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1.1

Pendahuluan
Konteks dan Tujuan

Green Climate Fund (GCF) telah mengeluarkan permintaan proposal untuk Program Percontohan untuk pembayaran
berbasis hasil REDD+ (Keputusan B.18/07). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dan United Nations
Development Program (UNDP), sebagai entitas terakreditasi GCF, mengajukan proposal pendanaan untuk kegiatan
REDD+ yang dilakukan sebagai bagian dari Strategi Nasional REDD+ Indonesia (2012). Salah satu persyaratan yang
dimintakan dari proposal pendanaan adalah Penilaian Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social
Assessment/ESA) yang secara retroaktif meninjau satu program atau lebih yang mendasari pembayaran berbasis
hasil, untuk mengkonfirmasi bahwa kegiatan dimaksud dilakukan dengan cara yang konsisten dengan standar ESS
GCF yang berlaku. Agar diakreditasi oleh GCF, Entitas yang Terakreditasi (Accredited Entity – AE) harus menunjukkan
bahwa perlindungan lingkungan dan sosial pada tingkat organisasi mereka konsisten dengan kerangka kerja
perlindungan GCF.1 Entitas yang Terakreditasi juga menerapkan perlindungan lingkungan dan sosial mereka sendiri
untuk kegiatan yang didukung GCF. Oleh karena itu, ESA ini meninjau kepatuhan secara retroaktif, dengan fokus
pada penyelarasan kebijakan, dengan Standar Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Standards /SES)
UNDP.2 Metodologi untuk penilaian dibahas lebih lanjut di bawah ini.
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Metodologi dan Lingkup Penilaian

Tinjauan ESA atas tindakan REDD+ fokus pada apakah program yang ditinjau [yaitu yang digunakan sebagai dasar
penghitungan kinerja] telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi,
menilai, dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Risiko lingkungan dan sosial ini adalah risiko yang
dicakup oleh SES UNDP (yang sepenuhnya koheren dengan Standar Lingkungan dan Sosial GCF). Analisis ini
membahas penyelarasan inisiatif proyek dengan Kerangka Pengaman Cancun dan penerapan kerangka pengaman
melalui kebijakan, hukum dan peraturan (KHP) yang berlaku, yang menjadi sudut pandang/dasar bagi Indonesia
dalam mendefinisikan pendekatan kerangka pengaman REDD+, Ringkasan Informasi (Summary of Information/SOI)
pertama, dan desain, implementasi serta penguatan lebih lanjut Sistem Informasi Kerangka Pengaman (Safeguards
Information System/SIS) untuk melacak dan melaporkan persyaratan upaya perlindungan.
Penilaian ini mencakup identifikasi dan penilaian dampak sosial dan lingkungan dari dua inisiatif/program REDD+ di
Indonesia: inisiatif Perhutanan Sosial (lihat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 83 2016))3
dan Moratorium (Instruksi Presiden/Inpres) Republik Indonesia tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut No. 10 (2011); 10/2011, 6/2013, dan 8/2015;
dan dibuat permanen oleh Inpres No. 5 (Agustus 2019)).4 Penilaian kemudian juga melihat pada proses identifikasi
pemangku kepentingan, konsultasi dan partisipasi dalam dua inisiatif tersebut dan tindakan terkait REDD+ lainnya,
memeriksa keberadaan dan pemanfaatan mekanisme penanganan pengaduan (Grievance Redress
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Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF tersedia di https://www.greenclimate.fund/safeguards/environment-social dan
pengamanan sosial dan lingkungan sementara GCF tersedia di
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/818273/1.7_-_Environmental_and_Social_Safeguards.pdf/e4419923-4c2d450c-a714-0d4ad3cc77e6. Kebijakan Masyarakat Adat GCF tersedia di https://www.greenclimate.fund/safeguards/indigenouspeoples.
2 SES UNDP tersedia di: http://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/social-and-environmentalresponsibility/social-and-environmental-standards.html.
3 Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A, ini merupakan yang pertama kali disebutkan dalam Keputusan Perhutanan Sosial
No. 83, keputusan ini tidak menetapkan inisiatif Perhutanan Sosial, sebelum dikodifikasi dalam undang-undang tunggal, dasardasar pengelolaan hutan masyarakat dan desa dikodifikasikan dalam berbagai KHP sepanjang tahun 1995. Ini adalah dasar dari
inisiatif Perhutanan Sosial dalam praktik.
4 Instruksi Presiden sebelumnya (Inpres) adalah untuk periode waktu yang sangat terbatas, Inpres akhir ini tidak memiliki
tanggal akhir.
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Mechanism/GRM) atau sistem serupa yang ada selama periode pelaksanaan program yang mengarah ke
pengurangan emisi yang menjadi dasar dari Pembayaran Berbasis Hasil (Results Based Payment/RBP) (pada periode
2014-2016), serta tindakan terkait yang dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang responsif dan inklusif
gender.
Secara lebih rinci, keputusan GCF tentang penyelesaian ESA mencakup hal-hal berikut:
i.
Uji Tuntas: AE, bekerja sama dengan Negara Tuan Rumah, akan menyiapkan laporan penilaian
lingkungan dan sosial (ESA) yang menjelaskan sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan untuk
mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial, di konteks proposal
REDD-plus, konsisten dengan persyaratan standar ESS GCF yang berlaku. Sekretariat, dalam uji tuntas
tingkat kedua, akan mempertimbangkan penilaian tersebut sebagai bagian dari keseluruhan pertimbangan
proposal pendanaan berdasarkan kartu penilaian (scrorecard). Penilaian dimaksud, bersama dengan
penilaian negara itu sendiri tentang bagaimana Cancun Safeguards ditangani dan dipatuhi selama kegiatan
REDD-plus, akan memberikan dasar untuk merekomendasikan proposal kepada Dewan untuk persetujuan.
ii.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Deskripsi keterlibatan pemangku kepentingan akan menjadi
bagian dari informasi yang diberikan oleh negara-negara melalui ringkasan informasi UNFCCC serta ESA
yang disiapkan oleh AE. Penilaian oleh AE yang dijelaskan dalam bagian (i) harus mencakup deskripsi
tentang bagaimana para pemangku kepentingan diidentifikasi, diinformasikan, dan dikonsultasikan dan
bagaimana mereka telah berpartisipasi dalam kegiatan/program. Uraian oleh AE juga harus mencakup
ringkasan konsultasi yang menyoroti perhatian dan masalah yang diajukan oleh para pemangku
kepentingan dan bagaimana hal tersebut ditanggapi.
iii.
Penanganan Pengaduan: ESA akan mencakup uraian mengenai mekanisme penanganan
pengaduan, atau sistem serupa, baik yang ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan REDD-plus atau sebagai
bagian integral dari sistem formal yang berlaku secara umum. ESA juga akan menentukan bagaimana
mekanisme selama ini dapat diakses, pengaduan yang diterima, dan bagaimana masalah dapat
diselesaikan.
Seperti disebutkan di atas, penilaian ini difokuskan pada inisiatif/program Moratorium dan Perhutanan Sosial yang
bersama-sama berkontribusi pada hasil pengurangan emisi (ER) di mana Indonesia berusaha mendapatkan
pembayaran. Penilaian ini mencakup kebijakan, hukum, dan peraturan (KHP) selama periode tertentu dari periode
implementasi program (2014-2016), dan menyoroti beberapa lembaga dan platform utama yang memfasilitasi
implementasi. Kedua inisiatif/program masih berlanjut hingga hari ini sebagai upaya penting dan diakui untuk
melindungi kawasan hutan, konservasi ekosistem yang diprioritaskan (yaitu lahan gambut), partisipasi penduduk
lokal dalam pengelolaan hutan, dan akses yang adil terhadap sumber daya hutan untuk menghormati hak-hak,
mengurangi kemiskinan dan konflik, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini telah
dilaksanakan dalam konteks kebijakan nasional yang berlaku luas tentang tata kelola, pembangunan berbasis hak
yang berkelanjutan, konservasi dan pemulihan hutan dan ekosistem lainnya, dan strategi nasional tentang
keanekaragaman hayati, perubahan iklim, gender, dan banyak lagi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan
matriks analisa hukum, yang meneliti penyelarasan kebijakan, melalui lensa Kerangka Pengaman Cancun (Cancun
Safeguards), sambil memastikan prinsip dan standar SES UNDP. Kebijakan kerangka pengaman yang berlaku, serta
bagaimana matriks analisa hukum dimaksud mencakup kebijakan SES yang berlaku di UNDP, dijelaskan di bawah ini.
Selain penyelarasan kebijakan, ESA berusaha untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan ini
diterapkan di tingkat proyek, dan bagaimana keselarasan atas inisiatif ini diterjemahkan ke dalam penerapan
kebijakan dimaksud. Untuk “penilaian pada tingkat proyek” ini, dipilih inisiatif awal dari program Perhutanan Sosial
dan Moratorium untuk menjadi representasi dari kedua inisiatif/program tersebut, yang kemudian digunakan untuk
menilai keselarasan langkah-langkah inisiatif Perhutanan Sosial dan Moratorium dan yang terkait dengan REDD+,
khususnya dalam penilaian aspek KHP.
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Penilaian Penyesuaian Tingkat Kebijakan untuk Periode Pencapaian Hasil

Indonesia memiliki total luas lahan 187,75 juta hektar (ha), dengan 93,95 juta ha berhutan dan 93,80 juta ha lahan
tidak berhutan. Kawasan hutan di Indonesia adalah 120,7 juta ha dengan 0,45 juta ha (1%) dikelola oleh masyarakat
lokal sementara 42,2 juta ha dialokasikan untuk konsesi kayu, perkebunan industri dan jasa lingkungan, dan 40,5
juta dikelola oleh sektor swasta.5 Di dalam kawasan hutan, 85,85 juta ha (45,7%) masih berhutan dan 34,54 juta ha
(18,4%) adalah lahan tidak berhutan. Indonesia memiliki wilayah hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Diperkirakan
bahwa hutan di Indonesia menjadi rumah bagi 10% spesies tanaman dan hewan di dunia dan diakui secara
internasional sebagai salah satu penyerap karbon yang paling penting. Total penduduk dalam kategori miskin di
dalam atau sekitar kawasan hutan sekitar 10,2 juta (36,73% dari populasi penduduk miskin Indonesia).6 Dalam
konteks inilah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi internasional.
Dua inisiatif yang dibahas oleh ESA ini adalah kegiatan inti untuk mengatasi mitigasi iklim melalui pengurangan
deforestasi, sembari juga mencari peluang (seperti yang dibahas di bawah) untuk mencapai manfaat lebih, dibanding
sekedar tidak membahayakan.
Sebelum dan sesudah kemerdekaannya hingga tahun 1980-an, hutan Indonesia secara umum dikendalikan dari
pusat. Akses bagi masyarakat lokal ke sumber daya hutan terbatas, tidak banyak terdengar pengelolaan oleh
masyarakat lokal dan sistem berbasis hak secara umum berada di luar jangkauan publik. Pembicaraan tentang hak
pengelolaan hutan masyarakat bukanlah hal yang biasa atau diterima dengan baik [oleh birokrasi]. Reformasi dalam
kurun waktu singkat telah membuka ruang bagi demokratisasi dan desentralisasi pengelolaan hutan yang lebih,
dengan pelimpahan kekuasaan ke tingkat kabupaten dan masyarakat lokal/Kepala Desa, serta meningkatkan
pendekatan partisipatif untuk mengatasi konflik penguasaan lahan dan memperkenalkan paradigma baru dimana
konservasi dan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan lebih baik melalui partisipasi masyarakat lokal,
Desa dan masyarakat adat. Perubahan dalam pendekatan pengelolaan hutan ini menghasilkan reformasi
menyeluruh, walaupun masih dalam proses. Meskipun belum sempurna, inovasi baru dalam paradigma baru dalam
pengelolaan hutan di negara ini telah memungkinkan Indonesia untuk membuat langkah besar dalam mencapai
tujuan REDD+, terutama melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, menciptakan lingkungan pemungkin
serta membuka peluang mata pencaharian alternatif untuk mengurangi kemiskinan.
[Untuk keperluan ESA, maka] Inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial dinilai pada periode 2014-2016 dan terlihat
bagaimana reformasi dan langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam kedua program tersebut secara khusus
berkontribusi pada dan memungkinkan pengurangan emisi Indonesia. Dalam desain dan implementasinya,
Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting tidak hanya untuk menghormati dan menangani perlindungan
sosial dan lingkungan yang berlaku untuk kegiatan REDD+ ini. Sedapat mungkin, pelaksanaan dan desain program
telah mencoba untuk tidak berhenti pada sekedar strategi untuk tidak membahayakan, dan lebih jauh berusaha
untuk mencari peluang meningkatkan kehidupan mereka yang bergantung pada sumber daya hutan, mengurangi
kemiskinan, dan mengatasi konflik.

A. Moratorium
Indonesia membuat komitmen pada tahun 2009 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun
2020 atau 41 persen jika mendapat bantuan internasional7. Ditentukan bahwa sebagian besar dari komitmen
tersebut dapat dicapai melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan konversi lahan gambut. Untuk meningkatkan
tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,
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Perhutanan Sosial dalam Implementasi di Indonesia, presentasi oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, KLHK (2018).
6 Ibid.
7

Sistem Informasi Kerangka Pengaman (Safeguards Information System/SIS) untuk REDD+ di Indonesia: Bergerak Menuju SISREDD+ Operasional DJPPI, KLHK, Hal. 10 (2016).
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dengan dukungan masyarakat sipil, pada tahun 2011 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang berisi kebijakan
eksekutif untuk menunda penerbitan izin baru atas hutan primer alami dan lahan gambut ("Moratorium”).
Moratorium ini diperpanjang pada lima kesempatan pada tahun 2011, 2013, 2015, 2017 dan baru-baru ini dibuat
permanen pada bulan Agustus tahun 2019 (atas permintaan rakyat). Izin/kegiatan yang dikecualikan dari
Moratorium termasuk: “1. Izin prinsip dari Menteri Kehutanan yang dikeluarkan sebelum Inpres No. 10/2011; 2.
Pembangunan nasional yang vital: Panas bumi, minyak dan gas, listrik, program kedaulatan pangan termasuk beras,
tebu, jagung, sagu, dan kedelai; 3. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau kawasan hutan yang berlaku; dan
4. Restorasi ekosistem.”8 Inpres ini belum mencakup wilayah hutan alam sekunder.9 Untuk memfasilitasi tata kelola
di sekitar Moratorium, dibuat “Peta Indikatif Pengakhiran Pemberian Izin Baru” (“Peta Moratorium” atau PIPPIB)
(http://webgis.dephut.go.id:8080/ kemenhut/index.php/id/peta/pippib/61-pippib/330-indicative-moratorium-map15th-rev). Data dan informasi PIPPIB dapat diakses dan diunduh oleh publik dari situs web Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan: webgis.menlhk.go.id.
Inpres Moratorium yang pertama secara eksplisit meminta lembaga pemerintah terkait untuk mengambil langkahlangkah spesifik agar dapat dikoordinasikan oleh Satuan Tugas REDD+ Indonesia di bawah Unit Pengiriman Presiden
untuk Pengawasan dan Supervisi Pembangunan (UKP4). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan [tata
kelola] penerbitan izin ketika konversi hutan dipertaruhkan, mempercepat proses dalam revisi perencanaan tata
ruang, dan untuk mendorong koordinasi serta harmonisasi antara kantor-kantor kementerian dan non-kementerian
terkait dalam masalah data spasial. Moratorium telah membantu mendorong peningkatan kerja sama antar
kementerian, berbagi informasi antara pemerintah pada tingkat pusat ke daerah (karena unsur-unsur pemantauan,
pengelolaan hutan, dan penerbitan izin perlu ditingkatkan, bersama dengan transparansi dan koordinasi yang lebih
baik termasuk dalam langkah-langkah untuk menghindari kebakaran). Seiring waktu, karena perbaikan dipandang
perlu, Instruksi Presiden Agustus 2019 memberikan rincian lebih besar lagi mengenai tanggung jawab berbagai
kementerian dan unit pemerintah, dan menegaskan perlunya revisi berkala atas peta Moratorium setiap enam
bulan, hanya setelah koordinasi lembaga pemerintahan kementerian yang lain dan non kementerian.
Tuntutan untuk lebih banyak berbagi informasi di seluruh kementerian untuk memastikan kepatuhan terhadap
Moratorium dan penegakan hukum kehutanan lainnya serta untuk meningkatkan transparansi (lintas kementerian
dan dengan publik), membantu memenuhi permintaan untuk mempercepat perencanaan tata ruang dan
memusatkan basis data untuk informasi geospasial. Hal ini dapat berkontribusi pada promosi Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy) Indonesia (lihat di bawah).
Tujuan Moratorium untuk mengurangi emisi melalui penghentian konversi lahan gambut dan hutan primer telah
mengalami kemunduran pada tahun 2015 ketika terjadi kebakaran besar pada lahan gambut. Namun demikian,
Moratorium, bersama dengan upaya nasional lainnya (misal, Moratorium meningkatkan perlindungan atas kawasan
yang telah dilindungi secara hukum sebagai kawasan konservasi), membuat Indonesia dapat melaporkan pencapaian
pengurangan emisi selama periode 2013-2017 sebesar 48.978.427 t CO2 eq setiap tahun (rata-rata emisi tahunan)
dan 244.892.137 t CO2 eq sebagai total untuk 2013-2017.10 Kebakaran tahun 2015, yang sering disorot selama
pemeriksaan implemetasi Moratorium, juga menyebabkan Indonesia mengambil berbagai langkah [tambahan]
untuk mendeteksi dan mencegah kebakaran hutan di masa mendatang (lihat Lampiran A, kriteria F&G, misalnya,
identifikasi sistematis “titik panas”, Sistem Risiko Kebakaran (Fire Risk System /FRS yang baru) (lihat:
http://kebakaranhutan.or.id), dan adopsi Peraturan KLHK 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan).
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Data dan Informasi, Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia, KLHK, Hal. 13 (2018)
Ibid.
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Lihat laporan penilaian teknis tim UNFCCC yang mengkonfirmasi perhitungan pengurangan emisi Indonesia, bisa diakses di:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tatr1_2019_IDN.pdf.
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B. Inisiatif Perhutanan Sosial
Sekitar 10% dari hutan Indonesia dicakup oleh inisiatif Perhutanan Sosial (PS). Perhutanan Sosial muncul pada akhir
1970-an selama Kongres Kehutanan Internasional yang diadakan di Jakarta dengan tema "Hutan untuk Rakyat." Pada
awalnya, dengan dukungan pemangku kepentingan, komitmen politik menghasilkan komitmen sekitar 2,5 juta
hektar untuk Perhutanan Sosial (pengelolaan hutan berbasis masyarakat). Pemberian hak penggunaan dan akses
yang dimaksud kepada masyarakat dan kemitraan yang lebih luas dalam pengelolaan hutan pada awalnya berjalan
lambat. Namun, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil alih pada tahun 2014, rencana pembangunan
nasional telah meningkatkan target pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi 12,7 juta hektar antara tahun
2015 dan 2019. Saat ini jajaran pemerintah dan rangkaian KHP untuk mendukung inisiatif [Perhutanan Sosial] ini
telah tersedia dan karenanya dapat memperkuat dasar dan menjadi penggerak dalam merealisasikan strategi
pengelolaan hutan Indonesia.
Sejak awal dan hingga saat ini, inisiatif Perhutanan Sosial mendapat dukungan luas dari Pemerintah dan masyarakat
sipil karena telah diterima sebagai sebuah cara untuk mempertanyakan status quo sebelumnya -dimana terdapat
dominasi Negara atas sumber daya hutan- dengan mendorong wacana tentang hak-hak masyarakat atas sumber
daya yang sama. Pada intinya, inisiatif ini berfokus pada penyediaan berbagai mekanisme yang secara [lebih baik]
menjamin kepemilikan lahan melalui pemberian hak kelola sumber daya hutan dan/atau hak akses ke masyarakat
dan Desa, hak atas partisipasi masyarakat lokal11 dalam pengelolaan hutan; mempromosikan sumber penghidupan
bagi masyarakat; mengakui hutan Adat dan berupaya mengurangi kemiskinan dan konflik lahan.
Saat ini, inisiatif tersebut secara tegas dinyatakan sebagai sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Ini adalah sistem
yang diterapkan di Area Hutan Negara, Hutan Milik (kadang-kadang disebut sebagai "hutan privat" dan Hutan Adat)
di mana lisensi/izin diberikan kepada masyarakat lokal dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Rakyat, dan Hutan Tanaman
Rakyat. Pada tahun 2013, masyarakat lokal yang berada di bawah inisiatif ini juga dapat menjadi pihak dalam
“Perjanjian Kemitraan” dengan pemegang kepentingan lainnya di lahan (yaitu mereka yang memiliki izin usaha untuk
beroperasi) (lihat Peraturan Menteri No. P.39/2013). Selain itu, masyarakat “Adat” dapat memperoleh pengakuan
atas tanah (sertifikat) mereka. Tanah-tanah ini, dalam memenuhi kasus Mahkamah Konstitusi 2013 di Indonesia,
kemudian dikeluarkan dari apa yang sebelumnya termasuk dalam Kawasan Hutan Negara yang tunduk pada
perizinan dan perjanjian Perhutanan Sosial. Masyarakat adat kemudian mengelola tanah dan sumber daya sebagai
“Hutan Adat” sesuai dengan kategorisasi hutan yang ditetapkan sebelumnya oleh Negara.
Dijelaskan dalam Keputusan Presiden 88 (2017) tentang Resolusi Kontrol atas Tanah di Kawasan Hutan:
“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara
atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan
Kemitraan Kehutanan.”
Seperti disebutkan di atas, meskipun pemberian pengakuan hutan Adat (Milik Adat) di bawah inisiatif Perhutanan
Sosial kurang memuaskan pada tahun-tahun awal inisiatif yang dinilai (statistik terbaru menunjukkan jumlah Hutan
Adat masih kecil - saat ini hanya terdapat di 51 lokasi, meliputi 23.867ha dari seluruh 12,7 juta ha yang termasuk ke
dalam tanah untuk Perhutanan Sosial),12 seperti yang disebutkan di atas, sejak 2014 ada percepatan dalam
pemberian pengakuan, lisensi dan izin, serta Perjanjian Kemitraan secara keseluruhan. Per November 2017,
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di KLHK melaporkan bahwa 1.1. juta hektar

11 “Masyarakat lokal” sebagaimana didefinisikan dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia dapat mencakup masyarakat
yang belum diakui sebagai masyarakat adat serta kolektif lokal migran dan minoritas atau kelompok terpinggirkan lainnya.
(Lihat KHP, Lampiran A, Kriteria C.1. Menentukan Masyarakat Adat dan Anggota Masyarakat lokal).
12 LSM Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mewakili masyarakat Adat, mengklaim 40 juta hektar kawasan
hutan di Indonesia adalah hutan adat. Lihat “Adat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Janji untuk Masa Depan atau Jalan
Buntu?”, Adriaan Bedner & Yance Arizona, Jurnal Antropologi Asia Pasifik (2019).
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(sekitar 1% dari total Kawasan Hutan (alias "Kawasan Hutan Negara") berada di bawah beberapa bentuk Perhutanan
Sosial. Sekarang, inisiatif ini telah dipercepat dan pelajaran yang dipetik [dari proses yang dilalui] telah mulai memicu
reformasi, saat ini menyisakan sekitar 11,5 juta hektar dimana masyarakat lokal, Desa dan Adat dapat berpatisipasi,
dan jika memungkinkan, memimpin pengelolaan hutan.
Untuk mencapai percepatan inisiatif Perhutanan Sosial selama beberapa tahun terakhir, melalui sebuah proses
multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah dan LSM, KLHK menciptakan “Peta Indikatif Areal
Perhutanan
Sosial
(PIAP)”(http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=004299e9f8f24d2d9
aca1365904d18ed), yang menunjukkan area tersebut terbuka untuk inisiatif dan oleh karena itu, permohonan untuk
lisensi, izin, Perjanjian Kemitraan, dan sertifikat tanah masyarakat Adat (yang terakhir untuk kemudian dikeluarkan
dari Kawasan Hutan Negara. LSM menyampaikan komentar mereka atas peta tersebut melalui Kelompok Kerja untuk
Perhutanan Sosial. PIAP direvisi setiap enam bulan dan secara keseluruhan, ini dimaksudkan untuk harmonisasi peta
yang dihasilkan oleh KLHK serta masukan dari pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta pihak-pihak
lain yang berkepentingan. Peta ini tidak dimaksudkan untuk secara langsung menyatakan bahwa hutan Adat yang
ada diakui atau di klaim (hal yang membutuhkan peningkatan koordinasi dengan masyarakat, masyarakat sipil, dan
pemerintah daerah/provinsi yang memainkan peran kunci dalam identifikasi semacam itu). Hal tersebut telah
menjadi sumber kritik dan tantangan yang kemudian ditangani oleh Negara secara lebih langsung melalui, antara
lain, dimulainya pengembangan Peta Area Indikatif Hutan Adat dari hutan Adat dan calon Hutan Adat yang dapat
dilihat dengan PIAP, yang kemudian digunakan oleh tim Perhutanan Sosial untuk melakukan uji tuntasnya dan
menghindari konflik kepemilikan dan prasangka atas hak terkait pemrosesan permohonan yang diajukan untuk izin,
sewa, perjanjian kemitraan hutan, dan sertifikasi Adat (lihat di bawah, lihat juga Lampiran B “Masyarakat Adat”).
Dengan mengakui adanya kebutuhan untuk membawa masyarakat bergantung pada sumber daya hutan ke dalam
skema pengelolaan hutan, inisiatif ini secara inheren didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat, dengan
dukungan yang meningkat dan insentif yang tepat, dapat menjadi pengelola hutan yang lebih efektif dan
meningkatkan potensi konservasi hutan. Tujuan yang jelas dari inisiatif ini adalah membuat masyarakat mengejar
mata pencaharian alternatif, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya sebagai
bentuk peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini terdiri dari enam skema Perhutanan Sosial, yang dapat
dilaksanakan di berbagai jenis hutan, berbagai jenis atau organisasi pengguna hutan dan untuk berbagai
penggunaan.
Pada kawasan Hutan Negara, inisiatif Perhutanan Sosial menyediakan empat (4) skema: (i) Hutan kemasyarakatan
(HKM) (hutan berbasis masyarakat) yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan negara; Hutan desa
(HD) yang melibatkan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung oleh lembaga desa; Hutan tanaman rakyat
(HTR) (perkebunan masyarakat/hutan kayu atau perkebunan rakyat) yang merupakan perkebunan berbasis
masyarakat untuk memasok bahan baku ke industri pulp dan kertas; dan terakhir, Kehutanan Kemitraan di mana,
berdasarkan kesepakatan, hutan yang dimaksud adalah bentuk kolaborasi mengenai pengelolaan hutan antara
masyarakat lokal dan perusahaan milik negara dan swasta dengan hak yang ada atas hutan tersebut.
Dua (2) skema lainnya tidak berada di kawasan Hutan Negara, melainkan kawasan yang diberi hak milik. Pertama,
inisiatif Perhutanan Sosial memberikan jalan ke depan untuk pengakuan Hutan adat yang mengakui hak-hak
penggunaan lahan hutan oleh masyarakat adat untuk tujuan sosial budaya, spiritual, ekologi, dan ekonomi. Jika
tanah tersebut ditemukan telah ada sebelum penunjukan hutan oleh Negara, tanah dikeluarkan dari Kawasan Hutan
Negara, karena mereka dianggap sebagai “tanah milik” (diberi hak untuk masyarakat adat). Meskipun hutan adat
diakui, dan mereka dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara jika berlaku, kepemilikan hutan tidak berubah. Sebagai
bagian dari proses permohonan, masyarakat adat diharuskan menerima dan menghormati penetapan hutan
(produksi, konservasi, atau perlindungan), mengakui peran berkelanjutan Negara untuk mematuhinya. Ini terus
menjadi bidang reformasi aktif dan aspek yang diakui perlu diperbaiki agar lebih sejalan dengan perlindungan sosial
dan lingkungan yang berlaku. Kedua, ada Hutan rakyat yang merupakan milik pribadi untuk menghasilkan
pendapatan.
Pendekatan Pemerintah Indonesia untuk inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial semakin diperkuat dengan
keterlibatan pemangku kepentingan Pemerintah dan non-Pemerintah, termasuk: pengembangan awal Strategi
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Nasional REDD+ Indonesia (melalui tujuh konsultasi pemangku kepentingan nasional dan regional dengan lebih dari
300 ahli yang mewakili 200 organisasi); proses multi-pemangku kepentingan 2011-2015 untuk mengembangkan
implementasi kerangka pengaman REDD+ (SIS-REDD+) - termasuk adopsi tahun 2013 dari multi-pemangku
kepentingan yang dikembangkan dari Prinsip, Kriteria dan Indikator (PK&I) dan “Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards
(APPS) dan Alat Prosedur Penilaian Pelaksanaan Safeguards (APPs)”, masing-masing dari tiga upaya tersebut
menyediakan ruang partisipasi bagi aktor REDD+ dari masyarakat ke tingkat kabupaten, provinsi, daerah dan
nasional. Selain itu, proses yang partisipatif dan inklusif juga dilakukan dalam pengembangan Tingkat Emisi Rujukan
Hutan Nasional (FREL) untuk Deforestasi dan Nationally Determined Contribution (NDC), keduanya memainkan
peran mendasar dalam pemantauan dan pencapaian target-target REDD+, termasuk inisiatif Moratorium dan
Perhutanan Sosial. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa kedua inisiatif tersebut merupakan tanggapan terhadap
seruan pemangku kepentingan yang sangat tinggi untuk pengelolaan hutan partisipatif dan larangan pada area
konsesi yang menjadi wilayah kunci penyimpanan karbon (hutan dan lahan gambut). Dengan platform Mekanisme
Penanganan Pengaduan nasional SIS-REDD+ dan KLHK yang bersifat daring, Pemerintah Indonesia juga telah
meningkatkan jumlah informasi yang tersedia bagi para pemangku kepentingan yang menginginkan transparansi
dan peningkatan informasi, termasuk mengenai kepatuhan upaya perlindungan, penilaian dampak dan laporan
kinerja tahunan, serta jumlah dan kategori pengaduan yang diajukan dan diselesaikan terkait dengan kegiatan
REDD+. Dirjen telah mulai bekerja dengan peta hutan Adat yang dibuat oleh AMAN dan telah mengundang orang
lain untuk menginformasikan Peta Areal Indikatif Hutan Adat. Ini juga merupakan upaya menjangkau pemangku
kepentingan yang disambut baik dan layak mendapatkan peningkatan dukungan dan sumber daya.
Selanjutnya, sebagaimana dirinci dalam dua Lampiran laporan ESA ini13, selama periode peninjauan 2014-2016,
pemangku kepentingan memiliki berbagai mekanisme untuk mengakses keadilan. Di antaranya, mekanisme
penanganan pengaduan nasional yang tersedia bagi para pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Mekanisme ini tersedia bagi para pemangku kepentingan untuk
menyelesaikan pengaduan tidak hanya terkait dengan perusakan hutan, kerusakan lingkungan dan polusi, tetapi
juga sengketa kepemilikan lahan dan pemanfaatan warisan budaya. KLHK melaporkan terdapat 222 pengaduan yang
diterima terkait dengan penguasaan lahan di Kawasan Hutan dan hutan Adat selama periode 2016 hingga Mei 2018.
Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan laporan kinerja terbarunya Selain itu, dengan
ketentuan bahwa pada 2015 dan 2016 saja, konflik yang telah diselesaikan meliputi 2.775.010 ha lahan.
Pada 2017, platform berbasis web baru untuk mekanisme penanganan pengaduan nasional (diselenggarakan oleh
KLHK) memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengajukan pengaduan secara daring tanpa biaya, melacak
pengaduannya, dan melihat informasi tentang pengaduan. Sistem ini telah meningkatkan akses bagi pemangku
kepentingan yang berpotensi yang terkena dampak untuk bergerak maju. Di masa depan, mekanisme pengaduan
tingkat proyek akan membutuhkan pengembangan, seperti yang disyaratkan oleh SES UNDP dan sebagaimana yang
dilakukan oleh Proyek Pengurangan Emisi untuk Kalimantan Timur (sebagai contoh). Mekanisme penanganan
pengaduan tingkat proyek tidak selalu membutuhkan sistem baru, yang dibutuhkan adalah pertimbangan yang
matang tentang bagaimana calon pengadu dapat mengakses mekanisme nasional yang ada melalui personel dan
sistem pada tingkat lokal/proyek. Hal tersebut memerlukan prosedur untuk memastikan bahwa mereka dapat
mengakses penyelesaian pengaduan di tingkat lokal, sehingga mereka dapat mengetahui status pengaduan mereka
dan melacak perkembangannya, konsisten dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, dan terhubung ke sistem
GRM nasional sehingga pelajaran dapat dipetik, dan di mana eskalasi di luar aktor lokal dianggap perlu, secara
internal ada koherensi sistem nasional-lokal. Meningkatnya perhatian pada mekanisme penanganan pengaduan,
termasuk adopsi Keputusan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Konflik atas Hutan, adalah komponen

13 Lihat khususnya Lampiran B, “Para pemangku kepentingan memiliki akses ke mekanisme atau proses penanganan pengaduan
yang efektif” (menyediakan statistik pengaduan yang diselesaikan, dan Lampiran A, B.2.4, Akses ke Keadilan, “KHP menyediakan
mekanisme penyelesaian perselisihan untuk menangani perselisihan di semua tingkatan (menjelaskan hal ini).”
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penting untuk mewujudkan pengakuan nasional bahwa meningkatkan pengurangan emisi berarti tidak menghindari
konflik pada kawasan hutan, tetapi menyelesaikannya, untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang efektif.
Kedua program yang dinilai tidak memiliki kegiatan afirmatif yang ditujukan secara khusus untuk menjawab isu
kesetaraan gender atau memajukan hak, kesetaraan, dan kepentingan perempuan. Peraturan Perhutanan Sosial
2016 menegaskan bahwa penerima manfaat “berhak… mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan jenis kelamin
atau bentuk lainnya.” Konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMM) 2015-2019,
kedua inisiatif tidak ada yang menghalangi atau melarang manfaat dari bertambahnya jumlah perempuan atau
menghambat partisipasi inklusif (termasuk dalam aktivitas pemangku kepentingan). Saat penerima bersifat kolektif,
perempuan mungkin menjadi bagian, tetapi mereka tidak ditargetkan secara khusus oleh kedua inisiatif. Semua
akses ke manfaat dan upaya penjangkauan dan pengembangan kapasitas tersedia secara adil. Namun, tindakan
afirmatif untuk “mengarusutamakan” kesetaraan gender dalam dua inisiatif yang konsisten dengan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional tidak terlihat. Data
dampak sosial yang telah dikumpulkan, tidak memperlihatkan adanya bukti bahwa data tersebut dipilah berdasarkan
gender. Meskipun tidak ada bukti bahaya langsung terhadap perempuan dan anak perempuan yang disebabkan oleh
inisiatif mana pun, diakui bahwa kedua inisiatif dalam kelanjutan mereka dapat lebih mengarusutamakan dan
menerapkan strategi kesetaraan gender di masa depan - terutama ketika mempertimbangkan misalnya, opsi mata
pencaharian alternatif yang mungkin sesuai dengan kebutuhan perempuan, ekonomi alternatif tanpa deforestasi
yang memungkinkan perempuan berkontribusi, pembagian manfaat yang adil dalam konteks Kesepakatan
Kemitraan Hutan, dan peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana pengelolaan
lahan dan tata kelola keseluruhan proyek-proyek lokal berdasarkan pada Inisiatif Perhutanan Sosial.
Dalam kedua kasus tersebut, KLHK adalah lembaga utama yang diberi mandat oleh hukum untuk mengendalikan,
mengatur, mengelola, dan mengurus sumber daya hutan. Sebagai akibatnya, ia adalah aktor utama yang
bertanggung jawab atas implementasi inisiatif Perhutanan Sosial (dan Moratorium)

3.1

SES UNDP

Tujuan Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP adalah untuk: (i) memperkuat hasil sosial dan lingkungan dari
Program dan Proyek; (ii) menghindari dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan; (iii) meminimalkan,
memitigasi, dan mengelola dampak buruk, saat dampak tidak mungkin dihindari; (iv) memperkuat kapasitas UNDP
dan mitra untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan; serta (v) memastikan keterlibatan pemangku kepentingan
secara penuh dan efektif, termasuk melalui mekanisme untuk menanggapi pengaduan dari orang-orang yang
terkena dampak proyek.
SES mencakup tiga prinsip menyeluruh (hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan) dan tujuh
standar tingkat proyek yang menetapkan persyaratan utama untuk proyek yang mungkin menghadirkan dampak
merugikan yang berpotensi signifikan di berbagai bidang: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen
Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Perubahan Iklim Mitigasi dan Adaptasi, Kesehatan Masyarakat, Kondisi
Keselamatan dan Kerja, Warisan Budaya, Penggusuran dan Pemukiman Kembali, Masyarakat Adat, dan Pencegahan
Polusi serta Efisiensi Sumber Daya.14
Penerapan prinsip dan standar SES didukung oleh serangkaian persyaratan prosedural yang mencakup Proses
Penyampaian Kebijakan SES, yaitu penyaringan, penilaian, dan manajemen risiko; keterlibatan dan respons
pemangku kepentingan; akses ke informasi; serta pemantauan, pelaporan, dan kepatuhan.

