dan menyaringnya hingga modalitas implementasinya. Namun, sebagaimana
kegiatan baru sepenuhnya ditentukan di masa mendatang, SESP masih perlu diterapkan dalam kegiatankegiatan ini. Artinya, setiap kegiatan baru perlu menjalani proses penapisan risiko. Jika penapisan
tersebut menunjukkan bahwa proyek perlu diperbarui untuk menentukan apakah risiko dampak sosial
dan lingkungan tambahan mungkin timbul dari kegiatan baru ini dan oleh karena itu, memerlukan
penilaian dan perawatan tambahan dalam rencana pengelolaan. Kegiatan-kegiatan baru tidak akan
dilanjutkan hingga penilaian semacam itu telah dilakukan dan, jika diperlukan, tersedia langkah-langkah
manajemen yang tepat. Lebih khusus lagi, setiap kegiatan Proyek RBP seperti yang diusulkan saat ini
atau yang baru didefinisikan di masa mendatang yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan
yang buruk tidak akan dilakukan hingga penilaian yang sesuai telah dilakukan dan, jika masih disetujui
untuk melanjutkan pelaksanaan dengan/tanpa modifikasi, hingga langkah-langkah mitigasi dan
manajemen yang direkomendasikan/terkait sudah tersedia.
Setelah penilaian, proyek perlu diperbarui dan rencana manajemen yang telah direvisi akan diserahkan
kepada Dewan Proyek (atau PAC) untuk ditinjau. (Lihat Pedoman SES UNDP tentang Penilaian dan
Manajemen). Memahami sifat skrining, penilaian, dan manajemen risiko yang iteratif dan berkelanjutan,
akan dipastikan bahwa paling tidak, Dewan Proyek dan PMU akan memiliki tugas afirmatif untuk secara

7

Tersedia di http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=
004299e9f8f24d2d9aca1365904d18ed dan http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php
/id/peta/pippib/61-pippib/330-indicative-moratorium-map-15th-rev, masing-masing.
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teratur menempatkan masalah tinjauan rencana manajemen dan kemungkinan amandemen dalam
agendanya.
Di mana penapisan SESP tambahan dilakukan dan hal tersebut mengidentifikasi potensi risiko sosial dan
lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai Risiko Tinggi, komponen-komponen ini akan dirancang ulang
untuk menghilangkan dan/atau meminimalisir risiko tersebut. Elemen-elemen proyek yang mungkin
masih menimbulkan risiko tinggi setelah didesain ulang akan dikeluarkan dari proyek. SESP, ESMF, ESMP,
dan rencana manajemen lainnya juga akan diperbarui jika ada perubahan signifikan dalam desain atau
konteks proyek yang dapat secara material mengubah profil risiko sosial dan lingkungannya dan sebagai
akibatnya, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi serta rencana aksi untuk mengatasi mereka.
Selain itu, karena dinamika Proyek RBP, direkomendasikan bahwa anggaran yang masuk akal dialokasikan
untuk pekerjaan tambahan ESIA dan SESP yang mungkin diperlukan (masing-masing dirancang secara
sempit untuk hanya menangani kegiatan baru yang tidak dapat dikatakan telah dicakup oleh, dan
ditangani oleh ESIA, ESMF, dan berbagai rencana manajemen yang ada).
Untuk menghindari penapisan dan penilaian tambahan yang tidak perlu, direkomendasikan agar KAK ESIA
mensyaratkan bahwa konsultan terpilih mempertimbangkan, sesuai dengan keterlibatan pemangku
kepentingan yang dilaksanakan selama ESIA, kemungkinan dan sifat kegiatan di masa mendatang yang
belum ditentukan dan melakukan upaya yang wajar untuk mengakomodasi ruang lingkup mereka di
temuan dan kesimpulan ESIA. Draf tentang rencana pengelolaan dan pelibatan yang dihasilkan konsultan
harus berusaha, sejauh mungkin untuk dapat dipraktikkan, serta untuk mencakup ruang lingkup dan
fleksibilitas yang cukup untuk Safeguards terhadap potensi dampak buruk dari kegiatan-kegiatan yang
mungkin dapat diantisipasi secara wajar.
Untuk menghindari keraguan, semua penapisan sosial dan lingkungan yang berulang, penilaian tambahan
dan tinjauan terhadap kategorisasi risiko yang ada, langkah-langkah dan rencana manajemen, dan
operasi proyek akan mengikuti prosedur, kebijakan, dan standar terperinci yang disediakan oleh UNDP,
khususnya yang disebutkan dalam Bagian 4 di atas. Hal tersebut termasuk Standar Sosial dan Lingkungan
(SES), Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan dan semua yang menyertai catatan panduan dan
perangkat yang terkait dengan implementasi dan penerapan SES, SESP, dan kinerja Penilaian Sosial dan
Lingkungan. Bila perlu, hal tersebut akan ditafsirkan secara tepat dan diakomodasi dalam permohonan
ke Proyek RBP yang disetujui.

6 IMPLEMENTASI DAN OPERASI: STRUKTUR MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN PROYEK
Bagian C.2.5 dari proposal pendanaan Proyek RBP (FP) memberikan definisi peran dan tanggung jawab
staf proyek dan lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan, dalam tata kelola dan keseluruhan
proses administrasi, desain dan implementasi kegiatan proyek, serta tanggung jawab di sekitar penerapan
prosedur sosial dan lingkungan (mis. penapisan/skrining, penilaian, persiapan rencana pengelolaan,
pemantauan).
Bagian FP tersebut juga mencakup struktur organisasi proyek di tahap awal. Di bawah ini adalah adaptasi
dari struktur tersebut.

Gambar 1: Struktur Organisasi Proyek
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Seperti yang disarankan di atas, mengingat sifat dan tujuan Strategi Nasional, komitmen Indonesia
sebagaimana dinyatakan dalam berbagai strategi tentang berbagai isu mulai dari gender dan
keanekaragaman hayati hingga pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan, dan berdasarkan
pengalaman dan lembaga yang telah mendukung inisiatif yang menjadi jangkar dan sedang berlangsung
seperti Moratorium dan Perhutanan Sosial, kerangka kerja tata kelola REDD+ yang ada dianggap telah
sesuai untuk RBP di masa mendatang. Peningkatan akan dilakukan untuk memberi efek pada pentingnya
partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam tata kelola proyek dan implementasi langkah-langkah
mitigasi dan rekomendasi ESMF. Proyek akan memasukkan juga beberapa hal berikut, selain tata kelola
REDD+ yang telah ada: Komite Manajemen, dan Komite Penasihat Teknis.
Oleh karena itu, implementasi Proyek RBP akan mengikuti mekanisme nasional untuk tata kelola. FP
selanjutnya menyediakan dan menjelaskan tiga tingkat manajemen yang dimaksudkan: Pengambilan
keputusan, Penasihat Teknis, dan Manajemen dan Implementasi Proyek.
Peran, mandat, komposisi, fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan (jika berlaku) Dewan
Proyek, Unit Manajemen Proyek, dan Manajer Proyek, serta Direktur Proyek Nasional dan UNDP dalam
kapasitas Jaminan Proyeknya, masing-masing dijelaskan lebih lanjut dalam FP.
Berdasarkan tinjauan deskripsi FP dari entitas-entitas ini, ESMF juga merekomendasikan yang berikut
sehubungan dengan Dewan Proyek.
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R&MM3 Inklusivitas Dewan Proyek (baca dengan R&MM11).
● Memastikan Dewan Proyek yang inklusif dan badan tata
kelola/penasihat lainnya (termasuk misalnya, badan pembuat keputusan
lokal (kabupaten/regional) (di mana mereka berada), kelompok kerja dan
gugus tugas).

Konsisten dengan R&MM3 dan R&MM 8 dan 10 tambahan yang membahas inklusivitas multi-pemangku
kepentingan, setelah persetujuan RBP, Dewan Proyek akan langsung dibentuk. Dengan menggunakan
pemetaan pemangku kepentingan yang ada, Kementerian akan:

▪ mengidentifikasi sektor-sektor pemangku kepentingan yang relevan, kolektif, minat, keragaman
budaya dan regional yang harus ditunjukkan untuk memastikan inklusivitas;
▪ menentukan distribusi kursi dengan sesuai untuk memastikan pengambilan keputusan dewan
yang efektif dan adil sesuai dengan R&MM;
▪ mengundang para pemangku kepentingan untuk memilih perwakilan mereka melalui sistem
mereka sendiri - dalam kasus masyarakat adat dan Desa serta masyarakat lokal, akan melalui
proses pengambilan keputusan adat mereka sendiri;
termasuk dalam dalam undangan [kepada publik] informasi yang menguraikan mandat dan peran
Dewan Proyek dan apa yang akan diharapkan dari perwakilan yang duduk dalam dewan itu
sehingga pemilihan dilakukan atas dasar informasi yang cukup; dan
▪ kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan disediakan informasi tentang: sumber
keuangan dan informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi pertimbangan dan pemilihan
perwakilan mereka.
Setelah dibentuk dan diselenggarakan, Dewan Proyek akan menyusun kerangka acuan tambahan
(melengkapi apa yang disediakan dalam FP) yang menyediakan, antara lain, proses untuk menggantikan
perwakilan di masa depan, dan sebuah mekanisme untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis
untuk peserta Dewan Proyek tersebut yang akan membutuhkan bantuan ini untuk menyampaikan
informasi kepada konstituen mereka dan dengan tepat merefleksikan perhatian dan keputusan mereka
terhadap dewan.
Juga dicatat dalam FP yaitu fakta bahwa Unit Manajemen Proyek untuk RBP akan menghitung dengan
kapasitas administratif dan finansial yang memadai dalam bentuk sumber daya ekonomi yang memadai
dan staf yang lengkap dengan keahlian yang diperlukan untuk mengelola (i) proses multi-pemangku
kepentingan yang aktif, (ii) seluk-beluk struktur tata kelola yang ditingkatkan di tingkat lokal (termasuk
KPH dan lokal, badan pemerintahan tradisional Desa, masyarakat lokal dan Masyarakat adat), (iii) hak
penguasaan tanah dan tuntutan penyelesaian konflik dari proyek ini, (iv) cakupan penuh dari standar
kepatuhan sosial dan lingkungan, (iv) pengembangan dan implementasi mekanisme pengaduan tingkat
proyek yang baru, dan (v) pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan hutan partisipatif.
Untuk tujuan ini, setiap output akan diperiksa dan kebutuhan substantif perlu tercermin dalam ToR untuk
perekrutan PMU.
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R&MM4: Keahlian dan Komposisi PMU
● Sebuah ToR akan dikembangkan dengan merekrut staf yang dibutuhkan untuk
PMU, termasuk Manajer Proyek dan Penasihat Teknis Proyek. Sangat penting
bahwa ToR akhir menyediakan PMU yang diperhitungkan dengan staf yang
mampu mengelola, paling tidak, lima (5) hal yang tercantum dalam paragraf di
atas.

Sehubungan dengan peran Penjaminan Proyek yang dilaksanakan oleh UNDP, diingatkan bahwa peran
UNDP di sini memastikan tonggak manajemen proyek yang tepat dikelola dan diselesaikan dengan cara
yang konsisten dengan perlindungan, standar, dan kebijakan Safeguards sosial dan lingkungan UNDP.
Jaminan Proyek harus independen dari fungsi PMU. ESMF selanjutnya akan menambahkan sebagai berikut:
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R&MM5: Koordinasi untuk Memastikan Kebutuhan Informasi UNDP
● Sebagai bagian dari peran Penjaminan, UNDP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
proyek sesuai dengan standar dan kebijakan UNDP, termasuk SES. Sangat penting bahwa UNDP
memiliki staf yang tidak hanya terlatih dalam persyaratan KLHS, langkah-langkah ESMF, dan
permintaan pelaporan GCF, tetapi juga mampu melatih PMU dan staf proyek lainnya yang sama.
Jika diperlukan pelatihan tambahan harus dilakukan.
● Menurut GCF, sebagai Entitas Terakreditasi, UNDP secara sistematis perlu memperoleh (bahkan
jika dari KLHK) dan menyerahkan berdasarkan permintaan, semua bukti dokumenter yang
diperlukan yang menunjukkan bahwa semua lisensi, izin, perjanjian kemitraan, dan pengakuan
tanah Adat dilakukan dengan cara yang menghormati hak-hak masyarakat lokal, Desa dan
masyarakat adat di Indonesia. Yang dapat menjadi Bukti dokumenter:
i) konsultasi dengan itikad baik dan bebas, serta dengan melalui proses Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yang di diambil ketika berlaku, termasuk
elaborasi rencana pengelolaan hutan, revisi peta indikatif, dan kategorisasi ulang peruntukan
kawasan hutan di mana mereka memiliki akses atau hak (yaitu selama peninjauan perencanaan
tata ruang setiap lima tahun);
(ii) uji tuntas sebelumnya diselesaikan (termasuk skrining untuk keberadaan orang-orang yang
mengaku sebagai masyarakat adat dan studi tenurial) untuk mengidentifikasi dan menghindari
potensi konflik dan tumpang tindih sebelum penerbitan lisensi dan izin Perhutanan Sosial
dikeluarkan dan Perjanjian Kemitraan diselesaikan;
(iii) lisensi, izin, Perjanjian Kemitraan, perubahan kategorisasi hutan, dan penambahan pada
kawasan Hutan Negara belum menghasilkan akuisisi, pembatasan atau prasangka terhadap
hak-hak masyarakat adat untuk wilayah tradisional mereka tanpa persetujuan atas dasar
informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan jika berlaku, sebuah kesepakatan tentang
kompensasi yang seharusnya;
(iv) revisi dari masing-masing peta indikatif dilakukan dengan berkonsultasi dengan semua
pemangku kepentingan terkait dan dengan menjadikan hutan Adat diakui dan diklaim
(walaupun alas hak formal masih belum dikeluarkan);
(v) Jika berlaku, bukti pembagian manfaat yang adil (berbeda dari kompensasi), terutama
dalam konteks Perjanjian Kemitraan Perhutanan Sosial; dan bahwa
(vi) manajemen telah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak lingkungan dan
sosial yang merugikan yang diidentifikasi melalui mekanisme pengaduan proyek (atau FGRM
nasional) dan pemantauan proyek
● Hal ini berarti bahwa staf UNDP yang bertanggung jawab untuk penjaminan dan perlindungan
perlu mengikuti dengan cermat semua pelatihan pemilikan dan pemetaan tanah, kegiatan
pengaturan tanah (izin, sewa, pengakuan), hasil dari proses konsultasi dan persetujuan, dan
konsekuensinya, semua perjanjian dicapai dengan pemilik tanah dan pemangku kepentingan
lainnya (seperti koperasi pertanian atau usaha kecil). Hal ini lebih lanjut akan melibatkan
memastikan bahwa ada mekanisme untuk melacak dan mencatat perjanjian dan kegiatan ini,
berkoordinasi dengan KPH dan badan pemerintah lokal, regional dan nasional lainnya yang
mungkin memiliki tanggung jawab tertentu untuk mengamankan hasil ini dalam konteks inisiatif
Perhutanan Sosial dan pengelolaan hutan di bawah pengawasan Negara.
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Yang terakhir, ESMF menekankan bahwa keberhasilan Proyek RBP dan implementasinya konsisten dengan
standar dan Safeguards dan pada dasarnya tergantung pada kapasitas semua pihak yang terlibat dalam
tata kelola dan administrasi proyek - termasuk lembaga pemerintahan di tingkat nasional dan daerah
yang akan memainkan peran secara bersama-sama, seperti Kementerian Keuangan, KLHK, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang (ATR), pemerintah provinsi dan kabupaten, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH). Ini berarti mereka harus memiliki pengetahuan tentang bidang tematik yang relevan,
keterampilan untuk melibatkan pemangku kepentingan dengan kepentingan dan asal daerah yang
berbeda, sumber daya teknis dan finansial untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, dan juga
pemahaman yang kuat tentang persyaratan proyek terkait dengan Safeguards, pemantauan, pelaporan,
yurisdiksi tata kelola hutan, transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan.

R&MM6a: PMU yang terlatih dengan baik (baca dengan R&MM5 (perekrutan PMU)
dan R&MM7 (pelatihan Kerangka Pengaman)
● Dengan bantuan para ahli yang dipekerjakan oleh PMU, sesi pelatihan dan kapasitas
pada satu atau lebih dari yang berikut ini harus diberikan kepada pejabat terkait di
awal proyek, dan jika perlu penyegaran atau penambahan saat proyek berlangsung dan
kebutuhan baru diidentifikasi: tata kelola hutan di bawah undang-undang yang berlaku,
termasuk masalah yurisdiksi berbagai tingkat nasional dan daerah, cara kerja GRM
tingkat proyek yang baru (serta GRM nasional dan SRM dan SECU UNDP); pengaturan
tanah di Indonesia; hak-hak masyarakat adat dan kolektif lainnya (termasuk minoritas
dan kelompok rentan lainnya di bawah Hukum yang Berlaku (termasuk hak atas
properti, tata kelola mandiri dan konsultasi dan persetujuan), pemantauan dan
penilaian dampak sosial (bukan hanya lingkungan) dari kegiatan proyek, dan
pelaksanaan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif). Identifikasi semacam
itu dapat didiskusikan dalam Komite Kapasitas dan Pelatihan yang dirujuk dalam Matriks
Risiko. Lihat juga, R&MM7 (di bawah).
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R&MM6b: Peningkatan Koordinasi antara pelaku regional, kabupaten, dan aktor
lokal lainnya baik antar mereka sendiri maupun staf Proyek
● Otoritas yang tumpang tindih: Terkait dengan tata kelola dan administrasi proyek
yang baik, telah digarisbawahi bahwa KHP yang ada sering menyebabkan kebingungan,
dan sering kali terjadi tumpang tindih yurisdiksi atas entitas-entitas ini, apakah terkait
dengan tugas untuk membuat dan mengimplementasikan rencana pengelolaan lahan,
atau untuk menyelesaikan pengaduan, atau bahkan untuk mengakui masyarakat adat
(provinsi versus kabupaten). Hal-hal ini perlu diidentifikasi secara jelas dan jika
memungkinkan, hasil klarifikasi diumumkan kepada publik, dan atau rekomendasi yang
dibuat untuk mereformasi dan menyelaraskan hukum dan praktik yang menyebabkan
kebingungan dalam ruang lingkup kewenangan.
● Koordinasi provinsi/kabupaten: Forum-forum multi-pemangku jabatan yang ada di
setiap provinsi atau kabupaten tempat Proyek RBP akan beroperasi perlu dinilai dan
diperkuat atau diganti dengan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan bahwa
pihak-pihak terkait memiliki mekanisme untuk berkomunikasi dan berbagi informasi
secara rutin, serta bertemu secara berkala untuk mengoordinasikan upaya dan
meningkatkan kapasitas masing-masing untuk memajukan tujuan dan kegiatan proyek.
● KLHK perlu mempertimbangkan untuk menunjuk sebuah Kelompok Kerja atau Komite
Penasihat ad-hoc (baru dibentuk atau yang ada saat ini) untuk meninjau kedua poin di
atas (otoritas dan koordinasi provinsi/kabupaten yang tumpang tindih) dan
memberikan rekomendasi terkait cara ke depannya.

6.1.Penyampaian dan Administrasi Proyek
Pertama, sebagai latar belakang untuk memahami penyampaian proyek REDD+, perlu diingatkan bahwa
Presiden Joko Widodo mengkonsolidasikan upaya perubahan iklim Indonesia dengan menggabungkan dua
kementerian utama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2014.
Pemerintah memperketat koordinasi perubahan iklim lebih lanjut dengan menugaskan KLHK yang baru
dibentuk untuk menyerap peranan dan tanggung jawab Badan REDD+ dan Dewan Nasional untuk
Perubahan Iklim (DNPI). KLHK kemudian membentuk Direktorat Jenderal Perubahan Iklim untuk menjadi
titik fokus di Indonesia dan secara global, dan menunjuk negosiator senior untuk Indonesia di UNFCCC,
sebagai Direktur Jenderal. Undang-Undang Kehutanan kemudian membentuk beberapa direktorat di
bawah payung KLHK yang memungkinkan peningkatan koordinasi berbagai elemen kunci dalam
pengelolaan hutan termasuk: Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (DJPKTL); Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) menjadi titik fokus di Indonesia dan secara global, Direktorat
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan (DJPPKL); Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (DJKSDAE); Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (DJPHPL), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan (DJPHLK); Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DJPSKL); dan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah
Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DJPDASHL). Sekretariat Jenderal KLHK (Sekretariat Jenderal KLHK) dan
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memberikan dukungan koordinasi. Selain sebagai titik fokus (PDJPPI),
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KLHK menunjuk seorang negosiator senior untuk Indonesia di UNFCCC, sebagai Direktur Jenderal Divisi
REDD+ sekarang menjabat di dalam DJPP dan bertanggung jawab untuk mengelola proses SIS-REDD+.8
Sebagai Mitra Pelaksana, Kementerian Keuangan (bersama dengan dukungan teknis dari KLHK)
bertanggung jawab untuk mengelola proyek ini, termasuk pemantauan dan evaluasi intervensi proyek,
pencapaian hasil proyek, dan untuk penggunaan sumber daya GCF yang efektif. Kementerian Keuangan
juga akan bertanggung jawab di tingkat tertinggi untuk memastikan bahwa implementasi proyek
mengikuti kebijakan dan standar nasional. Mitra Pelaksana bertanggung jawab untuk:
●

Menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Tahun Jamak;

●

Menyetujui dan menandatangani laporan penyampaian gabungan setiap akhir tiga bulan; dan

●

Menandatangani laporan keuangan atau otorisasi pendanaan dan sertifikat belanja.

Selain itu, Mitra Pelaksana dapat mengadakan perjanjian dengan organisasi atau entitas lain, yang
dikenal sebagai "Pihak yang Bertanggung Jawab" (juga disebut sebagai "Pelaksana REDD+" dan kadangkadang "Pelaksana Kegiatan" dalam berbagai dokumen). Pelaksana tambahan ini dapat melakukan
kegiatan proyek dan mencapai hasil proyek atas nama Kementerian Keuangan. Pihak Penanggung Jawab
bertanggungjawab langsung kepada Mitra Pelaksana. Mengingat sifat dari proyek ini, pihak-pihak yang
bertanggung jawab yang tepat akan dipilih dan ditunjuk, sesuai dengan peraturan dan regulasi UNDP.
Salah satu Pihak Bertanggung jawab utama ini termasuk KPH, yang ditargetkan untuk ekspansi dan
peningkatan dalam Kegiatan 2.1 dari Proyek RBP. Dalam upaya meningkatkan status dan pengelolaan
berkelanjutan kawasan hutan yang bersifat open-access, dan mengekang kegiatan ilegal, Indonesia
membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan– KPH; “FMU” dalam bahasa Inggris) di semua provinsi. KPH harus
menjadi dasar untuk mengatur dan mengelola semua kawasan hutan dan fungsi di tingkat lokal
berdasarkan rencana pengelolaan hutan, dan dalam konsultasi dan kolaborasi yang erat dengan semua
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kelompok masyarakat, industri lokal atau
pemegang izin. KPH dirancang untuk menjadi bagian dari pemerintah provinsi dan untuk mengelola hutan
untuk tujuan fungsionalnya (yaitu produksi, perlindungan dan konservasi) sementara berkontribusi pada
pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. KPH bertujuan untuk (i) memperkenalkan
organisasi pengelolaan hutan berbasis lokal, profesional, dan bertanggung jawab kepada publik, responsif
terhadap konteks lokal, (ii) memastikan demarkasi hukum kawasan hutan permanen, sementara
mengelola potensi konflik dan (iii) menentukan unit teritorial yang sesuai untuk manajemen yang efisien.
Dengan demikian mereka diharapkan untuk meningkatkan administrasi dan penggunaan hutan dengan
menyelaraskan perencanaan penggunaan lahan hutan partisipatif dengan rencana tata ruang daerah,
menyediakan pengelolaan hutan di lokasi, dan responsif terhadap kebutuhan, minat, dan klaim lokal.

8

Safeguards Information System for REDD+ in Indonesia: Moving towards an Operational SIS-REDD+
DJPII, MOEF. hlm. 11-12. (2016).
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Kecuali jika pengelolaan telah diserahkan kepada pemegang konsesi swasta atau masyarakat lokal, KPH
bertanggung jawab untuk (i) membuat inventarisasi sumber daya hutan, (ii) mengembangkan dan
mengimplementasikan rencana manajemen jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pencegahan
kebakaran) sesuai dengan status tanah hutan, dan (iii) memastikan penegakan hukum kehutanan. Ketika
manajemen telah diserahkan kepada pihak ketiga, seperti masyarakat adat berdasarkan inisiatif
Perhutanan Sosial, KPH memantau dan mengevaluasi mereka, dan memberikan bantuan teknis dan
peningkatan kapasitas. KPH juga berwenang untuk memobilisasi investasi untuk mencapai tujuan
pengelolaan hutan lestari dan membangun pendapatan mereka sendiri dengan menjual produk hutan
atau jasa lingkungan dan didorong untuk mengembangkan rencana bisnis yang layak berdasarkan
pengelolaan hutan lestari yang mereka awasi. Sekitar 531 KPH telah secara resmi didirikan secara
nasional, meliputi total area sekitar 84 juta hektar, mewakili hampir keseluruhan kawasan hutan.
Sehubungan dengan KPH, ESMF merekomendasikan langkah-langkah yang dirinci sebagai berikut:
R&MM6c: Penguatan KPH
● Proyek ini akan merancang inisiatif pengembangan kapasitas yang ditargetkan kepada staf
di KPH untuk memastikan keterampilan yang kuat untuk melaksanakan mandat mereka,
termasuk yang berkaitan dengan resolusi konflik, hak-hak masyarakat lokal, desa dan
masyarakat adat, dan PLR yang relevan yang mempengaruhi kompetensi yang bersifat
eksklusif dan konkuren dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.
● Proyek ini akan mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan di tingkat kabupaten dan
provinsi yang melibatkan KPH yang akan memperkuat mekanisme koordinasi kelembagaan
dan sistem insentif dan memperjelas peran KPH sehubungan dengan masyarakat lokal serta
pemerintah daerah dan provinsi.
● Menghubungkan penguatan KPH dengan strategi komunikasi yang meningkatkan visibilitas
dan pengetahuan umum tentang KPH di antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah termasuk peran, tujuan, dan fungsi KPH. Perempuan khususnya jarang mendengar tentang
KPH. Proses komunikasi yang dipilih dengan cermat dan alat-alat yang dimasukkan ke dalam
proyek akan mendorong masyarakat lokal dan pemerintah lebih terlibat dalam kegiatan
proyek.
● KPH akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana
pengelolaan hutan dikembangkan dengan partisipasi penuh dan rekonsiliasi masyarakat lokal,
desa dan masyarakat adat dan prioritas pembangunan masing-masing.

6.2

Administrasi Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Mitra Pelaksana, Kementerian Keuangan, dengan dukungan teknis KLHK, pada akhirnya bertanggung
jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap ESMF dan akan dilakukan dengan bantuan
PMU dan Jaminan Proyek UNDP. Kementerian Keuangan akan mengawasi implementasi ESMF dan
mengembangkan rencana manajemen dan akan menjadi bagian dari dokumentasi tender.
Kementerian Keuangan akan bertanggung jawab atas revisi minor atau pembaruan dokumen tersebut dan
rencana manajemen terkait selama bekerja serta konsisten dengan standar dan kebijakan UNDP.
Perubahan materi pada ESMF akan dilakukan oleh Dewan Proyek setelah berkonsultasi dengan PMU, staf
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UNDP terkait, dan sebagaimana mestinya dan/atau disyaratkan oleh Hukum yang Berlaku, 9 SES, dan
pencegahan serta langkah-langkah mitigasi yang telah diatur dalam ESMF, pemangku kepentingan utama
yang tidak terwakili dalam Dewan Proyek.
UNDP akan memastikan kepatuhan terhadap perlindungan sosial dan lingkungan dan sebagai bagian dari
fungsi Jaminan Proyek-nya, memastikan penerapan itikad baik dan kepatuhan terhadap ESMF, ESMP dan
rencana manajemen terkait.
Direktur Nasional Proyek akan didukung oleh Komite Tim Penasihat Teknis dan meninjau koherensi
intervensi proyek, termasuk yang terkait dengan risiko.
PMU, di bawah pengawasan UNDP dan Kementerian Keuangan (dengan dukungan teknis KLHK),
bertanggung jawab setiap harinya untuk mengelola dan memantau risiko proyek yang awalnya
diidentifikasi dan untuk menyerahkan risiko baru ke Dewan Proyek untuk pertimbangan dan keputusan
tentang kemungkinan tindakan jika diperlukan. PMU juga memperbarui status risiko-risiko ini dengan
mempertahankan catatan risiko proyek. Tugas hariannya, PMU akan memberikan penyelesaian,
implementasi dan revisi Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF), Prosedur Penapisan
Sosial dan Lingkungan (SESP), ESMP dan rencana manajemen yang sesuai (yang terakhir dengan
memberikan saran kepada Dewan Proyek serta mencari persetujuan dan instruksi).
PMU, dengan bantuan UNDP bertanggung jawab untuk menyediakan saran dari ahli tentang masalah
lingkungan dan sosial serta untuk pemantauan dan pelaporan lingkungan dan sosial (yang terakhir
membutuhkan pengiriman utama ke GCF oleh UNDP). PMU akan memberikan laporan kemajuan tentang
implementasi ESMF, ESMP dan rencana manajemen sesuai permintaan Kementerian Keuangan, UNDP,
dan/ atau Donor.
PMU akan bertanggung jawab atas kepatuhan ESMF sehari-hari di lokasi proyek tertentu. PMU akan
memelihara dan menyimpan semua catatan administrasi sosial dan lingkungan yang akan mencakup
catatan pengaduan dan insiden bersama dengan catatan tindakan apa pun yang diambil untuk mengurangi
penyebab pengaduan atau insiden (lihat bagian di bawah tentang pelaporan insiden dan pengaduan). Hal
ini harus mencakup hubungan langsung dengan Melanisme Penanganan Pengaduan (MPK) tingkat proyek
agar tetap mengikuti perkembangan dan tren yang dilacak dan dianalisis oleh personel MPK.
Semua personel Kementerian Keuangan, KLHK, dan UNDP yang bekerja di proyek memiliki akuntabilitas
untuk mencegah atau meminimalisir dampak lingkungan dan sosial.
6.3

Prosedur, Rencana/Instruksi Khusus Lokasi dan Kegiatan Sosial dan Lingkungan

Prosedur sosial dan lingkungan menyediakan metode tertulis yang menggambarkan bagaimana tujuan
manajemen untuk elemen proyek tertentu dapat diperoleh, yang berisi detail yang diperlukan untuk
menjadi spesifik lokasi atau kegiatan dan harus diikuti untuk semua pekerjaan konstruksi. Rencana kerja
dan instruksi spesifik lokasi dan kegiatan akan dikeluarkan sesuai dengan ESMF.
6.4

Pelaporan Insiden Sosial dan Lingkungan

Setiap insiden, termasuk ketidaksesuaian terhadap prosedur ESMF, harus dicatat oleh pengawas
lokasi/petugas yang ditunjuk dalam inspeksi sosial dan lingkungan bulanan menggunakan Catatan Insiden
dan rinciannya dimasukkan ke dalam register (termasuk sifat insiden, pihak-pihak yang terlibat,
perbaikan yang disarankan, penyelesaian perbaikan, semua tanggal yang relevan (yaitu tanggal atau
periode insiden, dan tanggal mulai ulang)). Untuk setiap insiden yang menyebabkan atau berpotensi

9

“Hukum yang Berlaku” sebagaimana yang didefinisikan oleh SES UNDP berarti hukum nasional dan kewajiban-kewajiban di bawah hukum
internasional, mana pun yang lebih tinggi standarnya
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menyebabkan kerusakan material dan sosial dan/atau lingkungan yang signifikan, pengawas
lokasi/petugas yang ditunjuk harus memberi tahu Manajer Proyek sesegera mungkin. Insiden juga dapat
dilaporkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Dalam kasus apa pun, organisasi yang melaksanakan
kegiatan/kontraktor harus berhenti bekerja sampai remediasi telah selesai sesuai persetujuan PMU. Di
mana kerusakan signifikan mungkin terjadi, persetujuan Dewan Proyek juga diperlukan. Catatan Insiden
harus dibagikan secara teratur dengan MPK dan tersedia untuk umum.
Untuk lokasi kerja proyek, daftar periksa sosial dan lingkungan mingguan (termasuk masalah K3) harus
diisi oleh pengawas terkait/petugas yang ditunjuk di lokasi dan dipelihara dalam daftar. Daftar periksa
sosial dan lingkungan mingguan harus dilengkapi dan akan mencakup referensi untuk setiap masalah yang
diidentifikasi dalam daftar periksa harian yang diselesaikan oleh petugas yang ditunjuk. Daftar periksa
yang lengkap harus diteruskan ke Manajer Proyek untuk ditinjau dan ditindaklanjuti jika ada masalah
yang diidentifikasi. Daftar periksa semacam itu harus dapat diakses oleh publik.

6.5

Tindakan Korektif

Setiap ketidaksesuaian dengan ESMF, ESMP dan/atau rencana manajemen terkait harus dicatat dalam
inspeksi sosial dan lingkungan bulanan dan masuk ke dalam register yang mengacu pada bagian 6.4 di
atas. Tergantung pada keparahan ketidaksesuaian, pengawas lokasi/petugas yang ditunjuk dapat
menentukan tindakan korektif dan segera memberi tahu Manajer Proyek terkait hal yang sama. Kemajuan
semua tindakan korektif akan dilacak oleh pengawas lokasi/pejabat yang ditunjuk menggunakan register.
Segala ketidaksesuaian dan masalah tindakan korektif harus diberitahukan kepada Manajer Proyek.

6.6

Peninjauan dan Audit

ESMF, ESMP dan/atau rencana manajemen terkait harus ditinjau setidaknya setiap tiga bulan sekali oleh
staf UNDP dan PMU. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memperbaharui dokumen-dokumen,
sebagaimana diperlukan, untuk menggambarkan pengetahuan yang didapatkan selama berjalannya
penyampaian/pembangunan proyek dan untuk menggambarkan pengetahuan baru dan mengubah standar
komunitas (nilai-nilai).
ESMF dan yang dihasilkan ESMP serta rencana-rencana pengelolaan juga akan ditinjau, dan diubah jika:
▪ Ada perubahan yang relevan terhadap kondisi sosial dan lingkungan atau secara umum diterima
dalam praktik manajemen; atau
▪ Teridentifikasinya risiko sosial dan lingkungan yang baru atau tidak teridentifikasi sebelumnya;
atau
▪ Informasi dari metode pemantauan dan pengawasan mengindikasikan bahwa langkah-langkah
pengendalian membutuhkan perubahan agar efektif; atau
▪ Terdapat perubahan pada legislasi lingkungan yang terkait dengan proyek; atau
▪ Terdapat sebuah permintaan yang dibuat oleh otoritas peraturan terkait.