14 Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP tersedia di http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/social-andenvironmental-sustainability-in-undp/SES.html.
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3.2

Perbandingan dengan Tujuan Utama SES UNDP

Mengingat lingkup pekerjaan dan tujuan inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial dan dalam konteks kondisi
pemungkin yang disediakan oleh program REDD+ yang lebih besar, analisis KHP dilakukan, untuk menentukan sejauh
mana konsistensi dengan tujuan dan persyaratan dari UNDP SES - bagaimana inisiatif ini menjawab persyaratan
perlindungan sosial dan lingkungan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, dan sebagaimana dijelaskan dalam
bagian 4 di bawah, serangkaian matriks dibuat agar dapat menilai kerangka hukum Indonesia dengan lebih baik
dalam menentukan apakah KHP-nya sejalan dengan prinsip-prinsip SES UNDP (dan hasil dari Kerangka Cancun
Safeguards), termasuk menilai kepatuhan terhadap Hukum yang berlaku.15 Matriks PLR kolektif ini terdapat di
Lampiran A.
Selain itu, kedua inisiatif telah dibandingkan dengan tujuan utama SES UNDP, melalui tinjauan keselarasan
kepatuhan lingkungan dan sosial dari proyek yang ditargetkan, yang juga berupaya mengidentifikasi potensi
konsistensi dengan SES UNDP dan bidang-bidang yang perlu diperbaiki. Tinjauan ini melihat bagaimana inisiatif
tersebut, dalam praktiknya, mematuhi perlindungan sosial dan lingkungan yang berlaku. Matriks yang disediakan
untuk tinjauan penyelarasan ini dapat ditemukan di Lampiran B. Di dalam tabel tersebut peluang untuk penguatan
dan peningkatan telah diidentifikasi, serta contoh langkah-langkah potensial untuk mencapai kemajuan tersebut
juga disarankan. ESA juga berusaha mengidentifikasi di mana langkah-langkah lain yang relevan serta KHP yang
tersedia dapat berlaku lebih umum untuk kegiatan REDD+ (tidak spesifik untuk dua inisiatif ini). Misalnya, inisiatif
Perhutanan Sosial dan Moratorium tidak memiliki Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM) tingkat proyek mereka
sendiri, tetapi lisensi dan Perjanjian Kemitraan yang dihasilkannya mencakup ketentuan penyelesaian perselisihan.
Selain itu, GRM nasional yang serupa dan mekanisme sengketa kepemilikan lahan tersedia bagi para pemangku
kepentingan selama periode peninjauan tidak harus melalui proyek, tetapi melalui kerangka REDD+ dan Kebijakan,
Hukum dan Peraturan nasional yang lebih besar. Melalui temuan gabungan dari dua lampiran yang telah disebutkan,
ESA juga berusaha mengidentifikasi apakah standar dan/atau peraturan relevan lainnya yang ada dapat berlaku atau
mungkin muncul sebagai rencana aturan dan inisiatif yang masih dalam proses. ESA ini berfokus pada KHP dan
menggunakan pelaporan publik serta evaluasi pihak ketiga yang sudah tersedia mengenai implementasi kedua
inisiatif untuk menilai praktik sehingga mencerminkan pendekatan UNFCCC dalam "mengatasi dan mematuhi"
kerangka pengaman. Karenanya, ESA berupaya untuk mencakup kedua konsistensi upaya perlindungan berkenaan
dengan KHP, sementara juga menyoroti penyelarasan dalam hal penerapan KHP, pembentukan serta kinerja
lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan keselarasan dan konsistensi dengan SES dan Cancun Safeguards.
Pertanyaan saringan awal dalam UNDP SES terkait dengan bidang tematik utama (sebagaimana diterapkan melalui
lampiran 1 dari Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (SESP)16) dan dimaksudkan untuk menilai risiko dan
manfaat proyek. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak secara langsung mendorong penilaian terhadap
aspek-aspek yang relevan dari kerangka kerja KHP suatu negara dan kapasitasnya untuk memenuhi prinsip dan
persyaratan SES dimaksud. Penilaian ini, bagaimanapun, diperlukan untuk memberikan konteks yang secara
menyeluruh menjawab pertanyaan penyaringan SESP jika kedua inisiatif ini akan terus menjadi komitmen
pemerintah (diasumsikan sebagai niat yang dinyatakan oleh Indonesia).

15 “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan kewajiban nasional berdasarkan hukum internasional, yang mana yang merupakan
standar lebih tinggi (lihat hal. 6, par. 3 dari prinsip dan kebijakan menyeluruh SES yang berlaku untuk RBP yang akan datang.
Lihat juga hal. 37, persyaratan 4 dari SES mensyaratkan bahwa “UNDP akan memastikan bahwa penilaian sosial dan lingkungan
untuk Proyek yang melibatkan masyarakat adat mencakup penilaian hak-hak substantif mereka, sebagaimana ditegaskan dalam
Hukum yang Berlaku.”).
16 SESP tersedia di http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmentalscreening-procedure.html.
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4

Kajian Keselarasan Kebijakan, Hukum dan Peraturan

Seperti disebutkan di atas, terlampir pada Lampiran A adalah “Matriks untuk inisiatif Perhutanan Sosial dan
Moratorium Indonesia: Penyelarasan Kebijakan, Hukum dan Peraturan dengan Standar SES UNDP dan Cancun
Safeguards” (Analisis KHP).
Sejumlah penilaian KHP sebelumnya telah dilakukan dalam konteks program REDD+ Indonesia, termasuk dalam
konteks pengembangan SIS-REDD+, pengembangan PK&I nasional untuk pemantauan dan penilaian perlindungan
sosial serta lingkungan, dan untuk program baru Forest Carbon Partnership Facility untuk program ER yang diusulkan
di Kalimantan Timur. Pekerjaan KHP untuk ESA ini bergantung pada informasi yang dikumpulkan dan kesimpulan
yang dicapai oleh ulasan KHP sebelumnya, sekaligus juga secara independen memverifikasi secara signifikan bagian
dari pekerjaan ini melalui analisis langsung terhadap hukum. KHP yang diterjemahkan secara keseluruhan atau
sebagian ke bahasa Inggris untuk ditinjau selama proses ESA ini tercantum pada akhir Lampiran A. Proses ESA ini
berfokus pada KHP nasional, tetapi harus digarisbawahi bahwa ada banyak KHP daerah, provinsi yang konsisten
dengan mitra nasional mereka, dapat juga berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan Indonesia dengan
Kerangka Cancun Safeguards, dan UNDP SES. Hal ini tidak diperiksa sebagai bagian dari analisis ini.
Pernyataan di atas menyatakan, pada akhirnya tinjauan KHP ini menentukan bahwa selama periode 2014 - 2016
dua inisiatif yang kontribusinya terhadap Pengurangan Emisi mendasari permintaan RBP yang disampaikan
kepada GCF, dilaksanakan dalam konteks serangkaian kebijakan, undang-undang dan peraturan substansial yang
selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar UNDP SES (dan hasil dari Kerangka Cancun Safeguards). Di
mana ada kekurangan (misalnya dalam hal kelemahan dalam pemantauan dampak sosial dan sehubungan dengan
hak-hak penuh masyarakat Adat), hal ini telah diidentifikasi dan terlampir sebagai perbaikan di masa depan dan
diakui bahwa Pemerintah Indonesia, baik selama dan setelah Periode peninjauan ESA, sudah mulai menangani
bidang-bidang ini untuk mendorong kemajuan.

5

Tinjauan Keselarasan Proyek

Melengkapi Analisis KHP, Tinjauan Keselarasan Proyek menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan proyek (dalam
konteks kerangka kerja KHP yang berlaku) konsisten dengan SES UNDP (dan konsekuensinya, Kerangka Pengaman
Cancun/Cancun Safeguards). Di mana pelajaran dapat dipetik untuk memperkuat kegiatan REDD+ di masa depan,
diharapkan Pemerintah Indonesia akan memasukkan langkah-langkah penghindaran dan mitigasi ke dalam Kerangka
Kerja dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF/ESMP) yang relevan untuk proyek RBP yang akan
disampaikan di masa depan ke GCF.
Untuk Tinjauan Keselarasan Proyek, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan:









dokumentasi inisiatif yang telah didukung oleh bukti bahwa kerangka pengaman telah diintegrasikan;
laporan yang menggambarkan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait dengan inisiatif yang dinilai;
memantau laporan sebagaimana disyaratkan dan perjanjian yang terkait dengan inisiatif atau kegiatan
REDD+ yang lebih umum;
studi dampak lingkungan dan sosial dari inisiatif yang dinilai;
dokumen yang merinci penerima proyek dari inisiatif yang dinilai;
analisis pihak ketiga atas inisiatif, bila tersedia;
pelacakan pengaduan yang diterima dan ditangani dalam konteks inisiatif; dan
informasi tentang inisiatif yang tersedia bagi publik dan digunakan untuk menjangkau pemangku
kepentingan.

Terlampir pada Lampiran B adalah “Kajian Keselarasan Proyek untuk inisiatif Perhutanan Sosial dan Moratorium
Indonesia.” Kajian berisi seperangkat matriks analitik yang berisi daftar indikator utama untuk menilai konsistensi
dengan masing-masing prinsip UNDP dan persyaratan yang disediakan untuk masing-masing masalah tematik SES
(yaitu masyarakat adat, keanekaragaman hayati, pemukiman kembali, warisan budaya, dll.). Mengikuti indikator-
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indikator tersebut disampaikan juga contoh aktivitas dan tindakan yang menunjukkan kekuatan dalam penyelarasan
dan bidang-bidang di mana perbaikan diperlukan.
Dengan pernyataan di atas, pada akhirnya Tinjauan Keselarasan Proyek ini menemukan bahwa selama 2014 –
2016, dua inisiatif yang hasilnya sebagian mendasari permintaan RBP, telah menerapkan serangkaian kegiatan
dan langkah-langkah penting yang selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar SES UNDP (dan oleh
karenanya, Cancun Safeguards). Saat ditemukan memiliki kekurangan (misalnya, kurangnya
transparansi/partisipasi pemangku kepentingan dalam revisi peta indikatif Moratorium selama periode
peninjauan ESA, tumpang tindih peta Hutan Sosial dengan tanah Adat yang diklaim atau yang ada, atau tidak
adanya mekanisme untuk transisi perizinan masyarakat dan desa) serta izin untuk hutan milik Adat penuh), hal
tersebut telah diidentifikasi pada lampiran (dan sampai taraf tertentu di bawah, lihat bagian Kesimpulan), karena
memerlukan perbaikan di masa depan dan diakui bahwa Pemerintah Indonesia, maka, baik selama dan setelah
periode peninjauan ESA, pemerintah telah mulai memperbaiki beberapa kekurangan ini. Oleh sebab itu, jika
berlaku, contoh-contoh telah diidentifikasi dari langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia setelah periode
peninjauan untuk menangani kekurangan-kekurangan yang diidentifikasi, sekaligus referensi untuk kegiatan
REDD+ nasional lainnya yang telah mengarahkan perhatian pada peluang-peluang untuk perbaikan.

6

Kesimpulan dan Rekomendasi
Perhutanan Sosial

Inisiatif Perhutanan Sosial merupakan dan terus menjadi program unggulan yang mewakili perubahan mendasar
dalam bagaimana pengelolaan hutan dipahami di Indonesia dan di 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.
Diakui bahwa agenda nasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dimungkinkan, bukan karena hak dan
tuntutan masyarakat lokal, Desa dan masyarakat adat, tetapi karena mereka. Pada prinsipnya, Perhutanan Sosial
telah mulai merespon pada isu kapasitas nasional untuk memenuhi tujuan perubahan iklim, yang selama ini dibatasi
oleh konflik yang bertahun-tahun belum terselesaikan akibat ketiadaan kepastian tenurial dan marginalisasi
penguasaan lahan dan tidak diikutsertakannya masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Sekalipun mengakui
prospeknya dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan sepenuhnya pemenuhan target yang diinginkan,
seorang yang mempelajari sejarah politik ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara dalam konteks ini harus mengakui
pentingnya upaya yang telah dilakukan melalui inisiatif ini, dan dengan demikian, menciptakan ruang untuk
membuat kemajuan yang berkelanjutan baik dalam upaya untuk memenuhi target dan secarakonsisten menerapkan
kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang berlaku.
Seperti disebutkan di atas, inisiatif Perhutanan Sosial memiliki permulaan yang lambat. Sebagaimana umumnya
terjadi pada perubahan yang bersifat dramatis yang terjadi dalam waktu singkat terhadap visi fundamental suatu
negara, dapat dikatakan bahwa kekuatan komitmen baru ini mungkin telah terhambat dengan tidak tersedianya
lingkungan yang sepenuhnya mendukung, termasuk kemauan politik di semua tingkat pemerintahan, kapasitas
kelembagaan mereka, dan kerangka kerja KHP yang mendasarinya. Namun, sejak pemerintahan Presiden Joko
Widodo mengambil alih pada tahun 2014, inisiatif ini diperbaharui dengan seruan untuk meningkatkan hutan di
bawah pengelolaan berbasis masyarakat menjadi 12,7 juta hektar antara tahun 2015 dan 2019.
Selama periode peninjauan ESA dan sejak 2017, berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan pemantauan
dampak serta pencapaian Pemerintah sendiri hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk terus maju
dalam menangani sejumlah tantangan dan bidang yang ditargetkan untuk peningkatan dan penguatan. Termasuk
dalam hal ini, antara lain:
▪ menyederhanakan prosedur untuk mengamankan lisensi dan izin masyarakat dan Desa;
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▪ secara partisipatif, merancang kerangka kerja pemantauan perlindungan sosial dan lingkungan dalam
pengaturan multi-pemangku kepentingan (SIS-REDD+, PK&I dan alat APPS, bersama dengan FREL);
▪ meningkatkan jumlah dan memperkuat KPH lokal dan Kelompok Kerja lokal yang mendukung masyarakat,
Desa dan masyarakat adat dalam mengakses pengaturan inisiatif dan menjanjikan manfaat, serta
memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing di bawah pengaturan Perhutanan Sosial;
▪ mengadopsi mekanisme baru untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan di mana penguasaan
lahan diklaim oleh salah satu pihak baik sebelum atau setelah penetapan hutan Negara;
▪ melengkapi mekanisme di atas, mengadopsi KHP baru untuk mulai merespon keputusan Mahkamah
Konstitusi tentang tanah adat sebagai hutan Adat dan bukan Kawasan Hutan Negara (lebih lanjut tentang
hak-hak “kepemilikan”, pengakuan keberadaan masyarakat hukum Adat, protokol PADIATAPA yang
konsisten dengan hukum internasional, dan modalitas kompensasi);
▪ membuat program pemantauan untuk kepatuhan terhadap perlindungan sosial dan lingkungan (SISREDD+) dan platform daring untuk GRMS nasional;
▪ kegiatan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial untuk membuat Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat yang
dapat digunakan secara paralel dengan peta indikatif areal perhutanan (PIAP) (dimulai sebagai praktik dan
sekarang diwajibkan oleh hukum); dan
▪ upaya baru namun menjanjikan untuk menyederhanakan dan mempercepat pengakuan masyarakat adat
melalui keputusan kepala Pemerintahan Daerah, sebuah prasyarat yang diperlukan untuk pengakuan tanah
masyarakat adat
Semua hal di atas, dan banyak lagi, merupakan tanda bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk terus melakukan
perbaikan terhadap lingkungan yang kondusif (secara kelembagaan, anggaran dan melalui kerangka KHP-nya) untuk
memastikan bahwa potensi inisiatif Perhutanan Sosial dapat diwujudkan sepenuhnya dan melangkah lebih jauh ke
menyediakan hak-hak masyarakat lokal, Desa dan masyarakat adat, meningkatkan pengelolaan hutan dan mata
pencaharian, dan mengurangi kemiskinan dan konflik tanah.
Dalam hal bukti empiris dari nilai inisiatif untuk tujuan lingkungan, pemerintah telah melacak berapa hektar telah
ditempatkan di bawah salah satu dari berbagai inisiatif pengaturan, izin, lisensi, perjanjian kemitraan, milik Adat.
Pemerintah juga telah memantau keseluruhan tutupan hutan dan data emisi, meskipun diperlukan pekerjaan lebih
lanjut untuk menyelam lebih jauh ke dalam dampak pada keanekaragaman hayati dari daerah-daerah dalam target
Perhutanan Sosial. Selain itu, walaupun dampak sosial dari inisiatif ini tidak terpusat selama periode peninjauan ESA
sebagaimana halnya dampak lingkungan, dampak sosial tersebut sekarang sedang disistematisasikan melalui SISREDD+ dan sistem GRM nasional (dibuat dan diujicobakan sejak 2012/13, dan dikodifikasikan secara daring pada
2017). Melalui SIS-REDD+ dan revisi yang direncanakan untuk PK&I harapan di masa depan dapat mencakup
penyediaan data terpilah antara berbagai kategori populasi, pemegang hak, dan gender.
Ketika pengumpulan sentralisasi dari dampak (selain tutupan hutan dan data emisi) lebih jarang daripada yang
diharapkan, oleh domain publik, terdapat bukti penting bahwa inisiatif Perhutanan Sosial memiliki dampak sosial
yang positif. Ada sekumpulan bukti anekdotal yang menunjukkan bahwa masyarakat, Desa dan masyarakat adat
telah memperbaiki situasi mereka melalui akses ke inisiatif Perhutanan Sosial. Misalnya, menurut inisiatif itu sendiri,
untuk beberapa kelompok, termasuk:
▪ Hutan Desa: Bentang Pesisir Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat di mana partisipasi
dalam perdagangan wanatani meningkatkan penjualan pertanian Desa per bulan dan juga pendapatan
bulanan peserta manfaat;
▪ Hutan Kemasyarakatan: Sinar Jawa, di Kabupaten Tanggamus-Lampung di mana inisiatif ini menyediakan
listrik untuk 20 rumah tangga (60 orang);
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▪ Hutan Desa: Manjau Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat yang terlibat dalam
program sistem air minum dalam kemasan, dilaporkan mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan melalui
kegiatan patroli, dan menerima pembayaran jasa ekosistem yang didistribusikan secara luas, termasuk ke
Konservasi Hutan Desa dan pembangunan ekonomi, untuk kesehatan masyarakat, dan ke lembaga adat;
serta
▪ Hutan Desa: Kalibiru di Kabupaten Kulon Progo-Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Desa berkontribusi
terhadap naiknya angka ekowisata sebesar tiga kali lipat di daerah antara periode 2014-2016 serta
mencapai sumber daya alam yang berkelanjutan (karena eksploitasi tidak diizinkan di daerah tersebut) dan
meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani hutan dan masyarakat lokal tempat mereka berada.17
Di samping bukti anekdotal di atas, penguatan pemantauan dampak sosial dan pelaporan diperkirakan akan segera
terjadi. Hal ini akan dibangun di atas pekerjaan multi-pemangku kepentingan yang membangun perangkat SISREDD+, PK&I dan APPS (secara kolektif diabadikan dalam peraturan pada tahun terakhir periode tinjauan ESA dan
saat ini menjadi subjek dari tiga pilot). Ada juga upaya baru dari inisiatif Perhutanan Sosial untuk melibatkan institusi
akademik dengan cara yang lebih sistematis dan formal sehingga mereka dapat membantu pemantauan
kemampuan dari sebuah inisiatif untuk mencapai tujuan sosialnya, serta memperkuat Unit Pengelolaan Hutan dalam
mendukung kontribusi lokalnya terhadap upaya pemantauan.

17

Perhutanan Sosial dalam Implementasi di Indonesia, presentasi oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, KLHK (2018).
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Moratorium

Moratorium pada prinsipnya diperkenalkan untuk memiliki efek perlindungan segera atas hutan primer nasional dan
lahan gambut dalam skala besar. Pada prinsipnya, tujuan Moratorium cukup sederhana yaitu: menghindari
deforestasi dengan melarang eksploitasi melalui perizinan dan konsesi. Hal ini pada gilirannya juga akan berdampak
positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup fisik
dan budaya mereka. Seperti inisiatif Perhutanan Sosial, di mana ada kelemahan dalam implementasi, dukungan dari
para pemangku kepentingan untuk [moratorium sebagai sebuah kebijakan] perlindungan yang dapat ditegakkan dan
stabil untuk ekosistem penyimpanan karbon yang penting ini tetap ada, dan oleh karena itu ada jaminan bahwa
inisiatif akan berkelanjutan dan akan lebih baik ke depannya.
Pun demikian, ESA ini juga memperhitungkan beberapa kritik umum terhadap Moratorium. Misalnya, kapasitas
kelembagaan di tingkat nasional dan lokal untuk memantau dan melakukan penegakan hukum yang dirasa sulit
untuk mengejar komitmen Moratorium, terutama mengingat bahwa Inpres tidak memiliki efek mengikat yang sama
dengan hukum atau peraturan. Selain itu, meskipun Moratorium itu sendiri sangat diinginkan oleh para pemangku
kepentingan dan dikemukakan bahwa ada peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam peta Moratorium
asli dari pembentukannya hingga Mei 2018, peta tersebut telah direvisi setidaknya tiga belas kali, delapan kali antara
periode ESA tahun 2014 dan 2017. Beberapa hektar lahan telah dikurangi dari peta untuk memungkinkan eksploitasi
yang lebih besar lewat pengecualian Moratorium. Namun, beberapa hektar lahan juga ditambahkan ke area Peta
Moratorium. Peta saat ini mencakup sekitar 66.287.067 ha.18 Revisi-revisi ini selama periode tinjauan ESA dilaporkan
dilakukan dengan sedikit transparansi bagi pemangku kepentingan dan tanpa partisipasi publik, serta tanpa adanya
kriteria yang jelas untuk memutuskan setiap pengurangan atau penambahan. Pihak lain juga mengkritik pemerintah
karena tidak membuat moratorium lebih kuat melalui peraturan atau perundang-undangan yang memiliki otoritas
penegakan hukum yang lebih baik daripada instruksi Presiden. Ada juga pertanyaan apakah Moratorium dapat
mewujudkan potensi penuhnya jika tidak ada upaya mengurangi kesenjangan sehubungan dengan pengecualian
konversi yang diizinkan oleh instruksi (dijelaskan di atas). Ada juga yang berpendapat bahwa efektivitasnya sulit
untuk benar-benar dibuktikan mengingat bahwa lebih dari 70% area yang sama sudah dilindungi oleh peraturan
lain.19 Bantahan terhadap kritik ini, tentu saja, bahwa Moratorium berperan dalam menggandakan perlindungan
yang sudah disediakan di daerah-daerah ini dan tidak ada laporan pemerintah yang mengatakan bahwa Moratorium
menyebabkan bahaya.
Dalam konteks analisis dan kesimpulannya, ESA ini mempertimbangkan apakah dapat dikatakan bahwa inisiatif
mana pun dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat, terutama sebagai akibat dari segala tingkat
ketidakselarasan dengan SES dan Cancun Safeguards. Analisis ini menyimpulkan bahwa beberapa bahaya (banyak
yang berpotensi dapat dibalikkan) mungkin terjadi dalam konteks inisiatif Perhutanan Sosial, khususnya untuk
hak-hak Adat, tetapi bahwa Negara telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mencapai penghormatan yang
lebih baik terhadap hak-hak ini di masa depan dan untuk memperkuat penghindaran serta langkah mitigasi dalam
upaya untuk mempercepat dan memperkuat inisiatif dalam konteks kegiatan baru yang dimaksud dalam proyek
RBP-nya.
Dalam hal inisiatif Perhutanan Sosial dan potensi bahaya, yang pertama harus diamati bahwa manfaat potensial dari
inisiatif Perhutanan Sosial adalah signifikan, mencakup: perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati,
pengurangan emisi sebagai akibatnya, peningkatan pengelolaan hutan yang lebih partisipatif, promosi alternatif
mata pencaharian bagi masyarakat lokal dan pengurangan kemiskinan, desa dan masyarakat adat, kepatuhan hak
atas tanah, budaya dan hak tata kelola mereka, pemberdayaan institusi mereka masing-masing; perlindungan dan

18

Data dan Informasi, Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia, KLHK, hal. 15 (2018).
“1 juta hektar terbakar di dalam area moratorium hutan dan lahan gambut, analisis Greenpeace menunjukkan”, Greenpeace,
(2019) dapat diakses di: https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/2834/one-million-hectares-of-forest-burned-insideforests-moratorium-area-greenpeace-analysis-show/
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kepatuhan terhadap kontribusi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, serta pengurangan kemiskinan bagi
begitu banyak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ini. Sejumlah contoh manfaat tersebut
telah direalisasikan, dijelaskan di atas.
Dalam konteks ini, seperti halnya sebagian besar inisiatif perubahan iklim/REDD+, bahaya terhadap lingkungan
masih mungkin terjadi. Kerusakan lingkungan mungkin terjadi jika hutan tanaman masyarakat dan pengiriman dan
atau panen/pengumpulan produk-produk Perhutanan Sosial lainnya (non-kayu, termasuk jasa lingkungan, ekowisata
dan produk-produk seperti madu, kepiting, semprotan Gaharu dan minyak, kopi, dll) dilakukan dengan cara yang
tidak sesuai asas berkelanjutan. Misalnya, bahaya dapat terjadi dalam kasus pemanfaatan hasil hutan kayu, jika
usaha ini menghasilkan deforestasi spesies asli hanya untuk menanam spesies invasif baru, atau jika ada kegiatan
pertanian yang menggunakan pestisida berbahaya secara legal atau bahkan ilegal. Namun, tujuan umum dari inisiatif
ini adalah untuk mencapai pengurangan deforestasi dan keberlanjutan ekonomi dalam konteks pengelolaan hutan.
Tinjauan ESA ini tidak mengungkap bukti potensi bahaya lingkungan yang telah diidentifikasi dan diukur pada skala
apa pun dalam laporan publik yang telah dihasilkan oleh KLHK hingga saat ini.
Dalam hal kerugian bagi orang-perorang, sejak keputusan Konstitusi 2013, Pemerintah telah mulai mengadopsi
sejumlah KHP dan praktik baru untuk menghindari dan mengurangi dampak buruk tersebut, terutama mengingat
bahwa maksud dari Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan pengakuan hak-hak kepada masyarakat, dan tidak
merugikan mereka. Misalnya, ketika masyarakat dan Desa setempat mendapatkan lisensi atau izin yang mengakui
hak penggunaan dan akses, izin tersebut mungkin memberikan pembatasan yang kurang tepat pada implementasi
hak kolektif untuk melaksanakan praktek tradisional di lahan tersebut (misal larangan untuk menebang pohon untuk
membuat kano atau tempat tinggal tradisional). Namun, GRM menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk
mengangkat dan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, tidak ada mekanisme transisi dalam hukum, atau yang
tampaknya direnungkan dalam inisiatif Perhutanan Sosial, di mana ada keinginan kolektif untuk mendapatkan hak
Adat penuh atas wilayah hutan tersebut. Peta Indikatif Perhutanan Sosial tidak memberikan informasi mengenai
hutan Adat yang ada (hutan milik) atau diklaim, sehingga tumpang tindih dapat terjadi. Jika hak diberikan kepada
masyarakat non-Adat (yaitu koperasi pertanian lokal yang bukan milik masyarakat adat yang diakui/atau belum
diakui), tidak jelas bagaimana hak-hak masyarakat adat nantinya akan direkonsiliasi melalui restitusi tanah di masa
depan dan/atau kompensasi lainnya. Demikian pula, tidak ada proses untuk menetapkan apakah entitas dengan
lisensi bisnis swasta yang dapat membuat Perjanjian Kemitraan Hutan dengan masyarakat dan Desa, bahkan
menerima izinnya dengan benar (yaitu jika ada tanah Adat yang diklaim, apakah persetujuan atas dasar informasi
awal tanpa paksaan (PADIATAPA) telah dilaksanakan). Sekalipun PADIATAPA diakui oleh Strategi Nasional REDD+
Indonesia dan SIS-REDD+ yang baru dikembangkan (seperti yang terlihat dalam PK&I-nya), hanya ada sedikit bukti
mengenai bagaimana atau apakah hal tersebut telah diterapkan dalam konteks Perhutanan Sosial – paling tidak
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.20 Ke depannya, proyek
percontohan di SIS-REDD+ akan dapat menginformasikan kita lebih jauh tentang hal ini. Selain itu, hak milik
masyarakat adat didasarkan atas kondisi adanya pengakuan pemerintah provinsi atau kabupaten tentang
"keberadaan" mereka sebagai masyarakat Adat.21 Sebelum periode peninjauan ESA, laporan tahun 2007 dan 2014
dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite PBB tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya
(CESCR) meminta Indonesia untuk memperbaiki sistem ini dan memberikan prinsip identifikasi diri (self-

20 Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa karena interpretasi mereka mengenai definisi masyarakat adat, menerapkan
PADIATAPA mengikuti hukum internasional dapat menjadi tantangan. Ini harus direkonsiliasi untuk menghindari risiko
ketidakselarasan dengan SES dan Cancun Safeguards yang berlaku untuk RBP di masa depan. Rekonsiliasi ini akan berfungsi
untuk menerapkan PADIATAPA sambil mengakui bahwa konsisten dengan Hukum yang Berlaku, hak milik (termasuk
masyarakat adat) tidak mutlak, dapat dimodifikasi atas nama kepentingan publik/nasional. Hukum yang berlaku memberikan
ambang batas/persyaratan yang harus dipenuhi ketika hak properti Adat akan dibatasi.
21 Secara konstitusional, dan menurut Undang-Undang Kehutanan, "keberadaan" ini juga harus ditemukan "sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan diatur oleh hukum." Pemerintah
provinsi dan kabupaten juga mungkin memiliki konflik kepentingan dengan melaksanakan wewenang ini, misalnya, area yang
terbuka untuk izin usaha swasta yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemerintah tersebut.
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identification) sebagai kerangka pengaman.22 Menyadari bahwa percepatan pemberian sertifikat kepada masyarakat
adat berarti memfasilitasi pengakuan yang lebih mudah atas keberadaan suatu masyarakay hukum adat sebagai
subyek hukum, Ditjen Perhutanan Sosial telah mulai menyusun format peraturan yang dapat digunakan oleh
kabupaten untuk memberikan pengakuan mereka untuk masyarakat adat. Dirjen juga telah menawarkan dukungan
teknis dan hukum kepada setiap kabupaten yang bersedia untuk mengadopsi payung hukum ini sehingga
memungkinkan Kepala Pemerintah Daerah mengeluarkan pengakuan (unit peraturan yang lebih rendah tetapi
mungkin lebih mudah daripada mengundangkan "perda"). Ini adalah kesempatan yang jelas untuk menanggapi
masukan dari komite PBB.
Kekhawatiran di atas telah didokumentasikan oleh akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan badan-badan hak
asasi manusia PBB dan dalam banyak hal, telah diakui oleh Pemerintah. Sebelum periode peninjauan ESA, pada 2014
CESCR menyatakan keprihatinannya “dengan tidak adanya kerangka perlindungan hukum yang efektif atas hak-hak
Masyarakat Hukum Adat [masyarakat MHA/Adat] karena adanya inkonsistensi dalam peraturan perudang-undangan
yang relevan.”23 Banyak KHP baru yang dikembangkan oleh Indonesia selama periode peninjauan ESA dan setelah
keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 berusaha untuk lebih responsif terhadap rekomendasi ini serta
beberapa pengamatan internasional (yang dirujuk di atas). Analisis multi-pemangku kepentingan lebih lanjut,
termasuk dengan dukungan teknis dari para pakar internasional PBB mengenai hak-hak masyarakat adat dapat
membantu mengidentifikasi apa yang masih harus diselaraskan dan disediakan untuk masa depan (termasuk dalam
konteks perdebatan tentang RUU Pertanahan dan RUU Hak Masyarakat Adat, yang masih tertunda di DPR). Pada
2017, dalam laporannya kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB untuk Tinjauan Berkala Universal, Pemerintah
Indonesia mengakui bahwa “rancangan undang-undang tentang MHA sudah masuk dalam daftar Prioritas Legislasi
Nasional 2015-2019.”
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Negara menyadari hal-hal ini dan telah mulai mengatasinya melalui perubahan
dalam praktik, aktivitas baru, dan modifikasi serta adopsi peraturan perundang-undangan baru. Masih banyak yang
harus dilakukan, tetapi tujuan keseluruhan dari inisiatif Perhutanan Sosial dan kemauan politik Pemerintah Indonesia
seperti yang ditunjukkan untuk mengatasi peluang peningkatan ini, membutuhkan waktu dan ruang untuk
merealisasikannya. Seperti yang dinyatakan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam
presentasi di bulan Juni tahun ini selama Pekan Kehutanan Asia-Pasifik 2019 “Banyak tantangan yang mungkin ada
sehingga kita perlu bekerja dengan cara yang cerdas [sic]”. Potensi untuk kebaikan besar dengan inisiatif Perhutanan
Sosial ada. Fase percepatan berikutnya harus memenuhi tantangan untuk menyadari potensi itu sambil mengambil
langkah-langkah konkret lebih lanjut untuk menghindari dan mengurangi potensi bahaya.
Dalam hal Moratorium dan potensi bahaya, perlu diingat bahwa Moratorium memiliki tujuan tunggal untuk
mengurangi emisi dengan menghentikan konsesi sumber daya di area hutan primer dan lahan gambut yang dicakup
oleh Instruksi Presiden dan peta indikatifnya. Dengan demikian, tujuan yang dinyatakannya adalah untuk tidak
membahayakan lingkungan yang penting untuk penghasilan karbon. Kecuali dapat dibuktikan secara statistik bahwa
kebocoran deforestasi dan perusakan lahan gambut meningkat sejak Moratorium sehingga ada kerugian bersih, sulit
untuk menyatakan bahwa Moratorium menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan jika target penuhnya belum
terealisasi.