Setiap perubahan material pada rencana manajemen proyek harus dikembangkan dalam platform multipemangku kepentingan. Perubahan-perubahan ini harus diimplementasikan melalui konsultasi dengan
Staf UNDP dan PMU sebagaimana diinformasikan oleh musyawarah MdT REDD+. Ketika pembaruan dibuat,
semua anggota badan tata kelola proyek, serta personel lokasi, harus diberitahu tentang revisi akhir
sesegera mungkin, mis. melalui pertemuan atau pemberitahuan tertulis.
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6.7

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan sehingga para staf dan
kontraktor terkait mengetahui persyaratan sosial dan lingkungan untuk implementasi proyek, termasuk
ESMF.
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R&MM7: Kapasitas dan Pelatihan Safeguards (baca dengan R&MM6 di atas)
● Semua staf proyek, terutama PMU, dan anggota Dewan Proyek akan diharuskan untuk
menghadiri pelatihan induksi yang mencakup: (i) hal-hal substantif yang relevan dengan
persyaratan ESMF, (termasuk persyaratan kesehatan, keselamatan, sosial, lingkungan, dan
budaya) ; (ii) menjelaskan tanggung jawab semua pihak terkait untuk masalah pemantauan,
pelaporan, dan jaminan terkait dampak sosial dan lingkungan serta langkah-langkah mitigasi;
dan (iii) mencakup mekanisme operasional terkait dengan transparansi dan akuntabilitas publik
serta mekanisme yang akan digunakan untuk memastikan koordinasi dan berbagi informasi
antara Kemenkeu, KLHK, UNDP dan GCF serta dengan pemerintah daerah, aktor sektor swasta
dan mitra lainnya dengan tanggung jawab kontrak (mendefinisikan siapa, apa, mengapa, di
mana, bagaimana).
● Karena keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesediaan sukarela Desa, Masyarakat
lokal, dan masyarakat adat untuk berpartisipasi secara bermakna dan efektif, membuat
keputusan berdasarkan informasi untuk melakukan hal itu, dan melaksanakan berbagai tanggung
jawab (pelaporan, pelacakan, audit, pemantauan, dll.) - kapasitas dan pelatihan untuk semua
mitra sukarela sangat penting. Proyek ini akan membentuk badan multi-pemangku kepentingan
yang bertugas menilai kebutuhan kapasitas dan pelatihan para pemangku kepentingan tersebut
(“Komite Kapasitas dan Pelatihan”), membuat rekomendasi kepada PMU dan Dewan Proyek
sebagaimana diperlukan, dan kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan
pengembangan kapasitas dan pelatihan, serta mekanisme untuk memberikan dukungan teknis
kepada para pemangku kepentingan. (Ini bisa menjadi fungsi dari salah satu badan tata kelola
yang berlaku). Komite seperti ini dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman,
dan penggunaan alat APPs.
● Sebisa mungkin, pelatihan ini harus mencakup aktor pemerintah provinsi dan kabupaten,
termasuk staf KPH. Mengingat peran mereka dalam memantau dampak proyek untuk menilai
bagaimana proyek ini menangani dan menghormati kerangka pengaman sosial dan lingkungan.

7 PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERARTI DAN
EFEKTIF
7.1 Partisipasi Pemangku Kepentingan yang Berarti dan Efektif
Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang membentuk basis yang mendasari komponen dan kegiatan yang
harus dicapai oleh Proyek RBP itu sendiri dikembangkan dalam proses di mana multi-pemangku
kepentingan berusaha untuk mencakup semua jenis penerima manfaat (publik, swasta, nasional,
regional, kabupaten, masyarakat lokal, Organisasi Masyarakat Sipil dan sektor swasta). Tiga ratus ahli
yang mewakili lebih dari 200 pemangku kepentingan berpartisipasi dalam tujuh konsultasi publik strategi
REDD+ regional dan nasional. Tiga konsep muncul dari proses ini sebelum strategi final diadopsi pada
tahun 2012. Sebagaimana dicatat dalam ESMF ini, proses lain yang sepenuhnya partisipatif adalah
pengembangan FREL, SIS-REDD+ (termasuk perangkat PK&Is dan APPS) dan proses NDC.
Selain peran Kementerian Keuangan dan KLHK, inisiatif Perhutanan Sosial adalah inisiatif yang
bergantung pada banyak pemangku kepentingan, dengan mengandalkan partisipasi kunci dan dukungan
dari para aktor lain yang menjalankan peran formal dan informal untuk mendukung pencapaian tujuan
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inisiatif tersebut. Hal ini termasuk misalnya, pemerintah daerah yang memiliki peran dalam proses
permohonan, aktor swasta yang memiliki kepentingan dalam tanah dan terlibat dalam perjanjian
kemitraan dengan masyarakat lokal, mereka yang melakukan penelitian seperti universitas dan LSM
lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, pada tahun 1997, akademisi menyelenggarakan Forum Komunikasi
Indonesia untuk Perhutanan Rakyat, yang berkontribusi pada konsultasi publik tentang Perhutanan Sosial
setelah jatuhnya rezim Suharto. Para investor juga berpartisipasi, lembaga donor dan LSM yang telah
bersuara dalam kelompok kerja dan forum advokasi lainnya untuk memperkuat kerangka hukum,
kebijakan dan praktik Perhutanan Sosial - terutama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal
dalam perancangan dan implementasi dan mencari peningkatan reformasi terkait dengan pengelolaan
hutan, pengakuan lembaga adat dan penguasaan lahan. Sebagai contoh, masyarakat lokal yang berada
pada dataran tinggi telah menjadi pemimpin yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan kehutanan - suara
mereka diperbesar melalui bantuan masyarakat sipil dan akademisi sekutu. Beberapa organisasi
masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atau Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (IPAA) yang mewakili lebih dari 2.300 masyarakat adat di seluruh Indonesia, dimana kedua
organisasi tersebut telah memperjuangkan inisiatif dimaksud sekaligus menjadi suara yang kritis dan agen
perubahan.
Mengenai proses partisipasi, ada beberapa mekanisme yang memungkinkan - setidaknya untuk sementara
- partisipasi pemangku kepentingan yang efektif di seluruh proses implementasi Proyek RBP. Setelah
pemetaan pemangku kepentingan, mekanisme ini ditetapkan selama persiapan STRANAS, serta
pengembangan komprehensif dari SIS-REDD+ dan PK&I dan alat APPS yang menyertainya.

Indonesia telah mengembangkan dan mempromosikan tiga jenis ruang untuk dialog, yaitu: Forum
Pengamat Kehutanan, Dewan Perhutanan Nasional, dan Satuan Tugas Perhutanan Sosial. Masing-masing
akan terus beroperasi selama masa Proyek RBP. Forum Pengamat Hutan adalah pengambilan keputusan
kolaboratif yang diatur dalam pasal 70 UU Kehutanan. Dewan Perhutanan Nasional mengakomodasi
keberadaan lembaga ini.

Selain itu, pada tahun 2016 Satuan Tugas Perhutanan Sosial (Satgas PS) telah dibentuk berdasarkan
Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari KLHK (No. P.14 (2016).
Satgas Perhutanan Sosial adalah entitas multi-pemangku kepentingan dengan anggota dari administrator
provinsi, LSM, akademisi, pemegang lisensi di bawah inisiatif Perhutanan Sosial, jurnalis, peneliti, dll.
Satgas Perhutanan Sosial ada di tingkat provinsi dan dianggap sebagai titik fokus untuk implementasi
Perhutanan Sosial di lapangan, mendaftarkan orang-orang penghubung di lokasi yang dapat bekerja
secara langsung dengan masyarakat lokal, Desa dan masyarakat adat yang menerapkan atau berupaya
untuk mengimplementasikan program Perhutanan sosial. Satgas Perhutanan Sosial memiliki berbagai
peran, termasuk: sosialisasi inisiatif Perhutanan Sosial, memfasilitasi permohonan masyarakat dan desa
untuk lima kategori Manfaat Perhutanan Sosial; mengamati PIAPS (peta indikatif areal Perhutanan Sosial),
pengembangan kapasitas kelembagaan, perluasan dan pemasaran perusahaan-perusahaan Perhutanan
Sosial, memfasilitasi konflik yang terkait dengan penguasaan lahan dan Hutan Adat sesuai dengan undangundang yang ada, dan mengikuti berbagai protokol komunikasi dan pelaporan. Untuk memfasilitasi
partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial, telah dibentuk pula “Kelompok Kerja
Perhutanan Sosial” yang terdiri dari LSM, Pemerintah Daerah, Akademisi, donor, aktor lokal yang berada
pada posisi kunci dan mendorong perubahan (local champions) dan diberdayakan untuk mempercepat
inisiatif, mensosialisasikannya dengan masyarakat, dan membantu dalam proses permohonan untuk
mengakses, menggunakan hak dan mendapatkan pengakuan hak secara formal.
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R&MM8: Platform multi-pemangku kepentingan
● Dalam pengaturan multi-pemangku kepentingan, proyek akan mengevaluasi
kesesuaian dan keefektifan dari tiga forum yang dibahas secara langsung di atas dan
setiap platform pemangku kepentingan lainnya sekaligus menilai, jika diperlukan,
bagaimana struktur, mandat, dan sumber dayanya dapat diadaptasi lebih lanjut untuk
Proyek RBP dan jika berlaku, diperkuat. Setidaknya, peninjauan atas platform KAK
diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi Indonesia dalam tata kelola
tercermin dalam forum tersebut, mencerminkan komitmen Negara terhadap
kesetaraan gender, dan mencakup beragam perwakilan dari semua penerima manfaat
potensial dan pelaksana Kegiatan (perwakilan pemerintah daerah, LSM, masyarakat
lokal, Desa, masyarakat Adat, pemegang kepentingan hak pribadi yang mungkin
terlibat dalam perjanjian kemitraan, dll). Jika ada kesenjangan, atasi atau
pertimbangkan pembentukan badan tambahan khusus proyek yang secara teratur
dapat menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu dan
berkontribusi dalam pelaksanaan proyek, termasuk desain kegiatan baru, langkahlangkah mitigasi, strategi dan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan proyek
hasil dan penghidupan masyarakat Indonesia.
● Lihat juga “Komite Kapasitas dan Pelatihan” yang dibentuk per R&MM7.
Selain itu, anggota dari salah satu dari tiga forum yang dibahas di atas dapat dibagi menjadi atau
digunakan untuk membentuk Kelompok Kerja dan Komite Teknis ad-hoc ketika masalah-masalah utama
membutuhkan pertimbangan dan keahlian tambahan. Anggota kelompok dan komite ini juga dapat
mengundang pakar tambahan untuk berkontribusi sesuai kebutuhan. Kelompok dan komite akan bertahan
sampai masalah yang ditugaskan kepada mereka untuk diskusikan telah selesai. Permasalahan dapat
mencakup Safeguards, GRM, hingga cara terbaik untuk bersosialisasi dan melatih alat pemantauan APPS
SIS-REDD+, dan banyak lagi.
Seperti disebutkan di atas, proyek dibangun berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas
dan konsultasi yang akan berlanjut sepanjang implementasi proyek, termasuk dalam identifikasi,
penilaian, dan pengembangan langkah-langkah manajemen untuk kegiatan proyek yang akan datang.
Keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan yang bermakna, efektif, dan terinformasi akan terus
dilakukan dan akan berupaya membangun dan memelihara hubungan konstruktif dengan pemangku
kepentingan dari waktu ke waktu. Skala dan frekuensi keterlibatan akan mencerminkan sifat kegiatan,
besarnya risiko potensial dan dampak buruk, serta kekhawatiran yang diajukan oleh masyarakat yang
terkena dampak.
Tanpa mengurangi persyaratan pengungkapan dari semua proses PADIATAPA yang diperlukan oleh proyek
RBP, para pemangku kepentingan secara keseluruhan akan memiliki akses terhadap informasi proyek
yang relevan untuk memahami peluang dan risiko terkait proyek yang potensial dan untuk terlibat dalam
rancangan dan implementasi kegiatan proyek. Selain sudah memiliki akses terhadap Peta Indikatif Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Peta Moratorium), antara
lain yang diwajibkan oleh hukum dan sebagaimana dianggap sesuai, informasi berikut akan tersedia untuk
publik:
▪ Rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan ringkasan laporan konsultasi pemangku
kepentingan;
▪ Laporan penapisan sosial dan lingkungan (SESP) dengan dokumentasi proyek;
▪ Draf penilaian sosial dan lingkungan, termasuk setiap draf rencana pengelolaan atas kawasan
hutan tempat mereka bergantung dan/atau telah diberikan hak untuk menggunakan atau
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mengakses, atau yang mana mereka memiliki hak masyarakat Adat (termasuk semua rencana
pengelolaan hutan, kawasan lindung/rencana kawasan konservasi);
▪ Keberadaan GRM nasional dan tingkat proyek yang tertunda serta cara mengaksesnya;
▪ Penilaian sosial dan lingkungan final dan rencana manajemen terkait (ESMF, ESMP dan rencana
manajemen terkait);
▪ Data geospasial per KHP Indonesia; dan
▪ Laporan pemantauan dan verifikasi sosial dan lingkungan apa pun yang diperlukan.
Informasi ini harus diungkapkan secara tepat waktu , di tempat yang mudah diakses, dan dalam bentuk
dan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang terkena dampak dan para pemangku
kepentingan lainnya. Unsur-unsur pengungkapan yang efektif dijelaskan secara singkat di bawah ini:
Pengungkapan yang tepat waktu: informasi tentang potensi dampak sosial dan lingkungan yang
berkaitan dengan proyek dan langkah-langkah mitigasi/manajemen akan diberikan sebelum
pengambilan keputusan bila memungkinkan. Dalam semua kasus, draf dan saringan akhir,
rencana penilaian dan manajemen harus diungkapkan dan dikonsultasikan sebelum pelaksanaan
kegiatan yang dapat menimbulkan potensi dampak sosial dan lingkungan yang buruk.
Informasi yang dapat diakses: Sarana penyebaran yang tepat perlu dipertimbangkan melalui
konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat mencakup unggahan di situs web,
pertemuan publik, dewan atau organisasi lokal, surat kabar, pelaporan televisi dan radio,
selebaran, pajangan lokal, surat langsung.
Bentuk dan bahasa yang sesuai: Informasi harus dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti
dan disesuaikan dengan kelompok pemangku kepentingan sasaran.

R&MM9a: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
● Mengingat sifat dari keluaran dan kegiatan yang diusulkan serta kemungkinan
mitra, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan utama, dan berdasarkan
temuan ESMF ini, pengalaman REDD+ di masa lalu, dan Laporan ESIA: akan
dikembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang berlaku secara
umum. Garis besar indikatif untuk rencana ini terdapat pada Lampiran 9 pada
ESMF ini.
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R&MM9b: Kelompok Kerja Transparansi
● Mengingat komitmen Indonesia terhadap transparansi dan nilai intrinsiknya bagi
keberhasilan pemrograman REDD+ dan proyek RBP itu sendiri, direkomendasikan
agar Kelompok Kerja Transparansi multi-pemangku kepentingan dibentuk untuk
melaksanakan tiga tugas berikut:
(a) mengidentifikasi informasi apa yang paling relevan untuk memastikan
implementasi RBP yang efektif dan akuntabel serta akses yang adil terhadap
manfaatnya, (dan yang relevan, program REDD+ yang lebih besar) (misalnya: tujuh
informasi yang tercantum langsung di atas, Dokumen Proyek (PRODOC), strategi
nasional REDD+ dan rencana aksi, perjanjian kemitraan Perhutanan Sosial, lisensi
dan izin yang dikeluarkan, penetapan batas Kawasan Hutan Negara per Keputusan
Mahkamah Konstitusi MK 45/2011, dan pemberitahuan revisi peta indikatif yang
direncanakan;
(b) menilai apakah informasi tersebut tersedia atau tidak, dengan cara yang
mudah diakses bagi publik (melalui tautan daring, kantor pemerintah tertentu,
melalui permintaan tertulis per prosedur sederhana, kebijaksanaan dari mereka
yang memegang informasi untuk memberikannya (kerangka waktu), akses bagi
mereka yang tidak memiliki internet dll.); dan
(c) membuat rekomendasi kepada Dewan Proyek dalam enam bulan pertama
dimulainya RBP, dan setiap enam bulan sesudahnya, untuk meningkatkan akses
(akan dipertimbangkan oleh Dewan Proyek dan menggunakan kompetensi kolektif
mereka untuk melakukan perubahan).
Kelompok Kerja ini akan bekerja dengan mereka yang terlibat dalam Strategi
Komunikasi proyek (R&MM 12) untuk menghindari duplikasi upaya dan untuk
memprioritaskan kesadaran publik tentang informasi apa yang tersedia dan
bagaimana mengaksesnya.
Untuk lebih memudahkan akses publik ke informasi, SIS-REDD+ juga telah membentuk basis data untuk
mengelola data dan informasi tentang implementasi Safeguards dan menciptakan platform web untuk
menyampaikan dan menampilkan informasi tentang implementasi Safeguards. Sumber daya daring SIS
REDD+ terbuka untuk umum, namun, saat ini, hanya beberapa informasi yang tersedia untuk publik yang
mengakses halaman web, sementara informasi lainnya memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sebagai
pemrakarsa proyek (mis. Pihak Pelaksana atau Penanggung Jawab). Sebagai contoh, setiap anggota
masyarakat dapat mengakses halaman web dan melihat informasi umum tentang ke tujuh Safeguards
serta apakah kegiatan di bawah proyek-proyek yang tercantum hingga saat ini telah atau belum mematuhi
Safeguards tertentu. Sebagai pemrakarsa proyek terdaftar (dan arsitek SIS-REDD+ bekerja keras untuk
meningkatkan pendaftaran), individu dan entitas tersebut akan mengakses data yang lebih besar pada
setiap proyek serta informasi yang diperlukan untuk berkontribusi pada pemantauan sosial dan lingkungan
proyek (yaitu alat APPS, PK&I). Sebagaimana sistem SIS-REDD+ terus berkembang dan diterapkan secara
formal (tidak digunakan untuk menghasilkan Ringkasan Informasi 2017), diharapkan bahwa sistem dan
informasi daring tidak hanya lebih banyak, tetapi juga lebih mudah diakses oleh mereka yang belum
menjadi pemrakarsa proyek.
Tentunya, dengan mengumpulkan lebih banyak data, situs web pada akhirnya mungkin dapat memberikan
informasi dalam berbagai format, termasuk dalam bentuk lebih banyak peta, baik nasional dan provinsi,
grafik, dan berita terkait dan melalui koneksi dengan database lain yang ada yang digunakan oleh
berbagai kantor pemerintah sebagai serta dalam masyarakat sipil dan sektor swasta. Sebagai contoh,
karena sudah ada beberapa basis data dan sistem informasi kehutanan, Divisi REDD+ di KLHK juga
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mempertimbangkan kemungkinan untuk menghubungkan platform web SIS-REDD+ dengan instrumen
kehutanan lainnya yang memiliki elemen Safeguards yang relevan dengan REDD+. Sebagai kerangka kerja
sistematis dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi, SIS-REDD+ memiliki potensi untuk membantu
kerangka kerja lain, seperti FLEGT dan Sistem Informasi Administrasi Hasil Hutan (SI-PUHH), dalam
mengumpulkan data dan dokumen. Selain dari platform web sebagai titik utama akses untuk informasi
tentang REDD+ Safeguards, di tempat-tempat tanpa akses internet yang dapat diandalkan, aktor-aktor
pemerintah Kabupaten/Provinsi (PSIS atau PSIS Kab/Prov) juga dapat menggunakan saluran komunikasi
lain untuk menjangkau publik, seperti publikasi rutin atau pengumuman di kantor pemerintah setempat,
tempat ibadah, pusat akademik, dll.
Indonesia juga sedang dalam proses menyelesaikan pelaksanaan kebijakan Satu Peta. Dengan keputusan
tersebut, kebijakan ini memberikan mandat kepada Badan Informasi Geospasial untuk bekerja dengan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan memimpin dalam
mengembangkan peta referensi tunggal dan mendefinisikan "keterbukaan" dalam hukum karena
"pembentukan GI dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan menyediakan akses yang
mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan GI.” Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuat peta skala
1: 50.000 tunggal yang dapat berfungsi sebagai referensi geospasial standar, berdasarkan pada standar
tunggal, basis data tunggal, dan geoportal tunggal. Penggunaan satu peta yang dapat diakses oleh
berbagai kementerian, pemerintah daerah dan kabupaten, dan aktor-aktor lainnya akan membantu
meningkatkan transparansi dan pembagian serta perbandingan informasi di antara banyak pengguna.

7.2 Masyarakat Adat dan Kolektif lainnya
Inti dari kesuksesan proyek ini adalah partisipasi sukarela dari para pemangku kepentingan - termasuk
masyarakat Adat dan Desa lainnya dan masyarakat lokal (kolektif lain) yang bergantung pada sumber
daya hutan dan merupakan pusat keberhasilan manajemen mereka. (Mengingat sifat yang luas dan
inklusif dari istilah “masyarakat lokal”).
Perjanjian dengan masyarakat Adat harus dicapai secara bebas dan didahului dengan informasi oleh
perwakilan dan lembaga pemerintahan yang ditunjuk oleh masyarakat Adat yang terkena dampak, dan
menghormati norma, nilai, dan adat istiadat pengambilan keputusan dari masyarakat yang terkena
dampak itu sendiri. Masyarakat adat dan masyarakat komunal lainnya harus menjadi mitra dan penerima
manfaat dari kegiatan proyek. Proyek mengakui bahwa masyarakat Adat dan masyarakat komunal lainnya
memiliki keahlian yang relevan dengan keluaran dan kegiatan proyek, dan mereka memiliki pengetahuan
dan praktik tradisional yang dapat berkontribusi pada keberhasilan proyek. Peningkatan penghidupan,
akses yang adil terhadap manfaat inisiatif perubahan iklim, pencegahan dan penyelesaian konflik di
dalam wilayah mereka dan pengurangan kemiskinan dalam populasi ini merupakan tujuan nasional
sebagaimana ditunjukkan dalam Strategi Nasional.
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R&MM10: Masyarakat Adat dan Masyarakat Komunal Lain dalam badan pembuat
keputusan dan penasihat (baca bersama dengan R&MM11)
● Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, partisipasi masyarakat Adat dan masyarakat
lainnya yang bermakna dan efektif dalam tata kelola, desain, implementasi, dan
pengambilan keputusan proyek dipahami sebagai hal yang diinginkan (yaitu Dewan
Proyek, sebagaimana diperlukan, forum pengambilan keputusan lokal, jika ada.)
Berdasarkan pendekatan yang diambil untuk pengembangan Strategi Nasional, AP,
SIS-REDD+, dan PK&I dan alat APPS, perwakilan Masyarakat Adat dan kolektif lainnya*
akan berada di badan pengambilan keputusan dan penasihat Proyek, termasuk
kelompok kerja ad hoc dan komite teknis. Perwakilan [dari masyarakat] ini akan
menjadi orang-orang yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat yang dimaksud dan
mewakili sejauh mungkin, perbedaan wilayah dan identitas budaya di antara mereka.
Sejauh dukungan praktis, keuangan dan teknis akan diberikan kepada perwakilan
untuk meningkatkan akses mereka terhadap peluang proyek, meningkatkan kapasitas
mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan di bilamana berlaku, melaksanakan
tanggung jawab masing-masing untuk menyebarluaskan informasi kepada
konstituensi mereka dan membawa informasi kembali ke pemerintahan pusat dan
badan penasihat.
Masyarakat lokal, Desa, dan Masyarakat Adat dimaksudkan untuk menjadi penerima manfaat utama dari
inisiatif Perhutanan Sosial dengan niat untuk memastikan bahwa hak yang diberikan dan diakui
dimaksudkan untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan
mata pencaharian mereka, mengurangi kemiskinan, dan berkontribusi secara efektif pada tujuan REDD+
nasional dari manajemen hutan lestari melalui pengurangan deforestasi dan degradasi. Dalam konteks
inisiatif Perhutanan Sosial, inisiatif yang berhasil dan berbasis hak berarti bergantung pada peta indikatif
yang tersedia untuk perizinan, lisensi dan perjanjian kemitraan hutan, partisipasi sukarela dari berbagai
kolektif ini merupakan sebuah mekanisme untuk mengakui Masyarakat Adat dan tanah mereka dan
menghindari bahaya bagi hak-hak Adat, dan kapasitas yang diperlukan dan kegiatan proyek untuk
memastikan bahwa kolektif ini dapat sepenuhnya mengakses manfaat yang dimaksudkan oleh proyek
serta mekanisme pengaduan yang diperlukan untuk memperbaiki dampak yang buruk, dan pemantauan
partisipatif yang sistematis terhadap dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan pembuat
keputusan yang dapat memodifikasi proyek secara waktu nyata untuk tidak hanya menghindari bahaya
tetapi juga untuk mengambil keuntungan dari peluang untuk memperbesar hasil positif yang diinginkan
proyek.
Sebagaimana dinyatakan dengan tepat dalam ESA yang menjadi bagian dari dokumen, [bahwa]:
Inisiatif Perhutanan Sosial merupakan dan terus menjadi program unggulan yang mewakili perubahan
mendasar dalam bagaimana pengelolaan hutan dipahami di Indonesia dan tempat lain di belahan bumi.
Inisiatif ini mengakui peran yang sangat diperlukan dan penting yang dijalankan oleh masyarakat adat,
masyarakat desa, dan masyarakat lainnya yang bergantung pada hutan dalam konservasi, perlindungan,
dan pembangunan berkelanjutan hutan dunia. ... Inisiatif ini memiliki permulaan yang lambat ... [itu]
diperbaharui dengan seruan untuk meningkatkan hutan di bawah pengelolaan berbasis masyarakat
menjadi 12,7 juta hektar antara tahun 2015 dan 2019 ... [P]emerintah sejak saat itu berupaya mengatasi
sejumlah "mata rantai yang lebih lemah" dalam inisiatif tersebut "termasuk" mengadopsi KHP baru untuk
menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tanah Adat."
Tentunya, Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dan advokasi masyarakat sipil, mengakui bahwa
masih banyak yang harus dilakukan tidak hanya untuk memenuhi target kuantitatif dari inisiatif tersebut,
tetapi juga kualitatif. Keberhasilan inisiatif perlu diukur tidak hanya dalam hal berapa banyak hutan yang
dicakup oleh sertifikat Adat, atau izin, lisensi, dan perjanjian kemitraan dengan masyarakat lokal dan
Desa, tetapi dalam demonstrasi yang terukur bahwa hak dan mata penghidupan populasi lokal ini telah
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ditingkatkan dan integritas dan kesehatan hutan di bawah perawatan mereka telah dipertahankan atau
ditingkatkan.Inilah sebabnya mengapa penguatan inisiatif Perhutanan Sosial telah diidentifikasi sebagai
landasan untuk proyek RBP.
Berdasarkan pelajaran yang diperoleh sejauh ini, kotak teks berikut mencakup sejumlah R&MM untuk
mengatasi kekurangan dan tantangan yang muncul sambil terus memajukan komitmen Negara untuk
[mengelola] hutan dengan [partisipasi] masyarakat lokal, Desa, dan Masyarakat Adat.
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R&MM11: Masyarakat Adat dan kolektif lainnya
● Mengingat sifat dari keluaran dan kegiatan yang diusulkan dan kemungkinan mitra, penerima
manfaat, dan pemangku kepentingan utama; dan berdasarkan temuan ESMF ini, pengalaman REDD+
di masa lalu, dan Laporan ESIA: Akan dikembangkan Rencana Masyarakat Adat yang berlaku secara
umum. Garis besar indikatif untuk rencana ini dapat ditemukan di Lampiran 7 pada ESMF ini
● Ada mekanisme dan proses untuk memastikan bahwa lisensi, izin, dan Perjanjian Kemitraan yang
telah difinalisasi, penetapan kategorisasi hutan, perubahan batas wilayah Hutan Negara dan peta
indikatif, sertifikasi hutan Adat, dan pengembangan rencana pengelolaan penggunaan lahan tidak
akan menghasilkan akuisisi, pembatasan atau mengurangi hak dan kepentingan, tanah, sumber daya,
wilayah (baik yang sudah diberikan alas hak secara formal atau hanya diklaim) dan penghidupan
tradisional masyarakat Adat yang bersangkutan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA) dan kompensasi yang adil, maka ini berarti, setidaknya:
(i) Harus ada proses uji tuntas yang ditetapkan yang akan diselesaikan dan didokumentasikan
(termasuk penapisan untuk masyarakat Adat di kawasan hutan (diakui atau tidak) dan
melakukan studi penguasaan lahan) untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik
dan tumpang tindih dengan hak tanah Adat, sebelum penerbitan lisensi dan izin Perhutanan
Sosial dikeluarkan dan Perjanjian Kemitraan dikonfirmasi (membangun dan memperkuat
proses yang dimulai dengan memasukkan permohonan yang diinisiasi di bawah Peraturan
MenteriLHK 83 atau Peraturan MenLHK 21, atau permintaan untuk penyelesaian konflik
berdasarkan Peraturan Presiden No. 88);
(ii) Revisi masing-masing peta indikatif (Perhutanan Sosial dan peta Moratorium) dilakukan
dengan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dan dengan cara yang
menghormati dan tidak merugikan tanah Adat (yang diakui dan diklaim (sertifikat yang
tertunda). Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan percepatan yang transparan dan
partisipatif dalam pengembangan peta indikatif hutan Adat yang dimulai oleh Direktorat
Penanganan Pengaduan, Tenurial dan Masyarakat Adat di bawah Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, termasuk rekonsiliasi peta indikatif dengan
pemetaan yang sudah dilakukan oleh LSM, seperti AMAN, dan masyarakat, dan mekanisme
untuk memastikan bahwa hutan Adat tercermin dalam data/peta spasial lokal untuk
menghindari konflik dan memfasilitasi verifikasi Perhutanan Sosial.
(iii) Bilamana berlaku, ada bukti tertulis tentang pembagian manfaat yang adil dan
kompensasi yang pantas kepada Masyarakat adat untuk pembatasan.
(iv) Semua lisensi, izin, dan Perjanjian Kemitraan akan (a) secara jelas mengklarifikasi hakhak hukum dan tanggung jawab masing-masing dari masyarakat lokal, Desa dan masyarakat
Adat yang bersangkutan; (b) secara jelas memberikan daftar batasan pada penggunaan atau
hak akses komunitas dan desa mereka; dan (c) berisi ketentuan standar yang menegaskan
bahwa lisensi, izin atau perjanjian tidak merupakan pengabaian atau mengurangi hak-hak
masyarakat atau Desa untuk terus mengejar klaim atas hak Adat penuh (format contoh untuk
instrumen ini mungkin memerlukan revisi formal); dan
(v) Semua rencana pengelolaan hutan lokal di dalam atau yang dapat memengaruhi hutan
Adat (baik yang diakui atau baru diklaim) akan dikembangkan bersama dengan masyarakat
tersebut, dengan menghormati prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang
ditetapkan, dan diselesaikan hanya dengan PADIATAPA mereka.
Berlanjut…
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R&MM11: Masyarakat Adat dan kolektif lainnya lanjutan
…
● (vi) Mengingat hak asasi masyarakat Adat untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola
sumber daya di dalam wilayah tradisional mereka, setiap kategorisasi hutan yang akan
dikaitkan dengan tanah Adat pada saat sertifikasi harus memiliki PADIATAPA dari masyarakat
Adat dan disertai dengan deskripsi tentang bagaimana mereka dapat mengajukan petisi untuk
perubahannya (yaitu dalam konteks tinjauan perencanaan tata ruang setiap lima (5) tahun.
● (vii) Lihat rekomendasi R&MM13 terkait dengan Peraturan Presiden No. 88 (bagian 7.4 di
bawah)
● Konsultasi proyek RBP dan Protokol Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA) akan dikembangkan (sebaiknya berasal dari protokol PADIATAPA REDD+) melalui proses
multi-pemangku kepentingan yang konsisten dengan persyaratan KLHS UNDP dan karenanya, Hukum
yang Berlaku. Misalnya, konsisten dengan SES UNDP, Standar 6, persyaratan 9, konsultasi dengan
itikad baik dan proses PADIATAPA akan dimulai untuk “segala hal yang dapat memengaruhi hak dan
kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah (baik yang disertifikasi ataupun tidak tersertifikasi untuk
orang yang bersangkutan) dan penghidupan tradisional” dari masyarakat Adat yang bersangkutan.
(i) Hal ini akan menjelaskan kegiatan proyek yang TIDAK DAPAT dilakukan tanpa konsultasi
dengan itikad baik dan/atau PADIATAPA. Kegiatan spesifik harus dicantumkan, serta
pernyataan yang jelas tentang penyelarasan Protokol dengan KLHS UNDP, Standar 6
persyaratan 9 untuk memandu penerapan kegiatan di masa mendatang yang tidak terdaftar,
yang mungkin muncul).
(ii) Mengingat kewajiban pelaporan Proyek (dan UNDP) dibandingkan dengan [kewajiban dari]
GCF, Protokol akan menetapkan metode untuk melacak dan melaporkan semua konsultasi
dan keterlibatan PADIATAPA dan perjanjian yang dicapai, dan jika diperlukan, akan disertai
dengan dokumentasi pendukung untuk membuktikan bahwa keterlibatan tersebut serta
perjanjian telah dilakukan sesuai dengan SES UNDP. Hal ini akan membutuhkan koordinasi
(termasuk pencatatan) di antara KLHK, UNDP dan aktor-aktor lain yang terlibat (mungkin,
pemerintah daerah, KPH, aktor swasta yang terlibat dalam perjanjian kemitraan, dll.).
(iii) Bilamana kesepakatan dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat
timbul untuk melaksanakan kegiatan proyek tertentu yang memerlukan konsultasi dan/atau
PADIATAPA, pihak ketiga tersebut, bahkan jika bukan aktor pemerintah, akan menghormati
protokol yang dirujuk di atas dan setiap saat, masih akan diakui bahwa hal ini merupakan
tugas dan kewajiban Negara untuk mendapatkan konsultasi dan persetujuan masyarakat Adat
dan tugas ini tidak sepenuhnya dapat didelegasikan. Keterlibatan yang berkelanjutan dari
Negara akan diperlukan - baik dalam hal pengawasan sebagai penanggung jawab tugas,
pemantauan kepatuhan dan sehubungan dengan penyediaan dukungan teknis dan keuangan
yang memadai bagi mereka yang diharapkan untuk melaksanakan konsultasi dan menyetujui
tanggung jawab. (Lihat juga R&MM12 di bawah).
● Penghormatan terhadap hak-hak adat dapat ditingkatkan jika proses permohonan dan verifikasi
untuk pengakuan hutan Adat berdasarkan Peraturan MenteriKLH No. 21 (lihat lampiran) mensyaratkan
beberapa validasi bahwa perwakilan komunitas yang menandatangani materi permohonan merupakan
perwakilan terpilih (ditentukan berdasarkan deskripsi struktur tata kelola masyarakat dan metode
pengambilan keputusan masyarakat [yang disampaikan] dalam permohonan)
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R&MM11: Masyarakat Adat dan kolektif lainnya lanjutan
…
● Peraturan perundang-undangan dan proses untuk pengakuan peraturan di tingkat daerah (Perda)
tentang masyarakat adat dan pemberian hak hutan Adat akan ditinjau baik sebelum proyek atau dalam
enam bulan pertama proyek oleh tim pakar nasional dan internasional tentang hak masyarakat Adat
(dipilih oleh badan multi-pemangku kepentingan) untuk tidak hanya menentukan konsistensi mereka
dengan Hukum yang Berlaku dan kapasitas masing-masing untuk memenuhi target dan sasaran
Perhutanan Sosial serta tugas dan kewajiban Negara, tetapi juga untuk mengeluarkan temuan dan
rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan menjadi subjek ketentuan baru untuk kegiatan proyek untuk
pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Dewan Proyek.
● Perekrutan dan pelatihan dilakukan untuk memastikan bahwa PMU yang bertanggungjawab, Pelaksana
Kegiatan seperti KPH, dan staf GRM/FGRM memahami hak-hak masyarakat lokal, Desa dan masyarakat
Adat berdasarkan Hukum yang Berlaku dan memiliki kapasitas dan instruksi untuk menghormati prioritas
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dari masyarakat dan Desa tersebut dalam pelaksanaan
proyek (yaitu proses permohonan dan rencana pengelolaan hutan).
● Kegiatan dan mekanisme proyek baru harus dirancang untuk menekankan tidak hanya memenuhi target
penerbitan hak, izin, lisensi, dan Perjanjian Kemitraan, tetapi juga untuk mengamankan penghidupan
yang lebih baik, mengurangi kemiskinan dan menyelesaikan konflik, perlunya masyarakat lokal, desa,
dan masyarakat Adat untuk memiliki kapasitas (melalui pelatihan serta dukungan teknis dan ekonomi)
untuk (a) menerapkan pengaturan yang tersedia di bawah inisiatif Perhutanan Sosial, (b) menyampaikan
selama negosiasi dan proses permohonan, dan pengembangan Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana
Kerja Tahunan dan rencana Kerja Bisnis: harapan mereka dalam hal penghidupan, kebutuhan budaya
dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kawasan hutan yang bersangkutan, (c) memenuhi tugas
dan kewajiban mereka di bawah inisiatif, dan (d) memanfaatkan hak yang baru diperoleh atau diakui
untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan penghidupan masyarakat atau desa.
● Akan dibuat prosedur untuk memastikan bahwa Masyarakat lokal, Desa dan masyarakat Adat akan
memiliki partisipasi langsung - bilamana berlaku, kepemimpinan - dalam kegiatan pemantauan yang
terkait dengan penilaian dampak sosial dan lingkungan di dalam kawasan hutan dengan hak, lisensi, izin
atau Perjanjian Kemitraan mereka.