22

Kesimpulan pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Indonesia, par. 15, CERD/C/IDN/CO/3 par. 15 (Agustus
2007) (Komite mencatat bahwa Negara Pihak mengakui keberadaan masyarakat adat di wilayahnya, sambil menggunakan
beberapa istilah untuk menunjuk mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa di bawah hukum dalam negeri mereka diakui
“selama mereka tetap ada”, tanpa perlindungan yang sesuai yang menjamin penghormatan terhadap prinsip dasar identifikasi
diri dalam penentuan masyarakat adat (pasal 2 dan 5); Pengamatan akhir [dari CESCR] pada laporan awal Indonesia,
EC.12/IDN/CO/1, par. 38 (Juni 20014) (“Komite mendesak Negara Pihak untuk mempercepat adopsi rancangan undang-undang
tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat serta memastikan bahwa: (a) Menentukan Masyarakat Hukum Adat dan
menyediakan untuk prinsip identifikasi diri, termasuk kemungkinan identifikasi diri sebagai masyarakat adat”).
23 EC.12/IDN/CO/1, par. 38 (Juni 20014).
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Dalam hal dampak sosial, meskipun area dalam Moratorium mungkin mencakup tanah masyarakat Adat tanpa
konsultasi atau persetujuan mereka sebelumnya, dan mungkin masyarakat seperti itu juga tidak akan dapat
memperoleh izin Negara untuk penggunaan sumber daya alam tertentu yang diakui sebagai milik dan di bawah
kendali mereka, Moratorium tidak secara langsung berbicara mengenai hak-hak masyarakat lokal, Desa atau
masyarakat adat. Namun, adalah logis untuk berargumen bahwa di mana ada larangan intrusi orang lain dan
eksploitasi atau perusakan hutan mereka [melalui moratorium] - tidak diragukan lagi akan tercipta kondisi yang
memungkinkan bagi masyarakat ini untuk berkembang berdasarkan prioritas pembangunan mereka sendiri, tata
kelola wilayah mereka melalui kontrol dan administrasi sumber daya hutan mereka, serta jangkauan lembaga lokal
mereka tidak mengalami tantangan dari pihak ketiga dan persaingan sumber daya.
Dapat diperdebatkan bahwa daerah-daerah di dalam hutan alam primer dan lahan gambut yang telah secara tegas
dibebaskan dari Moratorium (seperti keluarnya izin atau area yang akan digunakan untuk kedaulatan pangan, lihat
di atas) masih dapat menghasilkan perijinan/konsesi dan penggundulan sumber daya yang dibutuhkan oleh (bahkan
mungkin milik) masyarakat lokal, Desa dan tanah adat. Namun demikian, masuk akal untuk menyatakan bahwa
bahaya (bahkan potensi pelanggaran hak) yang ditimbulkan oleh pengecualian yang ada dari Inpres Moratorium
dapat mengakibatkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati serta pembatasan akses terhadap sumber
daya untuk masyarakat. Namun, dapat dikatakan bahwa kegiatan ini telah ada sebelum Moratorium. Saat ini,
tinjauan ESA belum melihat laporan publik tentang kerugian yang disebabkan oleh Moratorium saja. Di masa depan,
jika ditetapkan bahwa Moratorium memperkuat bahaya ini, atau "tetapi untuk" Moratorium, bahaya ini tidak akan
terjadi, maka modifikasi terhadap inisiatif harus dipertimbangkan kembali.
.
Dalam konteks di atas, Laporan Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESA) ini menyimpulkan bahwa pada intinya,
Inisiatif Perhutanan Sosial dan Moratorium secara substansial memiliki serangkaian KHP yang mendasari dan
langkah-langkah proyek serta kegiatan yang selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar SES UNDP dan
karenanya Kerangka Pengaman Cancun. Dengan ditunjukkannya peningkatan progresif selama periode
peninjauan, secara kolektif kedua inisiatif berusaha untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati dari
deforestasi dan degradasi serta mematuhi hak-hak masyarakat, desa dan masyarakat adat untuk berpartisipasi
dalam pengelolaan hutan, menyediakan mata pencaharian mereka, dan memberdayakan lembaga mereka sendiri
dengan: secara langsung melarang pihak ketiga dari mendapatkan hak eksploitasi di lahan di mana masyarakat
bergantung untuk kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka; menjamin hak penggunaan, akses, partisipasi
dan/atau sertifikat tanah atas Hutan Adat; dan meningkatkan pengelolaan serta tata kelola hutan. Dalam setiap
kasus, melalui pengecuailan baik secara keseluruhan atau sebagian dari mereka yang mungkin berniat untuk
melakukan eksploitasi ekonomi dari sumber daya hutan, terdapat kawasan hutan yang lebih besar yang dilindungi
dan terdapat inisiatif untuk menciptakan kondisi pemungkin bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk
disertakan, dan bukan dipinggirkan dari manajemen hutan mereka.
ESA ini menyimpulkan bahwa kedua inisiatif ini dilakukan dalam konteks seperangkat kebijakan, undang-undang
dan peraturan yang substansial, kegiatan dan tindakan yang selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar
UNDP SES (dan karenanya Kerangka Pengaman Cancun). Ini adalah pengakuan bahwa, kedua inisiatif memiliki
tujuan gabungan murni untuk melindungi hutan dan lahan gambut dan mengakui hak-hak masyarakat lokal untuk
mendapat manfaat secara adil, dan berpartisipasi (yang dalam beberapa kasus mengarah) dalam pengelolaan
hutan. Masyarakat sipil dan sebagian besar, Pemerintah Indonesia, telah menggarisbawahi bahwa inisiatif ini
belum memenuhi tujuan dan target yang dinyatakan dan lebih banyak kerja cerdas yang harus dilakukan.
Mendokumentasikan perbaikan progresif dalam implementasi yang terjadi hanya dalam waktu singkat (termasuk
selama periode peninjauan ESA) dan mengamati bahwa dukungan multi-pemangku kepentingan yang
berkelanjutan untuk kedua inisiatif ini tetap kuat, tinjauan ESA ini menyimpulkan bahwa kedua inisiatif ini
menjamin ruang lingkup yang diperlukan semua pihak untuk terus meningkatkan pelaksanaan proyek dan
penyelarasan dengan standar sosial dan lingkungan yang berlaku. Setelah melihat proyek RBP yang direncanakan
(komponen dan kegiatan) dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) yang menyertainya, ESA ini
menyimpulkan bahwa kedua inisiatif dapat mewujudkan potensi proyek sepenuhnya melalui aplikasi reformasi
KHP serta langkah-langkah mitigasi yang ditunjukkan oleh laporan ini (dan lampirannya) dan ESMF yang kuat yang
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diinformasikan oleh laporan ini dan akan diverifikasi (dan diperbaiki jika perlu) oleh Penilaian Dampak Lingkungan
dan Sosial yang komprehensif, yang transparan, partisipatif, dan didanai dengan baik,. Dalam konteks ini, kedua
inisiatif dapat diimplementasikan dalam keselarasan penuh dengan SES UNDP dan konsekuensinya, Kerangka
Pengaman Cancun.
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Lampiran A: Matriks untuk inisiatif Perhutanan Sosial dan Moratorium Indonesia:
Penyelarasan Kebijakan, Hukum, dan Peraturan dengan
Standar SES UNDP dan Cancún Safeguards 1
(Per 27 Oktober 2019)
SAFEGUARD A
Tindakan untuk melengkapi atau menkonsistenkan dengan tujuan program hutan nasional dan
konvensi dan perjanjian internasional relevan lain
Kriteria A.1. Kelengkapan atau Konsistensi dengan Tujuan Program Hutan Nasional
Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP memerlukan konsistensi dengan tujuan program hutan nasional?
Indikator
KHP secara jelas mendefinisikan apa yang
dimaksud dengan program / hutan nasional
dan mensyaratkan langkah-langkah yang
diambil untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan / inisiatif baru konsisten (atau
setidaknya tidak bertentangan) dengan
kebijakan / program yang ada.

Penjelasan (mengidentifikasikan pasalpasal / ketentuan) (bukan referensi lengkap untuk
semua KHP yang relevan)
Pedoman kebijakan hutan Indonesia adalah UU Kehutanan, UU No. 41 (1999). Pembukaan UndangUndang Kehutanan memperjelas bahwa hutan Indonesia adalah “aset yang dikuasai oleh Negara” (“di
dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. (Pasal 4 (1)) yang harus “dikelola dan
dimanfaatkan” dengan "cara optimal" untuk mendukung kapasitasnya untuk "dipertahankan secara
berkelanjutan dengan cara yang bijak, transparan, profesional, dan akuntabel" dan "mampu
mengakomodasi dinamika aspirasi dan partisipasi masyarakat, adat, dan budaya, serta nilai-nilai
sosial sesuai dengan norma hukum nasional ". UU Kehutanan memperjelas bahwa semua peraturan
pelaksanaan yang telah ada masih tetap berlaku” sepanjang tidak bertentangan” dengan UU ini(Pasal
82).
Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (INPRES No. 10/2011, No.
6/2013, No. 8/2015, No. 6/2017) dan dibuat permanen (dengan dihapusnya batasan waktu) oleh
INPRES No. 5 baru-baru ini (Agustus 2019) (secara kolektif disebut "Moratorium") mengakhiri
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Semua terjemahan bahasa Inggris dari kebijakan, hukum, dan peraturan Indonesia dalam matriks ini tidak resmi, lihat bahasa Indonesia asli sesuai kebutuhan .
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pemberian izin baru untuk hutan primer alami dan lahan gambut dalam konservasi, produksi, dan
hutan lindung. Pada awalnya, dijelaskan bahwa Inpres tersebut berlaku untuk KLHK, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan
Informasi Geospasial, semua Gubernur dan semua Bupati / Walikota. Karena hanya sebuah Instruksi
(bukan regulasi, atau UU) yang mana memang tidak memiliki kekuatan hukum [seperti halnya
peraturan] sehingga tidak ada konsekuensi hukum jika dilanggar dan kementerian yang tidak
disebutkan (seperti Kementerian Sumber Daya Mineral) tidak memiliki insentif untuk mengikuti
moratorium. (Moratorium sebelumnya -Instruksi 10/2011, 6/2013, dan 8/2015) juga tidak
menyebutkan Kementerian Pertanian).
Untuk memandu lebih lanjut kebijakan pengelolaan hutan nasional, Indonesia menandatangani
Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) pada tahun 2011,
yang dibangun berdasarkan Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang ditandatangani empat
tahun sebelumnya, dan mengarah pada finalisasi Strategi Nasional REDD +.
Semua hal di atas konsisten dengan tugas dan kewajiban Indonesia berdasarkan konvensi dan
perjanjian internasional, termasuk UNFCCC dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.
Safeguard A
Kriteria A.2. Kelengkapan atau konsistensi dengan Tujuan Konvensi dan Perjanjian Internasional yang Relevan

Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP memerlukan konsistensi dengan tujuan konvensi dan perjanjian internasional yang relevan dan
ini berlaku untuk sektor kehutanan?
Indikator

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
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Jumlah perjanjian international yang
relevan bahwa negara tersebut menjadi
Pihak*
(Termasuk konvensi hak asasi dan
lingkungan / keanekaragaman hayati)

Diantaranya, Indonesia telah meratifikasi, mengaksesi, atau menerima penerapan perjanjian dan
instrumen internasional berikut:
Konvensi tentang Hak Anak;
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan;
Konvensi tentang Pencegahan Diskriminasi Atas Dasar Ras, Agama, atau Keyakinan; dan
Perlindungan Minoritas;
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Konvensi Hak untuk Berorganisasi;
Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama;
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
Indonesia juga merupakan pihak dari International Labour Organization (“ILO”) dan berbagai konvensi
yang disponsori organisasi internasional lainnya, walaupun tidak dalam Konvensi ILO 169 tentang
Penduduk Asli dan Masyarakat Adat di Negara-negara Independen. Sebagai contoh,
Konvensi tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib;
Konvensi tentang Konvensi Remunerasi Setara;
Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa;
Konvensi Mengenai Diskriminasi sehubungan dengan Pekerjaan dan Jabatan;
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja.
Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tentang perubahan iklim termasuk:
Konvensi Keanekaragaman Hayati;

3

Bagaimana kerangka hukum nasional
menggabungkan hukum internasional?

Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda;
Program Manusia dan Biosfer UNESCO (Man and Biosphere / MAB);
Konvensi Warisan Dunia;
Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah
(CITES);
Konvensi Ramsar (Konvensi Lahan Basah Penting Internasional sebagai Habitat Unggas Air);
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim - Keputusan 1 / CP.16.
Tidak seperti negara lain, Undang-Undang Dasar tidak membahas peran hukum internasional dalam
hierarki hukum negara, tetapi Pasal 11 (2) dan (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa
“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat”. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. Perjanjian internasional tidak memiliki efek, tidak dapat diaplikasikan di tingkat nasional,
kecuali setelah dimasukkan ke dalam norma domestik melalui instrumen hukum Indonesia.
Namun, undang-undang tentang perjanjian internasional (No. 24/2000) memang memberikan
kejelasan yang lebih besar mengenai isu ini. Sebagaimana seorang komentator dengan tepat
menggambarkan “Hukum dan perjanjian internasional tidak secara langsung berlaku di ranah
domestik di Indonesia. Agar berlaku di Indonesia, hukum atau perjanjian internasional harus
diundangkan dalam hukum nasional. Beberapa jenis perjanjian harus diratifikasi melalui
pemberlakuan undang-undang (Pasal 10, UU No. 24 tahun 2000). Ini berlaku untuk perjanjian yang
berkaitan dengan: Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan nasional; Perubahan wilayah atau
penentuan batas wilayah atau hak kedaulatan; Hak asasi manusia dan lingkungan; Pembentukan
norma hukum baru; Pinjaman atau hibah asing. " (Sistem hukum di Indonesia: ikhtisar oleh Leoni GI
Silitonga, Sianti Candra, dan Hanim Hamzah, Roosdiono & Rekan (2018). Juga, Pasal 11 undang-undang
mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional lain (selain yang wajib disahkan melalui UU)
dapat ditetapkan oleh Presiden melalui Penetapan Presiden.
Lihat juga Piagam Hak Asasi Manusia 1948 yang diperluas dan dirumuskan kembali menjadi norma
melalui UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39, pada bagian
menimbang butir d menyatakan “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
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Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,
serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh
negara Republik Indonesia; " dan kemudian di Pasal 67 dikatakan bahwa “Setiap orang yang ada di
wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak
tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik
Indonesia” (Penekanan ditambahkan). UU tersebut lebih lanjut mengafirmasi [pengaturan terkait] hak
asasi manusia dalam RUU HAM PBB. UU tersebut juga menegaskan, di Pasal 71, "Tugas dan Kewajiban
Pemerintah" yakni, bahwa "[pemerintah] wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh
negara Republik Indonesia." (Penekanan ditambahkan)
Namun demikian, Strategi Nasional REDD + Indonesia, mengakui bahwa sebagai bagian dari resolusi
konflik yang terkait dengan penguasaan dan pengelolaan hutan, negara dan pelaksana REDD + harus
“[m]enyusun 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. "
(Penekanan ditambahkan).
Hirarki hukum saat ini (status perjanjian
internasional dalam kerangka hukum)

Sebagaimana disebutkan di atas, tidak seperti negara lain, Undang-Undang Dasar tidak membahas
peran hukum internasional dalam hierarki hukum negara (sebagaimana tercermin dalam Pasal 11 (2)
dan (3) Undang-Undang Dasar). Namun, UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menyatakan, dalam pasal 7 (1), bahwa hierarki hukum adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Seperti disebutkan sebelumnya, UU No. 24 tahun 2000 mengatur cara hukum internasional untuk
diadopsi di ranah domestik. Oleh karena itu, tempat konvensi tertentu atau perjanjian internasional
lainnya dalam hierarki hukum sesuai dengan cara diberlakukannya. Ketika diadopsi melalui UU,
dibutuhkan hirarki UU dan ketika diberlakukan melalui Peraturan Presiden, ia mengambil tempat
hirarki sesuai peraturan presiden. Cara lain untuk mengadopsi hukum internasional adalah dengan
menyerapnya dalam hukum dan peraturan. Tempatnya dalam hierarki akan tergantung pada level
mana hal tersebut akan diserapn (misalnya cara hak asasi manusia diserap dalam UU No. 39/1999
tentang Hak Asasi Manusia (yakni dengan mengatur setiap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar
dalam pasal-pasal terpisahpasal)).

SAFEGUARD B
Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional
Kriteria B.1.Transparensi
Sub-Kriteria B.1.1. Hak untuk Mengkses Informasi
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP menjamin hak untuk mengakses informasi?

Indikator
KHP mengakui hak untuk mengakses
informasi

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Pasal 28F Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa “[e] Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Peraturan Presiden 16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 53,
menetapkan bahw a “setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern
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pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.”.”
Menurut UU Kehutanan, “[2] Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggunggugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. ” (Pasal.11).
Peraturan Nomor 83 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10/2016 tentang Perhutanan Sosial (2016)
("Peraturan No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial") yang menguraikan inisiatif Perhutanan
Sosial, menyatakan pada Pasal 3 bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial memperhatikan prinsip
“keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.”
Karena hal ini menjadi pembahasan pertama dari Peraturan No. 83, dan keputusan tersebut
direferensikan sepanjang lampiran ini, serta mengingat bahwa periode peninjauan adalah tahun
2014-2016, dijelaskan di sini bahwa sementara Peraturan No. 83 dibuat pada tahun 2016, peraturan
ini tidak “menciptakan” Perhutanan Sosial, tetapi dapat dikatakan aturan tersebut mengaturnya di
bawah satu aturan khusus meski KHP telah memungkinkan pelaksanaan program Perhutanan Sosial
selama lebih dari satu setengah dekade. Perhutanan Sosial adalah proses yang sudah mapan, jauh
sebelum Peraturan tahun 2016. Proses tersebut dibuat sebelum diresmikannya Undang-Undang
Kehutanan 1999. Misalnya, pedoman untuk Perhutanan Sosial sudah dikeluarkan pada tahun 1995
melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 622 tahun 1995 tentang Pedoman Hutan
Kemasyarakatan. Pengakuan keterlibatan masyarakat lokal kemudian diatur kembali dalam UU
Kehutanan 1999 (Pasal 5 dan 17). Memang, Indonesia sudah memiliki hutan desa sebelum Peraturan
2016. Dengan Perhutanan Sosial yang sedang berlangsung di Indonesia, Peraturan 2016 tersebut
hanya memperkuat dan menyelaraskannya menjadi satu instrumen KHP yang sebelumnya yang
membahas pengelolaan hutan desa dan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang mendukung
inisiatif Perhutanan Sosial, termasuk Keputusan Menteri Tahun 1995 no. 622, Undang-Undang
Kehutanan 1999, dan Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 3/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.55 / Menhut II / 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah
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diamandemen oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31 / Menhut-II / 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55 / Menhut-II / 2011 tentang Tata Cara Permohonan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman,
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88 / Menhut-II / 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan,
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89 / Menhut II / 2014 tentang Hutan Desa, dan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.39 / MenhutII / 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Melalui Kemitraan Kehutanan.
Inisiatif Perhutanan Sosial (PS) dan Moratorium masing-masing didasarkan pada peta indikatif.
Untuk inisiatif SF, peta ini disebut Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) (lihat Peraturan
No. 83 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 1 (16)). Untuk Moratorium, peta ini disebut Peta Indikatif
Penghentian Pemberian Izin Baru (Pasal 3, Instruksi No. 5 (2019 adalah versi terbaru). Masingmasing telah dielaborasi dan kemudian direvisi. Peta indikatif Moratorium seharusnya direvisi
berdasarkan: "hasil survei kondisi fisik lapangan; perubahan spasial; perubahan tata ruang; data dan
informasi tutupan lahan saat ini, input dari masyarakat, dan perbaharuan data perizinan". "(Lihat
Pasal 7 Keputusan Menteri SK.2312 / Menhut-VII / IPSDH / 2015 (PIPPIB) yang menetapkan
revisi peta indikatif dari penundaan pemberian izin baru). Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial
(PIAPs) didasarkan pada "a. Harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah dan sumber-sumber lain; dan b.
Konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, dan pihak-pihak terkait" (Pasal
5 (2)) dan revisi peta seharusnya menjelaskan “a. wilayah izin pemanfaatan atau izin untuk
penggunaan kawasan hutan yang telah kedaluwarsa, atau izin yang telah dicabut atau yang
wilayahnya telah diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan / atau b. area aplikasi untuk
HPHD, IUPHKm atau IUPHHKHTR yang berada di luar PIAPS.”
Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menyediakan untuk publik seluruh peta konsesi
perusahaan kelapa sawit, yang dikenal sebagai HGU (perincian batas-batas, pemegangnya, jenis
komoditas, status hukum, dll.), yakni lebih dari setahun setelah pengadilan tertinggi negara
memerintahkan untuk melakukannya demi kepentingan transparansi, berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 (6 Maret 2017).

8

Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000)
sedang dikejar dan diperkuat oleh UU 4/2011 yang memberikan mandat kepada Badan Informasi
Geospasial untuk bekerja dengan UKP-4 serta memimpin dalam mengembangkan peta referensi
tunggal dan mendefinisikan "keterbukaan" dalam UU karena "pembentukan IG dimaksudkan untuk
dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan menyediakan akses mudah ke masyarakat untuk
memperoleh IG. " Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuat peta skala 1: 50.000 tunggal yang dapat
berfungsi sebagai referensi standar geospasial, berdasarkan pada standar tunggal, satu basis data, dan
satu geoportal. Penggunaan satu peta yang dapat diakses oleh berbagai kementerian, pemerintah
daerah dan kabupaten, serta aktor-aktor lain akan membantu meningkatkan transparansi, dan
pembagian serta perbandingan informasi di antara banyak pengguna. Saat ini, belum ada penetapan
bahwa Peta Satu ini dapat diakses oleh publik, tetapi advokasi masyarakat sipil untuk aksesibilitas ini
penting dan perlu dieksplorasi lebih lanjut.
Lihat juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) (“Undang-Undang Nomor 14
(2008)”). Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting karena
menetapkan (1) hak setiap orang untuk mendapatkan Informasi; (2) kewajiban Badan Publik untuk
menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, murah/proporsional,
dan tidak rumit; (3) fakta bahwa pengecualian ketat dan terbatas dan berlaku menyeimbangkan
kepentingan publik untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik; (4) jaminan pasif
(berdasarkan permintaan) dan akses publik proaktif atas informasi; (5) keberadaan Komisaris
Informasi di tingkat nasional dan lokal untuk membantu lembaga publik dalam
mengimplementasikan UU serta memberikan akses terhadap keadilan (dengan cara banding
administratif independen) untuk perselisihan mengenai akses publik ke informasi, (6) sanksi pidana
bagi mereka yang melanggar akses publik atas informasi. (Undang-undang ini telah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah No 61 0f 2010, Komisi Informasi Pusat No 1 dan 2 tahun 2010,
No 1 tahun 2013, dan No 1 tahun 2017).
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Lihat juga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7 / Menhut-II / 2011 tentang Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53) (“Peraturan KLHK No. P.7). Peraturan ini mengakui bahwa
“transparansi informasi di Kementerian Kehutanan adalah fasilitas untuk mengoptimalkan
pemantauan publik terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan dan untuk mempercepat
pencapaian pengelolaan hutan lestari” dan menetapkan bahwa “Pelayanan informasi publik di
lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian
Kehutanan." (Pasal 14).
KHP memberikan definisi ‘informasi’
(dipegang oleh otoritas publik / dapat
diakses oleh publik)

Permenhut No P.7 (2011) menyatakan pada Pasal 1 bahwa "informasi" berarti "keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non-elektronik "dan" informasi publik "adalah" informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh suatu badan publik tertentu yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan
badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
Peraturan Menteri KLHK 71/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional
Pengendalian Perubahan Iklim, telah diadopsi dan Pasal 1 (15) menyatakan bahwa “Informasi
Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan publik dan public
lainnya dengan Undang Undang tentang keterbukaan publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.”

KHP memerlukan distribusi informasi secara
aktif

Permenhut P.7 (2011) menyatakan bahwa informasi publik disediakan dan diterbitkan secara
berkala (mis. Dapat diakses tanpa permintaan), termasuk: a. Informasi umum tentang Kementerian
Kehutanan; b. Statistik Kehutanan; c. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI); d. Laporan Barang Milik Negara yang dikelola
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oleh Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh BPK RI; e. Laporan Pertanggungjawaban
Kinerja Kementerian Kehutanan; f. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan. " (Pasal 7). Pada Pasal
8 dan 9 ada juga daftar informasi terperinci yang wajib diberikan kepada publik secara serta merta
(seperti informasi tentang sebaran titik api), kebakaran hutan aktual, dan informasi terkait bencana
alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan, banjir, tanah longsor” dll. (dan informasi yang
diberikan "kapan saja" -jika diminta- seperti "Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain
Rencana Pembangunan Jangka Panjang", penutupan hutan, "perubahan tutupan hutan, kondisi
sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan ... pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan", serta
“penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pengembangan infrastruktur” dll.)
Ketiadaan satu peta tentang klaim pemanfaatan dan batas antar lahan di Indonesia telah diidentifikais
sebagai salah masalah pembangunan berkkelanjutan di Indonesia. Kebijakan Satu Peta (Peraturan
Presiden No 9/2016 tentang Percepatan Satu Peta melalui skala 1:50.000) sedang diupayakan.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat peta dengan skala 1:50.000 yang dapat digunakan
sebagai standar referensi geospasial, berdasarkan satu standar, satu databae, dan satu geoportal.
Pemanfaatan satu peta oleh berbagai kementerian serta pemerintah daerah, dan berbagai aktor lain
akan meningkatkan transparansi, dan bagi-data serta perbandingan informasi oleh berbagai aktor.
Saat ini, belum diatur akses publik atas Satu Peta ini, tetapi advokasi masyarakat sipil untuk akses
publik ini signifikan dan akan terus ditingkatkan. Lebih jauh, kebijakan Satu Peta agar pemerintah
memanfaatkan peta spasial dalam pengambilan keputusan dan secara aktif mendistribusikannya.
Lihat juga bagian di atas tentang “KHP mengakui hak [publik] atas informasi”.
The lack of a single map of land-use claims and internal borders in Indonesia has been identified as an
obstacle to sustainable development. The One Map Policy (Decree of the Republic of Indonesia
Number 9 of 2016 on Accelerating One Map Policy through use of 1:50.000 Scale) is being
pursued. The objective of this policy is to create a single 1: 50,000 scale map that can serve as a
standard geospatial reference, based on a single standard, a single database, and a single geoportal.
The use of one map that various ministries, regional and district governments, and other actors can
access will help to increase transparency, and the sharing and comparison of information across
multiple users. At present, it is not legislated that this One Map will be made accessible to the public,
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but the civil society advocacy for this accessibility is significant and it will need to be explored further.
And it is intended for active distribution throughout the government bodies relying on such spatial
maps for decision-making.
See also relies to the above “PLRs recognise the right to access to information”.
KHP menjamin akses pasif ke informasi
(akses informasi berdasarkan permintaan)

Permenhut P.7 (2011), Bab V memberikan prosedur “Permohonan dan Layanan Informasi”
dengan anggota masyarakat dapat meminta informasi dan dilayani oleh KLHK dan Pasal 16 dan 17
menjelaskan hak dan kewajiban pemohon serta penyedia layanan.
Kebijakan Satu Peta dimaksudkan untuk memberi para pemangku kepentingan pilihan akses ke
informasi tanpa harus bertanya/meminta, hal ini termasuk tentang lisensi dan izin penggunaan lahan
yang diberikan dan nantinya akan diberikan.
Sejak periode peninjauan, Putusan Mahkamah Agung 2017, yang menafsirkan dan menerapkan UU
No. 14 tahun 2008, memerintahkan Pemerintah (khususnya Menteri Agraria dan Perencanaan Tata
Ruang) untuk membuat peta yang tersedia bagi publik dan dokumen terkait tentang perusahaan
perkebunan yang beroperasi di negara. Putusan ini lahir dari sengketa informasi yang terjadi karena
adanya penolakan oleh pemerintah atas permintaan tertulis LSM mengenai informasi tersebut.
Dilaporkan bahwa Pemerintah telah mengatakan bahwa sebelum akses dapat dibuka untuk umum,
harus ada mekanisme untuk mengatur bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi,
kemungkinan terkait pembayaran. Mekanisme ini, mungkin peraturan terkait, belum terbit (Catatan:
Undang-Undang No. 14 memerintahkan lembaga publik untuk mengembangkan peraturan teknis
untuk mengklarifikasi informasi apa yang dianggap dikecualikan berdasarkan undang-undang.
Namun, pembatasan ini tunduk pada penilaian pengadilan. Untuk menerapkan UU No. 14,
Kementerian Pertanian telah mengundangkan Peraturan Mentan No. 32 tahun 2011 dan
amandemennya No. 25 tahun 2016 tentang Pengelolaan Akses Publik ke Informasi.)
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan, terlepas dari sistem SIS-REDD +, tidak kurang
dari sepuluh portal / sistem informasi yang memfasilitasi pembagian informasi antara pemerintah
nasional dan daerah serta masyarakat lokal. Hal ini masing-masing tercantum dalam Ringkasan
Informasi (RI) terbaru di Indonesia.
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Safeguard B
Kriteria B.1. Transparansi
Sub-Kriteria B.1.2. Lembaga untuk Memastikan Akses dan Distribusi Informasi
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana kerangka hukum mensyaratkan lembaga publik untuk memastikan akses dan distribusi informasi?

Indikator
KHP membuat lembaga khusus untuk
distribusi informasi

KHP membuat pusat registri untuk
mengumpulkan informasi terkait
pengelolaan hutan

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Sehubungan dengan Perhutanan Sosial dan Moratorium, KLHK pada akhirnya bertanggung jawab
untuk masalah transparansi dan informasi publik yang terkait dengan kegiatan REDD+. Setiap
direktorat dalam kementerian memiliki mandat masing-masing, beberapa terkait dengan distribusi
informasi. Dalam inisiatif PS, Ketua Tim Akselerasi PPTKH secara berkala menyampaikan laporan dan
perkembangan implementasi resolusi kontrol atas lahan di kawasan hutan kepada Presiden setiap 6
(enam) bulan sekali atau bila diperlukan. (Peraturan Menteri LHK No. 83/2016 tentang
Perhutanan Sosial, Psl. 17). Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan juga
diharuskan untuk memberikan laporan kinerja yang tersedia di situs webnya setiap tahunnya.
Sistem Registrasi Nasional (SRN) tentang Perubahan Iklim telah dioperasionalkan sejak 2016 dan
telah mengumpulkan informasi untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam mendukung adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim serta berkomitmen untuk menyajikan informasi ini dengan cara yang
transparan dan mudah dipahami. Ini merupakan upaya penting untuk mencegah duplikasi, tumpang
tindih, pelaporan, dan penghitungan ganda, serta mencegah ketidakselarasan antara tindakan (untuk
adaptasi dan mitigasi). Sistem dimaksudkan untuk mendaftarkan semua tindakan dan dukungan
terkait untuk mengakui dan mengidentifikasi setiap tindakan yang terkait dengan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim (Peraturan Menteri LHK No. 71/2017 tentang Penyelenggaran Sistem
Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, sistem sekarang memiliki platform berbasis web.
Peraturan Menteri KLHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD +, Pasal. 13 (3)
menyatakan bahwa SRN mencakup data dan informasi di tingkat nasional dan daerah termasuk: “a.
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FREL / FRL; b. hasil MRV; c. pelaksanaan safeguards; d. pendanaan; e. kegiatan pendukung; dan f.
kontribusi terhadap pencapaian NDC.”
Panduan untuk MRV REDD + adalah bagian dari Peraturan Menteri tentang REDD+ (Peraturan
Menteri 70/2017) dan sejalan dengan Peraturan Menteri tentang MRV (Peraturan Menteri
72/2017).
National Forest Monitoring Systems (NFMS) telah dikembangkan dan beroperasi. NFMS yang
digunakan selama periode peninjauan adalah peningkatan dari program National Forest Inventory
(NFI) yang telah ada sejak tahun 1986. Sejumlah peraturan terkait dengan evaluasi, pelaporan, dan
verifikasi pengurangan tingkat emisi karbon telah dilakukan dan diumumkan secara resmi. Sistem
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN-SMART) telah dikembangkan dan beroperasi.
Lihat juga KHP tambahan yang kemudian diadopsi oleh: Peraturan Menteri Agraria dan Penataan
Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL); Peraturan KLHK No. P.73 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 12/2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional.
Ada juga Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional SIGN-SMART, Sederhana, Mudah, Akurat,
Ringkas, Transparan. Peraturan Presiden No. 71/2011 mengamanatkan laporan inventarisasi GRK
tahunan untuk dipublikasikan secara berkala. Setiap kementerian / lembaga yang terlibat telah
menugaskan unit khusus di lembaganya untuk mengimplementasikan Inventarisasi GRK nasional di
sektornya dengan membuat estimasi emisinya sendiri. Melalui sistem berbasis web ini, data mengenai
kegiatan lembaga terkait, termasuk dari tingkat daerah, dapat dikirimkan ke KLHK untuk kemudian di
validasi, sehingga catatan terkait GRK akan masuk dalam laporan inventarisasi GRK tahunan.
Sistem untuk Menyediakan Informasi mengenai Implementasi Safeguards REDD + (platform
SIS REDD +) telah dikembangkan sejak 2013. Sistem ini beroperasi di tiga provinsi (Kalimantan
Timur, Jambi, dan Kalimantan Barat). Selain itu, melalui proses multi-pemangku kepentingan, prinsip,
kriteria, dan indikator untuk masing-masing Kerangka Cancun Safeguards ditetapkan, bersama
dengan berbagai alat penilaian, termasuk “Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS) dan Alat
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Prosedur Penilaian (APP) dalam COP-16 Sistem Implementasi Safeguards (SIS) ReDD +
Indonesia terlampir pada peraturan REDD + dari KLHK (No. 70 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /
12/2017). Peraturan Menteri LHK P.70 diundangkan pada tahun 2017 tetapi SIS REDD + telah
dikembangkan sejak 2013 dan beroperasi selama periode peninjauan. APPs memberikan template
kepada KPH untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi upaya perlindungan dalam
pemrograman REDD +.

KHP menyediakan prosedur yang jelas untuk
permintaan / akses ke informasi

Lihat juga deskripsi Kebijakan Satu Peta di atas.
Seperti yang telah disebutkan di atas, Peraturan Menteri LHK P.7 (2011), Bab V telah mengatur
prosedur “Aplikasi dan Layanan Informasi” dengan anggota masyarakat dapat meminta informasi dan
dilayani oleh KLHK dan Pasal 16 dan 17 menjelaskan hak dan kewajiban pemohon serta penyedia
layanan

Safeguard B
Kriteria B.1. Transparansi
Sub-Kriteria B.1.3. Akuntabilitas
Pertanyaan Diagnostik 1: Sejauh mana KHP dapat mempromosikan transparansi fiskal di sektor kehutanan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mengharuskan laporan yang telah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
diaudit secara independen disiapkan untuk
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 36 mengatur Inspektorat Jenderal KLHK yang ditugaskan
menunjukkan dengan jelas dana publik telah untuk “melakukan pengawasan intern di lingkungan” KLHK yang mencakup audit, peninjauan,
digunakan oleh dinas kehutanan
evaluasi, pemantauan (dan bila perlu mengawasi) kinerja dan keuangan KLHK.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 176: Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 2 (a)
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk: a. menjamin akuntabilitas dan penataan
hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ... d. Membangun
dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan
Hidup.
PP 46/2017 baru pertama kalinya diacu dalam bagian laporan ini, perlu disampaikan bahwa PP 46 meski sangat penting dalam mengatur aspek jasa lingkungan dan masalah terkait transparansi,
akuntabilitas dan tata kelola yang baik di Indonesia sebagaimana akan disinggung nanti di laporan ini
– serta mengingat periode tinjauan ESA (2014-2016) - PP ini bukanlah KHP pertama yang mengatur
menangani isu terkait. Bidang kehutanan, konsep jasa lingkungan misalnya sudah diakui dalam UU
Kehutanan 1999. Jasa lingkungan dari sektor kehutanan diatur lebih rinci dalam Peraturan
Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, terkait dengan aspek karbon, diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan No. 36 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan
dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang bergantung pada
klausul jasa lingkungan dalam Peraturan Pemerintah 2007. Undang-undang Kehutanan 1999 dan
kedua peraturan pelaksana mengacu lebih lanjut pada prinsip pemanfaatan, keberlanjutan, orientasi
bagi masyarakat, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan pengelolaan hutan secara holistik (Pasal 2
UU Kehutanan 1999).
Peraturan Presiden No. 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan, Pasal 1 (2) menyatakan
bahwa “pengelolaan dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan prinsip: a. transparansi; b. efisiensi; c. efektif; d. proporsionalitas; dan e. akuntabilitas.”
Juga, sejak 2014, KLHK telah mengembangkan “sistem penandaan anggaran dan praktek
penandaan” (“budget tagging system and marking exercise”) untuk pendanaan iklim yang
bertujuan melacak pengeluaran pemerintah untuk tujuan perubahan iklim. Kedua inisiatif tersebut
melibatkan enam kementerian utama, termasuk KLHK dan Kementerian Pertanian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Transportasi, Kementerian Perindustrian, dan
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara sukarela masing-masing memeriksa
dan menandai anggaran mereka untuk menghasilkan data untuk periode tinjauan ESA 2014-2016.
Pertanyaan Diagnostik 2: Sejauh mana KHP dapat mengatasi korupsi di sektor kehutanan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP memberikan langkah-langkah yang jelas KLHK bersama-sama dengan lembaga penegakan hukum yang relevan (Polisi, Kejaksaan, Pusat
untuk mengatasi korupsi di sektor hutan
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan) berkomitmen untuk
(termasuk penjabaran definisi korupsi)
penegakan hukum secara multi-pintu (multi-doors), misalnya dengan melakukan penyidikan dan
pendakwaan serentak atas atas sebuah pelanggaran dengan dua atau lebih UU yang berbeda, antara
lain: Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, (Undang-undang Pemberantasan Korupsi), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UndangUndang Konservasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), dan Undang-Undang Kehutanan.
Rencana Pembangunan Nasional Indonesia untuk tahun 2015 hingga 2019 menegaskan kembali
status Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berprinsip berdasarkan gotong royong.
Rencana ini memiliki sembilan agenda prioritas, salah satunya adalah memperkuat dan
mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk mereformasi penegakan hukum dan sistem lainnya
untuk memastikan bahwa mereka bebas dari korupsi, dapat dipercaya, dan sesuai dengan martabat
bangsa untuk pembangunan nasional. KLHK terlibat langsung dalam mengimplementasikan agenda
ini.
Indonesia memiliki “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” yang dibentuk oleh UU No. 46 tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 mengatur kewenangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang di Indonesia untuk memutus
perkara tindak pidana korupsi.
Konsultan tidak memperoleh informasi mengenai keberadaan definisi korupsi di sektor kehutanan.
Selain terkait penerapan beberapa UU terkait sebagaimana akan dibahas di bagian selanjutnya,
Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menekan korupsi melalui penguatan
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transparansi, audit keuangan, dan sistem pengawasan dan pelaporan (akan dijelaskan di bagian lain
dalam lampiran ini).
KHP memperkirakan hukuman terhadap
tindakan korupsi

KHP membuat lembaga independen yang
diberi mandat untuk memerangi korupsi dan
dengan kemampuan untuk menyelidiki
dugaan korupsi.