7.3 Informasi, keterbukaan dan transparansi
Kemenkeu, dengan dukungan teknis KLHK dan bantuan UNDP dan PMU, akan mengembangkan dan merilis
pembaruan tentang proyek secara teratur untuk memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan yang tertarik dengan status proyek. Pembaruan dapat dilakukan melalui berbagai media,
mis. cetak, radio, media sosial atau laporan formal. Nomor telepon yang dipublikasikan akan
dipertahankan sepanjang proyek untuk melayani sebagai titik kontak untuk pertanyaan, masalah, dan
informasi tentang cara menyampaikan komplain dan/atau pengaduan. Semua materi yang tersedia untuk
umum akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan sejauh memungkinkan, bahasa lokal (terutama jika
materi mungkin memiliki efek spesifik pada wilayah atau populasi tertentu).
Secara khusus, tim Proyek RBP akan menggunakan sejumlah mekanisme yang terbukti berhasil selama
pelaksanaan inisiatif Perhutanan Sosial serta komponen dan kegiatan penguatan KPH. Hal tersebut
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termasuk, antara lain: 1) informasi yang disajikan di halaman web KLHK, SIS-REDD+ dan Program UNREDD secara global; 2) persiapan catatan informatif acara dan buletin bulanan yang didistribusikan
melalui halaman web atau melalui email; 3) promosi acara dan penyebaran informasi melalui jaringan
media sosial (Facebook, Twitter dan YouTube); 4) pembuatan pamflet dan pamflet tanya jawab lainnya;
5) presentasi kepada masyarakat di berbagai wilayah yang menjadi perhatian staf proyek; dan 6)
lokakarya untuk penyebaran, pengumpulan informasi dan pelatihan.
Target audiens untuk mekanisme ini termasuk lembaga atau organisasi nasional dan daerah yang terkait
dengan REDD-plus, organisasi internasional dan aktor dari negara-negara yang terkait dengan
implementasi REDD-plus, komunitas, masyarakat [yang berasal dari berbagai] bangsa, asosiasi dan
perwakilan lokal.
Mekanisme penyebaran ini akan memungkinkan untuk berbagi informasi dan juga memungkinkan
pembentukan ruang interaktif untuk menerima komentar, saran dan kontribusi, serta mengklarifikasi
keraguan atau pertanyaan. Sebagaimana dicatat dalam R&MM12, proyek akan mengembangkan Strategi
Komunikasi untuk mengoordinasikan komunikasi yang diperlukan dengan para pemangku kepentingan.
Strategi Komunikasi akan dihubungkan dengan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan proyek dan
Rencana Masyarakat Adat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua rancangan dan penilaian sosial dan lingkungan serta rencana
manajemen final akan diungkapkan secara tepat waktu, dapat diakses, memungkinkan dialog dan
konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan mengenai potensi dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan yang direncanakan.
R&MM12: Strategi Komunikasi
● Proyek akan mengembangkan Strategi Komunikasi. Hal ini bisa berupa strategi
terpisah atau strategi yang dibagikan dan dikembangkan bersama dengan Mitra
Pelaksana dan dapat membangun dan menyesuaikan Strategi Komunikasi REDD+
yang sudah ada, jika diperlukan. Kelompok multi-pemangku kepentingan akan
mempertimbangkan kebutuhan komunikasi proyek dan mengembangkan konsep
strategi untuk disetujui oleh Dewan Proyek.
● Karena efektivitas sebagian besar perwakilan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam pengambilan keputusan dan badan penasihat, kelompok kerja
dan komite bergantung pada kapasitas mereka untuk menyampaikan informasi ke
dan dari konstituen mereka, Strategi Komunikasi harus mencakup mekanisme untuk
membantu perwakilan ini dalam budaya yang sesuai. cara untuk berbagi informasi
(yaitu pembuatan notulen, ringkasan pertemuan, dan pamflet atau audio ramah
pengguna lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka; termasuk
penggunaan jaringan komunikasi yang digunakan oleh para konstituennya
(facebook, whatsapp, poster di sekolah, gereja, dll) .
● Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Transparansi sesuai kebutuhan (R&MM9b).

7.4

Mekanisme penanganan pengaduan tingkat proyek

Berdasarkan SES UNDP, proyek yang Berisiko Sedang hingga Tinggi membutuhkan ketersediaan
mekanisme penanganan pengaduan tingkat proyek (GRM). Bilamana diperlukan, UNDP dan Kemenkeu
akan memperkuat kapasitas Mitra Pelaksana untuk menangani pengaduan terkait proyek. Selain itu, SRM
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dan SECU UNDP akan tersedia bagi para pemangku kepentingan proyek sebagai sarana tambahan untuk
mengatasi masalah yang belum diselesaikan melalui prosedur manajemen proyek standar.
Selama desain dan implementasi proyek apa pun, seseorang atau sekelompok orang dapat merasakan
atau mengalami potensi bahaya, secara langsung ataupun tidak langsung karena kegiatan proyek.
Pengaduan yang mungkin timbul dapat terkait dengan masalah sosial seperti kriteria kelayakan dan hak,
gangguan layanan, konflik kepemilikan lahan, hilangnya penghidupan sementara atau permanen, dampak
keseluruhan terhadap hak asasi manusia, dan masalah sosial dan budaya lainnya. Pengaduan juga
mungkin terkait dengan kerusakan lingkungan, kehancuran dan polusi yang dapat mempengaruhi
pemangku kepentingan yang tinggal di dalam dan sekitar area proyek.
Jika situasi seperti itu muncul, harus ada mekanisme di mana pihak-pihak yang terkena dampak dapat
menyelesaikan masalah tersebut dengan personil proyek dengan cara yang efisien, tidak bias, transparan,
tepat waktu dan hemat biaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, GRM diperlukan untuk proyek ini.
Saat ini, belum ada GRM tingkat proyek yang ditetapkan, tetapi sementara sedang dibuat oleh multipemangku kepentingan dengan proses yang transparan dan partisipatif, para pemangku kepentingan yang
berpotensi terkena dampak memiliki akses ke FGRM nasional yang didirikan pada 2017 untuk mengatasi
pencemaran atau kerusakan lingkungan serta perusakan hutan, serta hal-hal terkait.10 (Mekanisme ini
didirikan karena mekanisme sebelumnya yang ada sejak 2009). 11 Para pemangku kepentingan juga
memiliki akses terhadap mekanisme tambahan (dirujuk pada mekanisme sebelumnya) yang terkait secara
spesifik dengan konflik penguasaan lahan. Mereka juga memiliki mekanisme yang dibentuk oleh Peraturan
Presiden untuk secara khusus menangani konflik penguasaan lahan - terutama berlaku untuk komponen
Inisiatif Perhutanan Sosial dari Proyek RBP 12 . Masing-masing mekanisme ini merupakan tambahan
terhadap akses pemangku kepentingan ke proses pengaduan SRM dan SECU UNDP, dan tidak satu pun dari
mekanisme ini yang menghalangi pemangku kepentingan menggunakan mekanisme pengaduan lainnya,
seperti yang tersedia di dalam negeri (seperti mekanisme arbitrasi atau mediasi, mengajukan pengaduan
ke pengadilan nasional), atau jika berlaku, mekanisme pengaduan internasional, seperti yang tersedia di
PBB).
Mekanisme-mekanisme ini dijelaskan di bawah ini karena mekanisme dimaksud perlu untuk dipelajari
efektivitasnya dalam rangka menginformasikan pembentukan GRM tingkat proyek.
▪ FGRM Nasional
Meskipun sudah menerima pengaduan, mekanisme FRGM nasional hadir secara daring pada tahun 2017
(lihat http://pengaduan.menlhk.go.id). Kemudian, Peraturan Menteri LHK P.22 (Pengesahan 2017
menggantikan versi sebelumnya dari undang-undang tahun 2010) secara tegas mengatur pembentukan
mekanisme pengaduan yang diawasi oleh KLHK. Peraturan tersebut mengatakan bahwa “untuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan hutan, setiap orang memiliki hak dan peran untuk
melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan
hutan”. Peraturan tersebut mendefinisikan "pencemaran lingkungan", "perusakan hutan" dan "kerusakan
lingkungan" semuanya dalam hal yang melacak kerusakan dari tindakan manusia. (Pasal 1) Peraturan
tersebut berkomitmen untuk menetapkan mekanisme yang “cepat”, “sederhana”, “akuntabel”,
“partisipatif” dan “transparan” (Pasal 4). Lebih khusus lagi, pengaduan yang dicakup oleh peraturan
terdiri dari (Pasal 5):
a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

10 Lihat Peraturan Menteri KLHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1 (Maret 2017) tentang Prosedur untuk
Penanganan Pengaduan atas Polusi dan/atau Kerusakan Lingkungan dan/atau Kerusakan Hutan.
11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2010 tentang Prosedur untuk Penanganan
Pengaduan akibat Dugaan Polusi dan/atau Kerusakan Lingkungan.
12 Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan
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b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. perusakan hutan;
d. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. pembalakan liar;
f.

pembakaran hutan dan lahan;

g. perambahan kawasan hutan;
h. perburuan, peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
i.

konflik tenurial [di] kawasan hutan;

j.

pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau

k. usaha dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa beberapa aktor akan bertanggung jawab untuk menerima dan
mengelola pengaduan termasuk: “a. Kementerian; b. Lembaga lingkungan dan/atau kehutanan di tingkat
provinsi; c. Lembaga lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota; dan d. Kesatuan Pengelolaan Hutan. "
(Pasal 6).
FGRM nasional memiliki perhatian langsung terhadap kerusakan lingkungan, tetapi ini secara tidak
langsung akan mengatasi bahaya sosial yang diakibatkan oleh kerusakan, degradasi, dan kehancuran
lingkungan dan yang timbul dari konflik tenurial dan penguasaan pengetahuan tradisional. Konflik
tenurial, sesuai peraturan, diteruskan ke “Instansi Penanggung jawab meneruskan pengaduan ke tim
pengelolaan konflik tenurial kawasan hutan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
pengaduan dinyatakan lengkap” (Pasal. 14). Sepertinya, hal ini merupakan referensi ke otoritas Tim
Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Tim Pelaksana PPTKH, dan
Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH). Masingmasing ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di
Kawasan Hutan (lihat di bawah) dan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan pedoman dan prosedur
yang digariskan oleh peraturan tersebut.
Peraturan tersebut menetapkan yurisdiksi pengaduan dari masing-masing entitas ini. Beberapa yurisdiksi
tumpang tindih dan kompetensi mungkin timbul karena entitas yang lebih rendah "tidak dikelola sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan." (Pasal 7) Misalnya, jika "Lembaga Penanggung Jawab tidak
mengelola pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan dinyatakan selesai,
pengadu dapat mengirimkan pengaduan tersebut ke Badan Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi.”
Direktur Jenderal membentuk Sekretariat Pengaduan di KLHK untuk mengimplementasikan mekanisme
yang ditetapkan oleh peraturan ini, sementara masing-masing entitas lain yang disebutkan dalam
kementerian lain atau tingkat provinsi dan daerah membentuk “Pos Pengaduan” (Pasal 8). Sesuai
peraturan, sistem FGRM nasional sangat mudah diakses, dengan pengaduan diajukan dalam banyak cara
seperti permohonan formal secara tertulis, email, media sosial, panggilan telepon, secara langsung, dll.
(Pasal 10). Elemen-elemen dari komplain yang lengkap (persyaratan substansi) disediakan dalam
peraturan (identitas pelapor, jenis/sumber bahaya, dampak yang dirasakan, hasil yang harapkan, dll.).
(Pasal 10). Jika individu, entitas, atau kelompok yang mengajukan pengaduan mengalami kesulitan dalam
mengirimkannya (misalnya, jika tidak dapat menulis), Petugas [penerima] Pengaduan harus membantu
pengadu. (Pasal 12 (2)) Ada sistem pelacakan karena pengadu diberikan nomor register pengaduan. (Pasal
13 (3)).
Suatu proses peninjauan pengaduan dilakukan untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut ada di
lembaga yang tepat jika tidak, maka diteruskan ke Pihak yang Bertanggung Jawab dengan otoritas yang
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sesuai untuk menyelesaikan pengaduan. (Pasal 17-18). Proses "verifikasi" kemudian dimulai ketika
dokumen dikonfirmasi, diminta, dan kadang-kadang kunjungan lapangan dilakukan, setelah itu "laporan
hasil" disusun. Jika inspeksi lapangan lain diperlukan, maka hasilnya "ditetapkan dalam Berita Acara
Verifikasi Pengaduan" (Pasal 19-20). Peneliti yang memenuhi syarat untuk setiap Pihak yang Bertanggung
jawab bertanggung jawab atas Verifikasi, sebagaimana disebutkan dalam peraturan (Pasal 21), dan sesuai
dengan prosedur yang diatur dalam peraturan (Pasal 22-24). Peraturan tersebut mencantumkan tindakan
yang dapat direkomendasikan jika pelanggaran terjadi, termasuk penegakan hukum pidana, sanksi
administratif, penyelesaian di luar pengadilan antara para pihak, dll. (Pasal 24)
Setiap Badan Penanggung Jawab harus mengembangkan "sistem informasi pengaduan" (Pasal 27) untuk
memastikan bahwa Pengadu memiliki akses terhadap status pengaduan mereka, termasuk "a.
perkembangan atau status manajemen pengaduan; b. laporan pengaduan; dan c. menindaklanjuti hasil
pengaduan." "Untuk melindungi pengadu, Badan Penanggung jawab harus menjaga kerahasiaan informasi
yang terkait dengan pengadu." (Pasal 28). Pengelolaan Pengaduan akan dilakukan dalam waktu 30 hari
sejak diterimanya Pengaduan. (Pasal 26).
FGRM nasional yang diselenggarakan oleh KLHK ini selanjutnya dibuat efektif oleh situs web FGRM
nasional yang tersedia di http://pengaduan.menlhk.go.id/ . Halaman web telah diakses oleh lebih dari
63.000 orang. Calon pengadu dapat mengunduh formulir pengaduan dan mengirimkannya di tempat yang
sama dan publik dapat melihat jumlah pengaduan yang diterima dan diselesaikan pada tahun tertentu
sejak pencatatan dimulai pada 2017. Jenis pengaduan juga dikategorikan.
▪ GRM Penguasaan Tanah
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 88, sebagaimana disebutkan di atas, ada juga mekanisme khusus
untuk mengatasi konflik penguasaan tanah (“GRM Penguasaan Tanah”). Pengaduan dapat diajukan oleh
berbagai pihak (termasuk “individu, institusi, lembaga sosial/keagamaan, [atau] masyarakat Adat [diakui
demikian oleh peraturan daerah dan dengan penguasaan atas tanah] yang memegang kendali atas dan
memanfaatkan sebidang tanah di kawasan hutan" (Pasal 1 dan 6). Penguasaan atas lahan hutan berarti
tanah yang dikendalikan atau digunakan untuk" a. perumahan; b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
c. tanah subur; dan/atau d. hutan yang dikelola oleh masyarakat Adat." (Pasal 5). Artikel 1, 5, dan 6
dapat menimbulkan masalah bagi Masyarakat Adat yang telah kehilangan kendali atas tanah mereka
(mungkin karena gangguan atau konsesi sebelumnya misalnya, atau di mana mereka belum secara resmi
diakui sebagai masyarakat adat oleh Perda. Permohonan untuk penyelesaian sengketa dapat diteruskan
oleh KLHK setelah ditetapkan sebagai sengketa kepemilikan lahan. Tampaknya, permintaan untuk
penyelesaian sengketa juga dapat langsung menuju ke tim manajemen konflik tenurial kawasan hutan.
Memang, Instruksi Presiden membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan (PPTKH), Tim Pelaksana PPTKH, dan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH untuk Penguasaan Tanah
di Kawasan Hutan. Tim-tim ini bekerja sama untuk menyiapkan GRM Kepemilikan Tanah, menerima,
meninjau, melacak, menyelidiki, dan membuat rekomendasi untuk penyelesaian semua pengaduan
(sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden).
Klaim-klaim dalam GRM Penguasaan Tanah ini sebagian besar dikategorikan dan ditangani secara
berbeda, tergantung pada apakah pihak tersebut mengklaim bahwa penguasaan dan pemanfaatan
sebelum atau setelah hutan tersebut dikategorikan dan opsi/solusi yang tersedia untuk ketiga tim
tergantung pada sejumlah faktor, termasuk apakah hutan tersebut merupakan kawasan produksi,
konservasi atau lindung, ukuran hutan keseluruhan provinsi yang bersangkutan, jenis penguasaan atau
penggunaan oleh pihak tersebut. Secara keseluruhan, jika masyarakat Adat menunjukkan penguasaan
dan pemanfaatan sebelum hutan dikategorikan dan ditunjuk, solusinya adalah mengeluarkannya dari
batas kawasan hutan (bukan lagi Hutan Negara yang akan dialokasikan atau dikelola oleh Negara). (Pasal
7). Dalam kasus di mana suatu pihak hanya menunjukkan penguasaan atau pemanfaatan setelah hutan
ditetapkan, solusinya adalah salah satu dari yang berikut, tergantung pada keadaan secara keseluruhan
“a. mengeluarkan tanah dari kawasan hutan dengan mengubah batas wilayah hutan; b. tukar menukar
kawasan hutan; c. memberikan akses terhadap pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial;
atau d. melakukan pemukiman kembali." (lihat Pasal 8 (1), dan lebih umum, Pasal 8-13).
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Tim Percepatan PPTKH merupakan badan multi-pemangku kepentingan dan sebagian besar melaksanakan
kewenangannya berdasarkan Pasal 16 dari Peraturan tersebut untuk "melibatkan, bekerja sama dengan,
dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan/atau para
pemangku kepentingan". Tim ini juga diharuskan untuk “menyerahkan laporan secara berkala dan
perkembangan implementasi penyelesaian penguasaan atas lahan di kawasan hutan kepada Presiden
setiap 6 (enam) bulan sekali atau ketika diperlukan.”
Dari periode waktu menyatakan permohonan/permintaan penyelesaian sengketa selesai, tim
Inventarisasi dan Verifikasi harus membagikan temuan dan rekomendasinya kepada Gubernur terkait yang
kemudian memiliki 7 hari untuk menerbitkan keputusan dan membaginya dengan KLHK untuk konfirmasi
atau penolakan. Peraturan Presiden GRM Penguasaan Lahan tidak menjelaskan berapa lama KLHK harus
membuat keputusan akhir. (Pasal 22-23). Hanya keputusan yang melibatkan perubahan dalam batas
kawasan hutan yang secara jelas disebutkan dalam instruksi yaitu dapat diajukan banding oleh
penggugat/pihak. Hal ini dilakukan dalam waktu 30 hari sejak keputusan diumumkan oleh Gubernur.
KLHK memiliki kebijakan penuh untuk menerima atau menolak keberatan pihak atas keputusan tersebut.
Jika batas wilayah hutan diubah, seperti dalam kasus klaim dari masyarakat Adat, hal ini merupakan
"dasar untuk penerbitan sertifikat hak tanah". (Pasal 28).
Setelah sertifikat tanah dikeluarkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa penguasaan tanah
ini, pihak tersebut tidak dapat meninggalkan tanah tersebut, mengubah haknya dalam waktu 10 tahun,
atau mengubah fungsi tanah (yaitu, fungsi kawasan hutan yang dicakup oleh hak tersebut). (Pasal 29).
Namun demikian, ada pengecualian, di mana GRM Penguasaan Tanah tampaknya memberikan perubahan
dalam pemanfaatan jika ditentukan untuk "pembangunan nasional strategis di bidang infrastruktur,
energi, pangan, dan pertahanan dan keamanan." (Pasal 30 (2). Yang paling menarik, saat proses
penyelesaian dilakukan (dari inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan yang diduga pada penerbitan
sertifikat hak): “a. Masyarakat tidak melakukan pendudukan tanah baru dan/atau melakukan perbuatan
yang dapat mengganggu pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan atas Tanah di dalam Kawasan Hutan b.
Institusi pemerintah tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah,
dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan atas Tanah di dalam
Kawasan Hutan. Tergantung pada praktik dalam penerapannya, hal ini bisa dibilang akan bertindak
sebagai langkah perlindungan atas tanah Adat yang hanya diklaim tetapi belum diselesaikan dengan hak
Adat.
Implementasi dari proses penyelesaian sengketa ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber-sumber lain menurut ketentuan
perundang-undangan. (Pasal 33).
▪ GRM lainnya
Kita ingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, semua
lembaga pemerintah perlu memiliki GRM. Hal ini merupakan salah satu alasan kita melihat bahwa pada
tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup mengadopsi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup. Juga perlu dicatat bahwa pada inti FGRM nasional
adalah suatu proses di mana pengaduan khusus dialihkan ke GRM Pihak Bertanggung Jawab terkait
(entitas pemerintah lainnya, serta KPH). Hal ini berarti, masing-masing entitas juga perlu memiliki GRM
sendiri. Misalnya, GRM Kementerian Keuangan, memiliki mekanisme yang mengharuskan kasus diterima
dan ditutup dalam 30 hari. Kementerian Keuangan memiliki "Permohonan WISE - Permohonan Whistleblowing" dan saat ini berencana untuk memiliki GRM lain untuk Dana Lingkungan, dan lebih umum lagi
untuk berbagi informasi. Setelah diterima, pengaduan tersebut akan dipindahkan ke Auditor Internal (IA)
yang akan mengalihkan kasus ke departemen terkait untuk ditinjau. Jika diperlukan investigasi lapangan,
maka hal itu dilakukan. Apabila hal tersebut merupakan pengaduan terkait penipuan pada sebuah unit
di Kementerian Keuangan, unit terkait akan disegel saat investigasi dilakukan. IA diberikan laporan
lengkap tentang temuan dan rekomendasi departemen. Hal ini merupakan proses yang sangat
diprioritaskan, dengan IA menindaklanjuti dengan pengadu mengenai kepuasan mereka dengan resolusi
yang diberikan. IA juga melakukan pelatihan dan lokakarya untuk memenuhi tujuan GRM.

ESMF Indonesia, REDD+ RBP Project, GCF 2019

61

Lampiran VI (b) – Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial
Proposal Pendanaan Green Climate Fund
Meskipun GRM Kementerian Keuangan sudah cukup maju, tingkat kecanggihan, efektivitas, sumber daya,
dan integrasi dengan FRGM nasional, jika berlaku, dapat berbeda di seluruh GRM nasional, regional, dan
lokal. Namun, semua merupakan bagian dari sistem GRM yang tersedia untuk para pemangku kepentingan
kegiatan REDD+, termasuk yang dari Proyek RBP. Untuk alasan ini, ESMF ini merekomendasikan hal-hal
berikut:
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R&MM13: Mekanisme Penanganan Pengaduan Tingkat Proyek
● ESMF ini merekomendasikan agar Kemenkeu memimpin pengorganisasian inisiatif multipemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengadopsi GRM tingkat proyek yang dapat
menjawab dampak sosial dan lingkungan (mis. termasuk, bila diperlukan, melampaui hal-hal
yang dibahas oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 22 dan bahkan Peraturan Presiden 88).
Mekanisme ini harus:
(i) konsisten dengan Panduan Tambahan UNDP: Mekanisme Penanganan Pengaduan untuk
informasi lebih lanjut tentang merancang dan mengevaluasi mekanisme penanganan
pengaduan (Lihat KAK GRM yang terdapat di Lampiran 4 ESMF ini);
(iii) kesesuaian dengan “kriteria efektivitas ”*” (●) dikembangkan oleh Prinsip-Prinsip
Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan sejak itu diterima secara luas sebagai
elemen yang diperlukan untuk GRM non-yudisial yang sukses seperti GRM tingkat proyek
REDD+ yang disyaratkan.
(iii) diinformasikan oleh tinjauan Kelompok Kerja teknis GRM multi-pemangku kepentingan
yang dimandatkan untuk menyampaikan laporan kepada Kemenkeu di mana para ahli dari
kelompok ini meninjau FGRM nasional yang ada, GRM Penguasaan Lahan, dan sejauh mungkin
- setidaknya pengambilan sampel GRM nasional, provinsi, dan lokal lainnya - semuanya untuk
membangun kecanggihan, keefektifan mereka*, (●), sumber daya manusia, teknis, dan
keuangannya, integrasi atau kapasitas yang ada untuk diintegrasikan ke dalam FRGM nasional.
(iv) diuraikan untuk mempertimbangkan peran yang dapat dilakukan oleh atau dalam
hubungannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa lokal dan tradisional dari Desa,
masyarakat lokal, dan masyarakat Adat.
● Jika FRGM nasional dianggap memenuhi sub-bagian (iii) di atas, GRM tingkat proyek yang
dibahas di sini tidak perlu terpisahkan dari FRGM (penemuan baru), melainkan dirancang untuk
melengkapi FRGM nasional dan bekerja bersama untuk memastikan akses di tingkat proyek untuk
pengaduan di tingkat proyek.
● Secara terpisah, Kelompok Kerja GRM teknis multi-pemangku kepentingan juga harus
memeriksa bagaimana Pasal 30 Keputusan Presiden 88 telah diterapkan dalam praktik untuk
melindungi keberadaan (integritas), nilai, penggunaan, dan pemenuhan hak atas hutan yang
masih belum jelas statusnya pada masa mendatang sambil menyelesaikan sengketa penguasaan
tanah diselesaikan. Badan ini akan membuat rekomendasi kepada Kemenkeu tentang apakah dan
bagaimana ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat
diperbaiki terhadap manusia dan lingkungan, dan khususnya yang berpotensi mengurangi hakhak masyarakat Adat yang menunggu pengakuan tanah.
● Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 88 (2017) harus dipertimbangkan untuk reformasi dalam
mengatasi keterbatasan yang berasal dari akses [yang terbatas] bagi masyarakat Adat yang
[hanya] dapat diakui bila dapat membuktikan penguasaan atas tanah mereka sebelum kawasan
hutan ditetapkan - terlepas dari apa yang mungkin telah menjadi gangguan dan pelanggaran
sebelumnya oleh aktor pihak ketiga yang mengeksploitasi sumber daya mereka.
● Pastikan bahwa tim GRM Penguasaan Tanah yang relevan (Tim Percepatan Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (Tim Percepatan PPTKH), Tim Pelaksana
PPTKH, dan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH untuk Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan
sebagaimana dibentuk oleh Peraturan Presiden 88 yang memiliki sumber daya yang memadai
serta staf yang berpengalaman, terlatih dan sumber daya yang memadai untuk membantu
pemohon dalam proses dan melakukan peran masing-masing untuk memproses secara efisien dan
dengan cara yang berbasis hak, permohonan untuk penyelesaian sengketa penguasaan lahan yang
terjadi sebelum itu.
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Konsisten dengan yang di atas, mengadopsi GRM tingkat proyek harus, antara lain:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

menjadi proses yang sah yang memungkinkan kepercayaan dibangun di antara kelompokkelompok pemangku kepentingan dan meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa
kekhawatiran mereka akan dinilai secara adil dan transparan;
memungkinkan akses yang mudah dan lancar ke GRM untuk semua pemangku kepentingan dan
memberikan bantuan yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan di masa
lalu untuk dapat menyampaikan kekhawatiran mereka;
memberikan prosedur yang jelas dan diketahui untuk setiap tahap dari proses mekanisme
penanganan pengaduan di tingkat Proyek, dan memberikan kejelasan tentang jenis-jenis
keluaran yang tersedia bagi individu dan kelompok;
memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu dan kelompok yang terkait dan dirugikan
melalui pendekatan formal dan konsisten yang adil, terinformasi, dan menghormati masalah,
pengaduan, dan/atau keluhan;
berbasis hak (mis. mekanisme dan keluaran konsisten dengan hak asasi manusia yang diakui
oleh hukum yang berlaku);
untuk menyediakan pendekatan yang transparan, dengan memberi tahu setiap
individu/kelompok yang dirugikan tentang perkembangan pengaduan mereka, informasi yang
digunakan ketika menilai pengaduan mereka dan informasi tentang mekanisme yang akan
digunakan untuk mengatasinya; dan
memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan pada GRM. Melalui penilaian
yang berkelanjutan, pembelajaran [yang dipetik dan digunakan untuk perbaikan sistem] dapat
mengurangi potensi keluhan dan pengaduan.

GRM akan inklusif gender dan usia serta responsif dan mengatasi hambatan akses potensial bagi
perempuan, orang lanjut usia, orang dengan disabilitas, pemuda dan kelompok yang berpotensi
terpinggirkan lainnya yang sesuai dengan Proyek. GRM tidak akan mengurangi atau menghalangi akses ke
pemulihan hukum atau administratif yang mungkin relevan atau berlaku dan dapat dengan mudah diakses
oleh semua pemangku kepentingan tanpa biaya dan tanpa retribusi.
Informasi tentang GRM dan cara mengajukan komplain dan/atau pengaduan harus dikomunikasikan
selama proses pelibatan pemangku kepentingan dan ditempatkan di tempat-tempat penting untuk
informasi dari para pemangku kepentingan utama.
Upayakan agar semua komplain dan/atau pengaduan terkait masalah sosial dan lingkungan dapat
diterima baik secara lisan (kepada staf lapangan), melalui telepon, dalam kotak pengaduan, atau secara
tertulis kepada lembaga yang ditunjuk (KLHK atau lainnya). Bagian penting dari mekanisme penanganan
pengaduan di tingkat proyek adalah persyaratan bagi pimpinan GRM untuk memelihara daftar komplain
dan/atau pengaduan yang diterima di kantor masing-masing lokasi proyek. Paling tidak, (lihat KAK dalam
Lampiran), informasi berikut akan dicatat:
a.

waktu, tanggal dan sifat pertanyaan, kekhawatiran, keluhan, dan/atau pengaduan;

b.

jenis komunikasi (mis. telepon, surat, kontak pribadi);

c.

nama, alamat kontak, dan nomor kontak;

d.

tanggapan dan tinjauan yang dilakukan sebagai hasil dari pertanyaan, keprihatinan, komplain
dan/atau pengaduan; dan

e.

tindakan yang diambil dan nama orang yang mengambil tindakan.

Setelah diadopsi, GRM dapat diuji di satu atau lebih wilayah percontohan di mana ada pengaduan, dan
berdasarkan pelajaran yang didapat, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terlepas dari itu, GRM harus
memasukkan ketentuan yang memerlukan peninjauan dan amandemen, sesuai kebutuhan, setidaknya
segera setelah tahun pertama operasinya, dan setiap dua tahun sesudahnya. Yang terpenting, GRM
tingkat proyek perlu disosialisasikan sehingga semua pemangku kepentingan dan calon pengadu tahu
keberadaannya dan bagaimana hal tersebut dapat diakses.
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R&MM14: Kesadaran Publik tentang GRM tingkat proyek dan tidak mengurangi
mekanisme lain yang telah ada
● Merupakan hal yang penting bahwa GRM dikembangkan dengan para pemangku
kepentingan sehingga ada rasa memiliki [dari pemangku kepentingan], kredibilitas dalam
sistem dimulai dari awal, dan berpusat pada keberadaan [sistem itu sendiri],
aksesibilitas, serta kampanye kesadaran publik terkait keberadaannya. Setelah selesai,
mereka yang bertanggung jawab atas komunikasi harus segera merancang dan
mengimplementasikan kampanye tersebut. Tentunya, Proyek RBP harus menyediakan
anggaran yang cukup untuk desain dan implementasi GRM, serta inisiatif komunikasi di
sekitarnya.
● GRM yang difinalisasi perlu mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak mengurangi hakhak para pihak yang dirugikan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lain
yang tersedia bagi mereka dan jelaskan cara kerjanya di samping mekanisme
penyelesaian sengketa yang ditemukan dalam kontrak terkait proyek RBP lainnya, seperti
Perjanjian Kemitraan Perhutanan Sosial.

7.5 SRM dan SECU UNDP
Selain tingkat proyek dan GRM nasional, pengadu memiliki opsi untuk mengakses Mekanisme Akuntabilitas
UNDP, dengan fungsi kepatuhan dan pengaduan. Unit Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (SECU)
[berwenang] menyelidiki laporan bila Standar UNDP, prosedur penapisan atau komitmen sosial dan
lingkungan UNDP lainnya tidak dilaksanakan secara memadai, dan karenanya kerusakan dapat terjadi
pada orang atau lingkungan. SECU bertempat di Kantor Audit dan Investigasi dan dikelola oleh Kepala
Staf Kepatuhan. Tinjauan kepatuhan tersedia untuk setiap komunitas atau individu dengan kekhawatiran
tentang dampak program atau proyek UNDP. SECU diberi mandat untuk secara independen dan tidak
memihak, menyelidiki permintaan yang sah dari orang-orang yang terkena dampak lokal dan untuk
melaporkan temuan dan rekomendasinya secara terbuka.
Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan (SRM) juga menawarkan kepada masyarakat yang terkena
dampak, peluang untuk bekerja dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah,
komplain, dan/atau pengaduan tentang dampak sosial dan lingkungan dari proyek UNDP. SRM
dimaksudkan untuk menambah keterlibatan pemangku kepentingan proaktif yang diperlukan oleh UNDP
dan Kemenkeu sepanjang siklus proyek. Masyarakat dan individu dapat meminta proses Mekanisme
Respons Pemangku Kepentingan ketika mereka telah menggunakan saluran standar untuk manajemen
proyek dan jaminan kualitas dan tidak puas dengan respons (dalam hal ini PL-GRM). Ketika permintaan
SRM yang valid diajukan, titik fokus UNDP di tingkat negara, regional, dan kantor pusat akan bekerja
dengan pemangku kepentingan terkait dan Mitra Pelaksana untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah
tersebut. Kunjungi www.undp.org/secu-srm untuk rincian lebih lanjut. Formulir yang relevan
dilampirkan pada akhir ESMF.