Menurut laporan "Hutan Negara Indonesia (2018)" yang diterbikan Pemerintah, hukuman untuk
korupsi memang ada. Laporan ini menyatakan “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
bersama dengan lembaga penegakan hukum yang relevan (Polisi, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan) berkomitmen untuk menegakan hukum
melalui sistem multi-pintu (multi-doors), yakni dengan melakukan penyidikan dan pendakwaan
serentak atas sebuah pelanggaran melalui dua atau lebih UU berbeda, termasuk: UU Pemberantasan
Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Konservasi, dan UU Kehutanan. Praktek ini
memperkuat efek jera dari penegakan hukum di sektor kehutanan Indonesia.” (hlm. 42).
KLHK telah menetapkan aturan hukum di lembaga-lembaga internalnya untuk memberantas korupsi,
dan sekarang menerapkan audit charter di kantor Kementerian, membangun kontrol internal yang
efisien, dan meminta serta menerima pengaduan masyarakat. (Sumber: Laporan Hutan Negara
Indonesia (2018).
Komisi Anti Korupsi juga telah membentuk GN SDA atau Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber
Daya Alam. Salah satu sektor dalam GN SDA adalah kehutanan: https://acch.kpk.go.id/id/gn-sdakehutanan.

KHP menyediakan kode etik yang mengatur
keterlibatan dan perilaku pegawai negeri

Yang juga penting untuk disoroti adalah peran Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombudsman. Komnas
HAM pertama kali dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat
dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999). Komnas HAM selalu terlibat secara
aktif dalam konflik sumber daya alam dan dalam laporan tahunan mereka, jumlah jenis konflik ini
berada di bawah hak atas kesejahteraan (konflik tanah) atau hak atas lingkungan yang sehat.
Ombudsman pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dan
kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ombudsman. Kedua
institusi ini memniliki fokus pada maladministrasi institusi publik dan juga konflik tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan aturan
khusus tentang kode etik pegawai negeri. Ini juga membentuk komisi aparatus sipil negara (Komisi
ASN) untuk mengawasi implementasi aturan.

18

Safeguard B
Kriteria B.2. Tata Kelola Kehutanan Nasional yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.1: Hak Kepemilikan Tanah yang Jelas
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengenali dan melindungi berbagai tipe penguasaan hutan (kepemilikan dan akses)?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mengakui berbagai jenis hak atas
Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem dalam bentuk
tanah hutan dan sumber daya hutan
tanah yang mengandung sumber daya hayati, yang didominasi oleh pohon-pohon di lingkungan
alaminya” (Pasal 1). Sambil menekankan bahwa, “sesuai statusnya, hutan harus dikategorikan sebagai
(Kepemilikan menurut hukum dan adat,
hak guna)
hutan negara dan hutan hak” (Pasal 5), Undang-undang kemudian menetapkan bahwa hutan memiliki
tiga fungsi: konservasi, lindung, dan produksi (Pasal 6). ni mendefinisikan "Hutan negara" (Hutan yang
berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”; “Hutan Hak” (“hutan yang berada pada tanah
yang dibebani hak atas tanah”); dan “Hutan Adat” yang merupakan “hutan negara yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat
”. Undang-undang selanjutnya menetapkan dan mendefinisikan "hutan produksi", "hutan lestari",
"hutan konservasi", "hutan cagar alam", dan ‘kawasan hutan konservasi alam. UU Kehutanan tidak
memberikan definisi hutan primer atau sekunder atau "hutan alam" meskipun digunakan secara
meluas dalam Instruksi Presiden untuk Moratorium yang mengacu pada larangan izin baru dan konsesi
di "hutan alam primer" dan lahan gambut. (catatan: UU Kehutanan mengacu pada "hutan cagar alam"
dan "hutan konservasi."
Pasal 4 Keputusan No. 83 tentang Perhutanan Sosial selanjutnya mengatur hutan desa; kehutanan
masyarakat; Hutan Tanaman Rakyat; kemitraan kehutanan; dan hutan adat. Lebih detail adalah sebagai
berikut:
Dalam Hutan negara
Hutan Kemasyarakatan/HKm
Dasar hukum HKm termasuk UU Kehutanan No. 41/1999, yang dijabarkan lebih lanjut dalam
peraturan KLHK No.6 / 2007 dan No. 83/2016. HKm bertujuan untuk memungkinkan pemberdayaan
masyarakat melalui kelompok masyarakat. Izin berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
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Pemegang izin / kelompok masyarakat hanya diizinkan memanen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) jika
izin dikeluarkan di zona hutan lindung. Pemanfaatan kayu hanya diperbolehkan di zona hutan produksi.
Hutan Tanaman Rakyat/HTR
Dasar hukum untuk HTR adalah Peraturan Pemerintah No. 6/2007 (diubah melalui Peraturan
Pemerintah No. 3/2008 dan Peraturan KLHK No. 23/2007 (diubah melalui Peraturan KLHK No.
83/2016). HTR bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat yang bekerja di industri berbasis
kayu. Kelompok masyarakat yang telah menerima lisensi HTR dapat mengembangkan hutan tanaman
dan dapat memanen kayu.
Hutan Desa/HD
Dasar hukum untuk hutan desa adalah UU Kehutanan 41/1999, diikuti oleh peraturan menteri dalam
Peraturan KLHK No. 83/2016 untuk menguraikan proses dan pengaturan kelembagaan. Skema ini
memungkinkan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh negara melalui lembaga-lembaga
berbasis desa. Izin untuk hutan desa dapat dikeluarkan untuk kawasan hutan yang diklasifikasikan
sebagai hutan produksi dan hutan lindung serta berlaku selama 35 tahun. Jika izin dikeluarkan di zona
hutan lindung, penggunaan sumber daya hutan terbatas pada HHBK dan jasa lingkungan lainnya,
seperti ekowisata. Pemanenan kayu diizinkan di zona hutan produksi.
Hutan Adat
(Hutan adat dalam wilayah komunitas adat)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2013 mengakui hak kepemilikan lahan hutan bagi masyarakat
adat di dalam hutan Adat mereka. Tanah adat (juga dikenal sebagai “hutan adat”) tidak menjadi bagian
dari Hutan Negara menurut putusan ini. Akibatnya, "kontrol hutan oleh negara harus mengindahkan
hak-hak masyarakat hukum adat". NamunUU Kehutanan Pasal 5 (3) mengatur hal-hal berikut:
“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan
adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih
ada dan diakui keberadaannya ”
Menurut putusan itu, Hutan Adat adalah skema hutan yang paling signifikan karena mengakui wilayah
adat dan memberikan hak yang paling luas atas tanah dan sumber daya hutan kepada masyarakat adat
dan [merupakan] bentuk kepemilikan tanah. Dalam kasus tanah adat, hak-hak dipegang oleh
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masyarakat untuk selamanya. Skema Perhutanan Sosial lainnya hanya memberikan pengguna
sementara dan hak pengelolaan atas hutan, tetapi kepemilikan tanah tetap berada di Hutan Negara.
Setelah adanya putusan MK Tahun 2013, praktik sebelumnya berdasarkan UU Kehutanan yang
memasukkan tanah adat ke dalam Wilayah Hutan Negara sudah dianggap tidak konstitusional. Garis
batas antara hak ulayat dan hak formal / [tanah yang telah diberi] pengakuan hak diakui secara hukum sekarang sedang ditangani. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 88 Tahun 2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan merupakan salah satu upaya menjawab
putusan ini. (Akan dijelaskan di bawah ini)
Pemetaan Kawasan Hutan Negara hingga saat ini, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang dihasilkan
berdasarkan Keputusan No. 83 tentang Perhutanan Sosial (PIAPs) tidak menentukan lokasi hutan
adat yang ada atau yang diklaim. Namun, yang paling baru (meskipun tidak selama periode cakupan ESA
ini), Peraturan KLHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak menyatakan dalam Pasal 1
(13) bahwa “Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah peta yang menggambarkan letak
Hutan Adat dan calon Hutan Adat berdasarkan peta terlampir dari Peraturan Daerah atau Produk Hukum
Daerah lainnya di wilayah Komunitas Adat. " Pasal 17 kemudian menetapkan pembentukan Peta Area
Indikatif Hutan Adat “secara bertahap dan kumulatif”.
Putusan Mahkamah Konstitusi MK 45/2011 juga menemukan bahwa batas-batas Wilayah Hutan
Negara hanya sah jika ini telah secara resmi diumumkan - suatu proses yang perlu mempertimbangkan
hak individu dan komunal yang ada. Putusan itu menemukan bahwa hanya 14 persen dari Wilayah Hutan
Negara telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan. Pada bulan Desember 2013, KLHK
mengeluarkan peraturan tindak lanjut yang penting terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Juga, pada tahun 2013 (sebelum dimodifikasi pada tahun 2017), Pemerintah mengeluarkan "Prinsip,
Kriteria dan Indikator untuk Sistem Penyediaan Informasi tentang Implementasi Upaya REDD+
Safeguards (SIS-REDD +) di Indonesia" dan mencakup definisi "masa kerja" termasuk “perjanjian
yang didefinisikan secara sosial yang dipegang oleh individu atau kelompok, diakui oleh undangundang resmi atau praktik adat, mengenai 'bundel hak dan kewajiban' kepemilikan, memegang,
mengakses dan / atau menggunakan unit tanah tertentu atau sumber daya terkait di dalamnya dalam
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KHP memberikan prosedur hukum yang
jelas untuk pengakuan hak penguasaan
lahan (dan lahan hutan) (terkait tanggapan
terhadap mekanisme penyelesaian
sengketa yang tersedia bagi pemangku
kepentingan, lihat di bawah B.2.4, Akses ke
Pengadilan, “KHP menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa untuk mengatasi
sengketa di semua tingkatan (uraikan ini)”

(seperti pohon individu, spesies tanaman, air, mineral, dll. (Sumber: World Conservation Union (IUCN).
Definisi glosarium seperti yang disediakan di situs web IUCN)."
Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial memberikan prosedur bagi desa dan
masyarakat setempat untuk mengajukan izin PS dan menjadi bagian dari Kemitraan Kehutanan. Hal ini
dapat ditemukan di Pasal 8 hingga 48 Peraturan ini. Peraturan ini adalah pelaksanaan pemberian hak
pengelolaan dan akses, bukan hak kepemilikan. Pasal 50 Keputusan ini tidak mengatur prosedur bagi
masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah adat mereka (hutan hak). Keputusan
tersebut hanya mengatakan bahwa proses ini diatur oleh Peraturan KLHK Nomor P.32 / MenlhkSetjen / 2015 tentang Hutan Hak dan “prosedur hukum untuk verifikasi dan validasi hutan pribadi
diatur oleh peraturan Direktur Jenderal.” Peraturan No. P. 32 tidak lagi berlaku dan diganti dengan
Peraturan KLHK No. 21 (lihat di bawah ini). (Perhatikan juga: Perjanjian Kemitraan ditambahkan ke
inisiatif Perhutanan Sosial pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri No. P39 / 2013).
Akan tetapi, Peraturan KLHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, menetapkan
prosedur bagi masyarakat untuk mengajukan pengakuan atas hutan adat. Pasal 2 (2) menyatakan
bahwa “Tujuan dari peraturan Hutan Adat dan Hutan Hak agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak
mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus hutannya secara
lestari menurut ruang dan waktu.” Pasal 5 Peraturan Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan
berikut bagi menteri untuk mengakui hutan adat dengan keputusan menteri: a. Komunitas hukum adat
telah diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Jika hutan adat terletak di luar hutan
negara, penetapan cukup dilakukan dengan keputusan bupati (bukan melalui peraturan daerah); b. Ada
wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya terletak di dalam hutan; dan c. Ada permintaan resmi dari
komunitas hukum adat untuk menunjuk hutan adat. Lampiran 1 Peraturan ini menyediakan "Format
Surat Aplikasi Pembentukan Hutan Adat" yang merupakan aplikasi untuk sertifikasi. Tidak ada
permintaan tegas agar komunitas adat merinci penggunaan dan pekerjaan tradisional dan aktualnya,
persyaratan untuk menetapkan hak atas pengakuan tanah, sumber daya, dan wilayah mereka, tetapi
ada permintaan umum di bagian 6 (1) terkait informasi tentang “A (6). Profil Komunitas Adat,
termasuk: Sejarah, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komunitas Adat termasuk kearifan lokal ”dan B (3)
mengatakan“ Status area: Wilayah hutan negara / Area Penggunaan Lainnya * ”-butir ini mungkin
merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penentuan hak. Pelaksanaan di
lapangan masih belum jelas. Ada juga permintaan untuk mendapatkan persetujuan terkait kategori
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hutan, bagian B (5) memberi pilihan "Fungsi yang disepakati dari objek hutan adat: Hutan Konservasi /
Hutan Produksi / Hutan Lindung*”.
Juga, Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan dapat dikatakan merupakan mekanisme penanganan pengaduan (GRM), dan juga
memungkinkan pihak yang dapat menyatakan kontrol dan penggunaan atas kawasan hutan, hak untuk
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, yang salah satu solusinya adalah
pemberian hak tanah (sertifikat). Dengan demikian, [Perpres 88] ini juga merupakan prosedur untuk
mendapatkan pengakuan dalam konteks [hak atas] properti. Komunitas adat dapat menjadi pihak yang
menerapkan dan jika mereka dapat mendemonstrasikan kontrol dan penggunaan SEBELUM area hutan
yang dimaksud ditetapkan dan ditentukan fungsinya (yaitu konservasi, indungan, produksi), tanah
mereka dapat dikeluarkan dari Wilayah Hutan Negara (peta batas kawasan hutan akan diubah) dan
sertifikat atas hak diterbitkan. Mekanisme tersebut menyatakan bahwa hanya masyarakat adat yang
diakui yang dapat mengajukan aplikasi dan mereka harus memiliki kontrol atas penggunaan lahan
hutan yang disengketakan, serta kontrol dan pemanfaatan sebelum penetapan hutan dibuat. Ini akan
mengecualikan komunitas atau desa yang tidak bisa mendapatkan pengakuan itu sebagai komunitas
adat dan juga orang-orang yang mungkin telah kehilangan kendali atau penggunaan lahan karena
gangguan pihak ketiga, dengan atau tanpa lisensi, izin atau otorisasi lain dari pemerintah. (Lihat Pasal 1
(2), 5 (1), 6 (5) dan 7). Sebagai sebuah syarat dari hak yang diterbitkan, masyarakat Adat harus
menerima kategori fungsi hutan yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut. (Pasal 29 (1)). Hal ini
dapat membatasi kepemilikan, penggunaan dan hak administrasi masyarakat atas hutan Adat
berdasarkan hukum internasional yang berlaku di Indonesia jika pembatasan tidak konsisten dengan
prioritas pembangunan masyarakat sendiri dan pelaksanaan hak budaya mereka.

KHP menetapkan prosedur yang adil untuk
mengatur pengambilalihan lahan hutan
oleh negara. Tidak ada penggusuran paksa,
yang memungkinkan penggusuran hanya

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/2016
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Pasal 68 UU Kehutanan mengatur kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan “akses” ke hutan mereka
dan “kepemilikan” sebagai konsekuensi dari penetapannya sebagai kawasan hutan, sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.”
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dalam keadaan mendesak yang memenuhi
kriteria yang sah

UU No. 39 Tahun 1999 - Mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 37 bahwa “(1)
Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan
mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan
umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara
waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain”.
Indonesia telah mendukung UNDRIP yang, pada Pasal 10, menyatakan bahwa “Masyarakat adat tidak
boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak ada relokasi yang akan terjadi
tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat yang bersangkutan dan
setelah kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan adil dan, jika mungkin, dengan opsi
pengembalian.”
Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan mengatur hal-hal terkait resettlement bagi pihak-pihak yang mengangap memiliki penguasaan
atau pemanfaatan atas lahan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan. (Pasal 8 -9). Dalam
kasus-kasus seperti itu dimana status hutan yang ditetapkan adalah hutan lindung dan konservasi, maka
pilihan yang dapat diberikan adalah “pemukiman kembali” (resettlement”). Peraturan tersebut
mengatakan bahwa jika opsi yang dipilih adalah resettlement, maka KLHK menyelesaikannya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25). Peraturan lebih lanjut mengatakan
bahwa biaya pelaksanaan resettlement menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Pasal 25).

KHP memberikan sertifikat/hak atas tanah
dan prosedur pendaftaran yang jelas.
Prosedur ini dapat diakses (tidak
menimbulkan biaya yang memberatkan)
KHP memastikan bahwa setiap kegiatan
pemindahan dilakukan dengan cara yang
sepenuhnya partisipatif.

Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan dapat melahirkan pemberian hak penggunaan dan hak akses, dan hak untuk berpartisipasi
dalam pengelolaan hutan, serta pemberian sertifikat tanah adat - yang semuanya mensyaratkan
registrasi. Pasal yang sama menyatakan bahwa biaya ditanggung oleh negara dan pemerintah daerah
(Pasal 33).
Sebagaimana dijelaskan, resettlement menurut Peraturan No. 88 Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
UNDRIP, Pasal 10, mensyaratkan bahwa “tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah
mereka. Tidak boleh ada relokasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan
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diinformasikan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan
perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan, jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali
lagi.”
SES UNDP, yang berlaku untuk proyek ini, juga mensyaratkan penerapan Standar 5 “Pemindahan dan
Pemukiman Kembali” yang membutuhkan partisipasi penuh.
KHP berusaha untuk menghindari, dan jika
penghindaran tidak dimungkinkan,
meminimalkan dan mengurangi
perpindahan fisik atau ekonomi dari
pembebasan lahan atau sumber daya atau
pembatasan penggunaan lahan atau
sumber daya
KHP memastikan bahwa mata pencaharian
setiap orang yang dipindahkan meningkat
atau setidaknya dipulihkan melalui
kompensasi dengan biaya penggantian
penuh dan bantuan lainnya.

Tidak ada KHP khusus yang membahas hal ini, tetapi secara umum, mengingat bahwa perbaikan taraf
hidup adalah tujuan dari inisiatif Perhutanan Sosial, dan tujuan Moratorium adalah untuk melarang
konsesi dan izin lebih lanjut, jelas bahwa pemindahan fisik atau ekonomi bukanlah sesuatu yang
dimaksud aturan-aturan tersebut.

SES UNDP, yang berlaku untuk proyek ini, juga akan mensyaratkan penerapan Standar 5 “Pemindahan
dan Pemukiman Kembali” yang mensyaratkan penerapan Rencana Aksi Penghidupan (livelihood) apabila
terjadi pemindahan ekonomi secara keseluruhan atau sebagian (seperti melalui pembatasan dalam akses
atau penggunaan sumber daya alam). Secara umum, kompensasi juga diperlukan jikadampak sosial dan
lingkungan yang merugikan terjadi (seperti perpindahan).
Safeguard B

Kriteria B.2. Tata Kelola Hutan Nasional yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.2: Distribusi Manfaat yang Adil
Pertanyaan diagnostik 1: sejauh mana KHP mengenali dan melindungi distribusi manfaat yang adil?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP menjamin hak atas distribusi manfaat
Strategi Nasional REDD + Indonesia menetapkan kerangka kerja dan pilar yang mendefinisikan
yang adil yang timbul dari penggunaan
keterlibatan pemangku kepentingan dan pencapaian inklusi melalui, antara lain, “Memastikan
sumber daya hutan (termasuk jasa
pembagian manfaat yang adil”. Selanjutnya dijelaskan (lihat 2.2.2.1) bahwa Badan REDD + Nasional
lingkungan)
harus “Memastikan layanan pendanaan yang efektif dan distribusi manfaat yang adil bagi para pihak
yang menjalankan program / proyek / kegiatan REDD + sesuai dengan persyaratan integritas untuk
sistem implementasi REDD +”. Dalam bagian 2.2.5.4 (Pembagian Manfaat) dari strategi, dikatakan
bahwa “didasarkan pada pembagian manfaat yang adil,” antara lain: “Semua pihak yang memiliki hak
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atas area program / proyek / lokasi REDD + memiliki hak untuk pembayaran. Sistem dan mekanisme
untuk pembagian manfaat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah
kesalahan alokasi manfaat”, dan mekanisme tersedia bagi individu dan kolektif untuk mendapatkan
manfaat, dengan demikian memperhitungkan kelompok / komunitas, bukan hanya individu sektor
swasta.
Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial terkesan mengakui bahwa masyarakat dan
desa mungkin perlu dukungan tambahan untuk secara adil dapat mengakses manfaat dari inisiatif PS
(kekurangan kapasitas tertentu untuk menyiapkan bahan untuk memastikan aplikasi dapat diterima).
Sepanjang prosedur penerapannya, Peraturan tersebut menetapkan “Kelompok Kerja Percepatan
Perhutanan Sosial” (Kelompok Kerja PPS) yang membantu dalam proses fasilitasi dan verifikasi
kegiatan percepatan Perhutanan sosial. (lihat, antara lain, Pasal. 1 (22), 8 (5), 9 (2), 10 (3), 14 (3), 19
(3)) yang mengatur tugas membantu penyusunan aplikasi, yakni dengan cara membantu untuk
melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.)
Undang-undang lain yang penting adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1999.
Undang-undang ini mengatur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan negara, dan
masyarakat untuk mengelola hutan produksi (salah satu dari tiga kategori hutan di Indonesia). Undangundang tersebut juga menetapkan bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk mendapat manfaat dari
kualitas lingkungan hidup dari hutan.
Peraturan Presiden No. 45 tahun 2016 menetapkan Pembaruan Agraria sebagai program prioritas
nasional dan pemberdayaan di tingkat lokal sebesar 40% untuk masyarakat termiskin di desa miskin.
Pemerintah telah mengambil langkah serius untuk memfasilitasi munculnya sektor jasa lingkungan
yang baru. Peraturan telah dikeluarkan, misalnya layanan pariwisata di hutan (2013), tenaga air
mikro (2014), pemanfaatan kawasan konservasi (2014-2015), tenaga panas bumi (2015),
Perhutanan Sosial (2016), dan hasil hutan non-kayu (2017).
Berdasarkan Peraturan dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
dari KLHK (No. P.14 (2016) dibentuk Satuan Tugas Perhutanan Sosial dengan satuan-satuan tugas
yang berlokasi di provinsi-provinsi utama. Untuk meningkatkan akses ke manfaat dari inisiatif
Perhutanan Sosial, satuan tugas memiliki tanggung jawab, antara lain, untuk mensosialisasikan
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KHP mengatur pembagian manfaat
(kontrak, naskah, perjanjian)

inisiatif dan untuk membantu komunitas, desa dan masyarakat adat dalam proses aplikasi masingmasing untuk mendapatkan lisensi, izin, perjanjian kemitraan, dan pengakuan hak atas tanah.
Peraturan Menteri No. 83 tentang Perhutanan Sosial menetapkan bahwa Kemitraan Kehutanan
adalah “kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha
pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri
primer hasil hutan”.Pasal 46 (3) mengatur hal yang harus dimasukkan dalam naskah kesepakatan
kerja sama antara kedua pihak, termasuk “biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, dan
pembagian hasil sesuai kesepakatan.”
Peraturan Presiden, No. 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Pasal. 7 (1) & (2)
menyatakan bahwa “(1) Pengelolaan dana lingkungan hidup dilakukan melalui kontrak/perjanjian. (2)
Kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak;
b. peruntukan penggunaan dana; c. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; d. besaran dana; e. jangka
waktu pelaksanaan kegiatan; dan f. jenis instrumen investasi yang disepakati. "

Safeguard B
Kriteria B.2. Tata Kelola Hutan Nasional yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.3: Kesetaraan Gender
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mempromosikan dan melindungi kesetaraan gender?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mempromosikan dan meningkatkan
Melalui UU No. 7 (1984), Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
kesetaraan gender serta pemberdayaan
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
perempuan, terutama yang berkaitan
Against Women). Namun demikian, ratifikasi tersebut memberikan penjelasan dan batasan berikut:
dengan pembagian manfaat, partisipasi,
"Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi prinsip dan ketentuan dalam peraturan
dan penguasaan lahan
nasional yang memuat prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai aktualisasi
sistem hukum Indonesia yang telah kami miliki, dipandang sebagai baik atau lebih baik dan tidak
bertentangan dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, ketentuan
konvensi ini harus disesuaikan dengan tatanan kehidupan dalam masyarakat yang mengandung nilai-
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nilai budaya, nilai-nilai adat, dan norma-norma agama yang masih berlaku dan secara luas diikuti oleh
masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai sumber hukum nasional memberikan jaminan dan memastikan bahwa pelaksanaan ketentuanketentuan konvensi ini sejalan dengan tatanan kehidupan yang dimaksudkan oleh bangsa Indonesia."
Pasal 58 (1) (h) Keputusan No. 83 tentang Perhutanan Sosial menetapkan bahwa semua pemegang
hak lisensi untuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Hutan Rakyat “berhak…
mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya."
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional menyerukan kepada pejabat pemerintah di tingkat nasional, daerah, dan
kabupaten untuk “Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang perspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masingmasing"; “Dengan sungguh-sungguh memperhatikan Panduan untuk Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam
melaksanakan pengarusutamaan gender”; menyerukan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk “(1)
Memberikan bantuan teknis kepada instasi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender. Dan (2) Melaporkan hasil implementasi pengarusutamaan
gender kepada Presiden."
UU No. 39 Tahun 1999 - Tentang Hak Asasi Manusia mengatur di Pasal 1 (3) bahwa “Diskriminasi
adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan
aspek kehidupan lainnya.. " (Penekanan ditambahkan). Bagian 9 undang-undang ini berjudul "Hak
Wanita " yang menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Kesetaraan dalam
pembagian manfaat dan partisipasi berkenaan dengan penguasaan lahan tidak termasuk, tetapi ada
jaminan bahwa pandangan perempuan harus "terwakili secara memadai" dalam sistem politik. Hukum
telah berkembang sejak UU 39 tahun 1999.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMM) 2015-2019 berisi sejumlah ketentuan
terkait dengan kesetaraan gender, berikut ini hanya beberapa yang terkait dengan tlarangan
diskriminasi, kesetaraan dalam mendapatkan pekerjaan, kesetaraan gender dalam mencapai MDGs,
partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan:
-Bab 2, Kondisi Umum, 2.1 Latar Belakang, “visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR. Dengan penjelasan ADIL: tidak ada pembatasan
/ diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik itu antar individu, gender, maupun wilayah. " ... "Misi yang
terkait dengan gender adalah untuk" Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan
meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan
meningkatkan keberpihakan terhadap masyarakat dan wilayah / daerah yang masih lemah; secara
drastis menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat
terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk gender.”
…
- Bab 3, Lingkungan Strategis, 3.3 Bonus Demografi, kebijakan strategis terkait gender dimasukkan
sebagai bagian dari Ekonomi dan Tenaga Kerja. Kebijakannya adalah: “Meningkatkan partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja.”
…
- Bab 3, Lingkungan Strategis, 3.4 Agenda Paska-2015 dan Perubahan Iklim, “Beberapa fokus dalam SDG
yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Paska-2015 adalah bahwa: (i)
pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, kesehatan, pendidikan, dan
kesetaraan gender yang mewarnai MDGs akan dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang
menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan, baik itu di dalam negara maupun
antara negara. Selain itu, masalah gender dan anak-anak, tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki ...”
…
-Bab 6, Agenda Pembangunan Nasional. 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis, dan Tepercaya, 6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan
Pembangunan, “Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di
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berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk
dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.".”
KHP membahas diskriminasi gender
KHP mensyaratkan lembaga publik untuk
meningkatkan kesadaran tentang
kesetaraan gender (melalui program untuk
kesadaran gender, titik fokus, dll.)

Lihat pembahasan di atas
Sejumlah ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMM) 20152019 membahas peningkatan kesadaran tentang masalah gender di dalam dan di luar lembaga, seperti:
- Bab 6, Agenda Pembangunan Nasional, 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis, dan Terpercaya, 6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik
dan Pembangunan, dalam “Arahan Kebijakan dan Strategi” “[i] Meningkatkan pemahaman dan
komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasikan perspektif gender dalam
berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah ”dan kemudian
menyediakan untuk“ [i] meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia bisnis pada pentingnya
kesetaraan gender. "
Chapter 6, Agenda Pembangunan Nasional, 6.4 Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan
Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Tepercaya, 6.4.6
Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal, termasuk dalam “Arah Kebijakan dan Strategi”
yang menyerukan “[I] meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang
tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan
perempuan serta nilai-nilai sosial budaya yang melindungi anak dan perempuan dari berbagai tindakan
kekerasan” serta [i] meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan dan kesalahan lainnya, melalui:”

Safeguard B
Kriteria B.2. Tata Kelola Hutan Nasional yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.4: Akses yang memadai untuk Kesetaraan
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP menjamin akses yang memadai terhadap kesetaraan dalam konteks pengelolaan hutan?
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Indikator
KHP mengakui hak untuk
mengakses kesetaraan

KHP menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa untuk
mengatasi perselisihan di
semua tingkatan (uraikan)

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
UU Kehutanan memberikan akses ke keadilan. Di dalam Pasal 71 diatur bahwa masyarakat berhak mengajukan
class action terhadap pengelolaan hutan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dengan ada
“kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.” Organisasi di bidang kehutanan juga memiliki hak untuk
mengajukan gugatan class action. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur oleh UU Kehutanan untuk perkara
perdata, sementara perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan. (Pasal 75).
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran
HAM yang Berat(memerlukan analisis lebih lanjut).
Indonesia memiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat hak
asasi manusia, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Indonesia juga memiliki Pengadilan Administratif yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian di amandemen dengan UU No. 5 tahun 2002, yurisdiksi
pengadilan ini adalah keputusan administratif (keputusan tata usaha negara), seperti keputusan oleh KLHK.
Instruksi Presiden 99 terkait dengan resolusi konflik penguasaan lahan - diadopsi pada tahun 2017.
Undang-undang tentang Layanan Publik, No. 25 (2009) menetapkan bahwa semua lembaga pemerintah perlu
memiliki mekanisme pengaduan.
Juga, selama periode tinjauan ESA ini (2014-2016) ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 tahun
2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan / atau
Perusakan Lingkungan Hidup. Pengaduan yang terkait dengan pencemaran, dan kerusakan lingkungan dapat
diatasi dengan mekanisme ini, serta masalah degradasi hutan secara keseluruhan, sengketa kepemilikan lahan,
penggunaan warisan budaya dan pengetahuan dan banyak lagi. Mekanisme ini dijelaskan lebih lanjut dalam
Laporan Penutup ESA. Menjelang akhir periode peninjauan ESA, peraturan 2010 ini kemudian digantikan oleh
Peraturan KLHK. P.22 / MENLHK / SETJEN / SET.1 (Maret 2017) tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Pada saat ini,
sistem pengaduan berdasarkan Peraturan No. 9/2010 dimasukkan ke dalam format online, untuk memperluas
akses.
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Peraturan 22/2017 mengatur pembentukan mekanisme pengaduan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa “untuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan hutan, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan
pengaduan sebagai akibat dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dan / atau perusakan hutan”.
Peraturan dimaksud juga mendefinisikan "pencemaran lingkungan", "perusakan hutan", dan "kerusakan
lingkungan" semua dalam hal yang dikaitkan dengan tindakan manusia. (Pasal 1) Peraturan tersebut berkomitmen
untuk menetapkan mekanisme yang “cepat”, “sederhana”, “akuntabel”, “partisipatif”, dan “transparan”. (Pasal 4)
mengatur lebih khusus, ruang lingkup pengaduan yang dicakup oleh peraturan ini, yang terdiri dari:
a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau
kehutanan;
b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. perusakan hutan;
d. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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 kawasan hutan;
j. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
k. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Pasal 5).
Peraturan ini mendemonstrasikan akses pada keadilan di semua tingkat: nasional, daerah, dan lokal, peraturan
tersebut menetapkan beberapa aktor yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola pengaduan
termasuk: “a. Kementerian; b. Instansi lingkungan dan / atau kehutanan di tingkat provinsi; c. Instansi lingkungan
hidup di tingkat kabupaten / kota; dan d. Kesatuan Pengelolaan Hutan. " (Pasal 6). Peraturan ini lebih lanjut
menetapkan yurisdiksi pengaduan dari masing-masing entitas [pengelola pengaduan] dimaksud. Beberapa
yurisdiksi tumpang tindih dan dalam beberapa kasus, kompetensi muncul karena entitas yang lebih rendah "tidak
[mengelola pengaduan] sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." (Pasal 7). Misalnya, jika " Instansi
Penanggung Jawab tidak memproses pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan
lengkap, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi." (Pasal 16).
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Mekanisme ini memiliki fokus pada kerusakan lingkungan, dan secara tidak langsung terhadap bahaya sosial yang
diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, degradasi, dan kehancuran yang timbul dari konflik tenurial dan
penguasaan pengetahuan tradisional. Konflik tenurial, sesuai peraturan menyebutkan bahwa “Penanggung jawab
akan meneruskan pengaduan ke tim pengelelolaan konflik tenurial kawasan hutan dalam jangka waktu paling
lambat (lima) hari kerja setelah pengaduan dinyatakan lengkap” (Psl. 14). Hal ini menjadi referensi ke otoritas Tim
Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH), Tim Pelaksana
PPTKH, dan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Pengendalian PTKH atas Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan. Masingmasing ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutandan melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan
oleh peraturan tersebut.
Lihat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang
Penanganan Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Peraturan ini diberlakukan untuk mendukung
pemukiman penduduk, termasuk konflik di dalam kawasan hutan, melalui satuan tugas bersama yang melibatkan
ATR / BPN, KLHK, dan Kemendagri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko
Perekonomian).
Mekanisme penyelesaian konflik lebih lanjut yang tersedia selama periode peninjauan meliputi:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial beserta peraturan teknisnya, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yang mendorong penggunaan kearifan lokal sebagai salah satu langkah
untuk menghindari konflik sosial. Konflik yang dicakup oleh kerangka kerja ini mencakup konflik yang berasal dari
sengketa sumber daya alam. Lihat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2015
tentang Penanganan Konflik Tenurial.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2015 tentang Penangganan Konflik Tenurial
Kawasan Hutan menggunakan instrumen RATA (Rapid Land Tenure Assessment) dan AGATA (Analisis Gaya
Sengketa) untuk diselesaikan melalui 6 skema Perhutanan Sosial: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,
Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan (bisnis konservasi dan hutan), Hutan Adat, Hutan Rakyat.
Ada juga mekanisme pengaduan lainnya yang berlaku selama periode peninjauan ESA dan tersedia untuk umum:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman. Komnas HAM pertama kali dibentuk melalui Peraturan
Presiden No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999).
Komnas HAM selalu terlibat secara aktif dalam konflik sumber daya alam dan dalam laporan tahunan mereka, jenis
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konflik ini berada di bawah hak atas kesejahteraan (konflik tanah) atau hak atas lingkungan yang sehat. Ombudsman
pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dan kemudian diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ombudsman. Sifat kedua institusi ini adalah fokus pada
maladministrasi institusi publik dan juga konflik tanah.
KHP menyediakan mekanisme
untuk menyelesaikan
perselisihan yang tidak
memerlukan biaya (bantuan
hukum, akses ke layanan
hukum dan dukungan lain
untuk orang miskin)

Lihat bagian langsung di atas. Mekanisme daring dan mekanisme pengaduan kepada lembaga pemerintah tidak
mensyaratkan biaya.

KHP menyediakan akses
banding

Baik Peraturan MenLHK No. 22 dan Peraturan Presiden 88 (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan) tidak [secara eksplisit] memberikan akses pengadu ke mekanisme pengaduan lain yang tersedia, seperti
sistem pengadilan nasional. Peraturan MenLHK No. 22 memang memiliki mekanisme "eskalasi", ketika
menentukan siapa "Pihak Bertanggung Jawab" untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan baik di tingkat
nasional, provinsi atau lokal (lihat di atas), pengaturan ini menggambarkan kompetensi masing-masing
(jurisdiksi) dimaksud. Tetapi aturannya kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa kompetensi Pihak
yang Bertanggung Jawab dapat timbul karena entitas yang lebih rendah (juga Pihak yang Bertanggung Jawab)
memiliki pengaduan bahwa itu “tidak mengelola [pengaduan] sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
(Pasal 7). Misalnya, jika "Agen Penanggung Jawab tidak memproses pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah pengaduan dinyatakan lengkap, pengadu dapat mengirimkan pengaduan ke Penanggung Jawab pada
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi." Hal tersebut tidak mengatakan "jika Anda tidak puas dengan resolusi,
Anda dapat naik banding ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi", tetapi jika Anda dapat menetapkan bahwa
dalam menyelesaikan kasus, Pos Pengaduan yang lebih rendah tidak mengikuti aturan, Anda dapat mengajukan
banding ke Penanggung Jawab pihak di atas. Dalam hal Peraturan Presiden 88, dalam hal “keputusan untuk
mengubah batas kawasan hutan, setelah [para] pihak diberitahu, dalam waktu 30 hari sejak keputusan
diumumkan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada KLHK mengenai keputusan tersebut. Proposal tersebut
kemudian diajukan ke bupati / walikota terkait. Menteri LHK memiliki kewenangan tunggal untuk menerima atau
menolak banding. (Lihat Pasal 27).
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KHP memberikan
pertimbangan khusus bagi
kelompok rentan dalam
menjamin hak mereka untuk
mengakses keadilan

Perjanjian dan instrumen internasional, dimana Indonesia menjadi pihak atau mendukung, menjawab masalah
ini. Misalnya, Pasal 13 (2) dari UNDRIP menyatakan bahwa “Negara harus… memastikan bahwa masyarakat adat
dapat memahami dan dipahami dalam proses politik, hukum, dan administrasi, jika perlu melalui ketentuan
interpretasi atau dengan cara lain yang sesuai.”
Seperti disebutkan di atas, Peraturan MenLHK No. 22 memberikan dukungan jika pengadu kesulitan mengajukan
pengaduan. Juga, mekanisme untuk mengajukan pengaduan (sementara itu semua informasi perlu disediakan), hal
itu dapat dilakukan dengan banyak cara yang membuat sistem lebih mudah diakses oleh kelompok-kelompok
rentan, terpinggirkan, tinggal di daerah terpencil, mungkin tidak dapat membaca atau mengakses sistem online).
Sesuai peraturan, pengaduan dapat diajukan dalam banyak cara, melalui datang langsung kantor Pos Pengaduan
dan secara lisan menyampaikan pengaduan kepada petugas yang dapat membantu mengajukan pengaduan,
melalui aplikasi resmi secara tertulis, email, media sosial, surat, fax, "pesan singkat", panggilan telepon, dll. (Pasal.
10). Juga mengingat bahwa beberapa pemangku kepentingan yang rentan ini mungkin menghadapi ancaman,
serangan, dan pembalasan lainnya, untuk melindungi pengadu, Badan Penanggung Jawab diharuskan untuk
menjaga informasi yang terkait dengan kerahasiaan pengadu” (Pasal 28).

Safeguard B
Kriteria B.2. Tata Kelola Hutan yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.5: Integrasi Pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ke dalam pembuatan kebijakan
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mensyaratkan / mempromosikan integrasi pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam
pengelolaan hutan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mensyaratkan bahwa
Keputusan Menteri LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, pasal 1 (7) meletakkan dasar dan
pembuatan kebijakan
kebutuhan untuk penilaian dampak dengan mendefinisikan "Pengelolaan Hutan Lestari" sebagai "pengelolaan
mempertimbangkan potensi
hutan berdasarkan keseimbangan ekonomi, ekologis dan sosial.”
dampak lingkungannya
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk badan pelaksana
(termasuk penilaian dampak
pemerintah (tingkat Nasional dan Daerah), Undang-Undang ini mensyaratkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
lingkungan sebelum
yang akan memandu perencanaan tata ruang daerah untuk pembangunan. Undang-undang ini juga mensyaratkan
penerapannya)
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program pengembangan apa pun oleh sektor swasta menerapkan pertimbangan lingkungan dan sosial yang tepat
termasuk penilaian lingkungan, perencanaan dan pemantauan manajemen. Secara khusus, Pasal 1 (10) menyatakan:
“Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program"
Kajian lingkungan dan sosial dilakukan melalui proses KLHS dan AMDAL sesuai dengan Peraturan MenLHK No.
P.69 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang kegiatan yang wajib
memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Penilaian ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah No.
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, di mana setiap rencana bisnis dan / atau kegiatan (proyek)
mengamanatkan Izin Lingkungan jika penilaian AMDAL atau UKL-UPL diperlukan. (Konsultan belum melihat
peraturan ini. Ini diambil dari ESMF dari E. proyek ERPant Kalimantan.)
KHP mensyaratkan AMDAL
proyek investasi (sektor
kehutanan, infrastruktur)

KHP mensyaratkan
pemantauan berkala dampak
sosial ekonomi dan lingkungan
dari implementasi kebijakan

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk badan pelaksana
pemerintah (tingkat Nasional dan Regional), Undang-Undang ini mensyaratkan Kajian Lingkungan HIdup Strategis,
yang akan memandu penyusunan rencana tata ruang daerah untuk pembangunan. Undang-undang ini juga
mensyaratkan bahwa program pengembangan apa pun oleh sektor swasta untuk menerapkan pertimbangan
lingkungan dan sosial termasuk kajian lingkungan, perencanaan dan pemantauan manajemen.
Sistem Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) nasional untuk mitigasi perubahan iklim khusus sektor
berbasis lahan yang didukung oleh Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) juga telah dikembangkan sejak
2015. Sistem MRV nasional sekarang memiliki dasar hukum melalui berlakunya Peraturan Menteri No. 70/2017
tentang prosedur REDD + dan No. 72 / 2017 tentang sistem MRV. Selain itu, Peraturan Menteri No. 71/2017
tentang Sistem Registri Nasional (SRN) telah diotorisasi untuk melengkapi persyaratan sistem MRV. Sistem ini
membahas MRV atas tutupan hutan dan biomassa serta Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sistem MRV ini tidak
memantau atau menilai dampak sosial dari program REDD+.
Peraturan MenLHK No 18/2015 memberikan kewenangan untuk pemantauan sumber daya hutan kepada
Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengaturan Lingkungan (Ditjen PKTL), sedangkan otoritas untuk
MRV berada dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Kedua lembaga itu saling
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independen tetapi perlu berbagi dan mengintegrasikan tugas-tugas MRV. Terdapat pula sebuah unit bernama
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) didirikan di bawah Ditjen PKTL KLHK
untuk mengelola NFMS. IPSDH memiliki empat sub-unit untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang
berbeda, yaitu: (a) inventarisasi hutan, (b) pemantauan hutan, (c) pemetaan hutan, dan (d) jaringan data spasial.
Lihat juga Peraturan Menteri LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Pasal 22, dengan
ketentuan bahwa "Direktur Jenderal sebagai National Focal Point bertanggung jawab untuk melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan REDD +." Semua hasil pemantauan dan penilaian dilaporkan kepada
Menteri LHK. Juga, Lampiran IIB mengatur “Prosedur untuk Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Untuk
REDD +”, menguraikan peran entitas nasional dan sub-nasional yang terlibat dalam pengumpulan data dan
memverifikasi hal yang sama.
Pasal 11 (3) menyatakan bahwa “pelaporan implementasi REDD + di tingkat Daerah dilakukan oleh pelaksana
REDD + ...”
KLHK juga telah mengembangkan alat untuk mengkaji tingkat kerentanan Perubahan Iklim di tingkat desa yang
disebut SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan). Tingkat kerentanan ditentukan oleh indikator yang
mempengaruhi paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif desa.
Moratorium (Pasal 7) mengatakan bahwa “Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi
Presiden ini dan melaporkan temuannya kepada Presiden” tetapi tidak memberikan instruksi pemantauan yang
lebih eksplisit mengenai dampak sosial dan lingkungan. Peraturan No. 83 tentang inisiatif PS menyajikan pada
Pasal 54 bahwa “Kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, kegiatan Kemitraan Hutan dan Hutan Adat dipantau oleh
Pedamping / Pokja PPS atau oleh kepala KPH.”
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20 / Menhut-II / 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan, Pasal 9
(2) (b) menyatakan bahwa semua pelaksana karbon hutan harus “Memantau, mengevaluasi, dan secara teratur
melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri”. Pelaksana tersebut meliputi berbagai
pemegang izin termasuk: a. Pemegang izin untuk pemanfaatan produk kayu dari hutan alam; b. Pemegang izin
untuk pemanfaatan produk kayu hutan dari perkebunan; c. Pemegang izin untuk pemanfaatan produk kayu hutan
dari restorasi ekosistem; d. Pemegang izin untuk pemanfaatan produk kayu hutan dari hutan tanaman
masyarakat; e. Pemegang izin untuk pemanfaatan hutan rakyat; f. Pemegang izin pengelolaan hutan desa; g.
Pemegang izin untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; h. Pemegang izin usaha untuk penyediaan fasilitas /
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layanan wisata alam; i. Pemegang izin untuk pemanfaatan jasa lingkungan; j. Pemegang izin untuk pemanfaatan
hasil hutan / kawasan hutan / lingkungan jasa di hutan lindung; k. Manajer hutan konservasi; l. Manajer unit
manajemen hutan produksi; m. Manajer unit manajemen hutan lindung; n. Pengelola hutan adat; o. Manajer /
pemilik hutan hak. Menurut Pasal. 11, KLHK (sebelumnya Menteri Kehutanan) "berkewajiban untuk melakukan
bimbingan, pengawasan, pengawasan kontrol, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan karbon hutan."
Pasal 59 Peraturan Menteri No. 83 tentang Perhutanan Sosial mensyaratkan desa dan komunitas diberikan
izin di bawah inisiatif PS untuk "menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Bisnis, dan Rencana
Kerja Tahunan, dan menyerahkan laporan implementasi kepada pemberi hak atau izin.”

KHP menangani potensi risiko
buruk bagi masyarakat dan
pekerja dari konstruksi dan
intervensi lain, termasuk
langkah-langkah untuk
mencegah atau meminimalkan
risiko kesehatan dan
penyebaran penyakit menular
KHP mempromosikan syarat
non-diskriminasi, kesempatan
yang sama dan perlakuan adil
terhadap pekerja, dan melarang
penggunaan pekerja paksa atau
pekerja anak, konsisten dengan
konvensi ILO terkait.

Pemantauan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan juga dilakukan terhadap Cancun Safeguards melalui
mekanisme yang ditetapkan untuk mengisi platform SIS-REDD +, sebagaimana dijelaskan dalam sub-bagian B.1.2.
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 68: ayat (1):
Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Ayat (2): Aspek keberlanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang / jasa sepanjang
usia barang / jasa itu; b. aspek sosial termasuk pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil,
pemberdayaan masyarakat / bisnis lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan c. aspek lingkungan termasuk
pengurangan dampak negatif pada kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan penggunaan sumber
daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa, " Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”.
Indonesia juga merupakan pihak dari berbagai International Labour Organization (“ILO”) dan konvensi yang
disponsori organisasi internasional lainnya, walaupun Konvensi ILO 169 tidak memuat mengenai Penduduk Asli
dan Masyarakat Adat di Negara-negara Independen. Sebagai contoh,
Konvensi tentang Kerja Paksa atau Wajib,
Konvensi tentang Konvensi Remunerasi Setara,
Konvensi tentang Penghapusan Konvensi Kerja Paksa,
Konvensi Mengenai Diskriminasi sehubungan dengan Pekerjaan dan Jabatan,
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,
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Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia,
Konvensi Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,
Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk Masuk ke Lapangan Kerja.

Safeguard B
Kriteria B.2. Tata Kelola Hutan Nasional yang Efektif
Sub-Kriteria B.2.6: Koordinasi Lintas Sektor
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mensyaratkan / mempromosikan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga yang berperan dalam
pengelolaan hutan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP menetapkan mekanisme
UU Kehutanan, Pasal. 4, membentuk sejumlah direktorat di bawah naungan KLHK yang memungkinkan
konkret untuk mendukung dan peningkatan koordinasi berbagai elemen kunci untuk pengelolaan hutan termasuk: Direktorat Jenderal
mendorong koordinasi (komite Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
antar-menteri, kelompok kerja, Administrasi Lingkungan (DJPKTL); Direktorat Jenderal Perubahan Iklim (DJPPI); Direktorat Jenderal Pencemaran
tim lintas sektoral, dll.)
dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan (DJPPKL); Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi
Ekosistem (DJKSDAE); Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (DJPHPL), Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DJPHLHK); Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan (DJPSKL); dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
(DJPDASHL). Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekretariat Jenderal KLHK) dan
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memberikan dukungan koordinasi.
Selanjutnya, “Undang-Undang Kehutanan juga mensyaratkan pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan / atau mengawasi tata kelola
dan pengelolaan hutan pada tingkat tapak — termasuk menyiapkan rencana partisipatif, menegakkan peraturan
hutan seperti pengendalian kebakaran hutan dan praktik ilegal lainnya, serta bernegosiasi dengan masyarakat
lokal tentang isu-isu seperti hak guna lahan dan akses hutan. KPH berada di bawah kewenangan pemerintah
daerah, meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan lokal. Pada tahun 2007, pemerintah
mengeluarkan peraturan untuk memprioritaskan KPH dan menjaga fungsi publik hutan. Hal ini menghasilkan
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pembentukan 600 KPH di seluruh kawasan hutan. BAPPENAS memberi tahu KLHK bahwa anggaran tersebut
tergantung pada pencapaian target implementasi KPH — persyaratan yang disebut “tidak ada KPH, tidak ada
anggaran.” Transisi ke rezim pengelolaan terdesentralisasi untuk hutan tetap menjadi pusat misi KLHK yang baru.
Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN akan memiliki 340 KPH pada
tahun 2020).” (Per Sektor Penilaian (Ringkasan): Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Pedesaan
(Subsektor Kehutanan) - berdasarkan pada Pemerintah Indonesia, Rencana Investasi Hutan untuk Indonesia,
2012. Jakarta (https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meetingdocuments/fip_6_indonesia_0_0.pdf)
Peraturan Presiden No. 16/2016 menetapkan bahwa mandat untuk koordinasi tata kelola perubahan iklim dan
implementasi Konvensi Perubahan Iklim di tingkat nasional ditugaskan ke Direktorat Jenderal Perubahan
Iklim, KLHK. Selain itu, melalui Keputusan KLHK No. Ref. S. 210 / MenLHK-II / 2015 tanggal 18 Mei 2015, KLHK
telah menetapkan Direktur Jenderal Perubahan Iklim (Dirjen) sebagai National Focal Point (NFP) untuk United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Secara bersamaan, Keputusan tersebut juga
menunjuk Direktur Jenderal Perubahan Iklim sebagai NFP untuk Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris untuk
UNFCC.
Di tingkat sub nasional, pemerintah daerah berkontribusi signifikan dalam implementasi REDD+. Masing-masing
dari sebelas provinsi percontohan REDD+, telah membentuk lembaga REDD + Ad-Hoc untuk mengoordinasikan
kegiatan REDD + di provinsi tersebut, dalam bentuk Kelompok Kerja, Satuan Tugas, atau Komisi. Lembaga ad hoc
ini dimaksudkan untuk diperhitungkan dengan keanggotaan multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari
perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk perwakilan LSM lokal dan
akademisi / universitas.
Kurangnya peta tunggal klaim penggunaan lahan dan batas-batas internal di Indonesia telah diidentifikasi sebagai
hambatan bagi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000)
semakin diperkuat oleh UU 4/2011 yang memberikan mandat kepada Badan Informasi Geospasial untuk bekerja
dengan UKP4 untuk Pemantauan Pembangunan dan Pengawasan serta memimpin dalam mengembangkan peta
referensi tunggal. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuat peta skala 1: 50.000 yang dapat berfungsi sebagai
referensi standar geospasial, berdasarkan pada standar tunggal, satu basis data, dan satu geoportal. Penggunaan
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satu peta yang dapat diakses oleh berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta aktor-aktor lain akan
membantu meningkatkan transparansi, dan pembagian serta perbandingan informasi di antara banyak pengguna.
Saat [Satu Peta] selesai dibuat, hal tersebut akan pertama kalinya membuat lembaga pemerintah memiliki satu
sumber yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, perencanaan strategis, pelaporan dll.
Peraturan KLHK No 18/2015 memberikan kewenangan untuk pemantauan sumber daya hutan kepada
Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan (Ditjen PKTL), sedangkan otoritas untuk
MRV berada dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Kedua lembaga tersebut
independen satu dengan yang lainnya namun perlu berbagi dan mengintegrasikan tugas-tugas MRV.
Menurut Pernyataan Informasi terbaru Indonesia, MoU juga ditandatangani oleh pemerintah daerah untuk
mengembangkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan di tingkat sub nasional. Juga, untuk memfasilitasi
pertukaran informasi antara badan-badan pemerintah nasional dan sub-nasional serta publik, Pemerintah
Indonesia telah menetapkan tidak kurang dari 10 portal / sistem informasi tentang perubahan iklim.

KHP menetapkan mekanisme
yang efektif untuk berbagi
informasi lintas sektor dan
tingkat pemerintahan yang
berbeda untuk pengelolaan
hutan

Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pengelolaan
bentang alam berkelanjutan di tingkat daerah ditetapkan.
Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000). One Map akan
memungkinkan Indonesia sebagai negara untuk mengambil beberapa langkah besar sehingga lebih dekat ke tata
kelola sumber daya yang baik, karena akan menunjukkan lokasi geo-spasial dari semua lokasi eksploitasi sumber
daya saat ini dan di masa depan yang telah diberikan oleh semua tingkat pemerintahan – lokasi dimaksud tidak
terbatas pada konsesi kayu hutan alam, Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit, lisensi pertambangan
dan kontrak kerja, dan kontrak bagi hasil minyak & gas - dan sejauh mana tumpang tindih satu sama lain.
Peraturan Presiden No. 16 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, Pasal 45,
menetapkan bahwa “Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk
memberikan rekomendasi mengenai isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan isu hubungan antara lembaga
pusat dan daerah."
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UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. UU ini merupakan perubahan UU No. 24/1992 (UU Tata Ruang)
dalam konteks desentralisasi, urbanisasi, dan faktor-faktor lainnya. UU ini memberikan kewenangan atas
perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Ketentuan otoritas ini
tidak diatur dalam undang-undang perencanaan tata ruang sebelumnya. [Dengan demikian] ketentuan tersebut
menyediakan beberapa cara baru untuk meningkatkan kontrol pembangunan termasuk penetapan wilayah, izin
perencanaan, pelaksanaan insentif dan disinsentif, termasuk administrasi dan sanksi pidana. UU No. 26/2007 juga
mengakui pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.
Menurut UU Kehutanan, pengelolaan hutan dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan unit pengelolaan
hutan “dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah
aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan
batas administrasi Pemerintahan,” (Pasal 17). Undang-undang Kehutanan Pasal 54 mengatur bahwa “Pemerintah
bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan
kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan
kehutanan.” Undang-undang juga menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah, bersama dengan masyarakat
dan perorangan harus berperan dalam pengawasan kehutanan,” (Pasal 60).
SAFEGUARD C
Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota komunitas lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban
internasional yang relevan, hukum nasional dan konteksnya, serta mencatat bahwa majelis umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Kriteria C.1. Penjelasan Mengenai Masyarakat Adat dan Anggota Komunitas Lokal
Pertanyaan Diagnostik 1: Apakah KHP menentukan siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat dan komunitas lokal?
Indikator
KHP secara jelas
mendefinisikan atau
memberikan kriteria yang jelas
untuk mendefinisikan
masyarakat adat dan

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara spesifik
mendefinisikan Masyarakat hukum adat tetapi mendefinisikan sebagai “Masyarakat hukum adat” per Pasal 1 (31)
sebagai “kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum."
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penjelasannya / kriteria yang
konsisten dengan hukum
internasional

Peraturan Menlhk No. P.84 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
(PPTKH), mengatur di Pasal 1 (4) bahwa “Masyarakat Hukum Adat” “adalah kelompok orang yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat
dengan lingkungan hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial, dan hukum."
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 (2014) tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 menyatakan bahwa “1. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara
Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup harmonis dalam kelompok sesuai dengan hukum adatnya,
terikat dengan asal-usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan
lingkungan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dan
secara turun temurun memanfaatkan satu wilayah tertentu.".
Pada tahun 2013 (sebelum dikodifikasi pada tahun 2017), Pemerintah mengeluarkan “b”. PC&I ini termasuk
bagian definisi “Masyarakat Adat” sebagai: “Individu dan Masyarakat yang dapat diidentifikasi atau dikarakterisasi
sebagai berikut:
• Karakteristik atau kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan
penerimaan oleh masyarakat sebagai anggota mereka
• Kesinambungan historis dengan masyarakat pra-kolonial dan / atau pra-pemukim
• Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
• Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda
• Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda
• Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan
• Memutuskan untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai orang yang
berbeda dan
komunitas.
• Saat menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Kementerian Luar Negeri Indonesia
telah menjelaskan bahwa konsep "Masyarakat Adat" di Indonesia harus ditafsirkan pada dasar bahwa hampir
semua orang Indonesia (dengan pengecualian etnis Cina) dianggap asli dan dengan demikian berhak atas hak yang
sama. (Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Pemberian Informasi mengenai Implementasi Safeguards
REDD + (SIS-REDD +) di Indonesia (2013))
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(Sumber: Diadaptasi dari Forum Permanen PBB tentang Pribumi, Lembar Fakta ‘Siapa yang dimaksud Masyrakat
Pribumi ’Oktober 2007; United Nations Development Group, ‘Pedoman Isu Masyarakat Adat’PBB 2009, Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 13 September 2007).
Interpretasi dari kondisi ini pada penerapan UNDRIP di Indonesia adalah bahwa negara melihat ada kewajiban
untuk memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat adat untuk melindungi cara hidup mereka, selama
mereka masih mempraktikkan cara hidup yang khas tersebut. Setelah cara hidup yang khas ini menghilang, tidak
perlu adanya lagi perlindungan (lihat paragraf 3.13.2 hal. 77 dari keputusan Mahkamah Konstitusi 35/2012,
juga konsisten dengan bahasa KHP yang berbicara tentang keberlanjutan keberadaan komunitas adat sebagai
prasyarat untuk pengakuan (lihat diskusi terkait di C.3.4 “KHP mengakui hak kepemilikan / penggunaan /
pengelolaan hutan kolektif masyarakat adat dan / atau komunitas lokal”)
Ada rancangan undang-undang tentang Masyarakat Adat yang mendefinisikan "Masyarakat Adat" sebagai
"sekelompok orang yang telah hidup selama beberapa generasi di wilayah geografis tertentu, memiliki kesamaan
leluhur dan / atau daerah tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan
lingkungan, dan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.”

KHP secara jelas
mendefinisikan yang dimaksud
dengan masyarakat lokal

UNDRIP yang disahkan oleh Indonesia tidak menyajikan satu definisi, dan banyak definisi yang diterima
masyarakat adat berbicara tentang identifikasi diri (self-identification) sebagai kriteria mendasar. Hal ini tidak
secara tegas diakui dalam hukum Indonesia tetapi jika ada, ini harus diverifikasi dan divalidasi oleh Tim
Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh bupati. Di Indonesia ada berbagai masyarakat yang akan memenuhi
syarat sebagai Masyarakat Adat (sesuai definisi hukum yang dirujuk di atas serta definisi yang diterima secara luas
secara internasional). Namun, sebagian besar masyarakat ini belum diakui secara resmi oleh Pemerintah
Indonesia. Pengakuan formal ini harus dilakukan oleh negara - dan oleh hukum, per peraturan daerah atau
kabupaten - sebelum hak atas tanah dan hak terkait lainnya (seperti yuridisnya) diakui. Hal tersebut dapat
menunda mengamankan perlindungan yang efektif untuk tanah-tanah ini.
Pada tahun 2013, sebelum dimodifikasi pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan "Prinsip, Kriteria, dan
Indikator untuk Sistem Pemberian Informasi tentang Pelaksanaan Safeguards REDD + (SIS-REDD+) di Indonesia"
dan memasukkan definisi "Masyarakat Lokal" sebagai "masyarakat yang dari ukuran apa pun yang berada di
dalam atau berdekatan dengan Unit Pengelola, dan juga yang cukup dekat untuk memiliki dampak signifikan pada
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ekonomi atau nilai-nilai lingkungan dari Unit Pengelola atau untuk memiliki ekonomi, hak atau lingkungan mereka
secara signifikan dipengaruhi oleh pengelola kegiatan atau aspek biofisik Unit Pengelola (Sumber: FSC 2011)”
Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 1 (14) mendefinisikan “Masyarakat Setempat” sebagai
“kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan
dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta
aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.”
Safeguard C
Kriteria C.2.: Definisi pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mendefinisikan pengetahuan mengenai masyarakat adat dan komunitas lokal?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mendefinisikan
Indonesia merupakan penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Keanekaragaman Hayati
pengetahuan tradisional
yang menyatakan dalam Pasal 8 (j) menyatakan bahwa: “Setiap Pihak harus, sejauh mungkin dan sesuaidengan
masyarakat adat
perundang-undangan nasional, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan
praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan
konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara
lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik semacam itu dan
mendorong pembagian manfaat yang adil yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan praktik
tersebut.”
Peraturan Menteri LHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang diatur pada Pasal 1 (12) bahwa
“Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil
kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik dari Masyarakat Hukum Adat
dan masyarakat lokal yang mencakup cara hidup berdasarkan tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
dan sumber daya alam secara berkelanjutan.”
CBD mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai “Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan,
inovasi dan praktik masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh
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selama berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat, pengetahuan tradisional
ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Itu cenderung dimiliki secara kolektif dan mengambil
bentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, bahasa
lokal, dan praktik pertanian, termasuk pengembangan spesies tanaman dan keturunan hewan. Pengetahuan
tradisional terutama bersifat praktis, terutama dalam bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan,
hortikultura, dan kehutanan. (lihat https://www.cbd.int/doc/publications/8j-brochure-en.pdf)
Pada tahun 2013, sebelum dimodifikasi pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan "Prinsip, Kriteria, dan
Indikator untuk Sistem Penyediaan Informasi tentang Pelaksanaan Upaya REDD+ Safeguards (SIS-REDD +)
di Indonesia" dan memasukkan definisi "pengetahuan tradisional" sebagai "Tradisi dan praktik lama dari
komunitas lokal atau masyarakat adat tertentu. Pengetahuan tradisional juga mencakup kebijaksanaan,
pengetahuan, dan ajaran komunitas-komunitas. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional telah diturunkan
secara turun temurun dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional diekspresikan melalui
cerita, legenda, cerita rakyat, ritual, lagu, dan bahkan hukum.

KHP mendefinisikan
pengetahuan tradisional
masyarakat lokal
KHP melindungi / mengatur
pengetahuan tradisional
masyarakat lokal dan
masyarakat adat

Bentuk pengetahuan tradisional lainnya diekspresikan melalui cara yang berbeda (Sumber: Acharya, Deepak dan
Shrivastava Anshu 2008).”
Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial tidak menyarankan bahwa pengetahuan tradisional
harus menjadi kebijaksanaan yang diakui oleh otoritas tradisional masyarakat masing-masing. Pasal 52 (4)
menyatakan: “Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan
adat berdasarkan kearifan lokal/pengetahuan tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat”.
Perjanjian dan instrumen internasional yang diratifikasi, aksesi ke, atau didukung oleh Pemerintah Indonesia
untuk melindungi pengetahuan tradisional masyarakat lokal dan masyarakat adat (yaitu Konvensi
Keanekaragaman Hayati, (8 (j)) (dikutip di atas) dan UNDRIP (Pasal 31); CERD (per Rekomendasi Umum XXIII
interpretasi Pasal 5 terkait budaya dan praktik tradisional).
Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial memberikan pengakuan atas kontribusi penting yang
dapat diberikan oleh pengetahuan tradisional masyarakat. Pasal 52 (4) menyatakan: “Pemanfaatan hasil hutan
kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan adat berdasarkan kearifan
lokal/pengetahuan tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat”. Pasal 52 (5) menyatakan bahwa
“Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHKHTR
atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional
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dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat . Pasal 55 (2) Keputusan ini lebih lanjut mengacu
pada: " Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal." Pasal 58 (1) (b) juga menyatakan bahwa pemegang izin untuk Hutan Desa Hutan Rakyat, dan
Hutan Tanaman Rakyat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan “sesuai dengan kearifan lokal termasuk
sistem pertanian terpadu.”
Peraturan Menteri LHK No. 34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan kearifan lokal dalam
pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup. Peraturan ini berupaya mengidentifikasi lokasi dan
kearifan lokal yang ada, ruang lingkup, cara mengakui dan melindungi, peran dan tanggung jawab pemilik dan
mereka yang ingin mengakses kearifan lokal dan biaya ini. Adalah peran menteri, gubernur, atau perwakilan
bupati untuk memfasilitasi proses inventarisasi, verifikasi dan validasi kearifan lokal. Proses inventarisasi adalah
proses multi-pemangku kepentingan, termasuk lembaga / badan adat.
Peraturan Menteri LHK P.22 / MENLHK / SETJEN / SET.1 (Maret 2017) tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan dan / atau Kerusakan Hutan menjadi
alasan untuk pengaduan jika ada “pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”. (Pasal 5 (j)).
Peraturan No. 57 tahun 2016 tentang Amandemen Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa “Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut Indonesia” “harus memperhatikan”, antara lain: ... e. kearifan lokal; f. aspirasi
masyarakat ... "(Pasal 17 (2)).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial beserta peraturan teknisnya, dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yang mendorong penggunaan kearifan lokal sebagai salah satu
langkah untuk menghindari konflik sosial. Konflik yang dicakup oleh kerangka kerja ini mencakup konflik yang
berasal dari sengketa sumber daya alam.
Safeguard C
Kriteria C.3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hak sesuai dengan Hukum Internasional
Sub-Kriteria C.3.1.: Penghapusan Diskriminasi
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Pertanyaan Diagnostik: sejauh mana KHP mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk tidak didiskriminasi sesuai
dengan hukum internasional?
Indikator
KHP mengakui dan melindungi
hak masyarakat adat dan
masyarakat lokal untuk
penghapusan diskriminasi
sesuai dengan Konvensi ILO
169 dan UNDRIP (jika berlaku)

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Undang-Undang Dasar menyatakan di Pasal 27 bahwa, “(1) Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali." Pasal 28B (2)
lebih lanjut menyatakan bahwa, “[e] Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28I (2) juga menyatakan bahwa “[e] setiap
orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan alasan apa pun dan berhak atas perlindungan
dari perlakuan diskriminatif tersebut.” Secara khusus, ayat 3 dari pasal yang sama menyatakan bahwa “Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Piagam Hak Asasi Manusia 1998 diperluas dan dirumuskan kembali menjadi norma melalui UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 (3) UU No. 39 menyatakan bahwa “Diskriminasi adalah setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.. " (penekanan
ditambahkan).
Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 atau konvensi sebelumnya yaitu ILO 107. Indonesia telah
meratifikasi UNDRIP pada tahun 2007.
Berikut ini juga harus dibaca sesuai dengan deskripsi KHP di B.2.1 “Hak Kepemilikan Tanah yang Jelas” (di
atas).
Sebelum masyarakat adat dapat memiliki hak tanah mereka untuk mendapatkan perizinan hutan sosial, keberadaan
masyarakat tersebut harus terlebih dahulu diakui. Artinya, Indonesia harus mengakui bahwa mereka ada, dan
karena itu diakui eksistesinya secara yuridis (hukum) untuk diberi hak tersebut. Ini bukan persyaratan yang
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dimintakan untuk individu pribadi. Pengakuan "keberadaan" masyarakat adat diserahkan pada kebijakan
pemerintah daerah: baik melalui peraturan daerah (misalnya, Perda Kabupaten per UU Perhutanan yang
menyatakan bahwa "konfirmasi keberadaan dan penghapusan masyarakat hukum adat") akan ditetapkan oleh
peraturan daerah.” (Pasal 67 (2))”, atau melalui keputusan bupati / gubernur (Keputusan Kepala Daerah) dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat. Menurut Lampiran 1, Penyelidikan Nasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, hlm. 14. sangat
sedikit masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan resmi. Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak
memberikan pengakuan dan bahkan beberapa secara tegas menyangkal keberadaan masyarakat adat tertentu.” UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dan Badan PBB tentang Penghapusan Diskriminasi
Rasial telah mendesak Pemerintah untuk meningkatkan sistem pengakuan kepribadian hukum masyarakat adat ini
dan termasuk di dalamnya, [mengakui] hak untuk mengidentifikasi diri (self-identification). (Lihat pengamatan
penutup Committee on the Elimination of Racial Discrimination Indonesia, paragraf 15, CERD / C / IDN / CO
/ 3, par. 15 (Agustus 2007); Kesimpulan pengamatan [CESCR] pada laporan awal Indonesia, EC.12 / IDN /
CO / 1, par. 38 (Juni 2014).
Ada dua rancangan undang-undang yang belum disahkan dan masih tertunda di DPR, termasuk RUU Pertanahan
dan RUU Hak Masyarakat Adat. Dalam Pengamatan Akhir 2014 tentang Indonesia, CESCR mendesak Indonesia
untuk “mempercepat adopsi rancangan undang-undang tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat [Masyarakat
Adat].” (EC.12 / IDN / CO / 1, par. 38 (Juni 2014).
Keputusan Menteri sub-nasional terkait Hutan Adat dikeluarkan di lima provinsi dan enam kabupaten, termasuk:
(i) SK.6737 / menlhk-pskl / kum.1 / 12/2016; (ii) Sk.6738 / menlhk-pskl / kum.1 / 12/2016; (iii) SK.6739 / menlhkpskl / kum.1 / 12/2016; (iv) SK.6740 / menlhk-pskl / kum.1 / 12/2016; (v) SK.6743 / menlhk-pskl / kum.1 /
12/2016; (vi) SK.6744 / menlhk-pskl / kum.1 / 12/2016; (vii) SK.6744 / menlhk-pskl / kum.1 / 12/2016
Safeguard C
Kriteria C.3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hak sesuai dengan Hukum Internasional
Sub-Kriteria C.3.2.: Penentuan Nasib Sendiri
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengakui dan melindungi hak menentukan nasib mereka dalam hal masyarakat adat dan masyarakat
lokal sesuai dengan hukum internasional?
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Indikator
KHP mengakui dan melindungi hak masyarakat
adat dan masyrakat lokal untuk menentukan
nasib mereka sendiri sesuai dengan Konvensi
ILO 169 dan UNDRIP (jika berlaku)