8 IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI ESMF
8.1

Pemantauan & Evaluasi Safeguards

Untuk menerima pembayaran untuk hasil pengurangan emisi, dampak dari implementasi kegiatan
REDD+ terkait harus dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi. Pemantauan dan evaluasi (M&E) untuk
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proyek RBP, dibandingkan dengan SES dan karenanya, Cancun Safeguards mengikuti kewajiban yang
sama. Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan proyek RBP juga harus ditunjukkan dalam ketentuan
yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Hal ini diperjelas dalam Peraturan MenLHK No. P.70
(2017) sebagaimana halnya prosedur khusus dan perangkat yang digunakan untuk memantau dan
menilai bagaimana Proyek RBP menjawab dan menghormati kerangka pengaman sosial dan lingkungan
yang berlaku. Konsisten dengan Peraturan No. 70, selain memberikan prosedur, metode, dan perangkat
yang spesifik untuk hal terkait dengan Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) emisi untuk gas
rumah kaca (yaitu permohonan FREL), Kerangka Pengaman proyek RBP untuk M&E akan didasarkan
pada seperangkat Prinsip, Kriteria dan Indikator (PK&I) yang telah dikembangkan pada 2011 melalui
proses yang melibatkan multi-pemangku kepentingan secara luas dan komprehensif untuk pemrograman
dan [penyusunan] kegiatan REDD+.13 PK&I ini akan menjadi titik awal dan digunakan bersama dengan
perangkat APPS yang dibahas di atas (lihat bagian 4.0) - memberikan contoh dokumen dan bukti
R&MM15: Tinjauan PK&I oleh Konsultan ESIA dan badan Multi-Pemangku Kepentingan
● Konsultan ESIA harus diminta untuk secara independen meninjau PK&I yang ada dan
mengingat temuan mereka (yang mencakup pemeriksaan ESMF ini dan langkah-langkah
mitigasinya), merekomendasikan setiap reformasi atau penambahan pada PK&I yang ada
untuk memastikan M&E dan proses pelaporan yang secara komprehensif menunjukkan
bagaimana Indonesia menghormati dan menangani kerangka pengaman sosial dan lingkungan
yang berlaku.
● Dewan Proyek harus menugaskan ke salah satu badan multi-pemangku kepentingan yang
dirujuk dalam ESMF ini untuk meninjau kembali PK&I dan menyarankan setiap reformasi atau
penambahan, khususnya mengingat bahwa bila ada peraturan dan kebijakan baru yang telah
diadopsi dan dapat menyebabkan perubahan, dan sekarang saat keluaran Proyek RBP dan
kegiatan telah diketahui, memungkinkan untuk indikator yang lebih tepat, jika perlu.
Tinjauan semacam itu akan mempertimbangkan rekomendasi ESIA (termasuk setiap
perubahan pada ESMF).
implementasi untuk setiap PK&I. 14 Lihat R&MM lebih lanjut di bawah ini:
Seperti disebutkan di atas, Indonesia juga telah membangun Sistem Informasi Safeguards (SIS-REDD+)
yang bergantung pada pengumpulan, transmisi, analisis, dan validasi informasi dari tingkat daerah ke
tingkat nasional tentang bagaimana Safeguards dikelola dan ditangani selama implementasi kegiatan
REDD+ seperti inisiatif Perhutanan Sosial. Struktur kelembagaan SIS-REDD+ terdiri dari badan manajemen
data dan informasi (PSIS/Pengelola Sistem Informasi Safeguards) dari berbagai tingkatan (dari tingkat
situs (pelaksana kegiatan di tingkat lapangan, kemudian daerah (kabupaten ke provinsi), dan kemudian
ke level nasional). Menurut Pernyataan Informasi Indonesia (SOI) yang terbaru untuk UNFCCC, setiap PSIS
memiliki tanggung jawab yang jelas untuk mengelola data dan informasi Safeguards yang dikumpulkan
dari para pelaksana REDD+ di tingkat paling lokal hingga regional hingga nasional. PSIS ini juga memiliki
tanggung jawab terhadap transparansi, termasuk memberikan informasi kepada publik, membangun
kanal komunikasi dengan para pemangku kepentingan sehingga penyebaran informasi difasilitasi, dan
membantu dalam penyelesaian pengaduan. Informasi, setelah divalidasi, disajikan dalam platform daring
publik. ((http://sisredd.dephut.go.id/redd/)). Pada platform daring, para pelaksana REDD+ lainnya
(didefinisikan oleh Peraturan KLHK No. 70 (2017) termasuk “(i) pemerintah provinsi, (iii) pemerintah
kabupaten, (iii) lembaga non-pemerintah, (iv) kelompok masyarakat, dan (v) organisasi nirlaba yang
tergabung”) dan penyedia informasi di semua tingkat pemerintah dapat mendaftar di situs web dan
mengakses formulir dan daftar periksa (format APPS) yang diselaraskan dengan PK&I yang disetujui oleh
para pemangku kepentingan (dibahas di atas) untuk memantau dan menilai kegiatan untuk kepatuhan
13
14

Terlampir pada Lampiran III. Peraturan A hingga Peraturan KLHK P.70 (2017).
Alat APPs disediakan dan dijelaskan pada Lampiran IIII.B Peraturan KLHK P.70 (2017)
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Safeguards. PSIS di tingkat yang relevan akan memverifikasi dokumen dan hanya informasi yang
diverifikasi yang kemudian diunggah di platform web SIS-REDD+.
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Gambar 3 di bawah ini menggambarkan struktur kelembagaan SIS-REDD+ dan aliran informasi.

Sekretariat UNFCCC
(COP)
NATCOM
(ringkasan
informasi
untuk
implementasi
Safeguards)

Komunikasi terkait
dengan
proses
UNFCCC

Titik Fokus Nasional
NATCOM
(ringkasan
informasi
untuk
implementasi
Safeguards)

Koordinasi

K/L (Natcom dan Lap. Nas
Koordinasi

L/FMP

(ringkasan
informasi
untuk
implementasi
Safeguards)

PSIS Nasional
Data
dan
informasi
tentang
implementasi
Safeguards

Instruksi/Pengawasan QA/QC
Data & Informasi

PSIS/PDIS
Sub Nasional

L/FMP

Sistem SIS-REDD+ jauh lebih maju daripada banyak sistem SIS-REDD+ yang masih harus dikembangkan
atau muncul di negara lain. Hal ini memainkan peran penting dalam pemantauan dan evaluasi dampak
sosial dan lingkungan, bersama mekanisme pemantauan yang ada - khususnya untuk dampak lingkungan
yang terkait dengan tutupan hutan dan pengurangan emisi. Berikut ini adalah beberapa R&MM yang
muncul berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini dan diskusi dengan para pemangku
kepentingan. Beberapa sudah dipertimbangkan dan dikembangkan.
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R&MM16: Penguatan SIS-REDD+
● Terus bekerja untuk membuat materi tersedia di SIS-REDD+ setransparan mungkin,
memastikan bahwa "pemrakarsa proyek" dan anggota masyarakat lainnya memiliki
akses yang sama ke informasi, kecuali dalam situasi yang sulit dan luar biasa, di mana
terdapat alasan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membatasi akses.
● Pastikan bahwa Proyek RBP dan semua kegiatan REDD+ berikutnya memiliki
anggaran yang cukup untuk meningkatkan pelatihan dan kapasitas pemrakarsa proyek
tentang cara menggunakan perangkat PK&I dan APPS, dan lebih umum lagi, untuk
meningkatkan pemahaman mereka tentang peran pemantauan dan validasi masingmasing serta penggunaan sistem SIS-REDD+.
● Jika diperlukan, tingkatkan penggunaan nota kesepahaman dan alat perjanjian
lainnya antara KLHK dan lembaga swasta dan publik yang relevan untuk dapat
menghubungkan alat SIS-REDD+ dengan peta, basis data daring, dan sumber daya
relevan dari lembaga lainnya ini.
R&MM15 di atas merupakan kotak teks Rekomendasi dan Langkah-Langkah Mitigasi terakhir dari ESMF ini.
Untuk memudahkan operasionalisasi dan implementasi langkah-langkah tersebut, Lampiran 11
menyediakan kompilasi lengkap dan daftar R&MM yang dibagi menjadi tujuh tema operasional utama
berikut:
1. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
2. Tata kelola
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan/Partisipasi yang Hakiki dan Efektif dari para pemangku
kepentingan (termasuk proses konsultasi dan persetujuan)
4. Mekanisme Penanganan Pengaduan
5. Hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lainnya
6. Pemantauan dan Pelaporan
7. Kerentanan Perubahan Iklim, Perpindahan emisi dan risiko balik Pencapaian (reversal)
Di bawah ini, pembaca juga akan menemukan ringkasan dari langkah-langkah yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa Persyaratan ESMF (termasuk R&MM) dilaksanakan dengan
baik dan tepat waktu dan efektif, terutama di mana RBP dan dimulainya kegiatan tertentu mungkin
bergantung pada penyelesaian dan implementasinya.
Tabel 2 (di bawah) lebih lanjut memberikan ringkasan langkah-langkah spesifik terkait dengan penerapan
persyaratan ESMF.
Tabel 2. Ringkasan Kegiatan Implementasi ESMF
Kegiatan
Pemantauan

Tujuan

Frekuensi

Tindakan
diharapkan

yang

Peran dan Tanggung
Jawab

Pengembanga
n
Penilaian
Dampak
Lingkungan
dan
Sosial
(ESIA)

Dilakukan dan disusun
secara
partisipatif
dan responsif gender,
analisis
mendalam
dampak
potensial
sosial dan lingkungan,
serta

Implementasi
program
triwulan
kedua
dan
ketiga

Risiko dan dampak
potensial
dinilai
sesuai
dengan
lokasi pelaksanaan
dan
modalitas,
dengan dukungan
konsultan eksternal

Kemenkeu dengan
dukungan UNDP akan
meluncurkan proses
ESIA.
Sekelompok
konsultan
akan
memimpin
proses
tersebut
dan
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identifikasi/validasi
langkah-langkah
mitigasi
terkait
dengan
kegiatan
proyek.

dan partisipasi tim
proyek
dan
pemangku
kepentingan;
tindakan
manajemen
diidentifikasi dan
dimasukkan
ke
dalam
strategi
implementasi
proyek.

mengumpulkan
keahlian
yang
dibutuhkan.
Pemangku
kepentingan
akan
meninjau kerangka
acuan
dan
memvalidasi
temuan. Konsultan
dan
tim
akan
memastikan bahwa
perubahan
dan
pembaruan
yang
relevan dibuat untuk
ESMF sesuai dengan
temuan ESIA dan
sekali lagi, divalidasi
oleh para pemangku
kepentingan.

Pengembanga
n
rencana
Manajemen

Dilakukan
konsultan ESIA.

oleh

Triwulan
kedua
dan
ketiga
dari
implementasi
program

Mengembangkan
ESMP dan rencana
manajemen terkait
dengan
berkonsultasi
dengan
para
pemangku
kepentingan
dan
berdasarkan
temuan ESIA.

Atas
nama
Kementerian
Keuangan, PMU akan
menginisiasi, UNDP
akan
mengawasi
konsistensi terhadap
SES UNDP.
Para
pemangku
kepentingan
akan
diminta
untuk
terlibat
secara
efektif
dengan
dukungan proyek.

Melacak
kemajuan
implementasi
ESMF

Penerapan langkahlangkah
mitigasi,
serta
setiap
perubahan
yang
diperlukan
untuk
ESMF,
termasuk
rencana spesifik situs
seperti
yang
dipersyaratkan oleh
SES yang berlaku,
akan dipantau melalui
proses
partisipatif,
dan dengan hasil yang
dilaporkan ke Dewan
Proyek setiap dua
tahun
(ingat
perubahan material
pada
ESMF
dan
rencana
proyek
memerlukan

Secara
Triwulan atau
dalam
frekuensi
yang
diperlukan
untuk masingmasing
langkah.

Kemajuan
yang
lebih lambat dari
yang
diharapkan
akan ditangani oleh
manajemen
proyek.

Pengumpulan data
akan berasal dari
berbagai kelompok
pemangku
kepentingan
dan
PMU.
Unit
manajemen proyek,
dan
khususnya
petugas Safeguards
dan gender, dan
spesialis/pakar
tematik
lainnya
dalam PMU akan
mengintegrasikan
langkah-langkah
mitigasi ke dalam
kerangka
kerja
pemantauan
dan
pelaporan
proyek
secara keseluruhan.
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persetujuan
Proyek).

Dewan

Implementasi
langkahlangkah
mitigasi dan
pemantauan
dampak
potensial yang
diidentifikasi
dalam ESIA,

Implementasi
permanen
dan
partisipatif
dan
pemantauan dampak
sosial dan lingkungan
serta langkah-langkah
mitigasi,
sesuai
dengan
Kerangka
Kerja
Manajemen
Lingkungan dan Sosial
dan
kemudian
mengembangkan
ESMP dan rencana
manajemen
(akan
diperbarui seperlunya
berdasarkan temuan
ESIA)

Berlanjut

Implementasi
ESMF; pemantauan
partisipatif
atas
temuan ESIA dan
langkah-langkah
mitigasi
dari
rencana
manajemen (mis.
mengidentifikasi
dan menyelaraskan
indikator,
memantau potensi
dampak dan risiko);
integrasi ESMF ke
dalam
strategi
implementasi
proyek

PMU
akan
bertanggung jawab
atas
pelaksanaan
langkah-langkah
mitigasi
bersama
dengan
para
pemangku
kepentingan
di
berbagai
bagian
proyek,
termasuk
Desa,
masyarakat
lokal,
Masyarakat
Adat, pelaku sektor
swasta lainnya yang
terlibat
dalam
Perjanjian
Kemitraan,
aktor
pemerintah nasional
dan daerah, KPH,
dll. Pelaporan ke
UNFCCC
akan
dilakukan
oleh
Direktorat Jenderal
Perubahan
Iklim
(Direktorat Jenderal
Pengendalian
Perubahan
Iklim/Ditjen
PPI)
KLHK dan pelaporan
konsistensi terhadap
Safeguards kepada
GCF akan dilakukan
oleh UNDP.

Pembelajaran

Pengetahuan, praktik
yang
baik,
dan
pelajaran
yang
didapat
mengenai
manajemen
risiko
sosial dan lingkungan
akan ditangkap secara
berkala, serta secara
aktif bersumber dari
proyek dan mitra
lainnya
dan
diintegrasikan
kembali ke proyek.

Setidaknya
setiap tahun

Pelajaran
yang
relevan ditangkap
oleh tim proyek dan
digunakan
untuk
menginformasikan
keputusan
manajemen.

Kemenkeu dengan
PMU serta petugas
komunikasi dan unit
pembelajaran
proyek,
termasuk
mitra daerah dan
lokal. GRM yang
melacak pengaduan
dan
memprediksi
risiko serta bidang
yang
menjadi
perhatian juga akan
memainkan peran.

Jaminan
Kualitas

Kualitas proyek akan
dinilai
berdasarkan
standar kualitas UNDP
untuk

Setiap tahun

Bidang
kekuatan
dan
kelemahan
akan ditinjau oleh
manajemen proyek

UNDP.
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Proyek
Tahunan

mengidentifikasi
kekuatan
dan
kelemahan
proyek
dan
untuk
menginformasikan
pengambilan
keputusan
manajemen
untuk
meningkatkan
proyek.

Tinjau
dan
sesuaikan
kegiatan dan
pendekatan,
bilamana
diperlukan

Tinjauan
internal
terhadap data dan
bukti dari semua
tindakan pemantauan
untuk
menginformasikan
pengambilan
keputusan. Akan ada
elaborasi
dari
mekanisme
yang
terperinci dan jelas
mengenai
pengumpulan dampak
sosial dan lingkungan,
pengumpulan
dan
analisis
data
semacam
itu,
pembagian ke lintas
lembaga dan dengan
para
pemangku
kepentingan
serta
merespons
secara
tepat waktu terhadap
kebutuhan
akan
perubahan proyek.

Setidaknya
setiap tahun

Laporan
proyek

Sebagai bagian dari
laporan
kemajuan
yang
akan
disampaikan kepada
Dewan Proyek dan
para
pemangku
kepentingan utama,
analisis, pembaruan,
dan
rekomendasi
untuk
manajemen
risiko
akan
dimasukkan.

Setiap tahun,
dan
pada
akhir proyek
(laporan
akhir)

Ulasan Proyek
(Dewan
Proyek)

Mekanisme
tata
kelola proyek (mis.
dewan proyek) akan
mengadakan tinjauan

Setidaknya
setiap tahun

dan
digunakan
untuk
menginformasikan
keputusan
untuk
meningkatkan
kinerja
proyek.
Diharapkan
pengawasan
dan
instruksi
dari
Dewan
Proyek
untuk hal ini.
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Data
kinerja,
risiko, pelajaran,
dan kualitas akan
dibahas oleh PMU,
UNDP, dan dewan
Proyek
dan
digunakan
untuk
membuat koreksi
kursus.

PMU

Setiap
dan/atau
yang
ditangani

72

Kemenkeu,
KLHK,
UNDP, Dewan Proyek
dan PMU masingmasing
memiliki
tanggung jawab baik
secara keseluruhan
maupun
sebagian
untuk hal ini.

risiko
dampak
tidak
secara

Dewan Proyek dan
PMU. (UNDP sebagai
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proyek
secara
berkala, di mana
analisis risiko terbaru
dan langkah-langkah
mitigasi risiko yang
direkomendasikan
akan
dibahas
berdasarkan laporan
yang disediakan oleh
PMU.

memadai
oleh
mekanisme
nasional atau tim
proyek
akan
dibahas
dalam
Dewan
Proyek.
Instruksi
dan
rekomendasi akan
dibuat.

Entitas
Proyek).

Penjamin

Informasi tentang
bagaimana REDD+
Safeguards
ditangani
dan
dihormati selama
implementasi
proyek
akan
tersedia
secara
daring, dan hal
tersebut
akan
diselaraskan
dengan
protokol
yang
akan
dikembangkan oleh
proyek
seputar
informasi
yang
dikumpulkan oleh
penilaian
dan
pemantauan sosial
dan lingkungan.

Diuraikan di atas dan
dirincikan
dalam
“Sistem
Informasi
Safeguards
untuk
REDD+ di Indonesia:

Elaborasi
dari
ringkasan informasi
setiap
4
tahun
sekali
di
Komunikasi
Nasional. Didorong
untuk melakukan

Dirjen
KLHK
di
Tingkat
Nasional
dengan
dukungan
PMU
dan
UNDP
sebagaimana
diperlukan.

REDD+ Spesifik
Sistem
Informasi
tentang
Safeguards SIS

Ringkasan
Informasi
untuk UNFCCC
tentang
bagaimana
Safeguards

Memberi masukan dan
memperkuat
pengembangan
SIS
(mekanisme
untuk
bagaimana
REDD+
Safeguards ditangani
dan dihormati selama
implementasi proyek,
untuk
memenuhi
persyaratan kerangka
kerja
Warsawa
tentang REDD+).

Berlanjut

Akan dibuat ringkasan
untuk
UNFCCC
tentang
bagaimana
REDD+
Safeguards
telah dan sedang
ditangani
dan

Persiapkan
Ringkasan
Informasi
Kedua (SoI)
sebagai
bagian
dari
Komunikasi
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Bergerak
menuju
dan Operasional SISREDD+ (2016) yang
diterbitkan
oleh
Direktorat Jenderal
dan menggambarkan
peran aktor daerah
dan nasional, yang
melibatkan sistem
pemantauan
dari
lapangan ke tingkat
nasional,
dengan
Pihak
yang
Bertanggung Jawab
(Pelaksana Kegiatan)
menggunakan
perangkat
APPS
untuk
memantau
dampak,
menyampaikan
informasi
terkait
kepada
entitas
kabupaten/daerah
yang memverifikasi
dan
kemudian
mengunggah
ke
platform daring SISREDD+.
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dijaga
dan
dihormati

dihormati
selama
implementasi proyek

Nasional
setiap
4
tahun;
didorong
untuk
mengirimkan
SoI
lebih
sering (setiap
2
tahun)
langsung ke
platform
UNFCCC
REDD+.

Rangkuman
Informasi langsung
ke
platform
UNFCCC
REDD+
secara lebih sering
(setiap 2 tahun).

9 ANGGARAN UNTUK IMPLEMENTASI ESMF
Sebuah anggaran telah disiapkan untuk implementasi ESMF sebagai berikut:
Item

Biaya

Pengembangan ESIA, ESMP dan rencana manajemen

350,000

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Konsultasi, dan Peningkatan Kapasitas

600,000

Pembentukan mekanisme penanganan pengaduan tingkat Proyek dan kegiatan
pengembangan kapasitas terkait

250,000

Implementasi, pemantauan, dan evaluasi ESMP dan rencana manajemen,
termasuk memastikan hubungan ke dan memperkuat SIS

1,500,0000

Staf Safeguards di tim proyek (min 2 orang)

590,400

Total

3,290,400
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Lampiran
Lampiran 1. SESP UNDP untuk Proyek RBP
Lampiran 2. Garis Besar Indikatif untuk Laporan ESIA
Lampiran 3. Garis Besar Indikatif untuk ESMP
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Lampiran 1. SESP UNDP untuk Proyek RBP
Informasi Proyek

Informasi Proyek


Judul Proyek

RBP REDD-plus Indonesia untuk hasil periode 2014-2016



Nomor Proyek

N/A



Lokasi
(Global/Wilayah/Negara)

Indonesia

Bagian A. Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip yang Menyeluruh untuk Memperkuat Keberlanjutan Sosial dan
Lingkungan
PERTANYAAN 1: Bagaimana Proyek Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip yang Menyeluruh untuk Memperkuat Keberlanjutan Sosial dan
Lingkungan?
Jelaskan secara singkat dalam kolom di bawah ini tentang bagaimana Proyek mengarusutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia
Proyek ini dilakukan dalam konteks kerangka hukum dan kebijakan yang secara substansial berupaya melindungi, mempromosikan, dan menghormati hak asasi
manusia [baik] secara konstitusional, [maupun] melalui berbagai perjanjian dan instrumen internasional yang menjadi bagian dari Indonesia, serta sejumlah peraturan
perundang-undangan nasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya, konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penikmatan hak-hak dasar
dan kebebasan. Proyek RBP mengusulkan aktivitas yang tidak hanya untuk menghindari deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka yang tinggal di dan bergantung pada hutan, serta mengurangi kemiskinan dan konflik penguasaan lahan. Karena kegiatan RBP yang diusulkan
membayangkan kegiatan yang dapat berdampak buruk pada masyarakat lokal, desa, dan masyarakat adat, risiko proyek secara keseluruhan telah dinilai sebagai
Moderat dengan elemen-elemen berisiko tinggi yang potensial terjadi jika tindakan mitigasi tidak dilaksanakan. Desain proyek dan implementasi yang dimaksudkan,,
intinya didasarkan pada partisipasi sukarela dari para pemangku kepentingan (publik dan swasta), peningkatan koordinasi, dan kerjasama antara semua tingkatan
pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (pemerintah dan lainnya). Tujuan utama dari Proyek RBP adalah
untuk memperkuat arsitektur REDD+ yang ada dan mempromosikan pencegahan deforestasi dan peningkatan karbon dengan mendukung KPH dan PS. Dengan
melakukan hal tersebut, proyek berencana untuk bekerja dengan masyarakat lokal, desa, dan masyarakat adat untuk menegaskan hak kelola dan akses mereka
terhadap sumber daya hutan dan memastikan bagi mereka peran yang lebih kuat, serta kesempatan untuk memimpin, dalam pengelolaan hutan. Sifat sukarela dari
kegiatan-kegiatan Proyek RBP, partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam desain proyek, kerangka kerja hukum dan kebijakan yang berlaku, dan langkahlangkah mitigasi yang sudah ada dan yang akan ditambahkan sesuai dengan ESMF - semua akan bersama-sama dimanfaatkan [dan berkontribusi] untuk memastikan
bahwa tidak hanya risiko dampak hak asasi manusia bersifat minimal, tetapi juga bahwa peluang untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak ini dapat terealisasikan.
Jelaskan secara singkat dalam kolom di bawah ini tentang bagaimana Proyek diperkirakan dapat meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan

Dalam konteks Proyek RBP, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan mengurangi kesenjangan dan
ketidaksetaraan gender dalam pendanaan iklim dan akses secara keseluruhan serta kontrol atas sumber daya dan manfaat pembangunan. Menanggapi pengakuan
yang berkembang bahwa tindakan yang lebih tegas dan khusus dapat diambil untuk mengarusutamakan kesetraaan gender dalam pemrograman REDD +, dibangun
sebuah Rencana Aksi Gender yang meninjau kegiatan RBP yang diusulkan dalam konteks kebijakan GCF tentang Gender, Prinsip 2 SES UNDP. (Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan), Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan
ketentuan terkait gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Proyek RBP akan mengimplementasikan
Instruksi Presiden dan persyaratan dan rekomendasi kesetaraan gender RPJMN, termasuk langkah-langkah mitigasi dan kegiatan afirmatif yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dan akses yang setara ke pelatihan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis dan sumber daya, serta manfaat dan peluang
sosial dan ekonomi yang sebanding dengan pria.
Jelaskan secara singkat dalam kolom di bawah ini tentang bagaimana Proyek mempertahankan keberlanjutan lingkungan

Keberlanjutan lingkungan diarusutamakan ke dalam proyek dengan mempertimbangkan: perlindungan kawasan hutan yang [di satu sisi] dikenakan kebijakan
Moratorium untuk eksploitasi dan [di sisi lain] kebijakan perizinan Perhutanan Sosial untuk masyarakat lokal yang telah terbukti mampu melestarikan dan melindungi
sumber daya hutan; ekosistem dan keanekaragaman hayati; membangun kapasitas dan kerja sama di antara para aktor nasional, provinsi, dan kabupaten (swasta
dan publik) untuk bekerja bersama dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan lahan, peningkatan penegakan hukum, penyelesaian konflik
penguasaan lahan dan perselisihan mengenai tumpang tindih yurisdiksi dan otoritas, serta definisi dan promosi alternatif ekonomi pengelolaan hutan lestari (yaitu
pasar komoditas dan pariwisata bebas deforestasi); keterlibatan jangka panjang dengan pengguna sumber daya alam di luar penerbitan izin, lisensi, dan perjanjian
kemitraan hutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendapatkan manfaat yang setara dari sumber daya hutan dengan cara meningkatkan mata
pencaharian dan kesejahteraan mereka dan juga menghindari kerusakan hutan

Bagian B. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko Sosial dan Lingkungan

PERTANYAAN 2: Apa
Potensi Risiko Sosial
Lingkungan?

saja
dan

Catatan: Jelaskan secara singkat
mengenai potensi risiko sosial dan
lingkungan yang diidentifikasi dalam
Lampiran 1 - Daftar Periksa Penapisan
Risiko (berdasarkan pada respons
"Ya"). Jika tidak ada risiko yang
diidentifikasi dalam Lampiran 1, maka
catat "Tidak Ada Risiko Yang
Diidentifikasi"
dan
lewati
ke
Pertanyaan 4 dan Pilih "Risiko
Rendah". Pertanyaan 5 dan 6 tidak
diperlukan untuk Proyek Berisiko
Rendah.
Deskripsi Risiko

PERTANYAAN 3: Apa tingkat signifikansi dari
potensi risiko sosial dan lingkungan tersebut?
Catatan: Tanggapi Pertanyaan 4 dan 5 di bawah sebelum
melanjutkan ke Pertanyaan 6

Dampak
dan
Peluang
(1-5)

Kepenting
an
(Rendah,
Sedang,
Tinggi)

Komentar

PERTANYAAN 6: Penilaian serta langkahlangkah manajemen sosial dan lingkungan apa
saja yang telah dilakukan dan/atau diperlukan
untuk mengatasi risiko potensial (untuk Risiko
dengan Kepentingan Sedang dan Tinggi?)

Deskripsi penilaian dan langkah-langkah manajemen
sebagaimana tercermin dalam desain Proyek. Jika
ESIA atau SESA diperlukan, tulis bahwa penilaian
harus mempertimbangkan semua potensi dampak
dan risiko.

● HARAP MERUJUK PADA PENILAIAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF YANG DILAKUKAN PADA TABEL 1 DARI ESMF DALAM MENANGGAPI
PERTANYAAN 2, 3, DAN 6.

PERTANYAAN 4: Apa kategorisasi risiko Proyek secara keseluruhan?
Pilih satu (lihat SESP untuk panduan)

Komentar

Risiko Rendah

☐

Risiko Sedang

X

Risiko Tinggi

Program yang diusulkan mencakup kegiatan dengan potensi
risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.
Secara keseluruhan, risiko dapat diidentifikasi dengan tingkat
kepastian yang wajar, dan dapat ditangani melalui penerapan
praktik terbaik standar, langkah-langkah mitigasi, keterlibatan
pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas, dan
mekanisme penilaian dan pemantauan yang kuat yang
diimplementasikan selama pelaksanaan Proyek.

☐

PERTANYAAN 5: Berdasarkan risiko yang
diidentifikasi dan kategorisasi risiko, apa saja
persyaratan SES yang relevan?
Periksa semua yang berlaku

Komentar

Prinsip 1: Hak Asasi Manusia
Prinsip
2:
Kesetaraan
Pemberdayaan Perempuan

X
Gender

dan

X

1. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Manajemen Sumber Daya Alam

X

2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

☐

3. Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan
Kondisi Kerja

☐

4. Warisan Budaya

X

Lihat di atas
““

““

““

5. Penggusuran dan Pemukiman Kembali

X

““

6. Masyarakat Adat

X

““

7. Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber
Daya

X

Persetujuan Akhir

Tanda tangan

Penilai QA

Tanggal

Deskripsi

Anggota staf UNDP yang bertanggung jawab atas Proyek, biasanya seorang Staf Program
UNDP. Tanda tangan akhir mengonfirmasi bahwa mereka telah "memeriksa" untuk memastikan
bahwa SESP telah dilakukan secara memadai.

Penyetuju QA

Manajer senior UNDP, biasanya Kepala Perwakilan (DCD) UNDP, Direktur Negara (CD), Wakil
Kepala Perwakilan (DRR), atau Perwakilan Residen (RR). Penyetuju QA juga tidak bisa menjadi
Penilai QA. Tanda tangan akhir menegaskan bahwa mereka telah "membereskan" SESP
sebelum diajukan ke PAC.

Ketua PAC

Ketua UNDP dari PAC. Dalam beberapa kasus, Ketua PAC mungkin juga merupakan Penyetuju
QA. Tanda tangan akhir menegaskan bahwa SESP dianggap sebagai bagian dari penilaian
proyek dan dipertimbangkan dalam rekomendasi PAC.

Lampiran SESP 1. Daftar Periksa Skrining Risiko Sosial dan Lingkungan

Daftar Periksa Risiko Sosial dan Lingkungan Potensial
Prinsip 1: Hak Asasi Manusia

Jawaban
(Ya/Tidak)

1.

Dapatkah Proyek menimbulkan dampak merugikan pada pemenuhan hak asasi manusia (sipil,
politik, ekonomi, sosial atau budaya) dari populasi yang terkena dampak dan khususnya kelompokkelompok yang terpinggirkan?

Ya

2.

Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek akan memiliki dampak negatif yang tidak adil atau
diskriminatif pada populasi yang terkena dampak, khususnya orang yang hidup dalam kemiskinan
atau orang atau kelompok yang terpinggirkan atau dikecualikan?15

Ya

3.

Dapatkah Proyek berpotensi membatasi ketersediaan, kualitas dan akses terhadap sumber daya
atau layanan dasar, khususnya untuk individu atau kelompok yang terpinggirkan?

Tidak

4.

Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek akan mengecualikan pemangku kepentingan yang
berpotensi terkena dampak, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan, untuk
berpartisipasi penuh dalam keputusan yang dapat memengaruhi mereka?

Ya

5.

Apakah ada risiko di mana pengemban tugas tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban
mereka dalam Proyek?

Ya

6.

Apakah ada risiko di mana pemegang hak tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim hak mereka?

Ya

7.

Apakah masyarakat atau individu lokal yang diberi kesempatan sudah mengemukakan keprihatinan
terkait HAM tentang Proyek selama proses keterlibatan pemangku kepentingan?

Tidak

8.

Apakah ada risiko meningkatnya konflik serta risiko kekerasan akibat Proyek terhadap komunitas
yang [berpotensi] terkena dampak Proyek?

Ya

Prinsip 2: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1.

Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek yang diusulkan akan berdampak buruk pada kesetaraan
gender dan/atau situasi perempuan dan anak perempuan?

Ya

2.

Apakah Proyek berpotensi mereproduksi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan gender,
terutama mengenai partisipasi dalam desain dan implementasi atau akses terhadap peluang dan
manfaat?

Ya

3.

Sudahkah kelompok/ para pemimpin perempuan mengemukakan keprihatinan kesetaraan gender
tentang Proyek selama proses keterlibatan pemangku kepentingan dan apakah hal ini telah
dimasukkan dalam proposal Proyek secara keseluruhan dan dalam penilaian risiko?

Tidak

4.

Apakah Proyek berpotensi membatasi kemampuan perempuan untuk menggunakan,
mengembangkan dan melindungi sumber daya alam, dengan mempertimbangkan berbagai peran
dan posisi perempuan dan laki-laki dalam mengakses barang dan jasa lingkungan?

Ya

Misalnya, kegiatan yang dapat menyebabkan degradasi atau penipisan sumber daya alam di
masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut sebagai penghidupan dan kesejahteraan
mereka.

15

Dasar-dasar diskriminasi yang dilarang termasuk ras, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, diabilitas, orientasi seksual,
agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status
lainnya termasuk sebagai individu atau sebagai anggota minoritas. Referensi untuk “perempuan dan laki-laki” atau
yang serupa, dipahami mencakup perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, dan kelompok-kelompok
lain yang didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, seperti orang transgender dan waria.

Prinsip 3: Keberlanjutan Lingkungan: Pertanyaan penapisan mengenai risiko lingkungan dicakup oleh
pertanyaan spesifik terkait Standar di bawah ini

Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan
1.1

Apakah Proyek berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi habitat (mis. Habitat yang dimodifikasi,
alami,
dan
kritis)
dan/atau
ekosistem
dan
jasa
ekosistem?

Ya

Misalnya, melalui hilangnya habitat, konversi atau degradasi, fragmentasi, perubahan hidrologi
1.2

Apakah dalam Proyek yang diusulkan ada kegiatan di dalam atau yang berdekatan dengan habitat
kritis dan/atau daerah yang sensitif terhadap lingkungan, termasuk daerah yang dilindungi secara
hukum (misalnya cagar alam, taman nasional), wilayah yang diusulkan untuk dilindungi, atau diakui
oleh sumber-sumber otoritatif dan/atau masyarakat adat atau masyarakat lokal?

Ya

1.3

Apakah Proyek melibatkan perubahan pada penggunaan lahan dan sumber daya yang mungkin
berdampak negatif pada habitat, ekosistem, dan/atau penghidupan? (Catatan: jika pelarangan
dan/atau pembatasan akses ke lahan akan berlaku, lihat Standar 5)

Ya

1.4

Akankah kegiatan dalam Proyek menimbulkan risiko bagi spesies yang terancam punah?

Tidak

1.5

Akankah Proyek menimbulkan risiko dengan memperkenalkan spesies asing invasif?

Tidak

1.6

Apakah Proyek melibatkan pemanenan hutan alam, pengembangan perkebunan, atau reboisasi?

Ya

1.7

Apakah Proyek melibatkan produksi dan/atau pemanenan populasi ikan atau spesies perairan
lainnya?

Tidak

1.8

Apakah Proyek melibatkan ekstraksi, pengalihan, atau penahanan air permukaan atau air tanah
yang signifikan?

Tidak

Misalnya, pembangunan bendungan, waduk, pengembangan Daerah Aliran Sungai, ekstraksi air
tanah
1.9

Apakah Proyek melibatkan pemanfaatan sumber daya genetik? (mis. pengumpulan dan/atau
pemanenan, pengembangan komersial)

Tidak

1.10

Akankah Proyek menghasilkan potensi lintas batas atau masalah lingkungan global yang merugikan
?

Tidak

1.11

Akankah Proyek menghasilkan kegiatan pembangunan sekunder atau konsekuensial yang dapat
menyebabkan adanya dampak sosial dan lingkungan yang buruk, atau akankah proyek tersebut
menghasilkan dampak kumulatif dengan kegiatan lain yang sudah ada atau yang direncanakan di
daerah tersebut?

Tidak

Misalnya, pembangunan jalan baru yang melalui lahan berhutan akan menghasilkan dampak
lingkungan dan sosial secara langsung (mis. Penebangan pohon, pekerjaan tanah, potensi relokasi
penduduk). Jalan baru tersebut juga dapat mengakibatkan perambahan tanah oleh pemukim ilegal
atau mengakibatkan adanya pembangunan komersial yang tidak direncanakan di sepanjang rute,
terutama di daerah sensitif. Hal-hal ini adalah dampak tidak langsung, sekunder, atau imbas yang
perlu dipertimbangkan. Selain itu, meski pembangunan serupa dimaksud di atas, yang terjadi di
Kawasan berhutan tersebut, adalah hal yang sifatnya terencana, maka dampak kumulatif dari
berbagai kegiatan (bahkan jika bukan bagian dari Proyek yang sama) perlu dipertimbangkan.
Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2.1

Apakah Proyek yang diusulkan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan 16 atau
dapat memperburuk perubahan iklim?

Tidak

2.2

Akankan potensi keluaran dari Proyek tersebut sensitif atau rentan terhadap dampak potensial dari
perubahan iklim?