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No. 30 menyatakan bahwa “(1)
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum
adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas
budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan
perkembangan zaman.
Indonesia telah meratifikasi UNDRIP - yang masing-masing mengakui hak-hak masyarakat adat
untuk menentukan nasib sendiri. Berbagai komponen hak penentuan nasib sendiri semakin
ditegaskan oleh instrumen internasional tambahan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial memberikan hak pengelolaan dan penggunaan
tertentu kepada desa dan masyarakat lokal - beberapa dari kelompok ini adalah masyarakat adat
yang belum mendapat pengakuan atas keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, dan
karenanya, belum memiliki hak tradisional mereka atas tanah. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa hak guna dan akses, dan jalur pengakuan hutan adat memang memfasilitasi penentuan nasib
sendiri dengan menghilangkan ancaman gangguan pihak ketiga di wilayah yang dikenai izin. Tanpa
rasa takut akan konsesi dan eksploitasi sumber daya mereka oleh orang lain, masyarakat adat ini
(sesuai kebijaksanaan mereka sendiri, sebagaimana diakui dalam Peraturan) dapat menentukan
prioritas dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, Peraturan tersebut
memberikan acuan berulang kali terhadap lembaga dan pemimpin desa serta kepala kelompok
masyarakat dan peran mereka dalam mengajukan hak,.
Di bawah inisiatif Perhutanan Sosial, penentuan nasib masyarakat adat juga ditingkatkan karena
alasan yang sama seperti yang disebutkan di atas untuk desa dan masyarakat, namun penentuan
nasib sendiri komunitas adat [secara efektif] akan terbatas sampai mereka diakui sebagai
masyarakat adat dan kemudian sampai pengakuan atas hak hutan adata mereka terjamin (yaitu
melalui Peraturan Menteri LHK No. 21 atau Peraturan No. 88). Begitu ada pengakuan hutan
adat, hak penentuan nasib sendiri untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri akan
terbatas pada prioritas yang dimungkinkan oleh fungsi hutan (lindung, konservasi, produksi) yang
melekat pada Hutan Adat yang telah diakui. (Misalnya, Peraturan Menteri LHK No 88 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menetapkan bahwa dalam
permohonan pengakuan Hutan Adat, masyarakat harus secara tegas menerima peruntukan ini).
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Jika masyarakat adat tidak dikonsultasikan dan / atau tidak memberikan persetujuan mereka
sebelum fungsi hutan ditentukan atau sebelum pemberian lisensi atau izin kepada komunitas
non-Adat atas tanah tradisional mereka (seperti izin usaha untuk koperasi pertanian) , kondisi
tersebut mungkin tidak konsisten dengan hak untuk menentukan nasib sendiri atau hak milik
komunal ini. (Ini akan menjadi kasus terlepas dari apakah masyarakat adat memiliki kepribadian
hukum diakui atau tidak oleh pemerintah lokal atau provinsi dan terlepas dari apakah hutan
mereka telah diberi hak atau tidak). (Tetapi lihat, kriteria D.3.2 di bawah “KHP mengakui hak atas
Padiatapa dalam konsistensi dengan hukum internasional (jika berlaku)” berbicara dengan
kriteria dan indikator yang terkait dengan Padiatapa sebagai bagian dari SIS-REDD +). Praktek
pemberian konsesi di atas hutan yang mungkin milik komunitas adat, akan dilarang setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 mengingat putusan tersebut menetapkan batasbatas Wilayah Hutan Negara hanya valid setelah dikukuhkan - suatu proses yang akan
memerlukan pertimbangan hak-hak individu dan masyarakat dan mungkin, resolusi konflik.
Akibatnya, selama periode peninjauan ESA, praktik penerbitan izin di wilayah yang belum melalui
proses resolusi konflik untuk memastikan bebas dari klaim yang tumpang tindih akan dianggap
ilegal di Indonesia.
Prosedur yang digunakan oleh Tim Percepatan Perhutanan Sosial untuk menyelesaikan konflik dan
menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan adalah langkah positif untuk mewujudkan hak untuk
menentukan nasib sendiri. Yang juga relevan adalah UU 39/2014 tentang Perkebunan, Pasal 12
(1) menyatakan bahwa, ‘(1) dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan
Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan
musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh
persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya '. Pasal 17 (1) menyatakan bahwa
‘Otoritas terkait dilarang mengeluarkan izin perkebunan atas tanah masyarakat adat”. Pasal 55 (b)
menyatakan bahwa “[Individu dilarang] mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud
untuk Usaha Perkebunan”. Pasal 103 menyatakan bahwa " Setiap pejabat yang menerbitkan izin
Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat [...]dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). " Perbedaannya di sini adalah antara pemegang hak atas tanah masyarakat Adat dan
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masyarakat atau Desa dengan hak kebendaan berdasarkan hukum yang berlaku, namun tidak
memiliki bukti formal kepemilikan lahan.
KHP mengenali struktur pengambilan
keputusan yang berlaku secara tradisional
(termasuk mekanisme penyelesaian sengketa,
jika ada)

Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial memberikan acuan yang berulangulang tentang lembaga dan pemimpin desa serta kepala kelompok masyarakat atas peran mereka
dalam pengajuan hak,.
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memiliki implikasi yang sangat besar
bagi sektor kehutanan dengan memperluas kewenangan desa untuk mengelola aset dan sumber
daya alam, pendapatan, dan administrasi mereka sendiri. Secara khusus merealokasi porsi
tertentu dari anggaran negara ke administrasi desa, menyediakan semua desa di Indonesia dana
tahunan desa yang pemanfaatannya menjadi diskresi desan dan ditujukan untuk membuat
perbaikan lokal yang mendukung pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan
pembangunan infrastruktur. UU 6/2014 tentang Desa memberi masyarakat lokal kesempatan
untuk pengusulan menjadi desa adat, dengan peluang besar untuk pengaturan mandiri (selfregulation) berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional. Pasal 76 membuat referensi khusus ke
tanah ulayat sebagai aset desa jika sebuah desa telah diakui secara hukum sebagai desa Adat
berdasarkan peraturan kabupaten atau provinsi. (Peraturan pelaksana undang-undang ini
adalah Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tentang
Dana Desa dari Anggaran Negara).
Undang-undang Kehutanan mengatur bahwa pengelolaan hutan dilakukan di tingkat provinsi,
kabupaten / kota, dan kesatuan pengelolaan hutan dan unit “dilaksanakan dengan
mempertimbangkan: karakteristik tanah, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi wilayah lembah sungai,
komunitas sosial dan aspek budaya, ekonomi, dan institusi komunitas regional, termasuk hukum
adat dan batas administrasi pemerintah” (Pasal 17). Menurut UU Kehutanan, pemerintah memiliki
wewenang untuk menetapkan fungsi hutan (Pasal 14-15). Pemerintah dapat menetapkan hutan
untuk tujuan khusus, termasuk “agama dan budaya” dan dalam kasus seperti itu, manajemen
didelegasikan kepada komunitas hukum adat. (Pasal. 15 & 34).
Yang relevan dengan poin ini adalah pengakuan hukum mereka. Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 52 (2014) tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Komunitas Adat,
Pasal. 3 juga mengakui bahwa “Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis
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maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur perilaku manusia yang bersumber
dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, diwariskan secara turun temurun, terus dipatuhi
dan dihormati karena keadilan dan ketertiban rakyat, dan memiliki konsekuensi hukum atau
sanksi."
UNDRIP selanjutnya menyediakan dalam Pasal 34 (“Masyarakat adat memiliki hak untuk
memajukan, membangun dan mempertahankan struktur kelembagaan mereka dan adat istiadat
mereka yang khas, spiritualitas, tradisi, prosedur, praktik serta dalam kasus-kasus dengan ada
sistem- sistem peradilan atau kebiasaan-kebiasaan, sesuai dengan standar HAM internasional.”).
Juga, Pasal 40 menyatakan bahwa “Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses dan segera
untuk memperoleh keputusan melalui prosedur yang adil dan disetujui untuk penyelesaian
konflik dan perselisihan dengan negara atau pihak lain, serta untuk pemulihan yang efektif untuk
semua pelanggaran individual dan kolektif mereka. Keputusan semacam itu harus
mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, aturan dan sistem hukum masyarakat adat yang
bersangkutan dan hak asasi manusia internasional."
Safeguard C
Kriteria C.3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hak sesuai dengan Hukum Internasional
Sub-kriteria C.3.3.: Hak Terkait dengan Budaya
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengakui dan melindungi hak-hak yang terkait dengan budaya masyarakat adat dan masyarakat lokal
sesuai dengan hukum internasional?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP melindungi hak-hak masyarakat adat dan
Sejauh hak atas budaya termasuk hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah untuk
masyarakat lokal yang terkait dengan budaya,
masyarakat adat dan masyarakat lokal (didefinisikan juga termasuk masyarakat terpinggirkan
termasuk menghormati adat dan tradisi
lainnya yang bergantung pada hutan), lihat juga KHP di B.2.1 “KHP mengakui perbedaan jenis
hak atas tanah hutan dan sumber daya hutan (Kepemilikan menurut hukum dan adat, hak
guna) ”dan“ Kepemilikan Tanah Kolektif ”di bawah ini.

53

Tidak ada undang-undang secara eksklusif yang membahasa mengenai hak masyarakat adat
(walaupun ada dua rancangan undang-undang yang sedang dipertimbangkan), tetapi UndangUndang Dasar pada Pasal 28I ((3) menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Mengakui hukum adat sebagai
dasar pedoman hukum pertanahan Indonesia. Namun, UU ini membatasi penerapan hukum adat
dan pengakuan komunitas hukum adat dengan mensubordinasikannya untuk kepentingan
nasional.
Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial tidak menyarankan bahwa
pengetahuan tradisional harus menjadi kebijakan yang diakui oleh otoritas tradisional masyarakat
masing-masing. Pasal 52 (4) menyatakan: “Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan
bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan adat berdasarkan kearifan lokal/pengetahuan
tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat”.
Setelah Hutan Adat diakui dan diberi hak milik, negara masih memutuskan cara
mengklasifikasikan hutan di lahan tersebut, dengan demikian Negara (bukan masyarakat adat
yang menentukan bagaimana sumber daya di lahan tersebut digunakan). Dalam permohonan
Hutan Adat (ditemukan dalam Keputusan Menteri KLH No. 21), masyarakat secara tegas
menyetujui peruntukan tersebut. Selama peninjauan perencanaan tata ruang yang berlangsung
lima tahun, para pemangku kepentingan (termasuk masyarakat adat) dapat meminta
pertimbangan kembali peruntukan hutan.
Selanjutnya, Peraturan Menteri LKH No. 83 tentang Perhutanan Sosial tidak membuat referensi
ke aplikasi yang menggambarkan masyarakat setempat atau desa tradisional dan penggunaan
tanah adat, juga tidak memiliki ketentuan yang memerlukan akomodasi dari praktik-praktik
tersebut. Namun, UU Kehutanan menyatakan bahwa pengelolaan hutan dilakukan di tingkat
provinsi, kabupaten / kota, dan unit pengelolaan hutan “dilaksanakan dengan mempertimbangkan
karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi,
kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi
Pemerintahan” (Pasal 17). (Penekanan ditambahkan).
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UU 11/2010 tentang Cagar Budaya: Undang-undang ini mengakui masyarakat adat sebagai
pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka wewenang untuk mengelolanya. Undangundang mensyaratkan observasi dan pengumpulan data pada situs warisan budaya yang mungkin
dipengaruhi oleh kegiatan proyek. Pengakuan semacam itu muncul dari hak-hak komunitas adat
untuk budaya, penentuan nasib sendiri, dan hak atas properti lainnya.
Juga, lihat tanggapan terhadap Sub-kriteria C.3.1, C.3.4 dan B.2.1, indikator pertama yang terkait
dengan hak tanah adat.
Tentu saja, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas budaya (termasuk hak mereka
atas tanah) dan penghormatan terhadap adat dan tradisi mereka ditegaskan dengan baik oleh
berbagai perjanjian internasional di mana Indonesia mengambil bagian (yaitu ICCPR, Pasal.27,
ICESCR, Pasal. 15 (a), ICERD, Pasal 5, UNDRIP) dan persyaratan UNDP SES, Standar 6 tentang
Masyarakat Adat, untuk dapat diterapkan pada proyek Pembayaran Berbasis Hasil yang akan
datang.
Safeguard C
Kriteria C.3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hak sesuai dengan Hukum Internasional
Sub-kriteria C.3.4.: Penguasaan Lahan secara Kolektif
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengakui dan melindungi hak-hak yang terkait dengan penguasaan lahan masyarakat adat dan
masyarakat lokal sesuai dengan hukum internasional?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mengakui hak kepemilikan / penggunaan / Baca bersamaan dengan masukan di B.2.1 “KHP mengakui berbagai jenis hak atas tanah hutan
pengelolaan hutan masyarakat adat dan / atau
dan sumber daya hutan (Kepemilikan menurut hukum dan adat, hak guna)” dan “Kepemilikan
masyarakat lokal secara kolektif
Tanah Kolektif” di atas.
Baik inisiatif PS atau Moratorium tidak memiliki ketentuan tegas dalam instrumen hukum untuk
memastikan bahwa masing-masing peta melindungi hak adat. Misalnya, peta PS mengidentifikasi
tanah adat dengan klaim hak milik. Sedangkan peta Moratorium akan mendapat manfaat dari
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mengidentifikasi tanah adat yang dapat menjadi keuntungan dari perlindungan moratorium, atau
sangat mungkin dikenakan PADIATAPA jika Moratorium dengan cara apa pun akan membatasi
penggunaan hutan alam atau lahan gambut mereka sendiri. Namun, selama Moratorium, Satuan
Tugas REDD + mengundang pihak ketiga untuk menyampaikan peta komunitas dan rencana
penggunaan lahan untuk menunjukkan dengan lebih baik lokasi wilayah tradisional yang akan
diklaim. Selain itu, KLHK telah mengadopsi Keputusan MenLHK No. 312 pada tahun 2019 untuk
mewajibkan pembuatan peta indikatif dan peta hutan adat. Hal ini merupakan upaya baru. Peta saat
ini telah memetakan lebih dari 492 ribu hektar Hutan Adat dan akan diperbarui setiap tiga bulan.
Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 memberi dasar bagi skema kehutanan sosial di
Indonesia. Di bawah skema kehutanan sosial ini, desa dan masyarakat lokal memperoleh izin
pengelolaan hutan, tetapi kepemilikan tanah tetap berada di tangan negara. Peraturan Menteri
LHK No. 83 tentang “hibah” pengelolaan Hutan Sosial, akses dan hak pakai untuk desa dan
masyarakat lokal (lihat Pasal 8 hingga 39), pasal 50 juga mengakui bahwa “(1) Masyarakat hukum
adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak
kepada Menteri. (2) Pengajuan hutan adat sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
(3) Tata cara verifikasi dan validasi tentang hutan hak diatur oleh peraturan Direktur Jenderal
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001,
2002, Pasal 18B (2) (UUD) memang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati
kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undangundang.." Ini dapat dibaca dengan 28I (3) dengan ketentuan bahwa "(3)
Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional harus dihormati dalam hubungannya dengan
perkembangan zaman dan peradaban."
Persyaratan hak-hak adat ini tampaknya dimasukkan ke dalam UU Kehutanan 41/1999, Pasal 5
(3) (2) (UU Kehutanan) yang mengatakan bahwa hak-hak ini diakui dan dihormati "sepanjang
menurut kenyataannya masih ada." Tidak ada yurisprudensi tentang apa maksud ketentuan ini
dalam praktiknya atau bagaimana penerapannya secara konsisten dengan kewajiban Negara di
bawah hukum internasional untuk mengakui hak-hak masyarakat adat yang sudah ada sebelum
pengakuan formal atas keberadaan mereka. UU Kehutanan selanjutnya mengikuti Undang-Undang
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Dasar. Pasal 5 undang-undang menyatakan bahwa "Hutan negara ... dapat berupa hutan adat" dan
bahwa "pemerintah menentukan status hutan ... dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya."
Hal ini berarti bahwa hak kepemilikan (hak atas pengakuan atas hutan Adat mereka) diakui, tetapi
dengan syarat - jika mereka diakui terlebih dahulu sebagai masyarakat Adat. Undang-undang
menyatakan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c.
diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.." Hak-hak tersebut didasarkan jika
masyarakat Adat diakui dan jika kemudian mereka tidak ada lagi, hak asasi manusia mereka atas
tanah mereka (dan hutan) berpindah kembali ke Negara.
Demikian, Pasal 33 (2) & (3) UUD juga memberikan kontrol atas hutan di negara (“(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara”, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. t”). Sebagaimana diadopsi,
Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa tanah yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan
Negara di bawah kedaulatan Negara dan karenanya atas kebijakan, keterbukaan untuk perizinan
Perhutanan Sosial, termasuk tanah adat. Bahkan, Wilayah Hutan Negara (saat ditunjuk)
menghalangi hak kepemilikan individu atau komunal. Jika tanah dibebani oleh suatu hak, maka
hutan tersebut menjadi Hutan Hak atau Hutan Adat.
Namun, sebagaimana disebutkan di atas, Putusan No.35 / PUU-X / 20 (16 Mei 2013) dari
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bagian dari UU Kehutanan ini adalah inkonstitusional
yang mengatakan bahwa Hutan Adat tidak dapat dianggap sebagai Hutan Negara. Pengadilan
menyatakan bahwa jika masyarakat Adat dapat menunjukkan klaim yang sah atas kawasan hutan,
hak atas wilayah ini akan dialihkan kepada mereka, tidak termasuk wilayah-wilayah yang
merupakan tanah negara, dan kemudian menjadikannya sebagai Hutan Adat. Putusan tersebut
memungkinkan pengakuan hak kolektif kolektif masyarakat adat atas hutan. Daerah-daerah ini
tetap berada di bawah kepemilikan masyarakat hukum adat dan tidak dapat dijual. UU Kehutanan
dianggap diamandemen oleh putusan MK ini, yang [secara otomatis] “mengikat secara hukum”.
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Pemerintah telah mulai mengadopsi KHP baru untuk menjelaskan keputusan Tahun 2013 ini.
Misalnya, dalam Peraturan Menteri LHK No. P.32 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 3/2016 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 1(6) berisi penjelasan mengenai hutan adat
dengan penghapusan “negara”, yang mendefinisikan hutan seperti “Hutan Adat” adalah hutan yang
berada dalam wilayah komunitas hukum adat. Peraturan ini digantikan oleh Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang
menetapkan prosedur bagi masyarakat untuk mengajukan pengakuan atas hutan Adat mereka.
Juga penting selama periode peninjauan untuk menjawab persoalan hak tenurial [peraturan]
sebagai berikut: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2015
tentang Penanganan Konflik Tenurial; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial beserta peraturan teknisnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2015, yang mendorong penggunaan kearifan lokal sebagai salah satu langkah untuk
menghindari konflik sosial. Konflik yang tercakup dalam aliran kerangka hukum ini mencakup
konflik yang berasal dari perselisihan sumber daya alam.
Demikian pula Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (terkait dengan pengakuan
yang diberikan kepada masyarakat Adat, koperasi, organisasi petani di bidang perkebunan dan
kehutanan) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015
tentang Hutan Adat (bukan sebagai bagian dari Hutan Negara tetapi milik Masyarakat Adat). Serta
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2015 tentang penanganan
konflik Tenurial Kawasan Hutan dengan hak atas kawasan hutan menggunakan instrumen RATA
(Rapid Land Tenure Assessment) dan AGATA (Analisis Gaya Sengketa) untuk diselesaikan melalui
6 skema kehutanan sosial: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan
(bisnis konservasi dan hutan), Hutan Adat, Hutan Rakyat.
Juga yang menjadi relevan, adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 88 Tahun
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang menegaskan
bahwa “Hutan Negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani dengan hak atas
tanah.” Hal ini bertentangan dengan apa yang Undang-Undang Hutan (Pasal 1 (7)) sebelumnya
berikan sebelum diamandemen [oleh putusan] Mahkamah Konstitusi, bahwa “hutan adat adalah
hutan negara yang terletak di wilayah komunitas berbasis adat.”
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Juga diadopsi pasca tahun 2013 adalah Peraturan Bersama 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 Tata Cara
Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan-peraturan ini
menyerukan pembentukan tim khusus di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendaftarkan
berbagai klaim dan penggunaan lahan dalam Wilayah Hutan Negara. Tim-tim ini dikenal dengan
akronim Indonesia mereka, Tim IP4T dan termasuk perwakilan dari BPN, kehutanan, lembaga
pemerintah terkait lainnya, perwakilan lokal komunitas hukum adat, dan LSM. Lihat juga,
Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
dalam Kawasan Tertentu.
Lihat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pedoman ini menempatkan tanggung jawab untuk
pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada pemerintah provinsi dan kabupaten
yang diminta untuk membentuk Komite Masyarakat Hukum Adat.
Lihat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84 / Menlhk-Setjen /
2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (PPTKH). Peraturan ini diberlakukan
untuk mendukung pemukiman penduduk, termasuk konflik di dalam kawasan hutan, melalui
satuan tugas bersama yang melibatkan ATR / BPN, KLHK, dan Kemendagri di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Lihat deskripsi lebih
rinci di atas.
Yang juga menjadi relevan, Undang-Undang 39/2014 tentang Perkebunan, Pasal 12 (1)
menyatakan bahwa, dalam hal tanah diperlukan untuk usaha perkebunan, perusahaan harus
melakukan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah adat untuk memperoleh persetujuan
tentang penyerahan tanah dan kompensasi'. Pasal 17 (1) menyatakan bahwa ‘Pejabat yang
berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha perkebunan di atas tanah masyarakat adat”. Pasal
55 (b) menyatakan bahwa “[Individu dilarang] mengerjakan, menggunakan, menempati dan / atau
menguasai tanah masyarakat atau tanah haak ulayat masyarakat hukum adat untuk tujuan
menjalankan bisnis perkebunan”. Pasal 103 menyatakan bahwa "Setiap pejabat yang
mengeluarkan izin perkebunan atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat [...] akan dipidana
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dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp5 miliar." Yang juga menjadi
relevan, Undang-Undang 39/2014 tentang Pengembangan Perkebunan, Pasal 12 (1) menyatakan
bahwa, dalam hal tanah diperlukan untuk usaha perkebunan, perusahaan harus melakukan
musyawarah dengan pemegang hak atas tanah adat untuk memperoleh persetujuan tentang
penyerahan tanah dan kompensasi'. Pasal 17 (1) menyatakan bahwa ‘Pejabat yang berwenang
dilarang mengeluarkan izin usaha perkebunan di atas tanah masyarakat adat”. Pasal 55 (b)
menyatakan bahwa “[Individu dilarang] mengerjakan, menggunakan, menempati dan / atau
menguasai tanah masyarakat atau tanah haak ulayat masyarakat hukum adat untuk tujuan
menjalankan bisnis perkebunan”. Pasal 103 menyatakan bahwa "Setiap pejabat yang
mengeluarkan izin perkebunan atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat [...] akan dipidana
dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp5 miliar.”

KHP menetapkan prosedur yang transparan
dan adil untuk mengatasi keadaan di mana hak
perlu dihilangkan atau dikurangi

Lihat juga bagian B.2.4 “Akses yang Memadai terhadap Keadilan” di atas, pembahasan
Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan.
Pasal 28H (4) UUD menyatakan bahwa “[e] setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan
hal milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
UU No. 39 Tahun 1999 - Mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 37 bahwa “(1)
Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan
mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi
kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun
untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
Pasal 68 UU Kehutanan mengatur kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan “akses” ke hutan
mereka dan “kepemilikan” sebagai konsekuensi dari penetapannya sebagai kawasan hutan, sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku. " Namun, Pasal 67 juga menyatakan bahwa “[c]
Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” dengan demikian mengakui peran peraturan daerah
(bukan peraturan nasional atau undang-undang) dalam menghapuskan sebuah komunitas.
UU No. 39/2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah
pemegang hak ulayat, termasuk hak atas tanah. Karena kompensasi harus diberikan sesuai dengan
Undang-Undang Indonesia No. 2/20 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Keberadaan komunitas-komunitas ini harus diakui secara hukum oleh negara.
Setiap hak atas kompensasi atas pelanggaran hak properti mengharuskan masyarakat diakui
sebagai komunitas adat berdasarkan peraturan setempat.
Peraturan Menteri No. 83 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 57 hanya mengatur penghapusan
hak pengelolaan dan akses yang diberikan kepada desa dan masyarakat lokal atas Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, dan Perkebunan Hutan Rakyat. Seperti yang tidak disebutkan,
anggapannya adalah bahwa di bawah inisiatif SF, setelah diakui, hak-hak komunitas adat tidak
dimaksudkan untuk dicabut / dihapus. Ketika "penghapusan hak atau izin" dihapus, tidak ada
"prosedur yang adil dan transparan" yang ditetapkan dalam peraturan itu sendiri. Keputusan
tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal pemegang HPHD, IUPHkm, dan IUPHHK-HTR melakukan
pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban mereka, mereka dapat dikenai sanksi administratif. "
(Pasal 53 (3)). Tidak diklarifikasi secara jelas apakah sanksi tersebut dapat mencakup pencabutan
kepemilikan atau hak pakai (yang, jika menyangkut komunitas Adat yang belum diakui, dapat
dianggap sebagai pencabutan), tetapi hal ini dapat mencakup kasus-kasus terkait perizinan yang
sederhana karena kadaluwarsa atau dengan sanksi dijatuhkan pada pemegang hak. Dalam semua
kasus, pemberi hak atau izin (pada dasarnya negara) harus terlebih dahulu mengevaluasi
keputusan. Tidak disebutkan cara atau berdasarkan kriteria apa evaluasi ini dilakukan.
Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan menetapkan keadaan di mana ketentuan spesifik tentang waktu ditentukan bahwa tanah
diduga dikontrol atau digunakan oleh suatu pihak (individu, institusi, lembaga sosial / keagamaan,
adat masyarakat) SETELAH tanah itu ditunjuk sebagai kawasan hutan (lihat Pasal 8-13).
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Safeguard C
Kriteria C.3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hak sesuai dengan Hukum Internasional
Sub-kriteria C.3.5: Pembagian Manfaat
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengakui dan melindungi pengaturan pembagian manfaat khusus untuk masyarakat adat dan
masyarakat lokal sesuai dengan hukum internasional?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP menetapkan mekanisme pembagian
Sejak 2015, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan Ekonomi Pemerataan untuk mengurangi
manfaat yang adil (khusus untuk masyarakat
ketimpangan. Reformasi agraria (Tanah Obyek Reforma Agraria, atau TORA) dan program
adat / masyarakat lokal) yang timbul dari
Perhutanan Sosial merupakan komponen integral dari kebijakan Ekonomi yang Adil yang
dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan lahan untuk anggota masyarakat lokal dan / atau
pemanfaatan sumber daya hutan dan
masyarakat adat.
pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait
hutan
Dalam Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial, paragraf pembukaan pertama menjelaskan
bahwa tujuannya adalah untuk "mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketidaksetaraan
dalam pengelolaan / pemanfaatan kawasan hutan, kegiatan kehutanan sosial ..."

SAFEGUARD D
Partisipasi penuh dan efektif dari pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal
Kriteria D.1.: Definisi dan Peraturan Partisipasi Penuh dan Efektif yang Bermakna
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP menjamin partisipasi publik yang efektif dalam pembuatan kebijakan terkait hutan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mengakui hak partisipasi publik dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengakui pentingnya partisipasi publik dalam
pengambilan keputusan (proses kebijakan
perencanaan tata ruang.
dan / atau proyek pembangunan)
Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial menyatakan pada Pasal 3 bahwa manajemen Hutan
Sosial adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip “keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif;
dan akuntabilitas”
“Pasal khusus dalam UU Kehutanan Dasar memastikan partisipasi yang cukup untuk masyarakat,
baik lokal maupun adat. Untuk mengutip beberapa: (i) pemerintah berkewajiban mendorong
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partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kehutanan dan untuk mencapai partisipasi ini dengan
bantuan forum pemangku kepentingan (dalam hal ini, Dewan Kehutanan Nasional di bentuk); (ii)
komunitas hukum adat, selama mereka ada dan diakui, memiliki hak untuk mengumpulkan hasil
hutan untuk kebutuhan sehari-hari, melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat (yang
tidak bertentangan dengan hukum nasional), dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka; (iii) masyarakat dapat menggunakan hasil hutan serta diberi informasi mengenai rencana
untuk alokasi, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; (iv) masyarakat memiliki hak untuk
kompensasi atas kehilangan akses ke hutan setelah penetapannya sebagai kawasan hutan, sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (v) masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi
dalam menjaga dan mencegah kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan, dan dapat mencari
bantuan dan bimbingan dari pihak ketiga. (Per Sektor Penilaian (Ringkasan): Pertanian, Sumber Daya
Alam, dan Pembangunan Pedesaan (Subsektor Kehutanan) - berdasarkan pada Pemerintah Indonesia,
Rencana Investasi Hutan untuk Indonesia, 2012. Jakarta (https://wwwcif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/fip_6_indonesia_0_0.pdf)
Untuk tingkat kebijakan, instrumen ini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan untuk
tingkat kegiatan terdapat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan.
Kedua instrumen ini berlaku di semua sektor, termasuk kehutanan, pertanian, dan pertambangan.
AMDAL dan Izin Lingkungan disediakan untuk Hukum Lingkungan serta Hukum sektoral lainnya
sebagai bagian dari persyaratan izin usaha. KLHS diperlukan berdasarkan UU Lingkungan 2009
sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan.
AMDAL adalah instrumen yang sudah matang (telah diperkenalkan pada Undang-Undang
Lingkungan 1982), sedangkan KLHS adalah instrumen yang lebih baru (UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Aspek partisipasi publik juga termasuk dalam
proses AMDAL. Ketentuan yang memungkinkan ada dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 yang dirujuk di atas.
Detail peraturan teknis pertama kali diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dampak
Lingkungan No. 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
dalam Proses Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan kemudian digantikan oleh
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan
Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan).
Di antara semua, KHP menentukan dan menjamin:
1. Hak publik untuk diberi informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di
aktivitas;
2. Publik (kelompok yang berpotensi terkena dampak dan lingkungan) harus menjadi bagian dari
proses pengambilan keputusan. Undang-undang memperkenalkan Komisi AMDAL (ad hoc,
berdasarkan kegiatan) untuk membantu otoritas pemerintah dalam membuat keputusan.
Masyarakat memiliki kursi di komisi dan semua masukan mereka harus dicatat.
3. Kewajiban perwakilan masyarakat untuk memelihara komunikasi dengan masyarakat yang
diwakilinya.
4. Proses yang jelas bagi otoritas publik untuk melakukan konsultasi. Detail waktu dan cara rencana
kegiatan harus dipublikasikan, dll.
5. Pengungkapan alasan pengambilan keputusan.
Hak untuk menolak proyek menjadi bagian dari kewenangan pejabat publik untuk mengeluarkan atau
tidak mengeluarkan izin. Pejabat ini kemudian mendelegasikannya kepada Komisi AMDAL, untuk
mewakili masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Menurut undang-undang, karena masyarakat
merupakan bagian dari tim pembuat keputusan, mereka dapat menggunakan hak itu untuk menolak
suatu kegiatan. AMDAL adalah instrumen untuk memutuskan apakah suatu lisensi dapat diberikan
atau tidak.
Seperti disebutkan di atas, KPH dan pemerintah daerah mengambil peran utama dalam
mengembangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek yang ditetapkan untuk
memasukkan informasi ekonomi, sosial dan lingkungan / ekologis. Informasi ini mungkin berasal dari
pengumpulan data lokal, tetapi KHP tidak memiliki instruksi tegas untuk UPH untuk melibatkan
masyarakat lokal dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan. (Sumber: Analisis Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dari Unit Pengelolaan Hutan di Sumatra, Indonesia (2018)).
Safeguard D
Kriteria D.2.: Menciptakan Lingkungan yang Mengaktifkan Partisipasi Efektif
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Sub-kriteria D.2.1.: Identifikasi Pemangku Kepentingan yang Relevan
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mengidentifikasi atau memerlukan identifikasi pemangku kepentingan yang relevan dalam proses
pengambilan keputusan?
Indikator
KHP mensyaratkan pemetaan pemangku
kepentingan yang relevan sebelum konsultasi

KHP mendefinisikan pemangku kepentingan
yang relevan yang harus berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan

KHP mensyaratkan keterlibatan / perwakilan
komunitas lokal dan / atau masyarakat adat
dalam proses pengambilan keputusan hutan
yang relevan

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Undang-Undang Kehutanan mensyaratkan bahwa “[a] perencanaan hutan harus dilakukan
dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mempertimbangkan kekhasan dan
aspirasi daerah”: (Pasal 11). Tidak ada pengakuan tersurat atas pelaksanaan pemetaan.
Dalam Strategi Nasional REDD + Indonesia berisi bagian 2.2.5.1. berjudul “Interaksi dan Strategi
untuk Partisipasi Pemangku Kepentingan” dan menyediakan satu strategi untuk memfasilitasi
partisipasi publik dalam REDD+ disebutkan bahwa “identifikasi dan pemetaan pemangku
kepentingan, termasuk pemahaman tentang siapa di antara mereka yang paling terpengaruh baik
secara positif maupun negatif.”
Pada tahun 2013, sebelum dikodifikasi pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan “Prinsip,
Kriteria dan Indikator untuk Sistem Penyediaan Informasi tentang Pelaksanaan Upaya
Safeguards REDD+ (SIS-REDD +) di Indonesia” dan memasukkan definisi “pemangku
kepentingan” sebagai “Siapa saja”, sekelompok orang atau entitas yang kemungkinan besar akan
terkena dampak kegiatan Unit REDD+. Contohnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada (misalnya
dalam kasus pemilik tanah hilir), orang, kelompok orang atau entitas yang berlokasi di lingkungan
Unit REDD +”.
UU No. 39 Tahun 1999 - Mengenai Hak Asasi Manusia mengatur di Bab VII “Partisipasi
Masyarakat” bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. " (Pasal 100).
Dalam hal partisipasi, Pasal 70 dari UU Kehutanan menyatakan bahwa “(1) Masyarakat turut
berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. (2) Pemerintah wajib mendorong peran
serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan
berhasil guna.”
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Strategi Nasional REDD + Indonesia itu secara khusus memberikan penghormatan terhadap
Padiatapa meskipun hingga Januari 2018 ketika Peraturan KLHK P.70 (2017) diumumkan secara
resmi (memberikan dasar SIS-REDD + dan prinsip-prinsip, kriteria dan indikator terkait, antara
lain, PADIATAPA), ini tidak secara tegas diatur dalam peraturan. Bagian 2.2.5.2 (1) tentang
PADIATAPA menjelaskan “Penerapan protokol ini melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat
yang relevan, komunitas lokal, dan anggota masyarakat lainnya yang terkena dampak oleh
implementasi program / proyek / kegiatan REDD +.” (Lihat juga Kriteria D.3.2 di bawah “KHP
mengakui hak atas Padiatapa dalam konsistensi dengan hukum internasional (jika berlaku)”
berbicara dengan kriteria dan indikator yang terkait dengan Padiatapa sebagai bagian dari SISREDD+. (Sebelum Peraturan No.70 tidak diumumkan secara resmi hingga 2017, ada rilis prinsip,
kriteria dan indikator pada 2013).
Safeguard D
Kriteria D.2.: Menciptakan Lingkungan yang Memungkinkan untuk Partisipasi yang Efektif
Sub-kriteria D.2.2. Memberikan Akses Informasi
Pertanyaan Diagnostik: sejauh mana KHP memerlukan dan mengatur penyediaan informasi yang relevan dan sesuai sebagai bagian dari proses
konsultasi?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP secara jelas mendefinisikan jenis-jenis
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, walaupun tidak ditulis secara spesifik dalam hal informasi apa
informasi yang harus disediakan selama
yang disediakan untuk proses konsultasi aktif, Peraturan Menteri LHK P.7 menjelaskan secara
konsultasi
gamblang di Pasal 8 dan 9 daftar informasi terperinci yang disediakan untuk publik segera (seperti
informasi tentang titik panas, kebakaran hutan aktual, dan informasi tentang bencana alam, seperti
aktivitas gunung berapi di kawasan hutan, banjir, tanah longsor” dll) serta informasi yang diberikan
“kapan saja” seperti “Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka
Panjang”, tutupan hutan, “perubahan tutupan hutan, kondisi sosial ekonomi hutan… pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan", serta "penggunaan kawasan hutan antara lain untuk
pertambangan dan pembangunan infrastruktur " dll.)
Strategi Nasional REDD + Indonesia, bagian 2.2.5.2, membahas FPIC dan menyatakan hal berikut:
“Konsultasi didasarkan pada informasi yang lengkap, seimbang, jujur, tidak bias, dan mudah
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dipahami tentang alternatif dan pilihan yang ada untuk publik dalam implementasi REDD + kegiatan,
bersama dengan konsekuensi dari setiap pilihan alternatif. Informasi ini dimaksudkan untuk
menciptakan kondisi yang memudahkan bagi pencapaian konsensus, dengan semua pihak memiliki
akses ke peluang yang ada.”

KHP memerlukan distribusi informasi secara
tepat waktu (sebelum konsultasi)

Juga, sebagaimana dicatat dalam menanggapi Kriteria D.3.2 di bawah ini, “KHP mengakui hak atas
PADIATAPA dalam konsistensi dengan hukum internasional (jika berlaku)” terkait kriteria dan
indikator yang terkait dengan PADIATAPA sebagai bagian dari SIS-REDD +), Peraturan Menteri
LHK. P.70 yang menyediakan untuk SIS-REDD+, dan PC&I yang terkait “Perhatikan bahwa karena
Prinsip 1 dari PC & I mensyaratkan penghormatan / kepatuhan terhadap hukum internasional,
elemen-elemen PADIATAPA mengenai pengungkapan informasi perlu diterapkan. Misalnya, lihat
Panduan UNREDD + tentang PADIATAPA. (PC&I dirilis pada 2013 dan diketahui semua sebelum
kodifikasi pada 2017).
(Lihat juga referensi di atas untuk proses SIA dan AMDAL. Dibahas pada D.2.1)
Lihat langsung di atas.

Safeguard D
Kriteria D.2.: Menciptakan Lingkungan yang Memungkinkan untuk Partisipasi yang Efektif
Sub-kriteria D.2.3: Mekanisme Partisipasi yang Tepat
Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP menentukan proses / mekanisme yang jelas dan bermakna untuk partisipasi publik dalam
pengambilan keputusan lingkungan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP menentukan proses yang jelas bagi
otoritas publik untuk melakukan konsultasi
(Lihat penjelasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)
(tanggung jawab institusional, pedoman
prosedural, kerangka waktu)
KHP menentukan proses untuk menangani
(Lihat penjelasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)
input yang diterima dari konsultasi
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KHP mengatur bagaimana otoritas publik
harus bereaksi jika konsultasi sangat negatif
(hak untuk menolak suatu kebijakan / proyek)
KHP mensyaratkan pengungkapan bagaimana
input publik tercermin dalam keputusan akhir

(Lihat penjelasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)

(Lihat penjelasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)
Selain itu, Pasal 7 (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara
khusus mewajibkan lembaga publik untuk membuat pertimbangan (penalaran) tertulis untuk
setiap kebijakan guna memenuhi akses publik atas informasi.