Ya

2.3

Apakah Proyek yang diusulkan kemungkinan akan, baik secara langsung atau tidak langsung
meningkatkan kerentanan sosial dan lingkungan terhadap perubahan iklim saat ini juga atau di
masa mendatang (yang juga dikenal sebagai praktik maladaptif)?

Tidak

Misalnya, perubahan perencanaan penggunaan lahan dapat mendorong pengembangan dataran
banjir yang lebih lanjut, berpotensi meningkatkan kerentanan populasi terhadap perubahan iklim,
khususnya banjir
Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja
3.1

Apakah elemen konstruksi, operasi, atau penyelesaian proyek berpotensi menimbulkan risiko
keselamatan bagi masyarakat lokal?

Tidak

3.2

Apakah Proyek akan menimbulkan risiko potensial bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat
karena transportasi, penyimpanan, dan penggunaan dan/atau pembuangan bahan berbahaya (mis.
Bahan peledak, bahan bakar, dan bahan kimia lainnya selama konstruksi dan operasi)?

Tidak

3.3

Apakah Proyek melibatkan pengembangan infrastruktur skala besar (mis. Bendungan, jalan,
bangunan)?

Tidak

3.4

Apakah kegagalan elemen-elemen struktural Proyek menimbulkan risiko bagi masyarakat? (mis.
runtuhnya bangunan atau infrastruktur)

Tidak

3.5

Apakah Proyek yang diusulkan rentan atau mengarah pada peningkatan kerentanan terhadap
gempa bumi, subsidensi, tanah longsor, erosi, banjir atau kondisi iklim ekstrem?

Tidak

3.6

Akankah Proyek menghasilkan potensi meningkatnya risiko kesehatan (mis. dari penyakit yang
ditularkan melalui air ataupun vektor lainnya atau infeksi menular seperti HIV/AIDS)?

Tidak

3.7

Apakah Proyek berpotensi menimbulkan risiko dan kerentanan terkait kesehatan dan keselamatan
kerja karena bahaya fisik, kimia, biologi, dan radiologis selama konstruksi, operasi, atau
penonaktifan Proyek?

Tidak

3.8

Apakah Proyek melibatkan dukungan untuk pekerjaan atau penghidupan yang mungkin gagal
memenuhi standar perburuhan nasional dan internasional (mis. Prinsip dan standar konvensi dasar
ILO)?

Tidak

3.9

Apakah Proyek melibatkan personel keamanan yang dapat menimbulkan risiko potensial terhadap
kesehatan dan keselamatan masyarakat dan/atau individu (mis. Karena kurangnya pelatihan atau
akuntabilitas yang memadai)?

Tidak

Standar 4: Warisan Budaya
4.1

Apakah Proyek yang diusulkan akan menghasilkan intervensi yang berpotensi berdampak buruk
terhadap situs, struktur, atau objek dengan nilai-nilai historis, budaya, artistik, tradisional atau
agama atau bentuk budaya yang tidak berwujud (mis. Pengetahuan, inovasi, praktik)? (Catatan:
Proyek yang dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan Warisan Budaya mungkin juga
memiliki dampak buruk yang tidak disengaja)

Ya

4.2

Apakah Proyek mengusulkan untuk menggunakan bentuk-bentuk warisan budaya yang berwujud
dan/atau tidak berwujud untuk tujuan komersial atau lainnya?

Ya

16

Dalam hal CO2, 'emisi signifikan' berkorespondensi secara umum dengan lebih dari 25.000 ton per tahun (dari
sumber langsung dan tidak langsung). [Catatan Panduan tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memberikan
informasi tambahan mengenai emisi GRK.]

Standar 5: Penggusuran dan Pemukiman Kembali
5.1

Akankah Proyek berpotensi melibatkan penggusuran fisik secara sementara ataupun permanen
dan penuh atau sebagian?

Ya

5.2

Apakah Proyek mungkin mengakibatkan penggusuran ekonomi (mis. Hilangnya aset atau akses
terhadap sumber daya karena pembebasan lahan atau pembatasan akses - bahkan tanpa adanya
relokasi fisik)?

Ya

5.3

Apakah ada risiko bahwa Proyek akan mengarah pada penggusuran paksa?17

Tidak

5.4

Apakah Proyek yang diusulkan mungkin memengaruhi pengaturan penguasaan lahan dan/atau hak
properti berbasis masyarakat/hak adat atas tanah, wilayah dan/atau sumber daya?

Ya

Standar 6: Masyarakat Adat
6.1

Apakah masyarakat adat hadir di wilayah Proyek (termasuk wilayah pengaruh Proyek)?

Ya

6.2

Apakah mungkin Proyek atau beberapa bagian dari Proyek akan berlokasi di tanah dan wilayah
yang diklaim oleh masyarakat adat?

Ya

6.3

Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia, tanah, sumber daya
alam, wilayah, dan penghidupan tradisional masyarakat adat (terlepas dari apakah masyarakat adat
memiliki hak hukum untuk wilayah tersebut, apakah Proyek tersebut berlokasi di dalam atau di luar
tanah dan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang terkena dampak, atau apakah masyarakat
adat diakui sebagai masyarakat adat oleh negara yang bersangkutan)?

Ya

Jika jawaban untuk pertanyaan penapisan 6.3 adalah "Ya", potensi dampak risiko dianggap
berpotensi parah dan/atau kritis dan Proyek akan dikategorikan sebagai Beresiko Sedang atau
Berisiko Tinggi.
6.4

Apakah pernah terjadi kondisi dimana tidak ada konsultasi yang sesuai dengan budaya dalam
tujuan mencapai PADIATAPA atas hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan, tanah,
sumber daya, wilayah, dan penghidupan tradisional masyarakat adat yang bersangkutan?

Ya

6.5

Apakah Proyek yang diusulkan melibatkan pemanfaatan dan/atau pengembangan komersial
sumber daya alam di tanah dan wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat?

Ya

6.6

Apakah ada potensi penggusuran paksa atau penggusuran fisik atau ekonomi masyarakat adat
secara keseluruhan atau sebagian, termasuk melalui pembatasan akses terhadap tanah, wilayah,
dan sumber daya?

Ya

6.7

Apakah Proyek akan mempengaruhi prioritas pembangunan masyarakat adat sebagaimana
ditentukan oleh mereka?

Ya

6.8

Apakah Proyek berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup fisik dan budaya masyarakat adat?

Ya

6.9

Apakah Proyek berpotensi mempengaruhi Warisan Budaya masyarakat adat, termasuk melalui
komersialisasi atau penggunaan pengetahuan dan praktik tradisional mereka?

Ya

Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya
7.1

17

Apakah Proyek berpotensi menghasilkan pelepasan polutan ke lingkungan karena keadaan rutin
atau tidak rutin yang berpotensi menimbulkan dampak lokal, regional, dan/atau lintas batas yang
merugikan?

Tidak

Penggusuran paksa termasuk tindakan dan/atau kelalaian yang melibatkan penggusuran individu atau kelompok
secara paksa atau tidak sukarela dari rumah dan/atau tanah dan sumber daya properti umum yang ditempati atau
diandalkan, sehingga menghilangkan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk tinggal atau bekerja di
sebuah kompleks, hunian, atau lokasi tertentu tanpa penyediaan, dan akses terhadap bentuk-bentuk perlindungan
hukum atau lainnya yang sesuai.

7.2

Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi menghasilkan limbah (baik berbahaya maupun tidak
berbahaya)?

Tidak

7.3

Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi melibatkan pembuatan, perdagangan, pelepasan,
dan/atau penggunaan bahan kimia dan/atau bahan berbahaya? Apakah Proyek mengusulkan
penggunaan bahan kimia atau bahan yang dilarang atau dihapuskan secara internasional?

Tidak

Misalnya, DDT, PCB, dan bahan kimia lainnya yang tercantum dalam konvensi internasional
seperti Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten atau Protokol Montreal
7.4

Apakah Proyek yang diusulkan akan melibatkan penggunaan pestisida yang dapat membahayakan
lingkungan atau kesehatan manusia?

Ya

7.5

Apakah Proyek termasuk kegiatan yang memerlukan konsumsi bahan baku, energi, dan/atau air
yang signifikan?

Tidak

Walaupun dianggap bahwa Cancun Safeguards (f) dan (g) secara implisit telah tercakup dalam Standar
dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan UNDP (Lihat Peragaan Konsistensi: Standar dan Kebijakan Sosial
dan Lingkungan UNDP dan UNFCCC Cancun Safeguards, 1 Juni 2016), penting untuk mempertimbangkan
Cancun Safeguards ini secara terpisah dalam SESP dan ESMP karena Cancun Safeguards: 1) tidak
secara eksplisit dirujuk dalam standar UNDP; 2) bersifat unik/khusus, yakni menggunakan asumsi risiko
terkait penggunaan hutan dan lahan; dan 3) harus tercermin secara terpisah dalam pelaporan nasional
SIS/SOI.

Cancun Safeguard (f) – Mengatasi risiko pembalikan




Apakah ruang lingkup proyek mencakup konservasi, manajemen hutan lestari, dan/atau
kegiatan peningkatan?
Apakah stok C dilestarikan, ditingkatkan, dan dikelola melalui kegiatan proyek yang
cenderung rentan terhadap: perubahan iklim (mis., Kekeringan yang lebih sering, banjir,
kebakaran hutan? Kegagalan kelembagaan?

Ya
Ya

Cancun Safeguard (g) – Mengurangi perpindahan emisi


Apakah skala proyek bersifat daerah (sub-nasional)?

Tidak



Apakah ruang lingkup proyek meliputi kurang dari 5 kegiatan REDD+ keseluruhan?

Tidak



Apakah ada kegiatan dalam proyek yang cenderung mengakibatkan perpindahan dari
perubahan penggunaan lahan di tingkat lokal? Dalam batas negara?

Tidak

Lampiran 2. Garis Besar Indikatif untuk Laporan ESIA
Harap merujuk pada Catatan Panduan SES UNDP tentang Penilaian dan Manajemen untuk informasi
tambahan.

Laporan ESIA harus mencakup unsur-unsur utama berikut (tidak harus dalam yang sama):
(1) Ringkasan eksekutif: Secara ringkas membahas temuan signifikan dan tindakan yang
direkomendasikan.
(2) Kerangka hukum dan kelembagaan: Meringkas analisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk
proyek, di mana penilaian sosial dan lingkungan dilakukan, termasuk (a) kerangka kerja kebijakan yang
berlaku di negara tersebut, hukum dan peraturan nasional, serta kemampuan kelembagaan (termasuk
implementasi) yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan; kewajiban negara yang secara
langsung berlaku untuk proyek berdasarkan perjanjian dan perjanjian internasional yang relevan; (b)
persyaratan yang berlaku di bawah SES UNDP; dan (c) dan standar dan/atau persyaratan sosial dan
lingkungan lainnya yang relevan, termasuk yang berasal dari donor dan mitra pembangunan lainnya.
Membandingkan kerangka sosial dan lingkungan yang ada serta persyaratan yang berlaku dari SES UNDP
(dan orang-orang dari donor/mitra pembangunan) dan mengidentifikasi setiap celah potensial yang perlu
ditangani.
(3) Deskripsi proyek: Secara ringkas menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, sosial,
lingkungan, dan temporal, termasuk aktivitas di luar lokasi yang mungkin diperlukan (jalur pipa khusus,
jalan akses, pasokan listrik, pasokan air, perumahan, dan fasilitas penyimpanan bahan baku dan produk),
serta rantai pasokan utama proyek. Termasuk peta dengan rincian yang cukup, menunjukkan lokasi proyek
dan area yang mungkin terkena dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif dari proyek. (mis. area
pengaruh).
(4) Data dasar: Meringkas data dasar yang relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain,
operasi, atau langkah-langkah mitigasi; mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang
tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi; menilai ruang lingkup
area yang akan dipelajari dan menggambarkan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan,
termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai; dan memperhitungkan kegiatan
pengembangan saat ini dan yang diusulkan dalam area proyek namun tidak terhubung langsung ke proyek.
(5) Risiko dan dampak sosial dan lingkungan: Memprediksi dan memperhitungkan semua risiko dan
dampak sosial dan lingkungan yang relevan dari proyek, termasuk yang terkait dengan SES UNDP
(Kebijakan dan Prinsip yang menyeluruh serta Standar Tingkat Proyek). Hal ini akan mencakup, namun
tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
(a) Risiko dan dampak lingkungan, termasuk: segala ancaman penting terhadap perlindungan, konservasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi habitat alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem; yang terkait dengan
perubahan iklim dan dampak lintas batas atau global lainnya; yang terkait dengan kesehatan dan
keselamatan masyarakat; yang terkait dengan polusi dan pembuangan limbah; yang terkait dengan
penggunaan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; dan yang terkait dengan standar lain
yang berlaku.18
(b) Risiko dan dampak sosial, termasuk: setiap ancaman terkait proyek terhadap hak asasi manusia
masyarakat dan individu yang terkena dampak; ancaman terhadap keamanan manusia melalui
peningkatan konflik, kejahatan atau kekerasan pribadi, komunal atau antar negara; risiko diskriminasi
gender; risiko dampak proyek yang merugikan berada secara tidak proporsional pada kelompok yang
kurang beruntung atau terpinggirkan; adanya bias atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok dalam
18

Misalnya, Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHSG), yang merupakan dokumen rujukan teknis
dengan pernyataan umum dan spesifik industri tentang Praktik Industri Internasional yang Baik. EHSG mencakup
informasi tentang risiko dan dampak khusus industri serta tingkat kinerja dan tindakan yang umumnya dianggap dapat
dicapai dalam fasilitas baru dengan teknologi yang ada dengan biaya yang wajar. Pedoman ini dapat diakses
www.ifc.org/ehsguidelines.www.ifc.org/ehsguidelines.

pemberian akses atas sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, khususnya terhadap kelompok
yang kurang beruntung atau terpinggirkan; dampak ekonomi dan sosial yang buruk yang berkaitan dengan
penggusuran fisik (mis. relokasi atau kehilangan tempat tinggal) atau penggusuran ekonomi (misalnya
hilangnya aset atau akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana
penghidupan) sebagai akibat dari tanah/lokasi yang terkait dengan proyek atau akuisisi sumber daya atau
pembatasan penggunaan lahan atau akses terhadap sumber daya; dampak pada kesehatan, keselamatan
dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terkena dampak proyek; dan risiko terhadap warisan
budaya.
Melalui proses partisipatif, Laporan tersebut harus mencakup daftar kegiatan apa pun yang dapat
menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dan karenanya, tidak boleh dilanjutkan
sampai selesainya penilaian dan adopsi langkah-langkah mitigasi dan manajemen telah selesai. Daftar ini
dapat mencakup kegiatan yang telah dinilai dan juga langkah-langkah mitigasi dan pengelolaannya belum
ditetapkan, serta deskripsi jenis kegiatan baru (atau kategori kegiatan) yang belum ditinjau oleh ESIA ini
atau tunduk pada langkah-langkah mitigasi.
(6) Analisis alternatif: secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi proyek yang
diusulkan, teknologi, desain, dan operasi - termasuk situasi "tanpa proyek" - dalam hal potensi dampak
sosial dan lingkungannya; menilai kelayakan alternatif lain untuk mengurangi dampak sosial dan
lingkungan yang merugikan; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah mitigasi alternatif, dan
kesesuaiannya dalam kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk langkahlangkah mitigasi alternatif; untuk masing-masing alternatif, mengukur dampak sosial dan lingkungan sejauh
mungkin dan melekatkan nilai ekonomi jika memungkinkan. Menetapkan dasar untuk memilih desain
proyek tertentu.
(7) Tindakan Mitigasi: Pencantuman atau ringkasan (dengan lampiran lengkap) Rencana Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial (ESMP) (lihat garis besar indikasi ESMP di bawah ini.) ESMP mengidentifikasi
langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang
teridentifikasi, serta langkah-langkah terkait pemantauan, pengembangan kapasitas, pelibatan pemangku
kepentingan, dan rencana aksi implementasi.
(8) Rencana Manajemen: Pencantuman setidaknya rencana manajemen berikut yang disusun secara
partisipatif: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Rencana Aksi Gender, Rencana Manajemen
Warisan Budaya, Rencana Aksi Penghidupan, Rencana Masyarakat Adat, dan Rencana Aksi
Keanekaragaman Hayati. Pencantuman rencana manajemen tambahan yang ditentukan diperlukan
melalui proses ESIA.
(9) Kesimpulan dan Rekomendasi: Secara ringkas menjelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil
penilaian dan memberikan rekomendasi.
(10) Lampiran: (i) Daftar individu atau organisasi yang menyiapkan atau berkontribusi pada penilaian
sosial dan lingkungan; (ii) Referensi - menetapkan bahan tertulis baik yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan, yang telah digunakan; (iii) Catatan pertemuan, konsultasi dan survei dengan para pemangku
kepentingan, termasuk yang dengan orang-orang dan LSM lokal yang terkena dampak. Catatan tersebut
merincikan cara-cara keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan untuk mendapatkan pandangan
LSM lokal and kelompok-kelompok yang terkena dampak, merangkum keprihatinan utama mereka dan
bagaimana keprihatinan ini dijawab dalam desain proyek dan langkah-langkah mitigasi; (iv) Tabel yang
menyajikan data relevan yang dirujuk atau dirangkum dalam teks utama; (v) Lampiran rencana manajemen;
(vi) Daftar laporan atau rencana terkait.

Lampiran 3: Garis Besar Indikatif untuk ESMP
Di bawah ini merupakan garis besar indikatif untuk pengembangan ESMP setelah seluruh kegiatan dalam
proyek ditetapkan dan dinilai. Sejumlah elemen dalam SMF dapat secara langsung digunakan untuk
ESMP. Harap lihat Catatan Panduan SES UNDP tentang Penilaian dan Manajemen untuk informasi
tambahan. Lampiran berikut tentang Indikator dan Langkah-Langkah Manajemen Lingkungan dan Sosial
Utama merupakan bagian integral dari ESMP tetapi disediakan secara terpisah untuk kemudahan
penggunaan.
ESMP dapat disiapkan sebagai bagian dari Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) atau sebagai
dokumen yang berdiri sendiri. 19 Konten ESMP harus membahas bagian-bagian berikut:
(1) Mitigasi: Mengidentifikasi langkah-langkah dan aksi yang sesuai dengan hierarki mitigasi yang
menghindari, atau jika pencegahan tidak memungkinkan, mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang
berpotensi signifikan merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Secara khusus, ESMP: (a) mengidentifikasi
dan merangkum semua dampak sosial dan lingkungan signifikan yang merugikan; (b) menjelaskan dengan rincian teknis - setiap langkah-langkah mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi di
mana diperlukan (misalnya, terus menerus atau dalam hal terjadi keadaan darurat), bersama-sama dengan
desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, yang sesuai; (c) memperkirakan setiap dampak sosial
dan lingkungan potensial dari langkah-langkah tersebut dan setiap dampak residual setelah mitigasi; dan
(d) memperhitungkan, dan konsisten dengan, rencana mitigasi lain yang diperlukan (mis. untuk
penggusuran, Masyarakat Adat).
(2) Pemantauan: Mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dan
mengaitkannya dengan dampak yang dinilai dalam penilaian lingkungan dan sosial serta langkah-langkah
mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan ESMP menyediakan (a)
deskripsi spesifik, dan rincian teknis, langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur,
metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika perlu),
dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur
pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan langkah-langkah
mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi.
(3) Pengembangan kapasitas dan pelatihan: Untuk mendukung implementasi yang tepat waktu dan
efektif dari komponen sosial dan lingkungan proyek serta langkah-langkah mitigasi, ESMP mengacu pada
penilaian lingkungan dan sosial dari keberadaan, peran, dan kemampuan pihak-pihak yang bertanggung
jawab di situs atau di tingkat lembaga dan kementerian. Secara khusus, ESMP memberikan uraian tentang
pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan
langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (mis. untuk operasi, pengawasan, penegakan hukum,
pemantauan implementasi, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Dalam hal
telah diidentifikasi dukungan untuk memperkuat kemampuan manajemen sosial dan lingkungan, ESMP
merekomendasikan dibentuknya, atau perluasannya, pihak-pihak yang bertanggung jawab, pelatihan staf,
dan tindakan tambahan apa pun yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah
mitigasi dan setiap rekomendasi lain dari penilaian lingkungan dan sosial.
(4) Rencana Keterlibatan dan Manajemen: Menyediakan rencana manajemen tambahan sebagaimana
ditunjukkan oleh SESP dan ESMF dan dikonfirmasi oleh ESIA. Keterlibatan pemangku kepentingan dan
rencana manajemen ini dijelaskan dalam SES UNDP dan garis besar indikatif dari sejumlah hal-hal tersebut
dilampirkan pada ESMF yang diterima oleh Konsultan.

19 Ini mungkin sangat relevan dalam kasus di mana kontraktor dilibatkan untuk melaksanakan proyek, atau bagianbagiannya, dan ESMP menetapkan persyaratan yang harus diikuti oleh kontraktor. Dalam hal ini, ESMP harus
dimasukkan sebagai bagian dari kontrak dengan kontraktor, bersama dengan pemantauan dan ketentuan penegakan
yang tepat, termasuk semua indikator lingkungan dan sosial utama yang dikembangkan serta langkah-langkah
manajemen.

(5) Rencana aksi implementasi (jadwal dan perkiraan biaya): Untuk keempat aspek di atas (mitigasi,
pemantauan, pengembangan kapasitas, dan pelibatan pemangku kepentingan), ESMP menyediakan (a)
jadwal implementasi untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek,
menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana implementasi proyek; dan (b)
perkiraan modal dan biaya berulang serta sumber dana untuk mengimplementasikan ESMP. Angka-angka
tersebut juga diintegrasikan ke dalam tabel total biaya proyek. Setiap langkah dan aksi yang akan
dilaksanakan akan ditentukan secara jelas dan biaya untuk melakukannya akan diintegrasikan ke dalam
perencanaan, desain, anggaran, dan implementasi proyek secara keseluruhan.

Lampiran 4. Contoh Kerangka Acuan Kerja untuk Mekanisme
Penanganan Pengaduan Tingkat Proyek
Di bawah ini merupakan contoh Kerangka Acuan Kerja (ToR) untuk pembuatan mekanisme penanganan
pengaduan tingkat proyek (GRM). Lihat juga Panduan Tambahan UNDP: Mekanisme Penanganan
Pengaduan untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana merancang dan mengevaluasi mekanisme
penanganan pengaduan.20

Contoh Kerangka Acuan Kerja: Mekanisme Penanganan Pengaduan di Tingkat Proyek

I. Mandat
Mandat GRM adalah untuk:
(i)

menerima dan menangani masalah, pengaduan, pemberitahuan tentang konflik yang muncul, atau
keluhan (secara kolektif “Pengaduan”) terkait dugaan kerugian aktual atau potensi kerugian
terhadap orang yang terkena dampak (“Pengadu”) yang timbul dari Proyek;

(ii)

membantu penyelesaian pengaduan antara dan di tengah Para Pemangku Kepentingan Proyek;
serta berbagai kementerian, lembaga, dan komisi pemerintah, OMS dan LSM, dan pengguna
sumber daya alam lainnya (secara bersama-sama disebut “Pemangku Kepentingan”) dalam
konteks Proyek REDD+;

(iii)

Berperilaku dengan cara-cara yang fleksibel, kolaboratif, dan transparan setiap saat dengan tujuan
untuk memcahkan masalah dan membangun konsensus.

II. Fungsi
Fungsi GRM adalah untuk:
(iv) Menerima, Mencatat dan Melacak semua Pengaduan yang diterima;
(v)

Memberikan pembaruan status secara teratur tentang Pengaduan kepada Pengadu, anggota
Dewan Kebijakan (PB) dan para Pemangku Kepentingan terkait lainnya, sebagaimana berlaku;

(vi) Melibatkan anggota PB, lembaga Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya dalam
penyelesaian Pengaduan;
(vii) Memproses dan mengusulkan solusi dan cara ke depannya terkait dengan Pengaduan spesifik
dalam periode tidak lebih dari enam puluh (60) hari sejak Pengaduan diterima;
(viii) Mengidentifikasi tren yang berkembang dalam pengaduan-pengaduan yang masuk dan
merekomendasikan langkah-langkah yang memungkinkan untuk menghindari hal yang sama;
(ix) Menerima dan melayani permintaan untuk, dan menyarankan penggunaan, mediasi atau fasilitasi;
(x)

Menguraikan laporan dwi-tahunan, memastikan laporan tersebut tersedia untuk umum, dan secara
lebih umum bekerja untuk memaksimalkan transparansi pekerjaannya (termasuk laporan, temuan,
dan keluaran);

20 Prinsip 31 dari Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM tersedia di https://en.wikipedia.org/wiki/
United_Nations_Guiding_ Principles_on_ Business_and_Human_Rights).

(xi)

Memastikan peningkatan kesadaran, aksesibilitas, prediktabilitas, transparansi, legitimasi, dan
kredibilitas proses GRM;

(xii)

Bekerja sama dengan Lembaga Mitra dan LSM lainnya, OMS dan entitas lain untuk melakukan
inisiatif penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan
tentang keberadaan GRM dan bagaimana layanan tersebut dapat diakses;

(xiii)

Memastikan kelanjutan pendidikan anggota PB dan lembaga masing-masing tentang hukum dan
kebijakan yang relevan yang perlu mereka ketahui untuk berpartisipasi dalam pengembangan
resolusi efektif untuk Pengaduan yang kemungkinan masuk sebelum adanya GRM;

(xiv) Memantau penindaklanjutan penyelesaian Pengaduan sesuai kebutuhan/kondisi.

III. Komposisi
GRM akan terdiri dari:
[Nama Mitra Pelaksana] sebagai Sekretariat dan:
(a) Sub-komite GRM tetap [terdiri dari x, y, z anggota PB]; dan/atau
(b) Tim Tugas GRM Ad hoc dalam memproses pengaduan tertentu/spesifik
Komposisi sub-komite GRM akan seimbang (antara pemerintah dan non-pemerintah) dan tidak boleh
menyertakan anggota PB yang memiiki kepentingan atau peran langsung terkait pengaduan/sengketa.

IV. [Nama Mitra Pelaksana]
Dalam perannya sebagai Sekretariat GRM, [Nama Mitra Pelaksana] akan melakukan fungsi inti sebagai
berikut:
•

Mempublikasikan keberadaan GRM dan prosedur untuk melakukan pengaduan;

•

Menerima dan mencatat permintaan penyelesaian sengketa;

•

Memberikan tanda terima kepada pengadu;

•

Menentukan kelayakan;

•

Meneruskan permintaan yang memenuhi syarat ke PB untuk ditinjau dan ditindaklanjuti, dan

•

Mengikuti dan mendokumentasikan upaya penyelesaian pengaduan/sengketa dan hasilnya.

V. Dewan Proyek
Dewan Proyek akan melakukan fungsi inti sebagai berikut:
Sub-komite GRM dan/atau Tim Tugas GRM akan:
•

Mengambil tindakan langsung untuk menyelesaikan pengaduan/sengketa (mis., mempertemukan
pihak terkait untuk membahas dan menyelesaikan sendiri masalah tersebut di bawah pengawasan
oleh PB);

•

Meminta informasi lebih lanjut untuk mengklarifikasi masalah tersebut, dan membagi informasi itu
dengan semua pihak terkait, atau memastikan bahwa wakil lembaga pemerintah yang diwakili dalam
PB mengambil tindakan administratif yang sesuai untuk menangani pengaduan;
•

Merujuk pengaduan/sengketa
pelaksanaanya; atau

ke

mediasi

independen,

tetap

melakukan

pemantauan

•

Menentukan bahwa permintaan tersebut di luar ruang dari lingkup dan mandat PB dan merujuk
penyelesaiannya ke instansi yang relevan (mis. Polisi atau ke pengadilan).

VI. Penyampaian Pengaduan
(i)

Siapa yang dapat mengajukan Pengaduan?

Pengaduan dapat disampikan oleh individu atau kelompok individu yang meyakini telah atau akan dirugikan
oleh Proyek.
Apabila Pengaduan terpaksa diajukan oleh individu atau organisasi yang berbeda dengan nama mereka
yang dianggap terkena dampak, Pengadu harus mengidentifikasi individu dan/atau orang-orang atas nama
siapa Pengaduan diajukan dan memberikan konfirmasi tertulis di mana individu dan/atau orang-orang
tersebut menyatakan bahwa mereka memberi wewenang kepada Pengadu untuk menyampaikan
Pengaduan atas nama mereka. GRM akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi
otoritas tersebut.
(ii)

Bagaimana Pengaduan Dikomunikasikan?

GRM harus mempertahankan pendekatan yang fleksibel terkait penerimaan Pengaduan dengan
mempertimbangkan kendala lokal yang diketahui sehubungan dengan komunikasi dan akses ke sumber
daya untuk beberapa Pemangku kepentingan. Pengaduan dapat disampaikan ke GRM dengan segala cara
yang tersedia (mis. Melalui email, surat, panggilan telepon, rapat, SMS, dll.). Informasi kontak adalah
sebagai berikut:
[Mitra Pelaksana akan menambahkan alamat, nomor telepon, faks, dll.]

Untuk memfasilitasi komunikasi dengan dan antara GRM dan calon Pengadu, GRM akan menerima
dukungan dari lembaga anggota PB, perwakilan daerah, [aktor lokal dan lainnya?]
(iii)

Informasi apa yang harus dicantumkan dalam Pengaduan?

Pengaduan harus mencakup informasi berikut:
(a)

nama individu atau individu yang mengajukan Pengaduan ("Pengadu");

(b)

sarana untuk menghubungi Pengadu (email, telepon, alamat, lainnya);

(c)

dalam hal pengaduan dilakukan pihak lain atas nama orang-orang yang menuduh adanya potensi
kerugian atau telah terjadinya kerugian yang telah terjadi, maka selain nama Pengadu,
Pengaduan harus memuat pula identitas mereka yang menuduh [adanya potensi kerugian atau
telah terjadinya kerugian tersebut,] serta konfirmasi tertulis dari mereka yang menyatakan
kesediaan untuk diwakili oleh Pengadu dalam mengajukan Pengaduan tersebut;

(d)

Deskripsi potensi kerugian atau kerugian yang telah terjadi;

(e)

Pernyataan Pengadu tentang risiko kerugian atau kerugian yang telah terjadi (deskripsi
risiko/kerugian dan orang-orang yang terkena dampak, nama-nama individu atau lembaga yang
bertanggung jawab atas risiko/kerugian, lokasi dan tanggal aktivitas yang merugikan tersebut;

(f)

apa yang telah dilakukan oleh Pengadu sejauh ini untuk menyelesaikan masalah tersebut;

(g)

apakah Pengadu berharap agar identitas mereka dirahasiakan; dan

(h)

bantuan khusus yang diminta dari GRM.

VII. Pencatatan, Pengakuan, dan Pelacakan
Semua Pengaduan dan laporan konflik akan diterima, diberi nomor pelacakan, diakui oleh Pengadu,
direkam secara elektronik, dan tunduk pada kewajiban pemberian informasi berkala kepada Pengadu serta
pengarsipan kantor.
Dalam satu (1) minggu sejak diterimanya Pengaduan, GRM akan mengirimkan bukti penerimaan
pengaduan secara tertulis kepada Pengadu yang disertai dengan nomor lacak yang pengaduan.21
Setiap dokumen catatan Pengaduan harus memuat, paling tidak:
i.

tanggal kapan pengaduan diterima;

ii.

tanggal pemberitahuan tertulis tersebut dikirim ke pengadu (dan juga pernyataan lisan
diterimanya pemberitahuan tersebut, jika ada );

iii.

tanggal dan sifat dari semua komunikasi atau pertemuan lainnya dengan Pengadu dan
pemangku kepentingan terkait lainnya;

iv.

segala permintaan, penawaran, atau keterlibatan Mediator atau Fasilitator;

v.

tanggal dan catatan terkait dengan solusi/jalan keluar yang diusulkan/ke depannya;

vi.

penerimaan atau keberatan Pengaduan (atau Pemangku Kepentingan lainnya);

vii.

langkah usulan selanjutnya jika keberatan muncul;

viii.

solusi alternatif jika ada dialog/pembahasan baru;

ix.

catatan tentang implementasi; dan

x.

setiap kesimpulan dan rekomendasi yang timbul dari pemantauan dan tindak lanjut.

IX. Mempertahankan Komunikasi dan Pembaruan Status
Catatan/arsip atas setiap Pengaduan akan dapat dilihat dan ditinjau oleh Pengadu dan para Pemangku
Kepentingan lainnya yang terlibat dalam Pengaduan tersebut, atau perwakilan yang ditunjuk. Namun
demikian, akan diambil angkah-langkah yang tepat untuk menjaga kerahasiaan Pengadu, jika hal ini
diminta sebelumnya.
GRM akan memberikan informasi secara berkala mengenai status dan tindakan yang telah dilakukan untuk
menyelesaikan masalah yang diadukan kepada Pengadu. Tidak termasuk pengakuan penerimaan
Pengaduan, Informasi berkala tersebut akan diberikan dalam interval waktu yang wajar (tidak lebih cepat
dari setiap tiga puluh (30) hari), [hal ini tidak termasuk pemberian bukti penerimaan pengaduan secara
tertulis kepada Pengadu (yang, sebagaimana disampaikan sebelumnya, harus sudah disampaikan ke
Pengadua dalam waktu paling lama satu minggu dari diterimanya Pengaduan)].
X. Investigasi dan Pembangunan Konsensus
X. Investigasi dan Pembangunan Konsensus
Dalam satu (1) minggu setelah Pengaduan diterima, [Mitra Pelaksana] akan memberi tahu PB dan lembaga
terkait lainnya tentang penerimaan Pengaduan.
PB akan mengidentifikasi [Perlu dikengembangkan prosedur khusus untuk melakukan hal ini] tim khusus
yang terdiri dari individu-individu anggota PB dan/atau dari lembaga masing-masing yang terwadahi dalam
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Pengakuan lisan dapat digunakan jika buru-buru (harus direkam), tetapi kemudian harus ditindaklanjuti dengan
pengakuan tertulis.

PB untuk melakukan tindakan sebagai respons terhadap Pengaduan. Nama-nama anggota tim tersebut
akan diinformasukan kepada Pengadu.
Anggota PB yang ditunjuk [selanjutnya disebut Tim Tugas] akan segera melibatkan Pengadu dan
Pemangku Kepentingan lain yang relevan yang dianggap tepat, untuk mengumpulkan semua informasi
yang diperlukan terkait Pengaduan.
Melalui anggota PB, GRM akan memiliki wewenang untuk meminta informasi dari lembaga pemerintah
terkait (dokumen atau lainnya) yang relevan untuk menyelesaikan Pengaduan dan untuk menghindari
terjadinya Pengaduan serupa di masa mendatang.
Bila diperlukan, Tim Tugas akan mengadakan satu atau lebih pertemuan dengan individu dan lembaga
terkait di [ibukota negara], atau di tempat lain di [nama negara], sesuai kebutuhan.
Tujuan dari semua kegiatan investigasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang
masalah dan keprihatinan yang diangkat dalam Pengaduan dan memfasilitasi konsensus atas solusi yang
diusulkan dan jalan ke depannya.
Anggota PB akan memastikan adanya kerja sama staf masing-masing yang terlibat dalam proses
pencarian fakta.
Kapan saja selama proses pencarian fakta, Tim Tugas dapat menentukan bahwa pencarian fakta lapangan
di lokasi diperlukan untuk memahami Pengaduan dengan benar dan mengembangkan usulan solusi dan
jalan ke depannya.
XI. Mencari Pendapat Penasihat dan/atau Bantuan Teknis
Kapan saja setelah menerima Pengaduan, dan melakukan proses melaksanakan solusi yang diusulkan
dan langkah ke depannya, Tim Tugas dapat mencari bantuan teknis dan/atau pendapat penasihat/ahli dari
Lembaga atau individu di [negara] atau internasional yang mungkin dipercaya dapat membantu.
XII. Mengumumkan Tindakan dan Solusi yang Diusulkan dan Mengawasi Implementasi
Tim Tugas akan mengkomunikasikan kepada Pengadu tentang satu atau lebih usulan aksi atau
resolusi/penyelesaian yang diusulkan dan dengan jelas mengartikulasikan alasan dan dasar untuk usulan
langkah ke depannya.
Jika Pengadu tidak menerima resolusi, Tim Tugas akan melibatkan Pengadu untuk memberikan opsi
alternatif.
Jika Pengadu menerima solusi yang diusulkan dan jalan ke depannya, GRM akan terus memantau
implementasi solusi tersebut secara langsung maupun melalui informasi yang disampaikan Pengadu dan
pihak terkait lainnya. Bila perlu, GRM dapat meminta informasi dari pihak-pihak dari pihak-pihak terkait dan
memulai dialog baru jika diperlukan.
XII. Pemantauan dan evaluasi
Setiap dua tahun, GRM akan mempublikasikan sebuah laporan yang menggambarkan pekerjaan GRM,
daftar jumlah dan Pengaduan yang diterima dan diproses dalam enam bulan terakhir, tanggal dan deskripsi
Pengaduan yang diterima, penyelesaian, rujukan dan upaya penyelesaian yang sedang berjalan, dan
status dari implementasi resolusi yang sedang berjalan. Tingkat perincian yang diberikan tentang masingmasing Pengaduan akan bergantung pada sensitivitas masalah dan kekhawatiran Pemangku Kepentingan
tentang kerahasiaan, dengan tetap memastikan adanya transparansi yang sesuai tentang kegiatan GRM.
Laporan ini juga akan menyoroti tren utama dalam konflik yang muncul, Pengaduan, dan penyelesaian
sengketa, dan membuat rekomendasi mengenai:



langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk menghindari kerugian dan Pengaduan di
masa mendatang; dan
hal-hal yang dapat meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, prediktabilitas, transparansi, legitimasi,
kredibilitas, dan kapasitas GRM.

XIII. Mediasi
Untuk opsi mediasi independen, mediator terdaftar/panel setidaknya harus memiliki kualifikasi sebagai
berikut:
 pengalaman dan keahlian profesional dalam proses mediasi yang tidak memihak;
 pengetahuan tentang [jenis dan kegiatan proyek di negara ini] dan kawasan, termasuk pemahaman
tentang budaya dan praktik Masyarakat Adat dan orang-orang dari kelompok rentan dan minoritas
lainnya;
 kemahiran [bahasa nasional dan lokal, jika sesuai];
 ketersediaan pada prinsipnya untuk penugasan hingga 20 hari; dan
 kesediaan untuk menyatakan semua hubungan dan kepentingan yang dapat memengaruhi
kemampuan mereka untuk bertindak sebagai mediator yang tidak memihak dalam kasus-kasus yang
ditangani.
Apabila mediasi berhasil menyelesaikan perselisihan atau pengaduan, hasilnya akan didokumentasikan
oleh [Mitra Pelaksana] dan ditinjau oleh Tim Tugas. Jika tidak berhasil, para pemangku kepentingan
memiliki opsi untuk kembali ke Tim Tugas untuk mendapatkan bantuan.

XIV. Tanpa merugikan
Keberadaan dan penggunaan GRM ini tanpa merugikan hak-hak yang ada di bawah mekanisme
pengaduan lainnya yang dapat diakses oleh seseorang atau sekelompok orang di bawah hukum nasional
atau internasional atau aturan dan peraturan institusi, lembaga atau komisi lainnya.

Lampiran 5. Panduan untuk Mengajukan Permintaan ke
SECU dan/atau SRM UNDP

Panduan untuk Mengajukan Permintaan ke Unit Kepatuhan Sosial dan
Lingkungan (SECU) dan/atau Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan
(SRM)
Tujuan dari formulir ini
-

Jika Anda menggunakan formulir ini, harap tulis jawaban Anda dalam huruf tebal untuk
membedakannya dengan teks yang ada
Penggunaan formulir ini dianjurkan, tetapi tidak diharuskan. Hal tersebut juga bisa berfungsi
sebagai panduan saat menyusun permintaan.

Formulir ini dimaksudkan untuk membantu dalam:
(1)

Mengajukan permintaan ketika Anda yakin UNDP tidak mematuhi kebijakan atau komitmen sosial
atau lingkungannya dan sebagai akibatnya Anda yakin bahwa Anda dirugikan sebagai akibatnya.
Permintaan ini dapat memulai 'tinjauan kepatuhan', yang merupakan investigasi independen yang
dilakukan oleh Unit Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (SECU), di dalam Kantor Audit dan Investigasi
UNDP, untuk menentukan apakah kebijakan atau komitmen UNDP telah dilanggar dan untuk
mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran tersebut. SECU akan berinteraksi
dengan Anda selama melakukan tinjauan kepatuhan untuk menentukan fakta yang terkait. Anda
akan terus diinformasikan mengenai hasil tinjauan kepatuhan.

dan/atau
(2)

Mengajukan permintaan untuk “Respons Pemangku Kepentingan” UNDP ketika Anda yakin proyek
UNDP memiliki atau mungkin memiliki dampak sosial atau lingkungan yang merugikan bagi Anda
dan Anda ingin memulai proses yang menyatukan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku
kepentingan lainnya (misalnya, perwakilan pemerintah, UNDP, dll.) untuk bersama-sama mengatasi
masalah Anda. Proses Respons Pemangku Kepentingan ini akan dipimpin oleh Kantor Nasional
UNDP atau difasilitasi melalui kantor pusat UNDP. Staf UNDP akan berkomunikasi dan berinteraksi
dengan Anda sebagai bagian dari respons, baik untuk pencarian fakta maupun untuk
mengembangkan solusi. Pemangku kepentingan proyek lainnya juga dapat dilibatkan apabila perlu.

Perlu diketahui bahwa dicatat bahwa jika Anda belum mencoba menyelesaikan masalah Anda dengan
berkomunikasi langsung dengan perwakilan pemerintah dan staf UNDP yang bertanggung jawab untuk
proyek ini, Anda harus melakukannya hal tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan
kepada Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan UNDP.
Kerahasiaan
Jika Anda memilih proses Tinjauan Kepatuhan, Anda dapat merahasiakan identitas
Anda (sehingga hanya akan diketahui oleh tim Tinjauan Kepatuhan). Jika Anda memilih Mekanisme

Respons Pemangku Kepentingan, Anda dapat memilih untuk menjaga kerahasiaan identitas Anda selama
proses penapisan kelayakan awal dan penilaian kasus Anda. Jika permintaan Anda memenuhi syarat dan
penilaian menunjukkan bahwa memang diperlukan adanya respons sesuai, staf UNDP akan
mendiskusikan respons yang diajukan dengan Anda, dan juga akan membahas apakah dan bagaimana
menjaga kerahasiaan identitas Anda.
Panduan
Saat mengajukan permintaan, harap berikan informasi sebanyak mungkin. Jika Anda secara tidak sengaja
mengirim formulir yang tidak lengkap melalui email, atau memiliki informasi tambahan yang ingin Anda
berikan, cukup kirim email tindak lanjut yang menjelaskan perubahan apa pun.
Informasi tentang Anda
Apakah Anda…
1.

Seseorang yang terkena dampak proyek yang didukung oleh UNDP?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda:
2.

Ya:

Tidak:

Perwakilan resmi dari orang atau kelompok yang terkena dampak?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda:

Ya:

Tidak:

Jika Anda merupakan perwakilan resmi, harap berikan nama semua orang yang Anda wakili, dan
dokumentasi yang membuktikan mereka memberi otorisasi kepada Anda untuk bertindak atas nama
mereka, dengan melampirkan satu atau lebih dokumen ke formulir ini.
1. Nama depan:
2.
Nama keluarga:
3.

Informasi pengenal lainnya:

4.

Alamat surat:

5.

Alamat email:

6.

Nomor Telepon (beserta kode negara):

7.

Alamat/lokasi Anda:

8.

Kota atau daerah terdekat:

9.

Petunjuk tambahan tentang cara menghubungi Anda:

10.

Negara:

Apa yang Anda cari dari UNDP: Tinjauan Kepatuhan dan/atau Respons Pemangku Kepentingan
Anda memiliki empat opsi:


Ajukan permintaan untuk Tinjauan Kepatuhan;



Ajukan permintaan untuk Respons Pemangku Kepentingan;



Ajukan permintaan untuk Tinjauan Kepatuhan dan Respons Pemangku Kepentingan;



Nyatakan bahwa Anda tidak yakin apakah Anda ingin Tinjauan Kepatuhan atau Tanggapan Pemangku
Kepentingan dan bahwa Anda menginginkan kedua entitas tersebut untuk meninjau kasus Anda.

11. Apakah Anda khawatir bahwa kegagalan UNDP dalam memenuhi kebijakan atau komitmen sosial
dan/atau lingkungan UNDP merugikan, atau dapat membahayakan Anda atau komunitas Anda?
Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:
Tidak:
12. Apakah Anda ingin nama Anda tetap dirahasiakan selama proses Tinjauan Kepatuhan?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:

Tidak:

Jika ingin dirahasiakan, berikan alasan Anda:

13.

Apakah Anda ingin bekerja dengan para pemangku kepentingan lain, mis., Pemerintah, UNDP, dll.
untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tentang dampak sosial atau lingkungan atau risiko
yang Anda yakini Anda alami karena proyek UNDP?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:
14.

Tidak:

Apakah Anda ingin nama Anda tetap dirahasiakan selama penilaian awal atas permintaan Anda
untuk suatu respons?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:

Tidak:

Jika ingin tetap dirahasiakan, berikan alasan Anda:
15.

Permintaan Respons Pemangku Kepentingan akan ditangani melalui Kantor Nasional UNDP kecuali
jika Anda mengindikasikan bahwa Anda ingin permintaan Anda ditangani melalui Kantor Pusat
UNDP. Apakah Anda ingin Kantor Pusat UNDP menangani permintaan Anda?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:

Tidak:

Jika Anda telah mengindikasikan Ya, harap tunjukkan mengapa permintaan Anda harus ditangani melalui
Kantor Pusat UNDP:
16.

Apakah Anda mencari Tinjauan Kepatuhan dan Respons Pemangku Kepentingan kedua-duanya?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:
17.

Tidak:

Apakah Anda tidak yakin apakah Anda ingin meminta Tinjauan Kepatuhan atau Respons Pemangku
Kepentingan?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:

Tidak:

Informasi mengenai Proyek UNDP yang Anda khawatirkan, dan sifat kekhawatiran Anda:
18.

Proyek yang didukung oleh UNDP mana yang Anda khawatirkan? (jika diketahui):

19.

Nama proyek (jika diketahui):

20.

Harap berikan deskripsi singkat tentang kekhawatiran Anda atas proyek tersebut. Jika Anda memiliki
kekhawatiran tentang kegagalan UNDP dalam mematuhi kebijakan dan komitmen sosial atau
lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi kebijakan dan komitmen tersebut, silakan lakukan hal ini
(tidak diharuskan). Harap jelaskan juga, jenis dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi,
atau telah terjadi sebagai akibatnya. Jika memerlukan lebih banyak ruang, silakan lampirkan
dokumen apa pun. Anda dapat menulis dalam bahasa apa pun yang Anda pilih.

21.

Sudahkah Anda mendiskusikan kekhawatiran Anda dengan perwakilan pemerintah dan staf UNDP
yang bertanggung jawab atas proyek ini? Organisasi non-pemerintah?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:

Tidak:

Jika Anda menjawab Ya, berikan nama orang-orang yang telah Anda diskusikan mengenai kekhawatiran
Anda.
Nama Pejabat yang Telah Anda Hubungi terkait Masalah Ini:

Nama Depan

22.

Nama
Belakang

Jabatan/Afiliasi

Tanggapan dari Individu tsb.

Apakah ada individu atau kelompok lain yang terkena dampak buruk dari proyek tersebut?

Tandai “X” di sebelah jawaban yang sesuai untuk Anda: Ya:
23.

Perkiraan
tanggal
kontak

Tidak:

Harap berikan nama dan/atau deskripsi individu atau kelompok lain yang mendukung permintaan
tersebut:

Nama Depan

Nama Belakang

Jabatan/Afiliasi

Informasi Kontak

Harap lampirkan dokumen apa pun yang ingin Anda kirim ke SECU dan/atau SRM dalam email yang Anda
kirim. Jika semua lampiran Anda tidak dapat muat dalam satu email, silakan mengirim beberapa email.

Pengajuan dan Dukungan
Untuk mengajukan permintaan Anda, atau jika Anda membutuhkan bantuan, silakan kirim email ke:
project.concerns@undp.org

Lampiran 6. Garis Besar Indikatif untuk Rencana Aksi
Keanekaragaman Hayati
Elemen-elemen Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati
Harap merujuk pada Catatan Panduan SES UNDP: Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan, untuk informasi tambahan.

Jika nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting bagi konservasi terkait dengan proyek atau bidang
pengaruhnya, maka penyiapan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (BAP) atau Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (BMP) merupakan cara yang bermanfaat untuk dapat fokus terhadap mitigasi dan
strategi manajemen proyek. Untuk kegiatan proyek di habitat kritis dan kawasan lindung, Standar 1
mencatat bahwa harus ada BAP. Untuk proyek-proyek yang semata-mata dirancang untuk memperkuat
keanekaragaman hayati dan memelihara atau memulihkan ekosistem di wilayah habitat kritis, dokumen
proyek tersebut juga akan dianggap sebagai rencana dimaksud di atas. Rencana keanekaragaman hayati
juga sangat dianjurkan ketika proyek akan beroperasi di habitat alami (atau di habitat yang dimodifikasi
dengan nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting bagi konservasi).
Target mitigasi dan langkah-langkah pengelolaan terkait keanekaragaman hayati dapat diintegrasikan ke
dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) yang lebih umum atau rencana terkait.
Namun, BAP atau BMP memberikan perhatian yang terfokus pada tindakan di bidang yang penting secara
ekologis. BAP/BMP dapat dimasukkan sebagai bagian dari ESMP yang lebih luas.
Sebagaimana dicatat dalam Bagian 2.1 dari catatan panduan ini, Strategi dan Rencana Aksi
Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) merupakan instrumen utama untuk mengimplementasikan
Konvensi Keanekaragaman Hayati di tingkat nasional. BAP/BMP merupakan instrumen yang lebih
ditargetkan untuk meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di habitat
tertentu, ditunjukkan pada skala geografis yang sesuai. BAP/BMP harus berupaya mencapai perolehan
bersih dari nilai keanekaragaman hayati yang merupakan habitat kritis. BAP/BMP sangat spesifik sesuai
konteks.
Tidak ada satu kerangka kerja lintas sektoral yang diakui secara luas untuk pengembangan BAP/BMP.
Biasanya, BAP akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan dalam informasi untuk
melakukan tindakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati (seperti data dasar yang tidak memadai
atau mengingat adanya nilai-nilai keanekaragaman hayati penting) sedangkan BMP akan dikembangkan
di mana informasi yang memadai tersedia untuk mengembangkan tindakan yang tepat.
Elemen-elemen umum BAP/BMP meliputi sebagai berikut:
(1) Deskripsi konteks keanekaragaman hayati: Mengidentifikasi konteks keanekaragaman hayati
nasional dan/atau regional; lokasi situs proyek; fisiografi yang relevan; gambaran umum ekosistem, habitat,
flora, fauna yang relevan; fitur dan komponen keanekaragaman hayati prioritas dengan signifikansi tinggi.
(2) Tujuan dan sasaran aksi dan mitigasi keanekaragaman hayati: Mengidentifikasi langkah-langkah
dan aksi untuk meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati dan/atau sesuai dengan hierarki
mitigasi, menghindari, meminimalisir, dan memitigasi, signifikansi potensi dampak sosial dan lingkungan
yang merugikan yang signifikan ke tingkat yang dapat diterima. Menjelaskan - dengan perincian teknis setiap aksi/langkah-langkah mitigasi terkait keanekaragaman hayati, termasuk jenis masalah/dampak yang
terkait dan kondisi di mana hal tersebut diperlukan (misalnya, terus menerus atau jika terjadi kontinjensi),
bersama dengan desain, deskripsi implementasi dan prosedur operasi, yang sesuai; memperhitungkan
dan konsisten dengan rencana mitigasi lainnya yang relevan (mis. Masyarakat Adat, penggusuran
ekonomi).
(3) Rencana aksi implementasi (jadwal dan perkiraan biaya): Menjabarkan jadwal implementasi untuk
tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, menunjukkan pentahapan dan koordinasi
dengan keseluruhan rencana implementasi proyek; dan perkiraan modal dan biaya terulang serta sumber
dana untuk mengimplementasikan BAP/BMP. Menjelaskan pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi
pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan aksi/mitigasi dan langkah-langkah pemantauan.

(4) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Menjabarkan rencana untuk pelibatan dan konsultasi yang
bermakna, efektif dan terinformasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kelompokkelompok lokal yang terkena dampak. Termasuk informasi tentang (a) cara yang digunakan untuk memberi
informasi dan melibatkan orang-orang yang terkena dampak dan deskripsi proses yang efektif untuk
menerima dan menangani masalah dan pengaduan pemangku kepentingan terkait kinerja sosial dan
lingkungan proyek.
(5) Pemantauan dan pelaporan: Mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan
yang dikaitan dengan aksi keanekaragaman hayati dan langkah-langkah mitigasi. Menjelaskan parameter
yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas
deteksi (jika perlu), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan korektif.
Menetapkan jadwal dan format pelaporan.

Lampiran 7. Garis Besar Indikatif untuk Rencana Masyarakat
Adat
Harap merujuk ke Catatan Panduan SES UNDP: Standar 6: Masyarakat Adat untuk informasi tambahan.

Jika Proyek yang diusulkan dapat mempengaruhi hak, tanah, sumber daya, atau wilayah masyarakat adat,
"Adat Communities Plan/Rencana Masyarakat adat" (ACP) perlu diuraikan dan dimasukkan dalam
dokumentasi Proyek. ACP akan diuraikan dan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dengan
Standar Sosial dan Lingkungan UNDP dan dengan memiliki tingkat kedetailan yang proporsional terhadap
kompleksitas sifat dan skala Proyek yang diusulkan dan potensi dampaknya terhadap masyarakat adat
dan tanah, sumber daya mereka. dan wilayah. Dengan proses partisipasi yang efektif dan bermakna dari
orang-orang yang terkena dampak, ACP harus diuraikan dan memuat ketentuan yang membahas, paling
tidak, aspek- aspek substantif dari garis besar berikut:

A.

Ringkasan Eksekutif ACP: Menjelaskan secara ringkas fakta-fakta penting, temuan-temuan yang
berarti, dan tindakan yang direkomendasikan

B.

Deskripsi Proyek: Deskripsi umum dari proyek, area proyek, dan komponen/kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak-dampak pada masyarakat adat

C.

Deskripsi masyarakat adat: Deskripsi komunitas yang terkena dampak dan lokasi mereka, termasuk:
i.

deskripsi komunitas atau komunitas-komunitas yang merupakan masyarakat yang terkena
dampak (mis. nama, suku, dialek, jumlah perkiraan, dll.);

ii.

deskripsi sumber daya, tanah dan wilayah yang akan terkena dampak dan koneksi/hubungan
masyarakat yang terkena dampak dengan sumber daya, tanah, dan wilayah tersebut; dan

iii. identifikasi kelompok yang rentan di dalam masyarakat yang terkena dampak (mis. komunitas
terisolasi yang tidak terkontak dan sukarela, wanita dewasa dan anak perempuan, orang cacat
dan lanjut usia, yang lainnya).
D.

Ringkasan Hak Substansial dan Kerangka Hukum: Deskripsi hak substantif masyarakat adat dan
kerangka hukum yang berlaku, termasuk:
i.

Analisis hukum domestik dan internasional yang berlaku yang menegaskan dan melindungi
hak-hak masyarakat adat (termasuk penilaian umum atas implementasi pemerintah atas
ketentuan-ketentuan tersebut).

ii.

Analisis apakah Proyeknya melibatkan kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang
diakui secara hukum atas tanah, sumber daya, atau wilayah yang secara tradisional dimiliki,
diduduki, atau digunakan atau diperoleh oleh masyarakat adat. Jika ada kemungkinan seperti
itu (lihat Catatan Panduan Standar 6, bagian 6 & 7), sertakan:
a. identifikasi langkah-langkah dan jadwal yang terkait untuk mendapatkan pengakuan
hukum atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan dengan dukungan dari
otoritas terkait, termasuk cara di mana penetapan batas, demarkasi, dan pemberian
hak harus menghormati adat, tradisi, norma, nilai, tanah sistem tenurial serta
partisipasi efektif dan bermakna dari komunitas yang terkena dampak, dengan
pengakuan hukum diberikan pada hak-hak dengan persetujuan penuh, atas dasar
informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat; dan
b. daftar kegiatan yang dilarang sampai penentuan batas, demarkasi, dan pemberian hak
selesai.

iii. Analisis apakah Proyeknya melibatkan kegiatan yang bergantung pada pengakuan
masyarakat adat yang terkena dampak sebagai subyek hukum. Jika ada kemungkinan seperti
itu (lihat Catatan Panduan Standar 6, bagian 7):
a. identifikasi langkah-langkah dan jadwal terkait untuk mencapai pengakuan tersebut
dengan dukungan dari otoritas terkait, dengan partisipasi penuh dan efektif dan
persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak; dan
b. daftar kegiatan yang dilarang sampai pengakuan tercapai.
E.

Ringkasan Penilaian Sosial dan Lingkungan dan Tindakan Mitigasi
i.

Ringkasan temuan dan rekomendasi studi dampak sosial dan lingkungan yang disyaratkan
sebelumnya (mis. Penilaian terbatas, ESIA, SESA, sebagaimana berlaku) - khususnya yang
terkait dengan masyarakat adat, hak, tanah, sumber daya, dan wilayah mereka. Hal ini harus
mencakup cara yang dilakukan untuk membuat masyarakat adat yang terkena dampak
berpartisipasi dalam studi tersebut dan pandangan-pandangan yang mereka sampaikan
tentang mekanisme partisipasi, temuan dan rekomendasi.

ii.

Dalam hal telah teridentifikasi adanya potensi risiko dan dampak yang merugikan terhadap
masyarakat adat, tanah, sumber daya, dan wilayah mereka, perlu disampaikan pula perincian
dan jadwal terkait untuk langkah-langkah yang direncanakan untuk menghindari,
meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak buruk tersebut. Identifikasi pula
tindakan khusus untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat
adat termasuk kepatuhan dengan norma-norma dan adat istiadat masyarakat yang terkena
dampak.

iii. Jika Proyek akan mengakibatkan relokasi masyarakat adat dari tanah dan wilayah mereka,
perlu dideskripsikan proses konsultasi dan PADIATAPA yang menghasilkan kesepakatan
tentang relokasi dan kompensasi yang jujur dan adil, termasuk kemungkinan kembalinya
mereka ke lokasi tersebut.
iv. Deskripsi tindakan-tindakan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan warisan budaya
jika Proyek akan menghasilkan dokumentasi dan/atau penggunaan dan penyesuaian
pengetahuan dan warisan masyarakat adat tersebut serta langkah-langkah untuk memastikan
PADIATAPA sebelum pelaksanaannya.
F.

Proses Partisipasi, Konsultasi, dan PADIATAPA
i.

Ringkasan hasil konsultasi yang sesuai dengan budaya dan, jika diperlukan, proses
PADIATAPA yang dilakukan dengan komunitas yang terkena dampak yang membuat
masyarakat adat mendukung Proyek.

ii.

Deskripsi mekanisme untuk melakukan konsultasi berulang dan proses persetujuan selama
implementasi Proyek. Identifikasi kegiatan dan keadaan Proyek tertentu yang memerlukan
konsultasi dan PADIATAPA (konsisten dengan bagian 4 dari Catatan Panduan Standar 6).

G.

Manfaat yang Tepat: Identifikasi tindakan-tindakan yang akan diambil untuk memastikan bahwa
masyarakat adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang setimpal dan sesuai secara budaya,
termasuk deskripsi proses konsultasi dan persetujuan yang mengarah pada pengaturan pembagian
manfaat yang ditentukan.

H.

Dukungan kapasitas
i.

Deskripsi kegiatan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pemerintah
dan/atau masyarakat adat yang terkena dampak, dan memfasilitasi pertukaran, kesadaran,
dan kerja sama antara keduanya.

ii.

Deskripsi tindakan untuk mendukung kemampuan sosial, hukum, teknis organisasi masyarakat
adat di area proyek untuk memungkinkan mereka mewakili masyarakat adat yang terkena
dampak dengan lebih efektif.

iii. Apabila diperlukan dan diminta, deskripsi langkah-langkah untuk mendukung peningkatan
kapabilitas teknis dan hukum dari lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan
terhadap tugas dan kewajiban negara di bawah hukum internasional sehubungan dengan hakhak masyarakat adat.
I.

Penanganan Pengaduan: Deskripsi prosedur yang tersedia untuk menangani pengaduan yang
dibawa oleh masyarakat adat yang terkena dampak yang timbul dari pelaksanaan Proyek, termasuk
pemulihan yang tersedia, bagaimana mekanisme pengaduan mempertimbangkan hukum adat dan
mekanisme penyelesaian sengketa dari masyarakat adat dan proses penyelesaian sengketa, serta
kapasitas efektif masyarakat adat di dalam hukum nasional untuk mengecam pelanggaran dan
mendapatkan pemulihan kerugian melalui lembaga pradilan domestik dan proses administratif lain.

J.

Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi

K.

i.

Mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan Proyek untuk pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bersama yang transparan, partisipatif, termasuk deskripsi tentang bagaimana
masyarakat adat yang terkena dampak terlibat.

ii.

Tetapkan mekanisme yang diberlakukan untuk memungkinkan peninjauan dan revisi berkala
ACP dalam hal keadaan Proyek baru mengharuskan adanya modifikasi yang dikembangkan
melalui konsultasi dan proses persetujuan dengan masyarakat adat yang terkena dampak.

Pengaturan Kelembagaan: Menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme
untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkandung dalam ACP, termasuk mekanisme partisipatif
masyarakat adat yang terkena dampak. Menjelaskan peran entitas yang independen dan tidak
memihak untuk mengaudit, melakukan penilaian sosial dan lingkungan sesuai kebutuhan, dan/atau
melakukan pengawasan proyek.
L.

Anggaran dan Pendanaan: Rencana dengan biaya yang tepat, dengan perincian anggaran yang
cukup untuk melakukan kegiatan yang dijelaskan dengan memuaskan.

Catatan: ACPP akan diimplementasikan sebagai bagian dari implementasi Proyek. Namun, tidak dalam
kondisi apapun kegiatan Proyek dapat [menyebakan] dampak buruk bagi masyarakat adat - termasuk
terhadap pengakuan, nilai, penggunaan atau penikmatan tanah, sumber daya atau wilayah mereka – dapat
terjadi sebelum kegiatan terkait dalam ACP dilaksanakan. Hubungan antara penerapan tindakan-tindakan
ACP yang spesifik dan kegiatan Proyek permulaan yang diizinkan harus dirinci dalam ACP untuk
memungkinkan tolok ukur dan akuntabilitas yang transparan.
Apabila dokumen-dokumen Proyek lainnya sudah berkembang dan menjawab masalah-masalah yang
disebutkan dalam bagian-bagian di atas, maka [yang dilakukan] cukup mengutip dokumen yang relevan.

Lampiran 8. Garis Besar Indikatif untuk Rencana Aksi
Penghidupan
Silakan merujuk ke Catatan Panduan SES UNDP: Standar 5: Penggusuran dan Pemukiman Kembali untuk
informasi tambahan.
Livelihood Action Plan/Rencana Aksi Penghidupan (LAP) merinci prosedur dan aksi yang akan dilakukan
untuk memastikan bahwa kapasitas, tingkat produksi, dan standar kehidupan ekonomi orang-orang
tergusur [akibat proyek] dapat ditingkatkan atau setidaknya dipulihkan, dan bahwa orang-orang yang
tergusur diberi kompensasi yang memadai. Rencana ini harus dikembangkan jika telah ditetapkan
penggusuran tersebut tidak dapat dihindari berdaarkan pelaksanaan proses yang diuraikan dalam Standar
5, bilamana penggusuran tidak dapat dihindari. LAP mencerminkan komitmen yang dibuat oleh Mitra
Pelaksana dan UNDP kepada orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat untuk memenuhi
kewajiban yang timbul akibat penggusuran tersebut.
1.

Pengenalan


Jelaskan secara singkat proyek dan fasilitas terkait (jika ada)



Jelaskan komponen proyek yang membutuhkan perpindahan ekonomi; Akuisisi tanah dan
pemukiman kembali; memberikan perkiraan atas keseluruhan tanah dan/atau sumber daya yang
aksesnya dibatasi



Berikan penjelasan tentang bagaimana penggusuran ekonomi diperlukan untuk mencapai tujuan
proyek, bagaimana proyek itu dalam hubungannya dengan 'kepentingan publik' dan bagaimana
penggusuran itu sepadan dengan hasil proyek

2.

Meminimalisir Penggusuran


Jelaskan dasar untuk menjustifikasi penggusuran



Jelaskan upaya dan tindakan untuk meminimalkan penggusuran, dan hasil yang diharapkan dari
upaya dan tindakan tersebut



Jelaskan bagaimana persyaratan Standar Masyarakat Adat dalam SES UNDP telah terjawab jika
masyarakat adat terlantar.

3.

Sensus dan Survei Sosial Ekonomi


Sediakan hasil sensus, inventarisasi aset, penilaian sumber daya alam, dan survei sosial ekonomi
dan jelaskan secara singkat bagaimana hal terebut dilakukan, mis., teknik yang digunakan, individu
yang diwawancarai, dll.



Identifikasi semua orang dan komunitas yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan
penggusuran dan potensi dampak bagi masing-masing

4.

Kerangka Hukum


Jelaskan semua aturan hukum dan kebiasaan internasional, nasional, lokal, dan masyarakat yang
relevan yang berlaku untuk kegiatan penggusuran, dengan penekanan khusus pada hukum dan
adat istiadat yang berkaitan dengan hak tenurial



Jelaskan bagaimana pemenuhan persetujuan dengan informasi awal
(PADIATAPA) diperoleh untuk penggusuran masyarakat adat, jika berlaku



Jelaskan mekanisme spesifik proyek untuk menangani konflik



Jelaskan kebijakan pemberian hak/kompensasi untuk setiap jenis dampak



Jelaskan metode penilaian yang digunakan untuk struktur, tanah, pohon, dan aset lainnya yang
terkena dampak

tanpa

paksaan


5.

Mempersiapkan matriks pemberian hak, yang mencakup anggaran dan kerangka waktu untuk
pembayaran atas hak tersebut
Properti terkait penggusuran



Jelaskan bagaimana orang yang terkena dampak telah terlibat dalam proses partisipatif untuk
mengidentifikasi properti pengganti jika mereka kehilangan akses ke properti yang mereka miliki
dengan sah. Jelaskan kelebihan dan kekurangan properti, termasuk atas properti yang dipilih.



Jelaskan bagaimana orang-orang yang terkena dampak yang penghidupannya berbasis di
perkotaan telah terlibat dalam proses partisipatif untuk mengidentifikasi penggantian penghidupan
dan mendukung peluang.



Jelaskan bagaimana orang-orang yang terkena dampak yang penghidupannya berbasis lahan
telah terlibat dalam proses partisipatif untuk mengidentifikasi tanah pengganti , termasuk terkait
potensi produktivitasnya, keuntungan lokasinya, dan faktor-faktor lain yang setidaknya setara
dengan tanah yang hilang.



Jelaskan bagaimana orang-orang yang terkena dampak yang penghidupannya berbasis sumber
daya alam telah terlibat dalam proses partisipatif untuk mengidentifikasi sumber daya pengganti
termasuk terkait potensinya dan aksesibilitas pendapatan yang setara dengan penghidupan yang
mereka miliki sebelumnya.



Jelaskan bagaimana orang-orang yang terkena dampak yang aksesnya terhadap taman dan
kawasan lindung yang ditunjuk secara hukum telah dilibatkan dalam mengidentifikasi dan memilih
tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak.



Jelaskan studi kelayakan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian lahan yang dipilih
dan/atau sumber daya alam yang dijelaskan di atas, termasuk penilaian sumber daya alam (tanah
dan kemampuan penggunaan lahan, kapasitas muatan vegetasi dan ternak, survei sumber daya
air) dan penilaian dampak lingkungan dan sosial dari lokasi.



Berikan perhitungan terkait ketersediaan lahan dan sumber daya



Jelaskan, jika relevan, mekanisme untuk: 1) pengadaan, 2) pengembangan dan 3) pengalokasian
properti penggusuran, termasuk pemberian hak kepemilikan atau hak pakai untuk tanah dan/atau
sumber daya yang dialokasikan. Tunjukkan kepada siapa hak kepemilikan dan hak pakai akan
dialokasikan, termasuk berdasarkan gender.



Sediakan uraian terperinci tentang pengaturan untuk pengembangan tempat bagi pertanian,
termasuk pendanaan biaya pengembangannya.



Jika kondisi sulit untuk menyediakan tanah atau sumber daya seperti dijelaskan di atas, berikan
bukti kesepakatan bersama dengan orang/komunitas yang terkena dampak tentang tindakan
alternatif [yang disepakati].

6. Pemulihan Pendapatan


Apakah hak kompensasi atas hak cukup untuk memulihkan dan/atau meningkatkan penghidupan dan
aliran pendapatan untuk setiap kategori dari dampak? Lampirkan kajian independen tentang peluang
untuk memulihkan dan meningkatkan pendapatan/penghidupan. Apa tindakan-tindakan rehabilitasi
ekonomi tambahan yang diperlukan?
 Jelaskan secara singkat strategi pemulihan untuk setiap kategori dampak dan jelaskan aspek
kelembagaan, keuangan, dan teknisnya
 Jelaskan proses konsultasi dengan populasi yang terkena dampak dan partisipasi mereka dalam
menyelesaikan strategi untuk pemulihan pendapatan
 Bagaimana perbedaan strategi-strategi tersebut sesuai dengan daerah yang terkena dampak?
 Apakah pemulihan pendapatan membutuhkan perubahan penghidupan, pengembangan lahan
pertanian alternatif atau beberapa kegiatan lain yang membutuhkan sejumlah besar pelatihan,
waktu untuk persiapan, dan implementasi?
 Bagaimana risiko pemiskinan ditangani?





7.

Apa risiko kelembagaan dan risiko utama lainnya untuk kelancaran pelaksanaan program
pemukiman kembali?
Jelaskan proses untuk pemantauan efektivitas tindakan-tindakan pemulihan pendapatan
Jelaskan program pengembangan sosial atau masyarakat yang saat ini berjalan di area atau di
sekitar area proyek. Jika ada program, apakah program tersebut memenuhi prioritas
pembangunan dari komunitas yang menjadi target nya? Apakah ada peluang untuk mendukung
program baru atau memperluas program yang ada untuk memenuhi prioritas pembangunan
masyarakat di wilayah proyek?
Pengaturan Kelembagaan



Jelaskan lembaga yang bertanggung jawab untuk pencapaian setiap hal/kegiatan terkait kebijakan
pemenuhan hak; implementasi program pemulihan pendapatan; dan koordinasi kegiatan yang
terkait dengan dan dijelaskan dalam rencana aksi penghidupan



Nyatakan bagaimana masalah koordinasi akan ditangani apabila penggusuran tersebar di
sejumlah wilayah atau apabila penggusuran akan dilaksanakan secara bertahap selama periode
waktu yang lama



Identifikasi agensi yang akan mengoordinasikan semua agensi pelaksana. Apakah ia memiliki
mandat dan sumber daya yang diperlukan?



Jelaskan lembaga eksternal (non-proyek) yang terlibat dalam proses pemulihan pendapatan
(pengembangan lahan, alokasi lahan, kredit, pelatihan) dan mekanisme untuk memastikan kinerja
yang memadai dari lembaga-lembaga ini



Diskusikan kapasitas kelembagaan dan komitmen terhadap penggusuran



Jelaskan mekanisme untuk memastikan pemantauan independen, evaluasi, dan audit keuangan
LAP dan untuk memastikan bahwa upaya-upaya perbaikan dilakukan tepat waktu

8.