Safeguard D
Kriteria D.2.: Menciptakan Lingkungan yang Memungkinkan untuk Partisipasi yang Efektif
Sub-criteria D.2.4. Akses ke Pengadilan / Mekanisme Resolusi Konflik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan
Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP mensyaratkan dan mengatur akses terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan
lingkungan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP secara jelas mendefinisikan / membuat
Lihat tanggapan di B.2.4 "Akses yang Memadai ke Keadilan" (di atas).
mekanisme penyelesaian sengketa yang
Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84 / Menlhk-Setjen / 2015
relevan dengan pengambilan keputusan
tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (PPTKH). Peraturan ini diberlakukan
lingkungan (terkait dengan isu mekanisme
untuk mendukung pemukiman penduduk, termasuk konflik di dalam kawasan hutan, melalui satuan
penyelesaian sengketa yang tersedia untuk
tugas bersama yang melibatkan ATR / BPN, KLHK, dan Kemendagri di bawah koordinasi
pemangku kepentingan, lihat penjelasan di
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
B.2.4, Akses ke Pengadilan, “KHP menyediakan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22 Tahun 2017 tentang Tata Cara
mekanisme penyelesaian perselisihan untuk
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
menangani perselisihan di semua tingkatan
dan/atau Perusakan Hutan.
(uraikan hal tersebut)".
Lihat Peraturan Menteri LHK P.22 / MENLHK / SETJEN / SET.1 (Maret 2017) tentang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau
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KHP mensyaratkan keterbukaan atas informasi
tentang bagaimana input publik tercermin
dalam keputusan akhir

Perusakan Hutan yang mendefinisikan Pasal 5 berbagai pelanggaran yang dapat dibawa melalui
mekanisme pengaduan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Sebagian dari mereka dapat
melibatkan pengambilan keputusan lingkungan. (Lihat bagian B.2.4 di atas).
Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
secara khusus mewajibkan lembaga publik untuk membuat pertimbangan (penalaran) tertulis
untuk setiap kebijakan guna memenuhi akses publik atas informasi.

Safeguard D
Kriteria D.3. Partisipasi efektif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
Sub-kriteria D.3.1. Menciptakan Lingkungan Pendukung
Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi yang berarti dari masyarakat adat dan
komunitas lokal?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mencakup ketentuan khusus yang
Bahwa Strategi Nasional REDD + Indonesia secara tegas memberikan informasi gratis,
mensyaratkan keterlibatan / representasi
didahulukan dan diinformasikan. Bagian 2.2.5.2 (1) tentang PADIATAPA menjelaskan bahwa
masyarakat lokal dan / atau masyarakat adat
“Penerapan protokol ini melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan
dalam proses pengambilan keputusan yang
anggota masyarakat lainnya yang relevan dan terkena dampak oleh implementasi program /
relevan di bidang kehutanan
proyek / kegiatan REDD+. (Lihat juga Kriteria D.3.2 di bawah “KHP mengakui hak atas Padiatapa
dalam konsistensi dengan hukum internasional (jika berlaku)” terkait kriteria dan indikator yang
terkait dengan Padiatapa sebagai bagian dari SIS-REDD +).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 30 mengatur Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan “mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan
hutan adat, dan kemitraan lingkungan.” Hal ini termasuk merumuskan dan menerapkan
kebijakan, norma, standar, dan kriteria di “di bidang penyelenggaraan penanganan konflik
pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat
dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran
serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” (Pasal 31).
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Seperti disebutkan di atas, dari 2013 hingga 2015 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
merumuskan rencana pengelolaan hutan jangka panjang sepuluh tahunan dan jangka pendek
tahunan (P.6 / Menhut-2009). Direktorat Jenderal Perencanaan di Kementerian Kehutanan
ditugasi memberikan bimbingan teknis untuk perumusan rencana-rencana ini (No. P.5 / VIIWP3H / 2012). Rencana ini, sebagaimana diatur, akan memasukkan informasi ekonomi, sosial
dan lingkungan / ekologis. Sejak 2015 dan seterusnya, rencana pengelolaan hutan jangka panjang
harus dirumuskan oleh pemerintah provinsi dengan UPH yang ditugaskan (lihat No P.64 Menlhksetjen 2015). Partisipasi masyarakat lokal dalam desain, implementasi dan pengambilan
keputusan terkait dengan rencana pengelolaan ini tidak secara tegas diatur dalam undang-undang
yang dirujuk di atas.

KHP menentukan cara yang sesuai dengan
budaya masyarakat dalam pendistribusian
informasi yang relevan (non-teknis, dapat
diakses)

KHP mensyaratkan diikutsertakannya lembaga
struktural tradisional / komunitas dalam
proses pengambilan keputusan

(Lihat pembahasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)
Satuan Tugas Perhutanan Sosial (Satgas PS) dibentuk berdasarkan Peraturan Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK (No. P.14 (2016). Satuan tugas
ini adalah badan multi-pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi serta ditugaskan untuk
mensosialisasikan inisiatif Perhutanan Sosial di tingkat masyarakat, desa dan adat; memfasilitasi
aplikasi masyarakat dan desa untuk lima kategori manfaat Perhutanan Sosial; mengamati PIAPS
(Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial), kelembagaan pengembangan kapasitas, perluasan dan
pemasaran perusahaan-perusahaan Kehutanan Sosial, memfasilitasi konflik terkait kepemilikan
dan hutan Adat sesuai dengan undang-undang yang ada, dan mengikuti berbagai protokol
komunikasi dan pelaporan.
((Lihat pembahasan di atas, D.2.1 dan D.2.2)
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi
sektor kehutanan dengan memperluas kewenangan desa untuk mengelola aset dan sumber daya
alam, pendapatan, dan administrasi mereka sendiri. Secara khusus merealokasi porsi tertentu dari
anggaran negara ke administrasi desa, menyediakan semua desa di Indonesia dana diskresioner
tahunan untuk membuat perbaikan lokal yang mendukung pengentasan kemiskinan, kesehatan,
pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam Peraturan Menteri No.83 tentang Kehutanan Sosial,
lembaga pemerintah desa, kepala desa, dan lembaga masyarakat diakui memiliki wewenang untuk
membuat aplikasi untuk berbagai pengaturan yang diatur dalam inisiatif Kehutanan Sosial.
Keputusan No. 83 tentang Perhutanan Sosial menetapkan bahwa untuk mengajukan izin Hutan
Desa, permohonan harus diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa - yang diketahui sebagai
koperasi desa atau “badan milik desa setempat” lainnya. Aplikasi penjelasan tentang “peraturan
desa tentang pembentukan lembaga desa atau aturan adat atau peraturan tentang masyarakat adat
tentang pembentukan lembaga tradisional yang diketahui oleh kepala desa / lurah” dan bukti dari
“keputusan kepala desa tentang struktur organisasi desa lembaga, koperasi desa atau badan usaha
milik desa”. (Pasal 8). Agaknya, dalam proses ini ada penghormatan atas otoritas pengambilan
keputusan dari kepala desa dan lembaga-lembaga di tingkat desa. Tidak dijelaskan dalam peraturan
tersebut, apakah perlu diverifikasi sejauh mana lembaga desa memiliki kewenangan atas
masyarakat / desa untuk bernegosiasi dan membuat kontrak mengenai hak-hak kolektif
masyarakat. Masalah yang sama muncul dalam proses aplikasi untuk Hutan Kemasyarakatan dan
Hutan Tanaman Rakyat. Yang pertama membutuhkan aplikasi dari ketua kelompok masyarakat,
ketua kelompok tani hutan bersama, ketua koperasi. (Pasal 19). Dalam kasus Hutan Tanaman
Rakyat, permohonan dapat diajukan oleh berbagai kelompok tani hutan atau koperasi. (Pasal 30).
Sejauh desa atau masyarakat lokal yang mengajukan izin dan lisensi hutan ini memiliki struktur
pemerintahan tradisional atau struktur pemerintahan lainnya yang bertindak sesuai dengan hukum
adat sehubungan dengan hak-hak kolektif, undang-undang tidak jelas dalam istilah yang tersurat,
peran yang dapat dijalankan oleh struktur ini (dapatkah mereka mengatakan "ya" atau "tidak")
kepada kelompok petani, atau koperasi, atau lembaga desa, dll yang meminta hak komunal atas
tanah.
Indonesia juga telah meratifikasi, mengaksesi, atau mendukung sejumlah perjanjian dan instrumen
internasional yang mengharuskan Negara untuk mengakui struktur tata kelola masyarakat Adat dan
mekanisme pengambilan keputusan mereka (yaitu ICERD, UNDRIP).
Walaupun PADIATAPA diseutkan dalam Strategi Nasional REDD + Indonesia, tidak ada KHP yang
secara tegas menjelaskan mengenai instrumen ini sampai diterbitkannya Peraturan Menteri LHK
No. 70 (2017) (). Akibatnya, pengakuan yang tepat bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan
norma-norma, nilai-nilai dan adat istiadat dari masyarakat yang relevan dan sebagaimana

71

dinegosiasikan dengan lembaga-lembaga dan perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat sendiri secara
tegas absen dari peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku untuk proyek Kehutanan
Sosial atau Moratorium. Walaupun demikian, Strategi Nasional telah menjelaskan dalam subbab
2.2.5.2 (3). “Penerapan Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (PADIATAPA)”
bahwa “Konsultasi yang efektif dan sepenuhnya partisipatif melibatkan masyarakat adat dan
masyarakat lokal dalam setiap langkah dan proses yang memengaruhi mereka baik secara langsung
maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat adat dapat dilakukan melalui otoritas tradisional
mereka, atau melalui organisasi perwakilan yang dipilih berdasarkan sistem tradisional yang dianut
oleh komunitas adat yang diberikan”. (Penekanan ditambahkan). Peraturan perundang-undangan
Perhutanan Sosial tidak secara tegas mensyaratkan verifikasi bahwa mereka yang mengajukan izin,
lisensi dan perjanjian kemitraan adalah otoritas atau perwakilan yang dipilih berdasarkan sistem
tradisional oleh masyarakat itu sendiri.
KHP mengatur bantuan teknis atau keuangan
untuk memperkuat kapasitas komunitas lokal
dan masyarakat adat untuk berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan lingkungan.

UNDRIP, yang telah mendapat dukungan dari Indonesia dan digabungkan dengan referensi ke SES
UNDP, Pasal. 29 menyatakan “1. Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan
perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber
daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan
untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi." Juga, Pasal 39
menyatakan bahwa "Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses bantuan keuangan dan
teknis dari negara dan melalui kerja sama internasional, untuk menikmati hak-hak yang
terkandung dalam Deklarasi ini." Hak-hak tersebut termasuk yang dinyatakan dalam Pasal 10 (2),
11 (2), 15, 17, 18, 19, 28 (1), 29 (2), 30, 32, 36 dan 38 yang membahas hak-hak masyarakat adat
(termasuk klaim Desa dan masyarakat lokal, tetapi belum diakui sebagai masyarakat adat),
partisipasi, konsultasi dan persetujuan yang efektif.
Seperti yang telah diuraikan di atas dalam Subbab B.2.2 di atas, Peraturan Menteri LHK No. 83
tentang Perhutanan Sosial membentuk Pokja PPS khusus untuk memfasilitasi proses
permohonan masyarakat dan desa untuk perizinan dan banyak lagi. Misalnya, dalam Pasal 61 (1)
& (2), keputusan tersebut menyatakan, “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi
Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Kepentingan
Hutan Adat. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap
pengajuan aplikasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen bisnis,
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pembentukan koperasi, batas-batas area kerja, persiapan rencana pengelolaan hutan desa, rencana
kerja bisnis, dan rencana kerja tahunan, bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca
panen, pengembangan bisnis dan akses pasar”.
Safeguard D
Kriteria D.3. Partisipasi efektif Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal
Sub-kriteria D.3.2.: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
Pertanyaan Diagnostik: sejauh mana KHP mengakui dan mengatur hak atas PADIATAPA sesuai dengan hukum internasional yang relevan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mengakui hak atas PADIATAPA sesuai
Meskipun Indonesia telah mendukung UNDRIP yang menegaskan hak atas PADIATAPA serta
dengan hukum internasional (jika berlaku)
meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang juga menegaskan hak ini, sebelum Januari
2018, tidak ada hukum atau peraturan nasional yang menegaskan persetujuan atas dasar informasi
awal tanpa paksaan atau menetapkan prosedur untuk sama. (Juga, tidak ada dalam inisiatif
Perhutanan Sosial atau Moratorium yang mendasari KHP yang secara tegas disediakan untuk
Padiatapa).
Apa yang ada selama periode peninjauan merujuk secara tegas ke PADIATAPA, hanyalah Strategi
Nasional REDD + Indonesia. Dalam ayat 2.2.2.2 terkait dengan "Reformasi Penguasaan Tanah",
strateginya menyatakan bahwa "Kepastian penguasaan tanah" akan ditempuh melalui: ... "3.
Penyelarasan dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang terkait secara
langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menginternalisasi prinsip
dan menjalankan proses Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam
penetapan perizininan pemanfaatan sumber daya alam. " Lebih lanjut, dalam ayat 2.2.5.2. “Prinsip
dan pelaksanaan PADIATAPA”, strategi tersebut mengacu pada “Konsultasi” “Persetujuan” dan
“Konsultasi Padiatapa”. Analisa mendalam dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
tampaknya ada persatuan "konsultasi" dan "persetujuan". Padiatapa adalah hasil dari konsultasi
dengan itikad baik, tetapi hal tersebut tidak datang dengan persyaratan harus adanya perjanjian
terlebih dahulu (bahkan jika perjanjian tersebut mengatakan bahwa persetujuan diberikan atau
ditahan, atau dengan persyaratan). Hal ini tidak dinyatakan secara tegas dan sedikit
memprihatinkan jika dalam pelaksanaannya merujuk pada adanya pernyataan bahwa “Konsultasi
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bertujuan untuk mencapai konsensus yang bersifat luas atau kesepakatan spesifik dari masyarakat
adat dan masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak” sehingga adanya indikasi dukungan
masyarakat yang luas dapat diartikan sebagai persetujuan. Juga, subbab 2.2.5.2 menyatakan bahwa
“[partisipasi] masyarakat adat dapat dilakukan melalui otoritas tradisional mereka, atau melalui
represntasi yang dipilih berdasarkan sistem tradisional yang dipatuhi oleh suatu komunitas adat ”.
Hal ini bisa jadi berasal dari persoalan terjemahan, tetapi jika tidak, harus jelas bahwa
penghormatan kepada otoritas masyarakat ini bukan pilihan ("dapat"), tetapi lebih merupakan
persyaratan ("wajib") di bawah hukum internasional.
Peraturan Menteri LHK P.70 (12/2017) menggambarkan dan membentuk sistem pemantauan
SIS-REDD + untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Cancun Safeguards. Sebagaimana dijelaskan
dalam lampiran ini, bersama dengan SIS-REDD + terdapat definisi Prinsip, Kriteria, dan Indikator
(PC & Is) untuk memfasilitasi pemantauan. Sebagaimana terkait dengan PADIATAPA, peraturan ini
tercantum dalam Lampiran III-A, sebagai berikut: “Prinsip 3 mengatur Hak-Hak Masyarakat Adat
dan Komunitas Lokal: Kegiatan REDD + harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan
komunitas lokal melalui tindakan yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi mereka."
Kriteria 3.2 menyatakan “[a] diterapkan di tingkat lokasi, kegiatan persiapan REDD + harus
mencakup proses memperoleh PADIATAPA dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang
terkena dampak sebelum kegiatan REDD + dimulai.” Juga, Indikator 3.2.1 mensyaratkan “[a]
ketersediaan dokumentasi dari proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala
kegiatan, dan intensitas kegiatan untuk memperoleh Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terkena dampak kegiatan
REDD +.”
Peraturan Menteri LHKK P.70 sangat positif sepanjang dalam praktiknya PADIATAPA diartikan
sebagai jaminan bahwa persetujuan diberikan dengan cara yang konsisten dengan mekanisme
pengambilan keputusan masyarakat (yang dapat melalui keputusan mayoritas anggota
masyarakat, atau keputusan oleh pemimpin yang ditunjuk atau tetua kelompok terpilih dll).
Namun, jika hal ini diartikan, baik di bawah strategi dan di bawah SIS-REDD+, bahwa Padiatapa
dapat dipenuhi jika hanya ada konsultasi yang "Tanpa Paksaan, Didahulukan dan Diinformasikan",
cukup diartikan sebagai dokumentasikan atas apa yang tampak sebagai "dukungan masyarakat
luas" – maka, hal terebut tidak konsisten dengan hukum internasional dan dengan Prinsip 1 dari
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SIS-REDD + yang mensyaratkan kepatuhan dengan tugas dan kewajiban Indonesia berdasarkan
hukum internasional yang menjadi pihaknya. (Ini juga terkait dengan Cancun Safeguard A). (Perlu
diingat bahwa pada PC&IS yang dirilis tahun 2013, baru saja dimodifikasi tahun 2017).
Akan tetapi, UU 39/2014 tentang Perkebunan, Pasal 12 (1), menyatakan bahwa, dalam hal
tanah yang diperlukan untuk bisnis perkebunan, perusahaan harus melakukan musyawarah
dengan pemegang hak atas tanah adat untuk memperoleh kesepakatan tentang penyerahan tanah
dan imbalannya'.
Sementara Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial tidak menyebutkan
persetujuan masyarakat, harus digarisbawahi bahwa partisipasi dalam inisiatif PS adalah sukarela.
Izin dikeluarkan atas permintaan dari masyarakat dan desa masing-masing, termasuk koperasi
pertanian dan kelompok petani di dalam masyarakat dan desa tersebut. Tidak ada persyaratan
khusus bagi tokoh/tetua masyarakat ini untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil keputusan
dan bertindak atas dasar konsensus komunitas mereka.
KHP melarang relokasi masyarakat adat tanpa
PADIATAPA dan hanya setelah kompensasi
yang tepat dan adil, dengan opsi pengembalian
jika memungkinkan.

KUH Perdata Indonesia menyatakan dalam Pasal 1365 bahwa "setiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian kepada orang lainm mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal 1243 dari aturan
yang sama mencantumkan jenis kerusakan atau kompensasi yang harus dibayar oleh orang yang
bersalah, termasuk biaya, kerusakan, laba yang hilang, dan kompensasi berdasarkan apa yang adil
dan adil untuk menempatkan pihak yang tersinggung dalam posisi mereka. sebelum bahaya.
Pasal 68 UU Kehutanan memang mengatur kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan “akses”
ke hutan mereka dan “kepemilikan” sebagai konsekuensi dari penetapannya sebagai kawasan
hutan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.”
Tidak ada peraturan yang secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada relokasi tanpa
PADIATAPA dan kompensasi yang tepat dan adil, namun ada opsi pengembalian, sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan yang diklaim berdasarkan kontrol dan pemanfaatan oleh komunitas adat sebelum
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penetapan hutan terjadi, dikeluarkan dari batas wilayah hutan negara (oleh karena itu, mereka
tidak direlokasi). Namun, peraturan yang sama, akan memberikan pemukiman kembali jika
masyarakat tersebut (jika itu adalah komunitas adat) mengklaim menguasai dan menggunakan
tanah SETELAH penunjukan. (Pasal. 8 dan 9 melibatkan kawasan konservasi dan lindung).

KHP mengatur hak atas Padiatapa sesuai
dengan hukum internasional, khususnya
Konvensi ILO 169 (jika berlaku)

Dengan ratifikasi UNDRIP, ICCPR, ICERD dan perjanjian internasional lainnya, hal ini menjadi
tugas dan kewajiban Indonesia, tetapi jika tidak diartikulasikan dalam norma-norma domestiknya,
atau dimasukkan Undang-Undang (lihat di atas), Indonesia tidak menganggapnya mengikat /
berlaku.
Lihat komentar langsung di atas dalam pasal ini. Perlu diingat bahwa Indonesia belum meratifikasi
Konvensi ILO 169, meskipun telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional lainnya yang
telah mengakui hak atas Padiatapa di setiap haknya sebagaim ana ditegaskan serta menjadi tugas
dan kewajiban Negara-negara yang telah menjadi pihak dalam instrumen-instrumen tersebut.

SAFEGUARD E
Tindakan tersebut konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa tindakan yang dimaksud
dalam paragraf 70 keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberi insentif bagi
perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya
Kriteria E.1.: Tidak Ada Konversi Hutan Alam
Sub-kriteria E.1.1. Mendefinisikan Hutan Alam, Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem
Pertanyaan Diagnostik: Sejauh mana KHP mendefinisikan istilah hutan alam, keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem?
Indikator
KHP memberikan definisi yang jelas untuk
istilah hutan alam (atau hutan primer, yang
belum tersentuh)

KHP secara jelas membedakan antara hutan
tanaman dan hutan alam

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Pasal 1 UU Kehutanan mengakui tiga kategori hutan: Hutan Produksi (dibagi menjadi Hutan
Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas); Hutan Lindung; dan Hutan Konservasi. Undangundang ini selanjutnya mengklasifikasikan hutan menjadi hutan lahan kering primer dan hutan
lahan kering sekunder; Hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder; Hutan bakau primer dan hutan
bakau sekunder.
Sementara UU Kehutanan tidak secara khusus menyebutkan perkebunan, tetapi hukum dan
peraturan lain menyebutkannya. Misalnya, Peraturan Menteri LHK No. P.32 / MENLHK /
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KHP memberikan definisi yang jelas untuk
istilah keanekaragaman hayati sesuai dengan
hukum internasional yang relevan (terutama
CBD)

SETJEN / KUM.1 / 3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mengatur, dalam
Pasal. 1 (18-20), definisi untuk Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan
Tanaman Rehabilitasi, dimana disebutkan pula bahwa tujuan setiap perkebunan di hutan produksi
adalahn untuk “meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur”. Tujuan masing-masing hutan tersebut adalah: dalam kontek Hutan Tanaman, "untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri produk hutan"; dalam konteks Hutan Tanaman
Rakyat, "untuk memastikan pelestarian sumber daya hutan"; dan dalam konteks Hutan Tanaman
Rehabilitasi,“untuk mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan perannya sebagai sistem
penyangga”. Selain itu, Peraturan No. 83 Perhutanan Sosial Pasal 1 (4) juga mengatur
keberadaan “hutan tanaman masyarakat.”
Pada tahun 2013, sebelum diubah pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan "Prinsip, Kriteria
dan Indikator untuk Sistem Pemberian Informasi tentang Implementasi Upaya
Perlindungan REDD+ (SIS-REDD +) di Indonesia" dan memasukkan definisi "keanekaragaman
hayati" sebagai berikut: keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk,
antara lain, terestrial, laut dan ekosistem akuatik lainnya dan kompleks ekologi di mana mereka
menjadi bagiannya; ini termasuk keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem
(Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992, Pasal 2). " Definisi ini adalah mengulang
pernyataan dalam konvensi Keragaman Hayati.
Pada tahun 1993, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Strategi dan Rencana
Aksi Keanekaragaman Hayati untuk Indonesia (BAPI). Dokumen ini diterbitkan sebelum ratifikasi
Konvensi Keragaman Hayati pada tahun 1994. BAPI memprioritaskan tindakan konservasi in situ,
baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, serta konservasi ex situ. Pada tahun 2003,
dokumen kedua "Indonesia Biodeversity Strategy and Action Plan (IBSAP / Rencana Aksi
Keanakeragaman Hayati Indonesia)" dikembangkan dengan fokus untuk mencapai lima tujuan: 1)
untuk mendorong perubahan dalam sikap dan perilaku individu dan masyarakat Indonesia, serta
di lembaga yang ada dan instrumen hukum, untuk meningkatkan kepedulian tentang konservasi
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, untuk kesejahteraan masyarakat, selaras dengan hukum
nasional dan konvensi internasional; 2) untuk menerapkan input ilmiah dan teknologi, serta
kearifan lokal; 3) untuk menerapkan konservasi seimbang dan pemanfaatan berkelanjutan
keanekaragaman hayati; 4) memperkuat institusi dan penegakan hukum; dan 5) untuk
menyelesaikan konflik sumber daya alam.”
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KHP memberikan definisi yang jelas atas istilah
layanan ekosistem sesuai dengan hukum
internasional yang relevan

Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 1 (8)
juga menyatakan bahwa “Jasa lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan
bagi manusia dan keberlanjutan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya
alam, pengaturan alam dan lingkungan, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.”
Indonesia adalah penandatangan Konvensi Keragaman Hayati (CBD) yang mendefinisikan
keanekaragaman hayati sebagai keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber
termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut dan ekosistem perairan lainnya dan kompleks ekologi
di mana mereka menjadi bagian: Hal ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antara spesies
dan ekosistem."
Pada tahun 2013, sebelum dikodifikasi pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan "Prinsip,
Kriteria dan Indikator untuk Sistem Pemberian Informasi tentang Implementasi Upaya
Perlindungan REDD + (SIS-REDD +) di Indonesia" dan memasukkan definisi "layanan
ekosistem" sebagai "The manfaat yang didapat orang dari ekosistem. Ini termasuk: a. jasa
penyediaan seperti makanan, hasil hutan dan air; b. mengatur layanan seperti regulasi banjir,
kekeringan, degradasi lahan, kualitas udara, iklim dan penyakit; c. layanan pendukung seperti
pembentukan tanah dan siklus hara; d. dan layanan budaya dan nilai-nilai budaya seperti rekreasi,
spiritual, agama dan manfaat non-material lainnya."
Hal ini konsisten dengan definisi yang diberikan oleh Millennium Ecosystem Assessment yang
mendefinisikan "jasa ekosistem" sebagai "manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem". Selain
menyediakan layanan atau barang-barang seperti makanan, kayu dan bahan mentah lainnya,
tanaman, hewan, dan jamur, mikroorganisme juga menyediakan layanan pengaturan penting
seperti penyerbukan tanaman, pencegahan erosi tanah dan pemurnian air, dan beragam layanan
budaya, seperti rekreasi dan rasa tempat."
Safeguard E

Kriteria E.1.: Tidak Ada Konversi Hutan Alam
Sub-kriteria E.1.2. Melarang Konversi Hutan Alam
Pertanyaan Diagnostik: apakah KHP melarang konversi hutan alam?
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Indikator
KHP jelas melarang konversi hutan alam
menjadi penggunaan lahan lainnya, atau tipe
hutan lainnya (seperti perkebunan)

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Moratorium konsesi dan perizinan di hutan primer dan lahan gambut pada dasarnya melarang
konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan lainnya. Larangan tersebut mencakup larangan
saluran drainase yang menjadikan gambut kering, pembakaran lahan gambut, dan / atau kegiatan
lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut. Sejalan dengan itu, penegakan hukum terkait
pengelolaan lahan gambut terus diterapkan di lapangan. Karena itu, aturan yang sama mengatur
pengecualian yang masih memungkinkan untuk eksploitasi sumber daya di hutan alam primer dan
lahan gambut ini (namun tidak mencakup hutan alam sekunder).
Namun, demikian Pasal 1 UU Kehutanan, memasukkan kategori “Hutan Produksi” yang dibagi
menjadi “Hutan Produksi yang dapat dikonversi” dan “Hutan Produksi Terbatas”). Yang disebut
pertama adalah "segmen hutan produksi yang dapat dilepaskan untuk konversi (mis. Pembukaan)
untuk tujuan pertanian dan perkebunan." Oleh karena itu, undang-undang mengizinkan konversi
Hutan Produksi tertentu. Demikian pula, undang-undang tersebut mengatur IUPHHKHA - Izin
Usaha untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam yang memungkinkan penebangan
berkelanjutan di hutan alam Di Kalimantan Timur, dihitung bahwa total sisa hutan alam area di
dalam konsesi sekitar 4,1 juta hektar. Akibatnya, konversi di hutan alam masih terjadi.

Jika konversi tidak dilarang, KHP mengatur
kontrol konversi di hutan publik dan swasta,
melalui analisis dampak lingkungan dan
mitigasi.

Moratorium adalah satu tindakan mitigasi besar yang melarang sebagian besar perizinan dan
konsesi di hutan alam primer.
Perhutanan Sosial (Keputusan KLHK No. 83) mendukung Perkebunan Kayu Rakyat, misalnya,
tetapi semua upaya yang timbul dari Perhutanan Sosial harus berkelanjutan.

Safeguard E
Criteria E.2. Protection and Conservation of Natural Forests and Biodiversity
Sub-kriteria E.2.1. Mengidentifikasi Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati
Pertanyaan Diagnostik: apakah KHP mempromosikan atau memerlukan identifikasi / pemetaan hutan alam dan keanekaragaman hayati?
KHP memerlukan pemetaan hutan alam (mis.
Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran ini, Indonesia memetakan hutan dan keanekaragaman
Pengembangan dan pemutakhiran
hayati dengan berbagai cara, termasuk, antara lain: ada peta tutupan hutan, peta FREL, dan peta
inventarisasi hutan alam ini bisa menjadi
indikatif Moratorium, peta Indikatif Perhutanan Sosial, “Satu Peta” yang sedang dikembangkan,
bagian dari NFI yang lebih luas) dan
Peta Tutupan Lahan, Peta Lahan Kritis (Peta Lahan Kritis), peta untuk Identifikasi Tanah untuk
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keanekaragaman hayati (termasuk jasa
ekosistem)

Pembaruan Agraria (Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria, TORA), Peta Sumberdaya Hutan
Potensial (Peta Potensi Hutan), Seperti dijelaskan oleh Pemerintah dalam “Hutan Negara Indonesia
(2018)“ Dengan kemajuan teknologi penginderaan jauh, sejak 2011, pemantauan sumber daya
hutan telah dilakukan setiap tahun, dengan proses yang melibatkan persiapan peta tutupan lahan
yang berasal dari interpretasi gambar satelit resolusi menengah ”(hlm. 23).
Safeguard E
Kriteria E.2. Perlindungan dan Konservasi Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati
Sub-kriteria E.2.2: Tindakan untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Hutan Alam

Pertanyaan Diagnostik: Apakah KHP mengatur perlindungan keanekaragaman hayati dan hutan alam?
Indikator
KHP berisi ketentuan untuk melindungi
kawasan hutan alam

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal. 13, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem bertugas melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan di bidang
pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, termasuk perlindungan hutan di
Indonesia. Dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bertugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber
daya alam dan ekosistemnya, termasuk perlindungan taman hutan di Indonesia. Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Berkelanjutan melakukan fungsi-fungsi yang meliputi (i)
perumusan kebijakan di bidang pengorganisasian pengembangan usaha hutan alam, (ii) kebijakan
pelaksanaan di bidang penyediaan panduan untuk pengelolaan kesatuan usaha hutan alam, (iii)
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan panduan untuk
pengelolaan hutan alam kesatuan, (iv) penerapan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan
urusan pengelolaan usaha hutan alam, dan (v) melakukan evaluasi dan pelaporan unit untuk
mengelola hutan alam.
Moratorium secara khusus dirancang untuk menghentikan pemberian izin baru untuk eksploitasi
sumber daya di hutan alam primer dan lahan gambut. Namun demikian, instruksi tersebut
mengandung sejumlah pengecualian, yakni dengan dengan terus mengizinkan pemanfaatan dan
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penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang ditunjuk untuk “1. Izin prinsip dari
Menteri Kehutanan dikeluarkan sebelum Inpres No. 10/2011; 2. Pembangunan nasional yang
vital: • Panas bumi, minyak, dan gas, listrik • Tanah untuk program kedaulatan pangan termasuk
beras, tebu, jagung, sagu, dan kedelai; 3. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan / atau kawasan
hutan yang berlaku; dan 4. Restorasi ekosistem. Hukum belum meluas ke kawasan hutan alam
sekunder. " (Data dan Informasi, Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia, KLHK (2018).
Dalam kasus inisiatif Perhutanan Sosial, seperti disebutkan di atas, ada batasan untuk
perlindungannya. Sebagai contoh, bahkan di dalam area yang dicakup oleh lisensi, Keputusan No.
83 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa “dalam kasus area Hutan Sosial atau dalam
Hutan Sosial yang diusulkan telah ada perkebunan kelapa sawit sejak peraturan ini diberlakukan,
ini diperbolehkan. selama 12 (dua belas) tahun sejak penanaman dan di antara pohon kelapa
sawit, minimum 100 (seratus) pohon per hektar ditanami." (Lihat. Pasal 65 (h).

KHP berisi ketentuan untuk perlindungan
keanekaragaman hayati (strategi BD,
penciptaan kawasan lindung, dll.)

Kawasan hutan alam yang substansial yang dilindungi oleh ketentuan Moratorium juga berada di
bawah perlindungan hukum oleh peraturan lain, seperti Kawasan Konservasi sebagaimana
ditetapkan dalam UU No 41/1999.
UU Kehutanan, Pasal 1 (9) mengatur “Hutan konservasi” sebagai “kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya.” Kawasan hutan konservasi selanjutnya dikategorikan ke dalam Kawasan Suaka
Alam (KSA9) (yang fungsi utamanya melestarikan tumbuhan dan hewan keanekaragaman hayati
serta ekosistem); dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA10) (wilayah terestrial atau laut tertentu
yang fungsi utamanya adalah melestarikan keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan, serta
menyediakan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan); KSA
terdiri dari Cagar Alam 11 (CA) (memiliki serangkaian karakteristik tanaman, hewan, dan
ekosistem, yang harus dilindungi dan dibiarkan berkembang secara alami); dan Suaka Margasatwa
12 (SM) (kawasan suaka yang bernilai tinggi untuk keanekaragaman spesies dan / atau spesies
hewan unik, di mana pengelolaan habitat dapat dilakukan, untuk memastikan kelanjutan dan
keberadaannya). Sementara itu, KPA terdiri dari Taman Nasional 13 (TTN), Taman Wisata Alam 14
(TWA), dan Taman Hutan Raya 15 (Tahura). KSA / KPA dapat berupa darat atau laut.
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Lihat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 20 / Menhut-II / 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon
Hutan, Pasal 3 (2) (d) “Kegiatan karbon hutan dapat dalam bentuk penyimpanan dan / atau
penyerapan karbon, yang terdiri dari: ... d. Perlindungan keanekaragaman hayati ... "
Pasal 61 (4) Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial secara khusus mengatur bahwa
“pemerintah memfasilitasi program / kegiatan rehabilitasi hutan / lahan, konservasi tanah dan air,
konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi
pengelolaan hutan lestari dan / atau sertifikasi legalitas kayu."
KHP berisi ketentuan untuk perlindungan
spesies yang terancam punah

Telah ada undang-undang dan peraturan tentang perlindungan hutan, spesies yang terancam dan
hampir punah di tingkat nasional dan provinsi. Indonesia telah menetapkan target untuk
meningkatkan populasi 25 spesies langka yang terdaftar di International Union for Conservation of
Nature (IUCN) Daftar Merah Spesies Terancam oleh setidaknya 10 persen dari tingkat populasi garis
dasar yang dicatat pada 2013. KLHK telah menindaklanjuti ini dengan peta jalan untuk pencapaian
target-target ini, lihat Keputusan Dirjen KSDAE No. 180 / IV-KKH / 2015 tentang Penetapan 25
Spesies Satwa Terancam Punah Prioritas untuk Ditingkatkan Populasi Sebesar 10 persen
pada Tahun 2015-2019.
Tentu saja, sebagai penandatangan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia lebih lanjut
berkomitmen untuk konservasi sumber daya genetik dengan melestarikan ekosistem yang sensitif,
memulihkan ekosistem yang terdegradasi, dan mengadopsi undang-undang yang akan melindungi
tanaman dan spesies hewan yang dianggap terancam punah.