Jadwal Pelaksanaan


Buat daftar langkah-langkah kronologis untuk mengimplementasikan LAP, termasuk identifikasi
lembaga yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan beserta penjelasan singkat tentang setiap
kegiatan



Siapkan jadwal implementasi kegiatan dari bulan-ke-bulan yang akan dilakukan sebagai bagian
dari implementasi pemukiman kembali



Jelaskan keterkaitan antara implementasi pemukiman kembali dan inisiasi pekerjaan dibidang sipil
(pembangunan) untuk masing-masing komponen proyek

9.

Partisipasi dan Konsultasi


Jelaskan berbagai pemangku kepentingan terkait



Jelaskan proses untuk mendorong konsultasi/partisipasi terhadap masyarakat yang terkena
dampak dan Pemangku kepentingan dalam persiapan dan perencanaan pemukiman kembali



Jelaskan proses pelibatan populasi yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya
dalam implementasi dan pemantauan



Jelaskan rencana untuk menyebarluaskan informasi LAP ke populasi yang terkena dampak dan
pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang kompensasi untuk aset yang hilang, siapa
yang berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan terkait penggusuran, dan penangana
pengaduan

10.

Penanganan Pengaduan


Jelaskan proses langkah demi langkah proses untuk mendaftarkan dan menangani pengaduan
dan berikan detail spesifik mengenai ketiadaan biaya untuk melakukan proses mendaftarkan
pengaduan, waktu respons, dan mode komunikasi



Jelaskan mekanisme untuk naik banding



Jelaskan ketentuan yang memungkinkan dilakukannya penyelesaian sengketa oleh lembaga
peradilan jika opsi lain gagal

11.

Pemantauan dan Evaluasi


Jelaskan tentang proses pemantauan internal/kinerja. Pastikan program pemantauan berupaya
mengukur apakah pengungsi menikmati setidaknya standar hidup dan akses ke penghidupan yang
sama dengan apa yang mereka nikmati sebelum penggusuran.



Tetapkan indikator pemantauan utama yang berasal dari survei dasar (baseline survey). Berikan
daftar indikator pemantauan yang akan digunakan untuk pemantauan internal, termasuk jumlah
dan lokasi pengungsi



Jelaskan pengaturan kelembagaan (termasuk keuangan)



Jelaskan frekuensi pelaporan dan konten untuk pemantauan internal



Jelaskan proses untuk mengintegrasikan masukan dari pemantauan internal ke dalam tahap
implementasi



Tetapkan metodologi untuk pemantauan eksternal



Tetapkan indikator kunci untuk pemantauan eksternal



Jelaskan frekuensi pelaporan dan konten/materi untuk pemantauan eksternal. Pastikan program
pemantauan berjalan rutin dan terus berlanjut meski proyek telah selesai, sampai dengan
tercapainya solusi yang tahan lama (durable).



Jelaskan proses untuk mengintegrasikan masukan dari pemantauan eksternal ke dalam
implementasi



Jelaskan pengaturan untuk evaluasi eksternal akhir



Jelaskan keperluan akan adanya pembaruan sensus, inventaris aset, penilaian sumber daya, dan
survei sosial ekonomi, jika perlu, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi LAP

12.

Biaya dan Anggaran


Berikan pernyataan yang jelas tentang tanggung jawab dan wewenang terkait keuangan



Buat daftar sumber dana untuk penggusuran dan deskripsikan aliran dana



Pastikan bahwa anggaran untuk penggusuran sudah mencukupi dan termasuk dalam anggaran
proyek secara keseluruhan. Termasuk ketentuan terkait untuk dampak merugikan yang tidak
diantisipasi.



Identifikasi biaya penggusuran, jika ada, yang akan didanai oleh pemerintah dan mekanisme yang
akan ditetapkan untuk memastikan koordinasi pencairan sesuai dengan LAP dan jadwal proyek.
Persiapkan estimasi anggaran, berdasarkan biaya dan peruntukannya, untuk semua biaya
penggusuran termasuk perencanaan dan implementasi, manajemen dan administrasi,
pemantauan dan evaluasi, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak terduga (contigencies).



Jelaskan mekanisme spesifik untuk menyesuaikan estimasi biaya dan pembayaran kompensasi
untuk inflasi dan fluktuasi mata uang



Jelaskan ketentuan untuk memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga
(contigencies) baik berupa fisik maupun harga



Jelaskan pengaturan keuangan untuk pemantauan dan evaluasi eksternal termasuk proses
penandatanganan dan pemeliharaan kontrak selama durasi penggusuran

Lampiran


Salinan instrumen sensus dan survei, format wawancara, dan alat penelitian lainnya



Informasi tentang semua konsultasi publik termasuk pengumuman dan jadwal pertemuan publik,
notulen rapat, dan daftar hadir



Contoh format yang akan digunakan dalam memantau dan melaporkan implementasi LAP



Matriks hak yang diberikan



Bukti pemenuhan PADIATAPA untuk masyarakat adat

Lampiran 9. Garis Besar Indikatif untuk Rencana Keterlibatan
Pemangku Kepentingan
Harap merujuk ke Catatan Panduan KLHS UNDP tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk informasi
tambahan.

Rencana dengan skala yang tepat. Tidak ada satu jenis atau format rencana keterlibatan pemangku
kepentingan yang dapat mengakomodasi semua jenis proyek. [Karena itu] isinya akan tergantung pada
berbagai faktor, termasuk sifat dasar, skala, lokasi, dan durasi proyek; beragam kepentingan pemangku
kepentingan; skala dampak positif dan negatif yang potensial [dihasilkan] dari proyek terhadap orang dan
lingkungan; dan kemungkinan masalah yang ditimbulkan.
Untuk proyek yang relatif kecil dengan potensi dampak sosial dan lingkungan atau kekhawatiran pemangku
kepentingan, yang kalaupun ada sangat kecil, (misalnya proyek Risiko Rendah, proyek Risiko Sedang yang
bersifat sederhana), kemungkinan hanya
diperlukan
rencana
keterlibatan
Kotak 8. Memicu skala yang sesuai dari rencana
pemangku
kepentingan
yang
keterlibatan pemangku kepentingan
“disederhanakan”, dengan fokus terutama
pada konsultasi awal, pengungkapan
 Rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang
informasi dan pelaporan berkala (lihat
disederhanakan: Pendanaan proyek yang ditujukan
untuk memberikan dukungan teknis (pelatihan
Kotak 8). Dalam kasus seperti itu,
peralatan survei) dan bahan-bahan (ruang kantor,
“rencana” akan relatif sederhana dan
komputer, peralatan GPS) ke sebuah negara dan
mudah dijelaskan langsung dalam materi
komisi survei kemungkinan akan berdampak minimal
Dokumen Proyek (sehingga, tidak
pada
pemangku kepentingan selain pemerintah.
diperlukan rencana terpisah).
 Rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang
Sebuah proyek dengan kompleksitas
komprehensif: Pendanaan proyek untuk negara yang
yang lebih besar dan dampak sosial dan
sama dan komisi survei untuk benar-benar
memberikan pengakuan hak atas tanah bagi
lingkungan yang berpotensi merugikan
masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung
secara signifikan (proyek Risiko Sedang
pada
hutan di seluruh negara, akan membutuhkan
yang kompleks atau proyek Berisiko
rencana
komprehensif.
Tinggi) harus menjabarkan rencana yang

lebih strategis. Rencana “komprehensif”
akan menguraikan mekanisme yang mendukung tidak hanya pengungkapan dan komunikasi yang baik,
tetapi konsultasi berulang dan kemungkinan proses persetujuan selama proses penilaian sosial dan
lingkungan, pengembangan mitigasi dan rencana manajemen, pemantauan implementasi proyek, dan
evaluasi. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang terpisah dan terperinci harus dibubuhkan ke
Dokumen Proyek (lihat uraian di bawah).
Semua rencana keterlibatan pemangku kepentingan - apakah disederhanakan atau komprehensif (lihat di
bawah) - harus membahas kriteria minimum dasar. Daftar periksa berikut (Tabel 7) akan membantu
memastikan bahwa rencana yang akan dibangun menjawab masalah dan komponen utama.

Tabel 7. Pertanyaan utama untuk mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan 22
Siapa

22

 Kelompok dan individu pemangku kepentingan mana yang akan dilibatkan
berdasarkan analisis pemangku kepentingan?

Sebagaimana diubah, lihat Asian Development Bank (ADB), Strengthening Participation, h. 43.



Kenapa
Apa
Bagaimana

Kapan
Tanggung
Jawab
Sumber Daya

Apakah kelompok dan individu yang berpotensi terpinggirkan telah diidentifikasi di
antara para pemangku kepentingan?
 Mengapa setiap kelompok pemangku kepentingan berpartisipasi (mis. Tujuan dan
kepentingan pemangku kepentingan utama)?
 Berapa luas dan dalam pelibatan pemangku kepentingan pada setiap tahap siklus
proyek?
 Keputusan apa yang perlu diambil melalui keterlibatan pemangku kepentingan?
 Bagaimana para pemangku kepentingan akan dilibatkan (dalam strategi dan metode,
dan juga komunikasi)?
 Apakah langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk memastikan partisipasi inklusif
dari kelompok marginal atau kurang beruntung?
 Kapan jadwal untuk keterlibatan dalam kegiatan, dan bagaimana jadwal tersebut
akan diatur, termasuk juga waktu penyampaian informasi?
 Bagaimana peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan didistribusikan di
antara mitra proyek (misalnya pemegang misi, agen pelaksana, konsultan, LSM)?
 Peran apa yang akan dimainkan oleh perwakilan pemangku kepentingan?
 Apakah fasilitator dibutuhkan ketika ada keterlibatan pemangku kepentingan?
 Berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam melibatkan pemangku kepentingan dan
berasal dari anggaran mana?

Membangun rasa saling percaya dalam proses yang relevan dan memastikan keterlibatan yang bermakna
serta efektif dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Semua upaya harus
dilakukan agar dapat bekerja dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam merancang kesepakatan
bersama selama proses keterlibatan dan konsultasi, termasuk di dalam mekanisme untuk inklusivitas, peka
terhadap budaya lokal, dan segala proses persetujuan yang disyaratkan.23 Pemahaman dan kesadaran
budaya merupakan inti dari keterlibatan pemangku kepentingan yang hakiki.
Selain itu, permintaan umpan balik atau masukan secara umum tidak dapat diandalkan, atau diterima
sebagai satu-satunya metode konsultasi. Cara lain yang lebih baik untuk membangun hubugan antara lain
dengan memberikan pertanyaan yang sarat informasi serta memberikan berbagai pilihan, alasan atas
berbagai pilihan tersebut, konsekuensi dari pilihan, tidak mengasumsikan pengetahuan pemangku
kepentingan terhadap rancangan proyek telah sangat baik, dan mengumpulkan saran spesifik untuk proyek
dibandingkan berharap pemangku kepentingan akan memberikan masukan yang bersifat abstrak.
Perlu diingat bahwa keterlibatan pemangku kepentingan mungkin hanya terbatas pada waktu-waktu
tertentu saja dan dapat lebih intens pada waktu yang lain, tergantung pada masalah dan fase proyek
tersebut juga, saran yang dibutuhkan dari kelompok pemangku kepentingan tertentu mungkin diperlukan
pada saat-saat yang penting dalam pengembangan dan implementasi proyek.
Ketika informasi proyek berubah - berdasarkan dari penilaian risiko berikutnya, penambahan kegiatan
proyek, atau masukan dari pemangku kepentingan - rancangan keterlibatan pemangku kepentingan harus
ikut ditinjau dan dimodifikasi untuk memastikan efektivitasnya, dalam memastikan efek yang berarti dari
partisipasi pemangku kepentingan.
Rancangan keterlibatan pemangku kepentingan juga harus dapat mengantisipasi jika/ketika fasilitator yang
profesional dan netral diperlukan untuk memimpin kegiatan utama. Dalam proyek-proyek di mana proses
keterlibatan pemangku kepentingan cenderung menjadi kompleks atau sensitif, penasihat sosial atau staf
ahli lainnya harus membantu merancang dan memfasilitasi prosesnya serta membantu dengan
menggunakan metodologi partisipatif dan berbagai teknik khusus lainnya. 24
Proses penanganan pengaduan untuk pelaksanaan proyek perlu dijelaskan di dalam rancangan
keterlibatan pemangku kepentingan. Bagian 3.4 di atas menguraikan persyaratan SES yang relevan.

23
Practical Approaches to Ensuring the Full and Effective Participation of Indigenous Peoples in ReDD+ (September
2013), BMZ, FPCP, UN-ReDD, h.12.
24 IFC Stakeholder Engagement, h. 101.

Rancangan tersebut juga harus menjabarkan anggaran yang masuk akal bagi pelaksanaan pelibatan
pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari kelompok potensial untuk memfasilitasi partisipasi
mereka jika diperlukan (misal lokasi pertemuan harus senyaman mungkin dan penerimaan pemangku
kepentingan atas dukungan tersebut tidak boleh diartikan sebagai dukungan proyek).
Tabel 8 di bawah ini memberikan garis besar rancangan keterlibatan pemangku kepentingan yang
disederhanakan. Terdapat banyak pendekatan yang ada, dan ini adalah salah satu contoh dalam
menguraikan elemen-elemen kunci. Penting untuk tidak hanya membuat daftar dari pemangku kepentingan
dan menyatakan bahwa mereka akan dikonsultasikan, tetapi perlu juga untuk mengidentifikasi mengapa
mereka dilibatkan, bagaimana keterlibatan akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, kapan, dan
bagaimana keterlibatan tersebut akan dibiayai/didukung.

Tabel 8.
Format contoh dari rancangan keterlibatan pemangku kepentingan yang
disederhanakan
Grup Pemangku
Kepentingan

Mengapa
dilbatkan
(kepentingan)

Metode partisipasi

Metode

Jangka
Waktu

Perkiraan
biaya

Tanggung
Jawab

Di bawah ini adalah contoh elemen yang harus direspon dalam rancangan keterlibatan pemangku
kepentingan secara komprehensif. Lingkup dan rincian langkah-langkah dalam rancangan perlu
disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
Garis Besar terhadap Rancangan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Secara Komprehensif 25
1. Pengenalan
•

Menguraikan hal-hal tentang proyek secara singkat termasuk desain elemen dan potensi
masalah sosial dan lingkungan. Jika relevan, sertakan juga peta lokasi proyek dan area
sekitarnya.

2. Peraturan dan Persyaratan
•

Meringkas semua persyaratan hukum, peraturan, donor/pemberi pinjaman terkait dengan
keterlibatan pemangku kepentingan yang berlaku bagi proyek tersebut. Ini mungkin dapat
melibatkan konsultasi publik dan persyaratan penyampaian informasi yang terkait dengan proses
penilaian sosial dan lingkungan serta kewajiban internasional yang relevan.

3. Ringkasan kegiatan sebelumnya tentang keterlibatan pemangku kepentingan
•

Jika ada aktivitas terhadap keterlibatan pemangku kepentingan yang telah dilakukan hingga saat
ini, termasuk pengungkapan informasi dan/atau konsultasi, berikut adalah perinciannya:
o Jenis informasi yang diungkapkan, dalam bentuk dan bahasa apa yang digunakan
(misalnya., lisan, brosur, laporan, poster, radio, dll.), dan bagaimana informasi itu akan
disebarluaskan
o Lokasi dan tanggal pertemuan yang dilakukan hingga saat ini
o Individu, kelompok, dan/atau organisasi yang sebelumnya telah dikonsultasikan
o Masalah-masalah utama yang akan dibahas dan masalah-masalah utama yang akan muncul
o Tanggapan terhadap masalah yang diangkat, termasuk komitmen atau tindakan tindak lanjut
o Proses yang dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ini dan melaporkan
kembali kepada para pemangku kepentingan

4. Proyek Pemangku Kepentingan

25

Garis besar bergantung pada konten yang disediakan dalam IFC, Catatan Panduan 1: Penilaian dan Manajemen
Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (2012), Lampiran B.

•

Sebutkan kelompok pemangku kepentingan utama yang akan diberikan informasi dan dilibatkan
dalam proyek (berdasarkan analisis pemangku kepentingan). Ini harus mencakup orang atau
kelompok yang:
o Secara langsung dan/atau tidak langsung dipengaruhi oleh proyek
o

Memiliki "kepentingan" dalam proyek yang menjadikan mereka sebagai pemangku
kepentingan

o

Memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil atau operasional proyek

o

[Contoh pemangku kepentingan yang potensial adalah sebagai penerima manfaat dan
komunitas yang terkena dampak proyek ini, organisasi lokal, LSM, dan otoritas pemerintah,
Masyarakat Adat; pemangku kepentingan juga dapat mencakup politisi, perusahaan sektor
swasta, serikat pekerja, akademisi, kelompok agama, lembaga sektor publik dan lingkungan
sosial dan nasional, serta media]

o

Mempertimbangkan kapasitas berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk berpartisipasi
secara efektif dalam kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan memasukkan langkahlangkah dalam mendukung mereka di saat kapasitasnya terbatas.

5. Program Partispasi Pemangku Kepentingan
•
•

•

•

•

•
•

Ringkasan terhadap maksud dan tujuan program keterlibatan pemangku kepentingan
Jelaskan secara singkat informasi apa saja yang akan diungkapkan, dalam format dan bahasa
apa yang digunakan, dan jenis metode yang akan digunakan untuk menjelaskan informasi ini
kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dalam
rancangan nomor 4 di atas. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan target
audiens, misalnya:
o Surat kabar, poster, radio, televisi
o Pusat informasi dan pameran atau tampilan visual lainnya
o Brosur, selebaran, poster, dokumen dan ringkasan laporan non-teknis
Jelaskan secara singkat metode yang akan digunakan untuk berpartisipasi dan/atau
berkonsultasi dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam
rancangan nomor 4. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan target audiens,
misalnya:
o Wawancara dengan perwakilan pemangku kepentingan dan informan yang penting
o Survei, jajak pendapat, dan kuesioner
o Pertemuan publik, lokakarya, dan/atau kelompok kerja dengan fokus tertentu
o Metode partisipasi
o Mekanisme tradisional lainnya dalam konsultasi dan pengambilan keputusan
Jelaskan bagaimana pandangan perempuan dan kelompok terkait lainnya (misalnya Minoritas,
lansia, pemuda, kelompok marjinal lainnya) akan diperhitungkan dan juga partisipasi mereka
akan difasilitasi
Sesuai dengan relevansinya, tentukan kegiatan yang memerlukan konsultasi sebelumnya dan
PADIATAPA dari masyarakat adat (dan merujuk kepada Rencana Masyarakat adat dan protokol
PADIATAPA)
Jabarkan metode dalam menerima umpan balik dan memastikan komunikasi selanjutnya dengan
para pemangku kepentingan (di luar pertemuan konsultasi formal)
Jelaskan kegiatan terhadap partisipasi lainnya yang akan dilakukan, termasuk proses partisipasi
tersebut, pengambilan keputusan bersama, dan/atau kemitraan yang dilakukan dengan
masyarakat lokal, LSM, atau pemangku kepentingan proyek lainnya. Contohnya termasuk
program pembagian manfaat, inisiatif yang dipimpin oleh pemangku kepentingan, dan pelatihan
serta program peningkatan kapasitas/dukungan.

6. Jadwal

•

Memberikan jadwal yang menguraikan tentang tanggal/periode dan lokasi terhadap berbagai
kegiatan bagi partisipasi pemangku kepentingan, termasuk konsultasi, pembukaan informasi, dan
kemitraan yang akan berjalan serta rencana waktu pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut.

7. Sumber Daya dan Tanggung Jawab
•
•
•

Menggambarkan siapa yang akan bertanggung jawab selama aktivitas partisipasi pemangku
kepentingan yang telah ditentukan
Menentukan anggaran dan sumber daya lain yang akan dialokasikan dalam kegiatan ini
[Untuk proyek dengan dampak potensial yang signifikan dan berbagai kelompok pemangku
kepentingan, disarankan untuk menyewa fasilitator yang memiliki kualifikasi untuk melakukan
semua atau sebagian dari kegiatan dalam rangka partisipasi pemangku kepentingan

8. Mekanisme Pengaduan
•

•

Menjelaskan proses di mana orang yang peduli atau berpotensi terkena dampak proyek ini dapat
mengungkapkan keluhan mereka sehingga dapat dipertimbangkan dan diperbaiki. Siapa yang
akan menerima pengaduan, bagaimana dan oleh siapa mereka akan diselesaikan, dan
bagaimana tanggapan akan dibicarakan kembali kepada pengadu? (lihat Catatan Panduan
tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan)
Pastikan referensi dibuat dan para pemangku kepentingan diberitahu tentang ketersediaan
Mekanisme Akuntabilitas UNDP (Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan, MHP, dan Unit
Kepatuhan Sosial dan Lingkungan, SECU) sebagai tambahan solusi dalam mengatasi
pengaduan.

9. Pemantauan dan Pelaporan
•

•

Jelaskan rancangan apa saja yang akan melibatkan pemangku kepentingan dalam proyek
(termasuk penerima manfaat sasaran dan kelompok yang terkena dampak proyek) atau
pemantau pihak ketiga dalam pemantauan implementasi proyek, dampak potensial, dan tindakan
manajemen/mitigasi
Jelaskan bagaimana dan kapan hasil dari kegiatan partisipasi pemangku kepentingan akan
dilaporkan kembali ke kelompok pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek secara
lebih luas. Contohnya termasuk majalah/buletin, laporan penilaian sosial dan lingkungan; laporan
pemantauan.

Lampiran 10. Pertimbangan dalam rangka Pengertian Izin
Hutan Sosial, Lisensi dan Perjanjian Kemitraan
Sejumlah kegiatan yang diusulkan dalam proyek ini, terutama yang terkait dengan inisiatif Perhutanan
Sosial akan selalu membutuhkan penjabaran dari perjanjian dengan masyarakat lokal, Desa dan
Masyarakat adat dan potensi pemilik tanah pribadi lainnya dalam rangka penerbitan lisensi dan izin secara
afirmasi. (secara kolektif disebut "perjanjian dan lisensi").
Untuk menghindari potensi risiko yang sudah diidentifikasi dalam ESMF ini, sedangkan untuk lebih
memperjelas dan memfasilitasi persyaratan dalam penilaian, pemantauan dan pelaporan terhadap semua
pihak yang relevan, semua kerangka perjanjian dan lisensi harus ditinjau (jika sudah ada) berdasarkan
temuan dalam ESMF ini dan ESIA serta ESMP pada akhirnya. Perjanjian dan lisensi baru di mana harus
mengatasi kesenjangan dan mencerminkan rekomendasi yang muncul dalam ESMF, ESIA dan ESMP. Hal
tersebut harus dielaborasi oleh badan multi-pemangku kepentingan, dengan bantuan dari para ahli sesuai
dengan Hukum yang Berlaku dan persyaratan proyek, yang kemudian disetujui oleh Dewan Proyek atau
lebih tepatnya, sebuah badan pengelola REDD+ yang mengawasi perjanjian tersebut.
Berdasarkan peninjauan perjanjian sebelumnya dan izin yang telah diberikan dalam konteks kegiatan
REDD+ lainnya, seperti yang lahir dari inisiatif Perhutanan Sosial, berikut ini adalah daftar yang berisi
contoh kerangka elemen tambahan, yang perlu dipertimbangkan dalam [penyusunan] perjanjian dan izin
yang akan datang.
1. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan pengaduan antara pihak yang
menandatangani perjanjian, dengan memberikan penjelasan yang jelas bahwa ketentuan
tersebut tidak mengurangi hak para pihak dalam menggunakan FRGM atau MPK sesuai tingkat
proyek yang relevan, atau solusi lain yang tersedia di bawah standar nasional atau hukum
internasional.
2. Karena keseluruhan proyek didasarkan pada partisipasi sukarela, diperlukan ketentuan yang adil
yang memungkinkan kedua belah pihak untuk secara sepihak menarik atau melepaskan diri dari
perjanjian atau lisensi [yang akan dibuat].
3. Memberikan ketentuan yang jelas tentang bagaimana KLHK dan pihak non-pemerintah dalam
perjanjian atau izin secara khusus diminta untuk memantau dan melaporkan informasi tentang
dampak sosial dan lingkungan (kapan, siapa, bagaimana) - khususnya terkait dengan SISREDD+.).
4. Memperinci komitmen pemerintah untuk menyediakan dukungan secara teknis atau finansial bagi
mitra dalam melakukan penilaian dan pemantauan, serta kegiatan lainnya (misal. Produksi kayu,
ekonomi bebas deforestasi,).
5. Memberikan penegasan bahwa tidak ada dalam perjanjian atau lisensi atau pelaksanaannya
yang menyebabkan pengecualian kepada masyarakat lokal, Desa atau masyarakat adat untuk
melaksanakan haknya dalam mendapatkan pengakuan secara penuh (title) Hutan Adat di masa
depan, sebagaimana berlaku bagi permintaan pihak lain.
6. Ketentuan yang menegaskan, sesuai kebutuhan, bagi otoritas yang telah memberikan
PADIATAPA untuk mengatur di dalam keanggotaannya (misal sekelompok petani, koperasi)
yang dapat mempengaruhi hak, kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah atau penghidupan
kelompoknya yang lebih besar.
7. Penegasan bahwa setiap pelaku swasta dengan izin usaha yang termasuk ke dalam Perjanjian
Kemitraan Hutan dengan masyarakat atau Desa setempat, mendapatkan lisensi tersebut secara
PADIATAPA dari masyarakat yang mengklaim atas kepemilikan Adat terhadap hutan yang masih
diklaim oleh masyarakat.
8. Di mana manfaat atau dukungan tambahan - seperti keringanan pajak, jalur kredit yang
menguntungkan, dukungan teknis atau keuangan yang harus diberikan, harus dijelaskan siapa
yang akan menerimanya jika berlaku, bagaimana mereka akan didistribusikan secara adil di
antara pemegang hak dan/atau masyarakat anggota, serta bagaimana distribusi tersebut harus
tunduk pada laporan pertanggungjawaban dan audit berkala oleh KLHK sebagaimana berlaku.



9. Dan sertakan pula ketentuan di mana para pihak terkait menyatakan bahwa memahami semua
kegiatan apa saja yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam area konservasi, reboisasi, atau
pengelolaan sumber daya lainnya.
10. Terkait dengan # 9 di atas, terutama dalam kasus Masyarakat adat dan masyarakat komunal
lainnya, setelah melakukan diskusi yang juga didokumentasikan, tentang praktik tradisional,
warisan budaya dan penghidupan yang berhubungan dengan tanah, bila ada, sertakan lampiran
yang mencantumkan (perincian) di mana dari praktik-praktik dan warisan budaya tersebut
dibatasi oleh perjanjian dan lisensi.
Dalam hal perjanjian atau lisensi yang terkait dengan pemberian sertifikat tanah Masyarakat adat/
masyarakat adat, tegaskan keberadaan persetujuan secara kolektif untuk kategori fungsi hutan yang
ditunjuk di atas subjek tanah dan segala pembatasan atau larangan yang berlaku terhadap hak
kolektif untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam mereka.
11. Jelaskan juga peluang bagi Masyarakat adat dan pihak lain untuk mengupayakan perubahan
pada kategori/fungsi hutan selama tinjauan rencana tata ruang yang berlangsung setiap lima (5)
tahun.
12. [lainnya yang akan ditunjuk ...]

Lampiran 11. Rekomendasi dan Kepastian Tindakan Mitigasi
Berdasarkan Pembagian Tema Kunci Operasional
Walaupun terbagi di bawah ini untuk pemberian fasilitas operasional sebagai langkah-langkah mitigasi,
Mitra Pelaksana perlu mempertimbangkan bahwa banyak dari rekomendasi dan langkah-langkah mitigasi
(R&MM) yang dirinci dalam ESMF ini dan Matriks Tabel 1 membahas lebih dari satu item operasional. Ada
yang bersifat tumpang tindih, yaitu pengembangan kapasitas yang relevan dengan tata kelola yang baik,
karena relevansi bagi partisipasi pemangku kepentingan yang efektif dan menghormati hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat komunal lainnya; hal yang sama berlaku untuk transparansi strategi dan
komunikasi.

1. Pemantauan dan Pelaporan

R&MM1: Pemantauan dan Evaluasi terhadap Sosial dan Lingkungan (M&E)
Dalam sebuah proyek perlu menerapkan penilaian yang kuat terhadap lingkungan, analisis dan mekanisme
pemantauan dan hal ini harus dilakukan terhadap setiap aturan yang tertulis dengan merinci siapa, kapan,
di mana dan bagaimana hal tersebut dilakukan.
Berdasarkan apa yang telah dikembangkan dalam SIS-REDD+ (perangkat PK&I dan APPS) dan
mekanisme pemantauan yang ada demi perlindungan hutan dan emisi rumah kaca, Proyek RBP dapat
dilanjutkan, setelah proses yang partisipatif dan transparan, yang kemudian dikompilasi dalam satu
dokumen, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta adanya penjabaran yang jelas
tentang hal sebagai berikut:







Mekanisme, metode, dan alat yang akan digunakan untuk memastikan bahwa M&E sosial
dan lingkungan dilakukan secara berkala, transparan, dan partisipatif untuk semua kegiatan
Proyek RBP;
Kapan dan oleh siapa berbagai tugas M&E harus dilaksanakan (pihak yang bertanggung
jawab dan jangka waktunya);
Di mana para pemrakarsa, pelaksana, dan Pihak yang Bertanggung Jawab dapat terlibat
dalam kegiatan M&E (termasuk penerima manfaat proyek seperti masyarakat lokal, Desa
dan Masyarakat adat dan pihak swasta lainnya) serta dapat mengakses temuan dan
rekomendasi M&E.
Bagaimana hasil pemantauan, pelaporan, dan verifikasi tersebut terkait dengan pihak yang
bertanggung jawab atas manajemen proyek sehingga mampu memberikan tanggapan
secara cepat dengan tepat waktu (real-time) (yaitu modifikasi proyek) yang dapat
menghindari bahaya dan meningkatkan output.

● Apa yang direkomendasikan di sini tidak [dimaksudkan sebagai] duplikasi dokumen dan peraturan yang
ada, melainkan kompilasi dalam bentuk ringkasan informasi di atas, sehingga ada sumber informasi "satu
pintu" yang menjelaskan kepada publik siapa, kapan dan bagaimana tugas MM&E dilakukan terhadap
dampak sosial dan lingkungan dari Proyek RBP, bagaimana mereka dapat terlibat dan mengakses temuan
dan rekomendasi tersebut. Dokumen ini kemudian dapat merujuk sumber informasi lainnya yang lebih
detail (seperti Peraturan KLHK No. 70).
R&MM16: Memperkuat SIS-REDD+


Terus bekerja untuk membuat materi untuk dapat tersedia di SIS-REDD+ secara terbuka, memastikan
bahwa "pelopor proyek" dan anggota masyarakat lainnya memiliki akses yang sama ke informasi,
kecuali dalam situasi yang sulit dan luar biasa akan ditentukan alasan atas pembatasan akses.





Pastikan bahwa Proyek RBP dan semua kegiatan REDD+ berikutnya memiliki pagu anggaran yang
cukup untuk meningkatkan pelatihan dan kapasitas pelopor proyek tentang cara menggunakan
perangkat PK&Is dan APPS, dan secara lebih umum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang
peran pemantauan dan validasi masing-masing, dalam menggunakan sistem SIS-REDD+.
Jika perlu, meningkatkan penggunaan nota kesepahaman (MoU) dan jenis perjanjian lainnya antara
KLHK dan lembaga swasta dan publik yang relevan untuk dapat menghubungkan alat SIS-REDD+
dengan peta, database daring, dan sumber daya terkait lembaga lainnya.



2. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

R&MM2: Adopsi, dan insentif untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi




ESMF menetapkan kebutuhan untuk melakukan ESIA dalam semua kegiatan proyek dan
pengembangan ESMP dan rencana manajemen terkait. SESP UNDP mensyaratkan bahwa tidak ada
kegiatan yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan akan dilanjutkan
hingga penilaian yang tepat dan langkah-langkah mitigasi juga pengelolaan yang direkomendasikan
telah dilakukan. Disarankan agar oleh konsultan ESIA, bersama dengan para pemangku kepentingan,
membuat daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan dihormati oleh
berbagai badan tata kelola dan pemangku kepentingan proyek.
Selain itu, direkomendasikan juga pencairan keuangan proyek yang memadai dan dijadwalkan untuk
memberikan insentif dan memastikan penyelesaian secara tepat waktu terhadap semua langkahlangkah risiko sosial dan lingkungan - termasuk penyelesaian segera ESIA, penjabaran dari ESMP
yang diusulkan dan rencana manajemen terkait (termasuk peninjauan dan kemungkinan modifikasi
dari Rancangan Aksi Gender yang telah disusun sebelumnya), serta adopsi dan kesiapan semua
langkah mitigasi yang direkomendasikan. Jangkauan desain dan implementasi aktual dari setiap
tindakan mitigasi menjadi prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan proyek tersebut atau pencairan
pembayaran, hal ini juga akan secara jelas diuraikan dalam tata kelola terkait, rencana kerangka
pengaman, dan instrumen keuangan.

R&MM15: Tinjauan PK&I oleh Konsultan ESIA dan badan Multi-Pemangku Kepentingan
● Konsultan ESIA diharuskan untuk secara independen meninjau PK&I yang ada dan mengingat temuan
mereka (yang mencakup pemeriksaan ESMF ini dan langkah-langkah mitigasinya), merekomendasikan
setiap reformasi atau penambahan pada PK&I yang ada untuk memastikan M&E serta proses pelaporan
secara komprehensif menunjukkan bagaimana Indonesia tetap menghormati dan menggunakan kerangka
pengaman (Safeguards) sosial dan lingkungan yang ada.

3. Tata Kelola

Dewan Proyek yang termasuk dalam R&MM3 (baca Bersama dengan R&MM10)
● Memastikan bahwa Dewan Proyek yang terdaftar dan badan tata Kelola/penasihat lainnya (termasuk
misalnya, lokal (kabupaten/regional) badan pengambil keputusan (bila ada), kelompok kerja dan satuan
tugas).
R&MM4: Keahlian dan Komposisi PMU
● KAK akan dikembangkan dengan merekrut staf yang dibutuhkan untuk PMU, termasuk Manajer Proyek
dan Penasihat Teknis Proyek. Sangat penting bahwa ToR final menyediakan PMU diperhitungkan serta
staf yang mampu mengelola, paling tidak, lima (5) hal yang tercantum dalam paragraf di atas.
R&MM5: Koordinasi untuk Memastikan Kebutuhan Informasi dari UNDP




Sebagai bagian dari pemberi jaminan, UNDP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek
tersebut memenuhi standar dan kebijakan UNDP, termasuk SES. Sangat penting bahwa UNDP
memiliki staf yang tidak hanya terlatih dan sesuai persyaratan SES, langkah-langkah ESMF, dan
tuntutan pelaporan GCF, tetapi juga mampu melatih PMU dan staf proyek lainnya untuk hal yang sama.
Jika pelatihan tambahan diperlukan, hal tersebut akan diatur.
Menurut GCF, sebagai Entitas yang Terakreditasi, UNDP secara sistematis perlu memperoleh
(termasuk dari KLHK atau Kemenkeu) dan memberikan berdasarkan pada permintaan, semua bukti
dokumentasi yang diperlukan di mana dapat menunjukkan semua lisensi, izin, perjanjian kemitraan,
dan pengakuan secara adat dilakukan dengan cara menghormati hak-hak masyarakat lokal, Desa, dan
masyarakat adat di Indonesia. Hal berikut ini juga termasuk ke dalam bukti dokumentasi, yaitu:
(i) konsultasi dengan itikad baik dan proses persetujuan awal atas dasar informasi tanpa paksaan
(PADIATAPA) dibuat ketika sudah berlaku, termasuk elaborasi rencana pengelolaan hutan,
revisi peta indikatif, dan penentuan ulang fungsi dalam Kawasan hutan di mana mereka memiliki
akses atau menggunakan hak (yaitu selama peninjauan perencanaan tata ruang setiap lima
tahun);
(ii) sebelum selesai harus dilakukan pengujian dahulu hingga tuntas (termasuk penyaringan untuk
kehadiran orang-orang yang mengaku sebagai masyarakat adat dan studi tenurial) untuk
mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik dan ketidakjelasan sebelum penerbitan lisensi
dan izin Perhutanan Sosial dikeluarkan dan Perjanjian Kemitraan diselesaikan;
(iii) lisensi, izin, Perjanjian Kemitraan, perubahan fungsihutan, dan penambahan pada Kawasan
Hutan Negara tidak berakhir pada akuisisi, pembatasan atau prasangka terhadap hak- hak
masyarakat adat untuk wilayah tradisional mereka tanpa PADIATAPA, dan jika ada, perjanjian
tentang kompensasi yang seharusnya;
(iv) revisi dari masing-masing peta indikatif dilakukan atas dasar konsultasi dengan semua
pemangku kepentingan yang relevan dan dengan cara yang memandang hutan Adat dapat
diakui dan diklaim (sambil menunggu sertifikat/pengakuan formal);
(v) Jika berlaku, bukti pembagian manfaat yang adil (berbeda dari kompensasi), terutama dalam
konteks Perjanjian Kemitraan Perhutanan Sosial; dan
(vi) ketika manajemen telah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak lingkungan
dan sosial yang merugikan dan diidentifikasi melalui mekanisme pengaduan proyek (atau FGRM
nasional dan pemantauan proyek).

● Ini berarti bahwa staf UNDP yang bertanggung jawab terhadap jaminan dan kerangka pengaman perlu
mengikuti dengan cermat semua latihan tenurial dan pemetaan tanah, pengaturan lahan (perizinan,
penyewaan, penghargaan), sebagai hasil dari proses konsultasi dan persetujuan, serta konsekuensinya,
semua perjanjian dicapai dengan pemilik tanah dan pemangku kepentingan lain (seperti koperasi pertanian
atau usaha kecil). Kemudian lebih lanjut akan memastikan untuk melibatkan mekanisme yang tepat demi
melacak dan mencatat perjanjian dalam kegiatan ini, berkoordinasi dengan KPH dan badan pemerintah
lokal, regional dan nasional lainnya terkait yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pencapaian
tujuan dalam konteks inisiatif Perhutanan Sosial dan pengelolaan hutan di bawah pengawasan Negara.

R&MM6a: PMU yang sudah terlatih dengan baik (baca Bersama dengan R&MM5 (perekrutan PMU)
dan R&MM7 (Pelatihan Kerangka Pengaman (Safeguard))
● Dengan bantuan para ahli yang dikontrak oleh PMU, sesi pelatihan dalam satu atau lebih dari kegiatan
berikut perlu diberikan kepada pejabat terkait pada awal proyek, dan jika perlu diingatkan atau ditambah
saat proyek berlangsung dan kebutuhan yang baru yang teridentifikasi: tata kelola hutan berdasarkan
undang-undang yang berlaku, termasuk masalah yurisdiksi di berbagai tingkat nasional dan daerah, cara
kerja GRM pada tingkat proyek yang baru (serta GRM nasional dan SRM dan SECU UNDP); pengaturan
tanah di Indonesia; hak-hak masyarakat adat dan kolektif lainnya yang berada di bawah Hukum yang
Berlaku (termasuk hak atas properti, pemerintahan sendiri dan konsultasi serta persetujuan); pemantauan
dan penilaian terhadap dampak sosial (bukan hanya lingkungan) dari kegiatan proyek; dan pelaksanaan
pelibatan pemangku kepentingan yang efektif). Identifikasi seperti hal tersebut dapat didiskusikan dalam
Komite Kapasitas dan Pelatihan yang dirujuk dalam Matriks Risiko. Lihat juga, R&MM6b (di bawah).
R&MM6b: Peningkatan Koordinasi antara pejabat regional, kabupaten dan lainnya dengan staf
Proyek
●
Otoritas yang tumpang tindih: Terkait dengan tata kelola yang baik dan administrasi proyek, telah
digarisbawahi bahwa KHP yang ada sering menyebabkan kebingungan, dan sering yurisdiksi entitas terkait
tumpang tindih, apakah terkait dengan tugas untuk membuat dan menerapkan rencana pengelolaan lahan,
atau untuk menyelesaikan pengaduan, atau bahkan untuk pengakuan masyarakat adat (pemerintah
provinsi versus kabupaten). Hal ini perlu diidentifikasi secara jelas, dan jika memungkinkan, klarifikasi
diumumkan kepada semua, dan atau rekomendasi yang dibuat untuk mereformasi dan menyelaraskan
hukum dan praktik yang menyebabkan kebingungan dalam otoritas.
●
Koordinasi provinsi/kabupaten: Forum multi-pemangku kepentingan yang ada di setiap provinsi atau
kabupaten tempat Proyek Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) yang akan dioperasikan perlu dinilai dan
diperkuat atau diganti dengan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait
memiliki mekanisme untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara teratur, serta dapat bertemu secara
berkala untuk mengoordinasikan upaya dan meningkatkan kapasitas masing-masing untuk memajukan
tujuan dan kegiatan proyek.
●
Kementerian Keuangan perlu mempertimbangkan untuk menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) atau
Komite Penasihat ad-hoc (baru dibentuk atau saat ini sudah ada) untuk meninjau kedua poin di atas
(otoritas yang tumpang tindih dan koordinasi provinsi/kabupaten) serta memberikan rekomendasi tentang
untuk perbaikan ke depannya.
R&MM6c: KPH yang Diperkuat
●
Proyek akan merancang insiiatif pengembangan kapasitas yang ditargetkan pada staf di KPH untuk
memastikan keterampilan yang kuat demi melaksanakan mandat mereka, termasuk yang berkaitan dengan
resolusi konflik, hak-hak masyarakat lokal, desa dan masyarakat adat, dan KHP terkait yang memengaruhi
kompetensi mereka secara eksklusif dan bersamaan. dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.
●
Proyek akan mengalokasikan dana yang cukup bagi kegiatan di tingkat kabupaten dan provinsi yang
melibatkan KPH di mana mekanisme koordinasi, kelembagaan dan sistem insentif akan diperkuat serta
peran KPH sehubungan dengan masyarakat lokal serta pemerintah daerah dan provinsi akan diperjelas.
●
Penguatan KPH akan dipasangkan dengan strategi komunikasi yang meningkatkan visibilitas dan
pengetahuan umum tentang KPH antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah - termasuk peran,
tujuan, dan fungsi KPH. [Serta] perempuan yang khususnya jarang mendengar tentang hal tersebut.
Proses komunikasi yang dipilih dengan cermat dan alat-alat yang digunakan ke dalam proyek dapat
mendorong masyarakat lokal dan pemerintah lebih terlibat dalam kegiatan proyek.
●
KPH akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan
hutan dikembangkan dengan partisipasi penuh dan rekonsiliasi masyarakat lokal, desa dan masyarakat
adat dan prioritas pembangunan masing-masing.

R&MM7: Pelatihan dan Kapasitas Kerangka Pengaman (Safeguards) (baca juga R&MM6 di atas)
●
Semua staf proyek, terutama PMU, dan anggota Dewan Proyek akan diharuskan untuk menghadiri
pelatihan induksi yang mencakup: (i) hal-hal relevan yang substantif dengan persyaratan ESMF, (termasuk
persyaratan kesehatan, keselamatan, sosial, lingkungan, dan budaya) ; (ii) menjelaskan tentang tanggung
jawab semua pihak yang terkait dalam masalah pemantauan, pelaporan, dan jaminan terkait dampak sosial
dan lingkungan serta langkah-langkah mitigasinya; dan (iii) mencakup mekanisme operasional terkait
dengan transparansi dan akuntabilitas publik serta mekanisme yang akan digunakan dalam memastikan
koordinasi dan berbagi informasi antara KLHK, UNDP dan GCF serta dengan pemerintah daerah, pihak
sektor swasta dan mitra lainnya terhadap tanggung jawab kontrak (mendefinisikan siapa, apa, mengapa,
di mana, bagaimana).
●
Karena keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesediaan Desa, Masyarakat lokal, dan
Masyarakat adat untuk secara sukarela berpartisipasi dengan berarti dan efektif, membuat keputusan
berdasarkan informasi terkait dengan hal tersebut, dan melaksanakan berbagai tanggung jawab
(pelaporan, pelacakan, audit, pemantauan, dll.) - kapasitas dan pelatihan untuk semua mitra dalam
berpartisipasi secara sukarela sangat penting. Proyek ini akan membentuk badan multi-pemangku
kepentingan yang bertugas menilai kapasitas dan kebutuhan pelatihan para pemangku kepentingan
tersebut (“Komite Kapasitas dan Pelatihan”), membuat rekomendasi kepada PMU dan Dewan Proyek bila
diperlukan, dan kemudian mengembangkan dan menerapkan pengembangan kapasitas dan pelatihan,
serta mekanisme untuk memberikan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan (Hal ini bisa
menjadi fungsi dari salah satu badan tata kelola yang berlaku). Komite semacam itu dapat berperan dalam
meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penggunaan alat APPs.
●
Sedapat mungkin, pelatihan ini harus mencakup pihak pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk
staf KPH. Hal tersebut [penting] terutama mengingat peran mereka dalam memantau dampak proyek untuk
menilai bagaimana proyek ini menangani dan menghargai perlindungan sosial dan juga lingkungan.

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan/Partisipasi yang Berarti dan Efektif dari Pemangku
Kepentingan (termasuk proses konsultasi dan persetujuannya)

R&MM8: Platform Multi-pemangku kepentingan
●
Dalam pengaturan multi-pemangku kepentingan, proyek akan mengevaluasi kecocokan dan
keefektifan dari tiga forum yang dibahas secara langsung di atas terhadap setiap platform pemangku
kepentingan lainnya serta menilainya, jika diperlukan, bagaimana struktur, mandat dan sumber daya
mereka dapat diadaptasi lebih lanjut bagi Proyek RBP jika sudah berjalan, diperkuat. Paling tidak,
peninjauan platform KAK tersebut untuk memastikan bahwa desentralisasi Indonesia dalam tata kelola
tercermin dalam forum ini, mencerminkan komitmen Negara terhadap kesetaraan gender, dan mencakup
perwakilan dari beragam penerima manfaat potensial dan pelaksana Kegiatan (perwakilan pemerintah
daerah, LSM, masyarakat lokal, Desa, Masyarakat adat, pemilik hak pribadi yang mungkin terlibat dalam
perjanjian kemitraan, dll). Jika ada kesenjangan, harus diatasi atau dievaluasi berdasarkan pembentukan
badan khusus proyek tambahan yang secara teratur dapat menyatukan berbagai pemangku kepentingan
untuk membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan proyek, termasuk desain kegiatan baru, langkahlangkah mitigasi, strategi dan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan hasil proyek dan
penghidupan masyarakat Indonesia.
●

Lihat juga “Komite Kapasitas dan Pelatihan” yang ditetapkan per R&MM7.

R&MM9a: Rancangan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

● Berdasarkan sifat dari output dan kegiatan yang diusulkan serta kemungkinan mitra, penerima manfaat,
dan pemangku kepentingan utama, juga berdasarkan temuan ESMF ini, pengalaman REDD+ di masa lalu,
dan Laporan ESIA: maka akan dikembangkan Rancangan Partisipasi Pemangku Kepentingan yang
berlaku secara umum. Garis besarnya secara indikatif terhadap rencana ini terdapat pada Lampiran 9 pada
ESMF ini.
R&MM9b: Kelompok Kerja Transparansi
●
Mengingat komitmen Indonesia terhadap transparansi dan nilai intrinsiknya bagi keberhasilan
program REDD+ dan proyek RBP itu sendiri, maka direkomendasikan agar dibentuk Kelompok Kerja
Transparansi yang bersifat multi-pemangku kepentingan untuk melaksanakan tiga tugas:
(a)
mengidentifikasi informasi apa yang paling relevan untuk memastikan implementasi RBP yang efektif
dan bertanggung jawab dan juga akses yang adil terhadap manfaatnya, (dan bila relevan, program REDD+
yang lebih besar) (misalnya: tujuh informasi yang tercantum secara langsung di atas, Dokumen Proyek
(PRODOC), strategi nasional REDD+ dan rencana aksi, perjanjian kemitraan Perhutanan Sosial, perizinan
dan izin yang dikeluarkan, penetapan batas Wilayah Hutan Negara per Keputusan Mahkamah Konstitusi
MK 45/2011, pemberitahuan revisi peta indikatif yang telah direncanakan, dan pengumpulan data yang
dibutuhkan oleh keputusan Mahkamah Agung 9 Maret 2017);
(b)
menilai apakah informasi itu tersedia atau tidak, menggunakan cara yang ramah-pengguna, kepada
publik (melalui tautan daring, kantor pemerintah tertentu, melalui permintaan tertulis sebagai prosedur yang
sederhana, diskresi dari pihak yang menguasai informasi untuk memberikan informasi (kerangka waktu),
akses bagi mereka yang tidak memiliki internet dll); dan
(c)
membuat rekomendasi kepada Dewan Proyek untuk enam bulan pertama dimulainya RBP, dan
setiap enam bulan sesudahnya, untuk meningkatkan akses (pertimbangan oleh Dewan Proyek dan
menggunakan kompetensi kolektif mereka untuk melakukan perubahan).
Kelompok Kerja ini akan bekerja dengan mereka yang terlibat dalam Strategi Komunikasi proyek
(R&MM12) untuk menghindari upaya duplikasi dan untuk memprioritaskan kesadaran publik tentang
informasi apa yang tersedia dan bagaimana mengaksesnya.
R&MM12: Strategi Komunikasi
Proyek akan mengembangkan Strategi Komunikasi. Hal ini dapat berupa strategi terpisah atau strategi
yang menjadi bagian dan dikembangkan bersama dengan Mitra Pelaksana dan juga dapat dibangun
berdasarkan, atau jika perlu, disesuaikan dengan Strategi Komunikasi REDD+ yang sudah ada. Kelompok
multi-pemangku kepentingan akan mempertimbangkan kebutuhan komunikasi proyek dan
mengembangkan konsep strategi untuk disetujui oleh Dewan Proyek.

●
Karena tingkat efektivitas sebagian besar perwakilan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam
pengambilan keputusan dan badan penasihat, kelompok kerja serta komite tergantung pada kapasitas
mereka dalam menyampaikan informasi ke dan dari konstituennya, Strategi Komunikasi juga harus
mencakup mekanisme untuk membantu perwakilan dalam budaya. cara yang tepat untuk berbagi informasi
(yaitu pembuatan notulen, ringkasan pertemuan, dan pamflet atau audio yang ramah bagi pengguna
lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka; termasuk penggunaan jaringan komunikasi yang
digunakan oleh para pemilihnya (facebook, whatsapp, poster di sekolah, gereja, dll).
●

Berkoordinasi sesuai kebutuhan dengan Kelompok Kerja Transparansi (R&MM9b).

R&MM15: Peninjauan PK&I oleh Konsultan ESIA dan badan Multi-Pemangku Kepentingan
● Dewan Proyek perlu menugaskan salah satu lembaga multi-pihak yang dirujuk dalam ESMF ini untuk
meninjau kembali PK&I dan menyarankan pada perubahan atau penambahan, khususnya mengingat
bahwa peraturan dan kebijakan baru telah diadopsi yang mungkin menyebabkan perubahan, sementara
sekarang saat output RBP dan kegiatan proyek telah diketahui, jika perlu membuat indikator yang lebih

tepat. Tinjauan semacam itu akan mempertimbangkan rekomendasi ESIA (termasuk setiap perubahan
pada ESMF).
5. Masyarakat adat dan masyarakat komunal lainnya

R&MM10: Masyarakat adat dan masyarakat komunal lain di badan pembuat keputusan dan
penasihat (baca bersama R&MM11)
● Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, partisipasi Masyarakat adat yang berarti dan efektif juga
masyarakat komunal lainnya dalam tata kelola, desain, implementasi dan pengambilan keputusan proyek
dipahami sebagai hal yang diinginkan (yaitu Dewan Proyek, sebagai forum pengambilan keputusan lokal
yang diperlukan, dan di mana tempat mereka berada). Berdasarkan pendekatan yang diambil dalam
pengembangan Strategi Nasional, AP, SIS-REDD+, dan perangkat PK&I dan APPS, perwakilan Komunitas
adat dan kolektif lainnya akan berada di badan pengambilan keputusan dan penasihat Proyek, termasuk
kerja kelompok ad hoc dan komite teknis. Wakil-wakil ini akan menjadi orang-orang yang dipilih atau
ditunjuk oleh masyarakat secara kolektif, dan sejauh mungkin mewakili berbagai wilayah dan identitas
budaya yang berbeda di antara mereka. Sejauh dimungkinkan, dukungan praktis, keuangan dan teknis
akan diberikan kepada perwakilan dimaksud untuk meningkatkan peluang akses mereka ke proyek,
meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi secara efektif, dan jika dibutuhkan, melaksanakan
tanggung jawab masing-masing dalam menyebarluaskan informasi ke daerah pemilihan mereka dan
membawa informasi kembali ke pemerintahan pusat serta badan penasihat.
R&MM11: Masyarakat adat dan kolektif lainnya
●
Mengingat sifat dari output dan kegiatan yang ada dalam rancangan dan kemungkinan mitra,
penerima manfaat, dan pemangku kepentingan utama; berdasarkan pada temuan ESMF ini, pengalaman
REDD+ di masa lalu, dan Laporan ESIA, maka akan dikembangkan Rencana Masyarakat Adat yang
berlaku secara umum. Garis besar indikatif untuk rencana ini dapat ditemukan di Lampiran 7 pada ESMF
ini
●
Mekanisme dan proses untuk memastikan bahwa lisensi, izin, dan Perjanjian Kemitraan yang telah
difinalisasi, penetapan fungsi hutan, perubahan batas kawasan Hutan dan peta indikatif, pemberian
sertifikat tanah Adat, dan pengembangan rancangan pengelolaan penggunaan lahan yang tidak akan
menghasilkan akuisisi, pembatasan atau perkiraan terhadap hak dan kepentingan, tanah, sumber daya,
wilayah (baik yang telah diakui secara formal atau hanya diklaim) dan penghidupan tradisional Masyarakat
Adat yang bersangkutan tanpa PADIATAPA dan kompensasi yang adil dan adil , sedangkan untuk
memastikan hal tersebut minimal harus melakukan Tindakan sebagai berikut:

(i) Harus ada proses uji secara tuntas yang akan diselesaikan dan didokumentasikan (termasuk
penapisan untuk Masyarakat Adat di kawasan hutan (diakui atau tidak) dan melakukan
pelaksanaan kajian penguasaan lahan) untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik
dan tumpang tindih dengan hak tanah Adat, sebelum penerbitan izin dan izin Perhutanan Sosial
dikeluarkan dan Perjanjian Kemitraan dikonfirmasi (membangun dan memperkuat proses yang
dimulai dengan penetapan, permohonan yang dimulai berdasarkan Peraturan Menteri KLH 83
atau Peraturan 21 KLHK, atau permintaan resolusi konflik berdasarkan Peraturan Presiden No.
88);


Revisi masing-masing peta indikatif (peta Areal Perhutanan Sosial) dilakukan dengan berkonsultasi
dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan dengan cara yang menghormati dan tidak
akan mengurangi tanah Adat (yang diakui dan diklaim (sertifikat yang tertunda). Hal Ini harus dilakukan
secara paralel secara transparan dan partisipatif dalam pengembangan peta indikatif hutan adat yang
di pelopori oleh Badan Penanganan Pengaduan, Masyarakat Tenurial dan Adat di Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, termasuk rekonsiliasi untuk peta indikatif dengan
pemetaan yang telah dilakukan oleh LSM, seperti AMAN, dan masyarakat, dalam mekanisme untuk

memastikan bahwa hutan adat ini tercermin dalam setiap data/peta spasial lokal untuk menghindari
konflik dan memfasilitasi verifikasi Perhutanan Sosial.
(ii) Bilamana berlaku, ada bukti tertulis tentang pembagian manfaat yang adil dan batasan
kompensasi yang pantas kepada Masyarakat adat.
(iii) Semua lisensi, izin, dan Perjanjian Kemitraan akan (a) secara jelas mengklarifikasi hak-hak
hukum dan tanggung jawab masing-masing dari masyarakat lokal, Desa dan Masyarakat adat
yang bersangkutan; (b) dengan jelas daftar batasan atau pembatasan pada penggunaan atau
hak komunitas dan desa tersebut; dan (c) dengan jelas daftar batasan atau pembatasan pada
penggunaan atau hak komunitas dan desa mereka; dan
(iv) Semua rencana pengelolaan hutan lokal di dalam atau yang dapat mempengaruhi lahan Adat
(yang diakui atau diklaim) akan dikembangkan bersama dengan komunitas-komunitas ini,
dengan menghargai prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ditetapkan, dan
diselesaikan hanya dengan PADIATAPA mereka.
(v) Mengingat hak asasi Masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan dan mengelola sumber
daya di dalam wilayah tradisional mereka, dengan setiap kategorisasi hutan yang dikaitkan
dengan tanah Adat di mana saat sertifikasi harus memiliki FPIC dari Masyarakat adat dan
disertai dengan deskripsi tentang bagaimana mereka dapat mengajukan petisi dengan tujuan
perubahannya (yaitu dalam konteks tinjauan perencanaan tata ruang setiap lima (5) tahun.
(vi) Lihat rekomendasi Litbang yang terkait dengan Peraturan Presiden 88 (bagian 7.4 di bawah).
● Konsultasi proyek RBP dan Protokol dalam PADIATAPA (lebih diinginkan untuk diambil dari protokol
PADIATAPA REDD+) akan dikembangkan melalui proses multi-pemangku kepentingan yang konsisten
dengan persyaratan SDP UNDP, berdasarkan Hukum yang Berlaku). Misalnya, konsisten dengan SES
UNDP, dengan 6 Standar, dan 9 persyaratan, konsultasi dengan itikad baik dan proses PADIATAPA dapat
dipicu pada “segala hal yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah
(baik yang diberi judul atau tanpa judul dari orang yang bersangkutan) dan penghidupan tradisional ”dari
Masyarakat adat yang bersangkutan.
(i)
Hal tersebut akan memperjelas kegiatan proyek yang TIDAK DAPAT dilakukan tanpa konsultasi
yang baik dan/atau PADIATAPA. Secara khusus kegiatannya harus dicantumkan, serta pernyataan yang
jelas tentang penyelarasan Protokol dengan SES UNDP, dengan 6 standar dan 9 persyaratan dalam
memandu permohonan untuk kegiatan selanjutnya yang belum terdaftar.
(ii)
Sehubungan dengan kewajiban dalam pelaporan Proyek (dan kewajiban UNDP) sesuai dengan
GCF, Protokol yang bertujuan untuk menetapkan metode untuk melacak dan melaporkan seluruh
konsultasi dan FPIC serta perjanjian yang dicapai, juga membuat dokumentasi pendukung untuk
membuktikan bahwa perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan SES UNDP. Hal ini akan membutuhkan
koordinasi (termasuk penyimpanan catatan) antara Kemenkeu, KLHK, UNDP dan para pihak lain yang
terlibat (mungkin, pemerintah daerah, KPH, pihak swasta yang terlibat dalam perjanjian kemitraan, dll.).
(iii)
Bilamana perjanjian antara Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terjadi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan proyek tertentu yang memerlukan konsultasi dan/atau PADIATAPA, maka akan
membutuhkan pihak ketiga, bahkan mungkin pihak pemerintah, di mana akan dapat menghargai protokol
yang dirujuk di atas dan setiap saat, hal itu masih akan menjadi persetujuan bahwa itu adalah tugas dan
kewajiban Negara untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan Masyarakat adat dan tugas
ini tidak sepenuhnya dapat didelegasikan. Partisipasi yang berkelanjutan dari Negara akan diperlukan baik dalam hal pengawasan sebagai penanggung jawab tugas, pemantauan kepatuhan, dan sehubungan
dengan penyediaan dukungan teknis dan keuangan yang memadai di mana diharapkan untuk pelaksanaan
konsultasi dan persetujuan tanggung jawab. (Lihat juga R&MM12 di bawah).
●
Penghargaan terhadap hak-hak Adat dapat ditingkatkan jika proses permohonan dan verifikasi untuk
pengakuan hutan Adat berdasarkan Keputusan Menteri KLH No. 21 (lihat lampiran) mensyaratkan
beberapa validasi bahwa perwakilan masyarakat yang menandatangani dokumen-dokumen permohonan
dipilih sebagai wakil (akan ditentukan berdasarkan deskripsi struktur tata kelola masyarakat dan metode
pengambilan keputusan masyarakat dalam permohonan).

●
Hukum dan proses masing-masing demi pengakuan dekrit lokal dan regional (perda) masyakarat
adat dan sertifikasi hutan Adat akan ditinjau baik sebelum proyek atau dalam enam bulan pertama proyek
oleh tim pakar nasional dan internasional berhubungan dengan hak-hak Masyarakat adat (dipilih oleh
badan multi-pemangku kepentingan) tidak hanya menentukan konsistensi mereka dengan Hukum yang
Berlaku dan kapasitas masing-masing dalam memenuhi target dan sasaran Perhutanan Sosial serta tugas
dan kewajiban Negara, tetapi juga untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi. Rekomendasi tersebut
akan menjadi penentu subjek baru untuk kegiatan proyek berdasarkan pertimbangan dan/atau persetujuan
oleh Dewan Proyek.
●
Perekrutan dan pelatihan dilakukan untuk memastikan bahwa PMU yang relevan, Pelaksana
Kegiatan seperti UPH, dan staf GRM/FGRM memahami hak-hak masyarakat lokal, Desa dan Masyarakat
adat berdasarkan Hukum yang Berlaku yang juga sudah memiliki kapasitas dan instruksi untuk menghargai
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai prioritas komunitas dan desa sebagai bentuk
kolaborasi mereka (misal dalam proses permohonan dan rencana pengelolaan hutan).
●
Kegiatan dan mekanisme proyek baru harus dirancang demi menekankan tidak hanya untuk
memenuhi target penerbitan sertifikat, izin, lisensi dan Perjanjian Kemitraan, tetapi juga untuk
mengamankan penghidupan yang lebih baik, mengurangi kemiskinan dan menyelesaikan konflik.
Dibutuhkannya masyarakat lokal, desa dan masyarakat adat yang memiliki kapasitas (melalui pelatihan
dan dukungan teknis dan ekonomi) untuk (a) menerapkan pengaturan yang tersedia di bawah inisiatif
Perhutanan Sosial, (b) menyampaikan selama negosiasi dan proses permohonan, dan pengembangan
Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Kerja Tahunan dan rencana Kerja Bisnis: merupakan harapan
mereka dalam hal penghidupan, kebutuhan budaya dan prioritas pembangunan yang terkait dengan
kawasan hutan yang bersangkutan, (c) memenuhi tugas dan kewajiban mereka di bawah inisiatif, dan (d)
) meningkatkan hak- hak yang baru diperoleh atau diakui untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai demi
meningkatkan penghidupan masyarakat atau desa.
●
Prosedur akan dilakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat lokal, Desa dan masyarakat adat
akan memiliki partisipasi langsung - di mana kepemimpinan yang berlaku - dalam kegiatan pemantauan
yang terkait dengan penilaian dampak sosial dan lingkungan di dalam kawasan hutan dengan judul, lisensi,
izin atau Kemitraan berdasarkan Persetujuan.
6. Mekanisme Penanganan Pengaduan

R&MM13: Mekanisme Penanganan Pengaduan Dalam Tingkat Proyek
● ESMF ini merekomendasikan agar Kemenkeu memimpin inisiatif organisasi multi-pemangku kepentingan
demi mengembangkan dan mengadopsi GRM pada tingkat proyek yang dapat mengatasi dampak sosial
dan lingkungan (jika perlu, termasuk mengatur lebih jauh hal-hal yang diatur oleh Peraturan KLHK No. 22
dan bahkan Peraturan Presiden 88). Mekanisme ini harus meliputi:
(i) harus konsisten dengan Panduan Tambahan UNDP: Mekanisme Penanganan Pengaduan untuk
informasi lebih lanjut tentang merancang dan mengevaluasi mekanisme penanganan pengaduan
(Lihat GRM dan KAK yang terdapat pada Lampiran 4 ESMF ini;
(ii) sesuai dengan “kriteria kemampuan” * yang dikembangkan oleh Panduan Prinsip-Prinsip PBB
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan sejak diterimanya secara luas sebagai elemen yang
diperlukan untuk GRM non-yudisial yang sukses seperti GRM tingkat proyek REDD+ yang
disyaratkan.
(iii)
diinformasikan berdasarkan analisis Kelompok Kerja GRM secara teknis multi-pihak yang
diamanatkan untuk menyampaikan laporan kepada Kemenkeu di mana para ahli dari kelompok ini
meninjau FGRM nasional yang ada, GRM dalam Penguasaan Tanah. Setidaknya pengambilan
sampel GRM nasional, dari provinsi dan lokal lainnya - semuanya untuk membangun kemajuan,

keefektifan, sumber daya manusia, teknis, dan keuangannya, integrasi yang ada atau kapasitas
untuk diintegrasikan ke dalam FRGM nasional.
(iv) diuraikan untuk mempertimbangkan peran yang dapat dilakukan oleh atau dalam
hubungannya dengan mekanisme penyelesaian perselisihan tradisional dari Desa, masyarakat lokal
dan Masyarakat adat.
●
Jika FGRM nasional dianggap memenuhi sub-bagian (iii) di atas, maka GRM pada tingkat proyek
yang dibahas di sini tidak dapat terpisah tetapi hal tersebut dapat terpisah dari FGRM (penemuan baru),
melainkan dirancang untuk melengkapi FGRM nasional dan proyek tersebut untuk memastikan akses di
tingkat proyek terhadap pengaduannya.
●
Secara terpisah, Kelompok Kerja GRM teknis multi-pemangku kepentingan juga harus memeriksa
bagaimana Pasal 30 Peraturan Presiden 88 telah diterapkan dalam praktik untuk melindungi keberadaan
(integritas), nilai, penggunaan, dan pemanfaatan atas hutan yang menjadi pokok sengketa pada saat
berada dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan lahan. Badan ini akan membuat rekomendasi
kepada Kemenkeu mengenai apakah dan bagaimana ketentuan tersebut dapat digunakan untuk
menghindari bahaya yang tidak dapat diperbaiki bagi masyarakat dan lingkungan, dan khususnya
mengurangi hak-hak Masyarakat adat yang menunggu pengakuan tanah.
●
Dan juga, Peraturan Presiden No. 88 (2017) perlu dipertimbangkan untuk diamandemen untuk
mengatasi keterbatasan yang timbul dari aksesibilitas yang hanya melekat pada Masyarakat adat yang
telah diakui agar dapat membuktikan kontrol atas tanah mereka sebelum kategorisasi hutan ditetapkan meskipun apa yang telah terjadi sebelumnya berupa gangguan dan pelanggaran oleh para pihak ketiga
yang mengeksploitasi sumber daya mereka.
●
Maka harus dipastikan bahwa tim yang relevan dari GRM Kepemilikan Tanah (Tim Percepatan
Resolusi Penguasaan Tanah di Hutan Rea (Tim Percepatan PPTKH), Tim Pelaksana PPTKH, dan Tim
Inventarisasi dan Verifikasi PTKH untuk Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan) sebagaimana ditetapkan
oleh Peraturan Presiden 88 dengan sumber daya yang memadai dengan staf yang berpengalaman, terlatih
dan sumber daya yang cukup untuk membantu partisipan dalam proses dan melakukan peran masingmasing dalam memproses secara efisien dan dengan cara yang berbasis hak, serta permohonan untuk
penyelesaian sengketa penguasaan lahan sebelumnya.
R&MM14: Kesadaran Publik tentang GRM di tingkat proyek dan tidak ada Dugaan terhadap
Reformasi yang ada
●
Yang terpenting adalah GRM dikembangkan bersama para pemangku kepentingan sehingga
kepemilikan harus dibagi, sistem kredibilitas yang dimulai dari awal, sesuai dengan keberadaannya,
aksesibilitas, dan kampanye kesadaran publik di sekitarnya. Kemudian setelah selesai, pihak yang
bertanggung jawab atas komunikasi harus segera merancang dan mengimplementasikan kampanye
tersebut. Sejalan dengan Proyek RBP harus menyediakan anggaran yang cukup untuk desain dan
implementasi GRM, serta inisiatif komunikasi di sekitarnya.
●
GRM yang telah difinalisasi perlu mengklarifikasi bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya yang tersedia tidak mengurangi hak pihak-pihak yang dirugikan dan menentukan
bagaimana operasionalnya di samping mekanisme penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam kontrak
terkait proyek RBP lainnya, seperti Perjanjian Kemitraan Perhutanan Sosial.
7. Kerentanan Perubahan Iklim, Perpindahan Emisi dan Pembalikkan Capaian

●
Lisensi, izin, ketentuan Perjanjian Kemitraan, bahkan kondisi yang terkait dengan hak Adat harus
jelas tentang praktek yang penting bagi komunitas, yang dapat dan tidak dapat dilanjutkan, sehingga
menghindari kesalahpahaman, kekecewaan, dan penarikan di kemudian hari. (Lihat Lampiran 11
“Pertimbangan untuk Elaborasi Perhutanan Sosial, Lisensi dan Perjanjian Kemitraan”).
●
Penyesuaian rencana pengelolaan hutan/lahan untuk mempertimbangkan kebutuhan penghidupan
dan praktik masyarakat dan pemegang izin usaha swasta, ketika berlaku untuk Perjanjian Kemitraan,
adalah kunci bagi kepuasan berbagai pihak di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan pengembangan
kapasitas dan dukungan kepada masyarakat serta pemerintah daerah dan KPH yang berpartisipasi
dalam latihan tersebut. Lihat R&MM yang terkait dengan KPH dan peningkatan kapasitas (R&MM6c
“KPH yang diperkuat” dan kapasitas elemen yang disediakan dalam R&MM6a “PMU yang terlatih dengan
baik”, R&MM7 “Kapasitas dan Pelatihan Perlindungan”, R&MM8 “Platform multi-pemangku kepentingan”
dan R&MM11 “Masyarakat adat dan lainnya secara kolektif”
●
Pengembangan kapasitas dan bantuan sumber daya diperlukan untuk memastikan bahwa
pemangku kepentingan non-pemerintah dapat mematuhi komitmen mereka (menghindari penarikan dari
inisiatif, pengaduan, ketidakpatuhan terhadap izin, bahkan insiden masyarakat yang mencari bantuan
untuk kepentingan bisnis dari pihak ketiga swasta yang tidak memiliki kewajiban dan/atau kurang insentif
dalam rangka memenuhi persyaratan lisensi, izin dan perjanjian). (Hal ini bersamaan dengan kebutuhan
untuk melihat di luar penerbitan lisensi, izin, perjanjian kemitraan dll. Di bawah inisiatif Perhutanan Sosial,
tetapi juga untuk dukungan sumber daya yang berkelanjutan hingga akhir pemantauan dan implementasi
dari peraturan tersebut).
●
Mendemonstrasikan fleksibilitas proyek dan secara berkala memperbarui dan merevisi perizinan
dan perjanjian partisipasi hutan, serta rencana pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang
diperlukan akan membantu proyek untuk menyesuaikan diri dengan masalah dan realitas baru demi
menjaga komitmen dalam produksi berkelanjutan, konservasi atau perlindungan hutan.
●
Ketika meninjau PK&I, harus dipastikan bahwa hal tersebut mencakup Perpindahan Emisi dan
masalah risiko balik. Jika tidak, ubah dan tambahkan. (Lihat R&MM15 terkait, “Tinjauan PK&I oleh
Konsultan ESIA dan badan Multi-Pemangku Kepentingan”).