KHP menetapkan hukuman yang jelas untuk
ketidakpatuhan terhadap tindakan di atas

Undang-undang Kehutanan mencantumkan serangkaian kegiatan terlarang di kawasan hutan
(misal penanaman dan pendudukan ilegal, perambahan, penebangan pohon dengan radius atau
jarak tertentu, menghilangkan spesies tanaman dan satwa liar tanpa persetujuan sebelumnya,
memiliki produk hutan tanpa dokumen resmi) (Pasal 50); memberi wewenang kepada polisi
hutan khusus untuk berpatroli di hutan, menyiapkan laporan, menginvestigasi, menahan
tersangka, dll. (Pasal 51). Sanksi denda dan hukuman penjara untuk tindak pidana yang
tercantum dalam Pasal 78.
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan. Undang-undang ini memperkuat penegakan hukum dengan memberikan kepastian hukum
tambahan dan mengatur sanksi hukum bagi mereka yang terlibat dalam perusakan hutan. UU ini
menjelaskan dengan rinci kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarangbaik bagi individu kelompok
terorganisir yang melakukan kegiatan penebangan [liar], bagi perusahaan yang terlibat dalam
perdagangan kayu illegal, dan bagi pejabat yang terlibat dalam pemalsuan izin.
KHP mempromosikan pengelolaan lingkungan
yang baik dan pemanfaatan hutan negara/hak
secara berkelanjutan (persiapan rencana
pengelolaan, pedoman, proses)

Untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan, ada Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah
daerah untuk mengembangkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di tingkat daerah yang akan
ditetapkan.
Dari 2013 hingga 2015 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merumuskan rencana pengelolaan
hutan jangka panjang untuk sepuluh tahun dan rencana jangka pendek untuk masing-masing
tahunnya (P.6 / Menhut-2009). Bagian Perencanaan di Kementerian Kehutanan ditugasi
memberikan bimbingan teknis untuk perumusan rencana-rencana ini (No. P.5 / VII-WP3H /
2012). Rencana-rencana ini, sebagaimana ditetapkan, akan memuat informasi ekonomi, sosial dan
lingkungan / ekologis. Sejak 2015 dan seterusnya, rencana pengelolaan hutan jangka panjang
harus dirumuskan oleh pemerintah provinsi dengan UPH yang ditugaskan (lihat No P.64 Menlhksetjen 2015).
KPH adalah prioritas nasional dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) KLHK.
Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Pasal 59 Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial mensyaratkan Desa dan Komunitas
diberikan izin di bawah inisiatif PS untuk "menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana
Kerja Bisnis, dan Rencana Kerja Tahunan, dan menyerahkan laporan implementasi kepada
pemberi hak atau izin."
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KHP mengatur praktik produksi / manajemen
sumber daya berkelanjutan untuk masingmasing industri yang diterapkan, termasuk
sistem sertifikasi yang kredibel jika KHP yang
tepat mengatur praktik berkelanjutan yang
didukung untuk produsen skala kecil

Undang-undang Kehutanan mengatur sejumlah izin yang memungkinkan pemfaatan hukum
secara berkelanjutan. Pasal 26 sampai 29 undang-undang membahas pemberian izin usaha untuk
pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu dari hutan
lindung bagi individu, koperasi, perusahaan swasta Indonesia, dan perusahaan milik negara atau
pemerintah daerah. Bermacam-macam pelaku yang sama juga dapat menerima izin usaha untuk
hutan produksi untuk pemanfaatan kawasannya, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu
dan non-kayu, dan pengumpulan hasil hutan kayu dan non-kayu.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah besar untuk meminimalkan praktik produksi
hutan yang tidak berkelanjutan atau ilegal. Indonesia memiliki sistem nasional wajib untuk
sertifikasi kelestarian hutan yang dikenal sebagai PHPL. Pemerintah juga memiliki sistem lacak
balak nasional yang menjamin legalitas kayu (SVLK) yang pada gilirannya memungkinkan
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menyelesaikan perjanjian perdagangan
kayu legal dengan UE. Detail mengenai SVLK dapat dilihat di sistem online SIPUHH. Sebagai
contoh, lihat Peraturan Menteri No. P.30 / Menlhk / Setjen / Phpl.3 / 3/2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu - suatu rezim
untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, yang selanjutnya disingkat SVLK menguraikan kebijakan
yang mengamanatkan semua pemegang konsesi hutan untuk memperoleh sertifikasi pengelolaan
hutan lestari, untuk memastikan mereka menerapkan praktik pengelolaan berkelanjutan.
Lihat juga Peraturan Menteri Nomor P.46 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang Pedoman Post
Audit untuk Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan
Kayu, yang memberikan kerangka kerja dimana para pemegang IUPHHK dan / atau IPK dapat
diaudit, dilaporkan, dan memberikan sanksi jika pelanggaran kondisi dan persyaratan lisensi.

Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,
Bagian IV mengatur, antara lain, untuk "Sistem Label Ramah Lingkungan".
Contoh lain, Peraturan KLHK P.40 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi
Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Pelindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola ekosistem
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KHP memerlukan hutan pengelolaan
pemantauan dan evaluasi (M&E implementasi
rencana pengelolaan)

gambut. Untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berlokasi di ekosistem gambut yang tidak
berkinerja baik, lisensi dapat dicabut, atau penyesuaian dapat dilakukan untuk melindungi fungsi
ekosistem lahan gambut (FLEG).
Untuk membantu dalam pemantauan dan pengelolaan kawasan hutan, peraturan terkait pemetaan
tematik kehutanan meliputi:
• Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Lingkungan
Tata Kelola No. P.6 / PKTL / SETDIT / KUM.1 / 11/2017 tentang Petunjuk Teknis
Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan
P.3 / PKTL / IPSDH / PLA.1 / 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer
dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) •
Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan No. P.1 / VII-IPSDH / 2015, tentang
Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan.

Safeguard E
Kriteria E.2. Perlindungan dan Konservasi Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati
Sub-kriteria E.2.3: Mendukung Penelitian Konservasi dan Peningkatan Kesadaran
Pertanyaan Diagnostik: apakah KHP mendukung / mempromosikan penelitian konservasi dan peningkatan kesadaran atas perlindungan hutan
dan keanekaragaman hayati?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mempromosikan penelitian konservasi
Peraturan Menteri ESDM 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD +, Pasal 4 (c) (3)
untuk konservasi keanekaragaman hayati
mengatur penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan REDD +.
berbasis sains
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan
kajian lingkungan hidup strategis.
Sebagai penandatangan Konvensi Keragaman Hayati, Indonesia diharuskan untuk
"mempromosikan dan bekerja sama dalam penggunaan kemajuan ilmiah dalam penelitian
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KHP mempromosikan implementasi program
yang bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan publik tentang nilai
keanekaragaman hayati

keanekaragaman hayati untuk mengembangkan metode untuk konservasi dan penggunaan sumber
daya hayati yang berkelanjutan." (Pasal 12 (c).
Lihat Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (2015-2020)

Safeguard E
Kriteria E.2. Perlindungan dan Konservasi Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati
Sub-kriteria E.2.4: Integrasi Keanekaragaman Hayati dalam Kebijakan Lintas Sektoral
Pertanyaan Diagnostik: Apakah KHP mensyaratkan / mempromosikan integrasi pertimbangan keanekaragaman hayati dalam kebijakan lintas
sektor?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mensyaratkan pertimbangan dan
(analisis lebih lanjut diperlukan)
pengukuran dampak yang mungkin timbul dari
kebijakan pemanfaatan hutan dan lahan
terhadap keanekaragaman hayati
KHP memberikan panduan yang jelas tentang
Moratorium memang berisi panduan yang jelas tentang cara merevisi Peta Moratorium sehingga
cara menilai/menganalisis hubungan antara
mengindikasikan mekanisme analisis khusus manfaat dan dampak, khususnya jika revisi tersebut
manfaat dan dampak pembangunan (mata
dapat berarti mengeluarkan tanah dari Moratorium guna pemberian izin dan konsesi. Moratorium
pencaharian, infrastruktur, produksi pangan)
mengatur kemungkinan pengalokasian wilayah untuk mengembangkan tanaman/komoditas
terhadap keanekaragaman hayati (termasuk
strategis untuk mengatasi keamanan "pangan nasional", namun tidak memberikan kriteria cara
modifikasi / pembatalan kebijakan jika potensi memilih jenis tanaman tersebut (hanya daftar indikatif: "beras, tebu, sagu jagung, kedelai, dan
dampaknya terlalu tinggi)
singkong".) (Pasal 2).
Safeguard E
Kriteria E.2. Perlindungan dan Konservasi Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati
Sub-kriteria E.2.5: Peningkatan Manfaat Lainnya (non-karbon)

86

Pertanyaan Diagnostik: apakah KHP mempromosikan peningkatan multi-manfaat?
Indikator
KHP berupaya menjaga dan meningkatkan
kontribusi ekologis, biologis, iklim, sosial
budaya, dan ekonomi dari sumber daya hutan

KHP mengatur akses terhadap, dan pembagian
manfaat yang adil dan merata yang berasal dari
sumber daya hayati hutan (hasil hutan nonkayu)
KHP mempromosikan pengembangan mata
pencaharian alternatif di hutan (ekowisata,
wanatani)

Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk tahun 2003-2020 dapat dibagi menjadi
lima tema utama, yaitu: (1) pengembangan kapasitas masyarakat dan individu untuk mengelola
keanekaragaman hayati; (2) pengembangan sumber daya, teknologi, dan kearifan lokal; (3)
meningkatkan konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati; (4) meningkatkan kapasitas
institusi dan instrumen kebijakan; dan (5) meningkatkan kapasitas untuk menyelesaikan konflik.
(Bagian 3.2.6).
Inisiatif Perhutanan Sosial, berdasarkan undang-undang, bermaksud untuk perkebunan kayu
masyarakat di hutan produksi, dan juga mendorong produk hutan non-kayu melalui akses lain dan
hak guna untuk masyarakat, desa, dan masyarakat adat yang mengizinkan kegiatan produk hutan
non-kayu.
Inisiatif PS secara khusus ditujukan untuk mempromosikan mata pencaharian alternatif dari
praktik pengelolaan hutan yang merusak. Peraturan No. 83 tentang Pasal 43 (1) menyatakan
bahwa “wilayah kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dan masyarakat
setempat ditentukan dengan ketentuan berikut… b. areal yang memiliki potensi dan menjadi
sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat ... d. di zona pemanfaatan, zona tradisional
dan zona rehabilitasi di taman nasional atau blok pemanfaatan di taman wisata alam dan taman
hutan raya. " Ada banyak contoh dalam program komunitas yang didukung dalam inisiatif
pariwisata, pertumbuhan produk pertanian berkelanjutan, dan komersialisasi produk non-kayu.

SAFEGUARD F & G
Tindakan untuk mengatasi risiko balik (risk of reversal) dan mengurangi perpindahan emisi (displacement)
Kriteria F&G.1: Monitoring dan Analisis
Pertanyaan Diagnostik: sampai sejauh mana KHP mensyaratkan pemantauan dan pengukuran yang reguler untuk risiko terkait hutan permanen?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mensyaratkan dibuatnya rencana
Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30 / Menhut/II / 2014 tentang Inventarisasi
pemanfaatan ruang yang rinci dan
Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
inventarisasi hutan (tutupan hutan, perubahan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687)
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tutupan hutan), pemantauan pemanfaatan
lahan dan perubahan penggunaan lahan
(termasuk sistem pemantauan)

Surat Keputusan Nomor P.28 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2/2016 tentang Jaringan Informasi
Geospasial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tujuan “memfasilitasi
penyebaran informasi geospasial, perlu mengoptimalkan informasi jaringan geospasial dengan
melibatkan semua unit kerja yang mengelola informasi geospasial” dan menurut Pasal. 3
"Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG, adalah DG yang telah diproses sehingga dapat
digunakan sebagai alat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan / atau
implementasi kegiatan yang terkait dengan ruang bumi."
Peraturan Menteri No. 18/2015 memberikan kewenangan untuk pemantauan sumber daya hutan
kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan (Ditjen PKTL),
sedangkan otoritas untuk MRV berada dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
(Ditjen PPI). Kedua lembaga itu saling independen tetapi perlu berbagi dan mengintegrasikan
tugas-tugas MRV. Juga, sebuah unit bernama Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan (IPSDH, dalam bahasa Indonesia) didirikan di bawah Ditjen PKTL KLHK untuk
mengelola NFMS. IPSDH memiliki empat sub-unit untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang
berbeda, yaitu: (a) inventarisasi hutan, (b) pemantauan hutan, (c) pemetaan hutan, dan (d)
jaringan data spasial.

KHP mensyaratkan pemantauan seluruh rantai
pasokan produk hutan
KHP memberi mandat, sumber daya, dan
keahlian penegak hukum yang memadai untuk
melakukan pemantauan rutin

Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Kehutanan Sosial menetapkan bahwa izin Perkebunan
Hutan Desa, Komunitas, dan Masyarakat berlaku untuk periode 35 tahun tetapi selama periode ini
mereka dievaluasi setiap lima tahun (Pasal 53 (1) & (3)). Jika pemegang lisensi ini melanggar atau
gagal memenuhi kewajibannya, mereka akan dikenai sanksi. Keputusan tersebut tidak secara
spesifik mengatakan apa kewajiban ini tetapi berdasarkan pada tujuan, asumsinya adalah bahwa
evaluasi ini akan melihat dampak.
Ini berada di bawah komitmen SVLK dan FLEGT. Juga akan ada pemantauan sukarela VC bagi
mereka yang mengejar FSC dan LEI (Indonesia Ecosystem Labeling) yang merupakan skema
sertifikasi sukarela.]
Lihat bagian B.1.3 "Pertanyaan Diagnostik 2: Sejauh mana KHP secara memadai mengatasi
korupsi di sektor kehutanan?" terkait dengan korupsi dan hukuman untuk kejahatan
lingkungan.
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KHP mensyaratkan pemantauan dan pelaporan
berkala tentang dampak sosial dan lingkungan
dari program hutan

Telah dijelaskan sebelumnya.
Lihat juga Peraturan Menteri LHK No P.72 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya
Pengendalian Perubahan Iklim fokus pada pengurangan gas rumah kaca. Dengan demikian, MRV
dilakukan sesuai baseline yang disepakati untuk emisi. Ini bukan peraturan yang mengatur MRV
tentang dampak sosial.

Safeguard F & G
Kriteria F&G.2: Tindakan untuk Mengatasi Pembalikan dan Pemindahan
Pertanyaan Diagnostik: sejauh mana KHP bertujuan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan?
Indikator
Penjelasan (identifikasi pasal / ketentuan)
KHP mempromosikan pemanfaatan
Pasal 1 Peraturan No. 83 tentang Perhutanan Sosial secara tegas menyatakan bahwa “sistem
berkelanjutan dan konservasi hutan dan
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan
sumber daya terkait lainnya
adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. ” Dalam pasal yang sama pemanfaatan hutan
digambarkan sebagai “kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan
kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan
pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk
pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman
hayati, jasa penyerapan/ penyimpanan karbon " Dalam Pasal 3 itu menjelaskan: “Pengelolaan
Hutan Sosial dengan memperhatikan prinsip-prinsip: Keberlanjutan ...” Pasal 61 (4) secara khusus
menetapkan bahwa “pemerintah memfasilitasi program / kegiatan rehabilitasi hutan / lahan,
konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis
konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan / atau sertifikasi legalitas kayu.”
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KHP mensyaratkan agar dampak negatif
(langsung dan tidak langsung) terhadap
sumber daya alam, keanekaragaman hayati,
jasa ekosistem diidentifikasi, dinilai, dimitigasi,
dan dikelola.

Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85 / MenhutII / 2014 tentang Tata Cara
Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446).
Lihat ketentuan di atas terkait dengan analisis lingkungan.
Demikian pula UU No 32 tahun 2009 dan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan UU No 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak
lingkungan dan sosial dimasukkan ke dalam prosedur perizinan sumber daya alam.
Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut mensyaratkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KHP menerapkan penegakan hukum yang
efektif untuk memerangi dan memberantas
praktik kehutanan ilegal

Prosedur SES dan SESP UNDP yang berlaku untuk proyek-proyek REDD + yang dilaksanakan di
Indonesia, UNDP sebagai entitas yang terakreditasi, [berkewajiban] memastikan uji tuntas,
mitigasi, dan manajemen tersebut.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan. Undang-undang ini memperkuat penegakan hukum dengan memberikan kepastian hukum
tambahan dan menetapkan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perusakan hutan. Ini jelas
mendefinisikan kegiatan yang dilarang, pada bagian dari individu dan kelompok terorganisir yang
membentuk kegiatan penebangan, serta organisasi yang terlibat dalam perdagangan kayu ilegal
dan pejabat yang terlibat dalam pemalsuan izin.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 / MenhutII / 2008 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) (yang mengatur prosedur untuk menjatuhkan
sanksi administratif kepada pemegang izin di bidang pemanfaatan hutan produksi, administrasi
hasil hutan kayu, dan kewajiban pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak));
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 33-34 mengatur bahwa Direktorat Jenderal Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Penegakan Hukum Kehutanan yang " mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran
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hukum lingkungan hidup dan kehutanan. " dan secara khusus merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan dan standar, prosedur dan kriteria “di bidang penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum
administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan”, melakukan evaluasi dan pelaporan
tentang implementasi kebijakan dan standar, dan bertanggung jawab atas administrasi Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menandatangani Kesepakatan Kemitraan
Sukarela dengan UE sebagai bagian dari upayanya pada Tata Kelola dan Perdagangan Penegakan
Hukum Hutan Uni Eropa pada tahun 2014.
Karena hanya sebuah Instruksi, Moratorium tidak memiliki kekuatan hukum sehingga secara
hukum tidak memiliki konsekuensi jika dilanggar dan kementerian yang tidak disebutkan namanya
(seperti Kementerian Sumber Daya Mineral) tidak perlu diberi insentif untuk mengikuti
moratorium. (Moratorium sebelumnya -Instruksi 10/2011, 6/2013, dan 8/2015) juga tidak
menyebutkan Kementerian Pertanian). Tidak ada entitas yang secara spesifik disebut sebagai yang
bertanggung jawab atas penegakan hukum, tetapi ada harapan dari kementerian dan pejabat
pemerintah yang masuk di dalam Inpres sesuai dengan kompetensinya.

KHP berusaha mendeteksi dan mengurangi
kebakaran hutan dan kerusakan lainnya

REDD + adalah komponen kunci dari Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi GRK
(RAN GRK), dengan enam strategi yang relevan, termasuk peningkatan perlindungan hutan dari
kebakaran dan penebangan liar, dan meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Instruksi Presiden 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan demikian pula KLHK mengamanatkan semua tingkat pemerintah untuk mengembangkan
sistem manajemen kebakaran lahan dan hutan di yurisdiksi mereka dan menerapkan sanksi bagi
pelaku bisnis yang tidak menerapkan manajemen kebakaran di dalam area di bawah yurisdiksi
mereka.
Lihat juga Peraturan KLHK 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang
diberlakukan untuk mengubah pengelolaan hutan dan kebakaran lahan dari fokus pada
'penindakan' menjadi 'pencegahan', melalui peningkatan tata kelola penggunaan lahan, penegakan
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hukum dan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Keputusan tersebut membahas peran dan
tanggung jawab entitas yang berbeda dari tingkat nasional hingga masyarakat dan desa dan
termasuk pemegang izin, termasuk, misalnya: Satuan Tugas Nasional Penanganan Kebakaran
Hutan dan Lahan, Tim Inti Pengendalian Kebakaran Hutan, Komunitas Peduli Kebakaran, Tim
Pendukung Penanganan Kebakaran Hutan, dan tim Fasilitasi Desa bekerja bersama dari lokal ke
nasional untuk mencegah kebakaran.
Peraturan Menteri Pertanian No. 5/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan
Perkebunan Tanpa Bakar merinci kebijakan yang mengamanatkan semua pemegang konsesi
perkebunan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menggunakan api untuk pembukaan
lahan dan pengelolaan lahan.
Salah satu maksud dari Moratorium, yang sekarang menjadi larangan permanen, adalah untuk
memastikan bahwa kebakaran dapat dikurangi di wilayah Moratorium, jika hanya karena
berkurangnya eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut yang mungkin membuat
hutan lebih rentan terhadap pembukaan yang secara sengaja menggunakan api (yaitu untuk
penggunaan pertanian) dan dengan mengidentifikasi melalui pemantauan “hotspot” yang kuat.
Peraturan No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagian diberlakukan
sebagai tanggapan terhadap kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Pasal
22 mengatur “Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut
[…] dilakukan dengan cara: a. penyiapan regulasi teknis; b. pengembangan sistem deteksi dini;
c. penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyaralat; d. peningkatan kesadaran
hukum masyarakat; dan/atau e. pengamanan areal rawan kebalaran dan bekas kebakaran. "
Elemen-elemen sistem deteksi dini kemudian dikembangkan, termasuk “a. pemasangan peralatan
pemantauan kualitas udara instan dan berkelanjutan serta penggunaan berbagai teknologi deteksi
dini; b. memproses informasi dari berbagai sumber termasuk laporan publik; dan C. memberi tahu
masyarakat tentang potensi kebakaran lahan dan hutan."
Keputusan Mahkamah Agung Juli 2019 menemukan bahwa pejabat pemerintah melakukan
tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terkait dengan
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kebakaran hutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa provinsi lainnya.
Akibatnya, pengadilan tinggi memerintahkan pemerintah untuk "menerbitkan dan menerapkan
tujuh peraturan pemerintah di bawah payung undang-undang yang ada termasuk UU Lingkungan
Hidup 2009": untuk mengeluarkan dan menerapkan tujuh peraturan pemerintah terkait penilaian
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran dan peninjauan kembali izin yang dimiliki
oleh perusahaan yang konsesi perkebunannya mengalami kebakaran, sebagai langkah pertama
untuk menentukan kemungkinan tuntutan pidana. Pemerintah juga diperintahkan untuk membuat
peta jalan untuk mitigasi kebakaran hutan dan penanganan darurat; dan rencana untuk
mengkompensasi korban kebakaran (termasuk akses gratis ke pengobatan dan perawatan rumah
sakit khusus). (Lihat https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/2830/president-jokowimust-accept-fires-verdict-and-show-he-is-serious-about-ending-forest-fires-and- orang yang
menderita /)

KHP mempromosikan mata pencaharian
alternatif dan pendapatan yang merupakan
diversifikasi dari pengelolaan hutan
KHP berupaya untuk menghindari,
meminimalkan, dan memitigasi risiko yang
ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan dari polutan, limbah, dan bahan
berbahaya

REDD + adalah komponen kunci dari Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi GRK
(RAN GRK), dengan enam strategi yang relevan, termasuk peningkatan perlindungan hutan dari
kebakaran dan penebangan liar, dan meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Lihat respons di atas E.2.5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan “mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan"dan merumuskan serta
menerapkan kebijakan dan standar untuk" pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara,dan lahan
akses terbuka,”(Pasal 22).
Ada beberapa peraturan tentang penggunaan pupuk dan pestisida
http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/72. Sepengetahuan konsultan, tidak ada
peraturan khusus untuk penggunaan pestisida di Hutan Tanaman Rakyat yang muncul dari inisiatif
Perhutanan Sosial misalnya. Namun, Namun, Peraturan Menteri Pertanian No. 39 / Permentan
/ SR.330 / 7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengatur Menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan
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ini, pestisida yang dilarang adalah: Formulasi Pestisida yang termasuk dalam kelas Ia dan kelas Ib
menurut klasifikasi World Health Organization (WHO); Bahan Aktif dan / atau Bahan Tamabahan
yang memiliki efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi International Agency
for Research on Cancer (IARC)), mutagenik dan teratogenik berdasarkan Food and Agriculture
Organization (FAO) dan WHO; Bahan aktif dan / atau Bahan Tambahan yang menyebabkan
resistensi obat pada manusia; dan Bahan Aktif dan / atau Bahan Tambahan yang termasuk dalam
klasifikasi POPs baru (Persistent Organic Pollutants) berdasarkan Konvensi Stockholm. Terlepas
dari pestisida yang dilarang itu, Komisi Pestisida memutuskan pestisida mana yang dapat
digunakan dan mana yang mungkin tidak, dan seberapa banyak. Dalam konteks ini, risiko harus
diminimalkan, tetapi tidak ada penilaian dampak lingkungan atau sosial dari bahaya yang
diakibatkan oleh pestisida secara tidak langsung / terkait langsung dengan inisiatif Perhutanan
Sosial atau Moratorium.
Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Bagian
III mengatur “Dana Penanngulangan dan Pemulihan untuk Pencemaran dan / atau Kerusakan
Lingkungan” yang untuk memastikan “a. ketersediaan dana untuk pencegahan polusi dan / atau
kerusakan lingkungan serta pemulihan fungsi lingkungan ", termasuk upaya mitigasi yang
dirancang untuk" a. menyediakan informasi tentang peringatan polusi dan / atau kerusakan
lingkungan kepada publik; b. mengisolasi …polusi dan / atau kerusakan lingkungan; dan
[memberhentikan] ... sumber polusi dan / atau kerusakan lingkungan ...”
Lihat juga indikator langsung di atas, terkait dengan menghindari kabut asap dari kebakaran hutan.
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KHP yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan tersedia untuk ditinjau selama proses ESA ini

KHP NASIONAL
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)
UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial
Peraturan Presiden 94/2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG)
Peraturan Pemerintah 8/2013 tentang Ketelitian Peta Penataan Ruang
Peraturan Presiden 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Peraturan Presiden 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50 000
Peraturan Menteri Lhk 28/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Dalam KLHK
Instruksi Presiden 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut (Moratorium); Yang Diperpanjang Dan Diperbarui Ke Instruksi Presidensi 6/2013; 8/2015; 6/2017
Peraturan Menteri SK.2312 / Menhut-VII / IPSDH / 2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB)
Peraturan Menteri LHK 46/2015 tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan
Izin Pemanfaatan Kayu
Peraturan Menteri LHK 30/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak
Peraturan Pemerintah 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG)
Peraturan Pemerintah 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Peraturan Pemerintah 57/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri LHK 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri LHK 17/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12/2015 tentang
Pembangunan Hutan Tanaman Industri
Peraturan Menteri LHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri LHK 39/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Perusahaan Hutan Indonesia)
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UU 6/2014 tentang Desa
Terjemahan bahasa Inggris dari setiap kategori lisensi yang dikeluarkan melalui program PS (termasuk perjanjian kemitraan)
Peraturan Pemerintah 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Presiden 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Keputusan Menteri LHK 180/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek
Reformasi Agraria (TORA)
Peraturan Menteri tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No, P32 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang Hutan Hak
Peraturan LHK No. 3 tahun 2015 tentang Hutan Hak.
Keputusan Presiden (Keppres) No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesehajteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Peraturan Menteri Badan Pertanahan dan Pengembangan Tata Ruang No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyrakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (perkebunan non-hutan)
Peraturan Menteri LHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala
Peraturan 62 / Menhut-11/2013 lebih lanjut mendefinisikan tanggung jawab dan metode untuk demarkasi Wilayah Hutan Negara
dan untuk pengakuan hak tanah masyarakat Adat
Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu 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 Komunitas Adat Terpencil (KAT)
PMA / KBPN N.5 / 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: diterapkan hanya pada
tanah yang dikontrol oleh badan pemerintah, badan hukum atau perorangan
Peraturan No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada dalam Kawasan Tertentu
Instruksi Presiden 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan Menteri KLHK 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
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Peraturan Menteri KLHK 20/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
Peraturan Presiden 16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri LHK 18/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD +
Peraturan Menteri LHK 71/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Regitri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri LHK72/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya
Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri LHK 73/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Peraturan Menteri LHK No. P.22/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
Peraturan Menteri LHK No. P.84 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (PPTKH)
Peraturan Menteri Kehutanan 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 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee on
the Elimination of Discrimination against Women /CEDAW)
Peraturan Menteri Kehutanan No. 65/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 56 (2010) tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 (2016) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Menteri LHK No. P.69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengujian Keamanan Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa
Genetik di Lapangan Uji Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 74 (2012) tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Peraturan Pemerintah No. 45 (2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Presiden No. 16 (2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden No 77 (2018) tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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UU No. 1 Tahun 2104 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri (Nomor 79 tahun 2014), MENLHK (PB.3 / MENHUT-II / 2014), Kementerian
Pekerjaan Umum (17.PRT / M / 2014), dan Badan Pertanahan Nasional (8 / SKB / X / 2014) tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan
Hutan
Kasus Mahkamah Konstitusi, MK 45/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 tentang Hukum Adat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Strategi Nasional REDD + Indonesia
Rencana Aksi REDD + Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity strategy and Action Plan/IBSAP) 20152020
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Lampiran B: Tinjauan Keselarasan Proyek terhadap inisiatif Perhutanan Sosial dan Moratorium Indonesia
(terakhir diperbarui 27 Oktober 2019)
Inisiatif Perhutanan Sosial Indonesia memberikan hak pengelolaan dan penggunaan kepada Desa dan masyarakat lokal, serta partisipasi dalam Perjanjian Kemitraan Hutan dan
jalan menuju pengakuan hutan masyarakat Adat, dan Moratorium Indonesia untuk menghentikan pembuatan izin baru atas penggunaan hutan primer dan lahan gambut sejak
2011 (dan telah dibuat permanen pada bulan Agustus tahun ini [2019]), adalah [dua inisiatif yang] konsisten dengan Strategi Nasional REDD+ Indonesia - serta tujuan pengentasan
kemiskinan, penyelesaian konflik lahan, peningkatan mata pencaharian masyarakat, dan pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas kedua inisiatif ini.

Indikator Peninjauan

Peninjauan Keselarasan

Evaluasi/Rekomendasi

Hak Asasi Manusia
Tujuan utama: Mendukung penghormatan universal, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua
 Ada langkah-langkah untuk menegakkan
prinsip-prinsip hak asasi manusia
sehubungan dengan akuntabilitas dan
supremasi hukum, partisipasi dan inklusi,
serta kesetaraan dan non-diskriminasi
 Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang dapat
berkontribusi pada pelanggaran kewajiban
hak asasi manusia suatu Negara dan
perjanjian internasional hak asasi manusia
utama

▪ Inisiatif Perhutanan Sosial memiliki tujuan utama untuk
memberikan hak atas hutan kepada masyarakat Desa dan lokal
(banyak di antaranya adalah masyarakat Adat yang belum
diakui, serta masyarakat terpinggirkan lainnya). Hal ini
termasuk hak pengelolaan dan akses ke sumber daya hutan,
partisipasi pengelolaan hutan, dan akhirnya pengakuan hak
adat. Para pemangku kepentingan berpartisipasi secara luas
dalam pengembangan prinsip, kriteria, dan indikator yang akan
digunakan untuk memantau serta melaporkan kepatuhan
pelaksanaan proyek dengan Kerangka Pengaman Cancun. Desa,
masyarakat lokal dan masyarakat Adat sama-sama memenuhi
syarat di bawah inisiatif ini, meskipun masyarakat Adat harus
terlebih dahulu diakui oleh pemerintah daerah. Program ini
bersifat sukarela, dan tidak memaksa masyarakat – [melainkan]
menghormati hak mereka untuk memilih jalur pembangunan
mereka sendiri. Inisiatif ini secara ambisius bertujuan untuk
melibatkan, dan tidak mengecualikan masyarakat lokal serta
masyarakat yang terpinggirkan dalam pengelolaan hutan
nasional.
▪ Inisiatif Perhutanan Sosial --didukung oleh berbagai KHP
nasional yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dan Desa
dalam pengelolaan hutan dan kemudian diklarifikasi ke dalam
satu dekrit tunggal pada tahun 2016-- memberikan jalan untuk
pengakuan Hutan Adat, sepanjang terdapat penerimaan Adat

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki
▪ Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan kini telah memulai Peta Area
Indikatif Hutan Adat untuk “menggambarkan lokasi
Hutan Adat dan calon Hutan Adat.” Hal ini telah
diatur oleh PermenKLHK No. 21 (2019). Proses dan
penerapannya secara luas harus dipercepat untuk
menghindari prasangka dari kelompok-kelompok
pemegang hak.
▪ Penjabaran protokol tentang PADIATAPA perlu
diselesaikan segera dan dilakukan sesuai dengan
Hukum yang Berlaku. Pedoman PADIATAPA UNREDD dan Standar SES #6 mengenai Masyarakat
Adat serta pedoman operasional dapat dijadikan
sebagai landasan. Ini harus menjadi protokol yang
berlaku untuk semua kegiatan REDD+, termasuk
inisiatif Perhutanan Sosial dan, sebagaimana
berlaku, Moratorium. Berdasarkan standar
PADIATAPA dalam SES #6, prinsip ini akan berlaku
untuk semua entitas pemerintah dan aktor yang
bekerja dengan persetujuan atau sepengetahuan
masyarakat, termasuk KPH serta aktor swasta.
1

Indikator Peninjauan

Peninjauan Keselarasan

Evaluasi/Rekomendasi

atas kategorisasi hutan yang diputuskan oleh Negara - dapat
berubah selama lima tahun peninjauan berkala oleh
perencanaan tata ruang. Hak atas hutan Adat diakui, tetapi
kepemilikan dasar atas hutan tetap berada di tangan Negara.
▪ Pengakuan Hutan Adat diawali dengan pengakuan bahwa
kelompok masyarakat tertentu adalah masyarakat Adat (yaitu
pengakuan atas keberadaan mereka sebagai subyek hukum hak untuk memiliki hak dan menegakkannya). Hal ini kerap
memberikan tantangan pada pemberian sertifikat Hutan Adat
mengingat pengakuan pertama diserahkan kepada provinsi dan
pemerintah daerah yang bergerak lambat dan menerapkan
proses dan kriteria yang dapat dianggap tidak konsisten dengan
hukum internasional.
▪ Tidak ada diskriminasi antara laki-laki atau perempuan yang
ingin bergabung dengan inisiatif (misalnya, petani laki-laki atau
perempuan yang ingin berpartisipasi dalam permintaan hutan
tanaman masyarakat). Jika ada diskriminasi, hal tersebut tidak
disebabkan oleh program dan Negara, tetapi didasarkan pada
kebiasaan lokal masyarakat dalam hal peran perempuan dalam
penggunaan dan pengelolaan lahan.
▪ Lisensi dan izin diberikan atas Wilayah Hutan Negara.
Mengingat bahwa Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
(PIAPS) berisi Wilayah Hutan Negara (sesuai Keputusan KLHK
No. 83) dan tidak sepenuhnya merepresentasikan keberadaan
hutan Adat (baik yang dimiliki ataupun diklaim), terdapat
kemungkinan bahwa hak untuk menggunakan dan mengakses
hutan Adat diberikan tanpa PADIATAPA atau persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan atau dengan cara yang
dapat mengurangi hak masyarakat di masa depan untuk
mendapatkan hak penuh atas tanah Adat di masa depan (yaitu
sesuatu yang lebih dari sekadar hak pakai). Transisi dari izin
atau lisensi (atau jika berlaku, pencabutan izin atau lisensi yang
sudah ada ke pemegang non-Adat) tidak secara tegas
ditentukan dalam KHP atau dalam prosedur untuk memberikan
hak penuh hutan Adat. Hal ini dapat mengakibatkan prasangka
terhadap hak tanah masyarakat Adat.
▪ Dalam hal pertanggungjawaban, para pihak pada lisensi
Perhutanan Sosial dan Perjanjian Kemitraan harus melaporkan

Ketika aktor swasta akan melakukan operasi yang
membutuhkan persetujuan, Pemerintah dapat
meminta agar mereka membantu mengamankan
PADIATAPA, tetapi ini harus dengan kerja sama dan
pengawasan penuh Pemerintah karena merupakan
tugas Negara yang tidak dapat didelegasikan tanpa
pengawasan dan prosedur yang jelas
▪ Dirjen tengah melakukan upaya baru untuk
membuat peraturan payung yang lebih sistematis di
tingkat kabupaten tentang bagaimana masyarakat
atau desa setempat diakui secara hukum sebagai
masyarakat Adat’. Ini adalah langkah yang baik ke
arah yang benar. Proses ini meliputi tawaran
bantuan teknis dari Dirjen untuk mempercepat
pengakuan semacam itu, membuka jalan bagi
pengakuan wilayah tradisional sebagai langkah
selanjutnya. Dimungkinkan juga untuk
menghormati ketentuan Konstitusi tentang masalah
ini (18B) dan memberikan pengakuan nasional
berdasarkan hukum nasional. Dalam kedua kasus
tersebut, penyelesaian masalah ini perlu
menghormati hukum internasional yang
menetapkan masyarakat Adat memiliki hak atas
kepribadian yuridis. Negara harus mengakui hak ini,
dengan memperhatikan bahwa badan HAM PBB
telah menyatakan hal tersebut harus dilakukan
dengan cara yang melindungi hak masyarakat adat
untuk mengidentifikasi diri (self-identification)
(lihat bagian yang relevan dari laporan sampul
ESA).
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Indikator Peninjauan

Peninjauan Keselarasan

Evaluasi/Rekomendasi

secara teratur proses penerapannya. Sanksi dikenakan ketika
ada pelanggaran perjanjian, per keputusan.
▪ Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan inisiatif
Perhutanan Sosial untuk memungkinkan organisasi lokal
membantu masyarakat dan Desa dalam proses pelaksanaan
telah meningkatkan aksesibilitas.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan utama: Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 Kegiatan tidak mendiskriminasi
▪ Tidak ada proyek yang memiliki kegiatan afirmatif yang
perempuan atau anak perempuan ataupun
ditujukan khusus untuk kesetaraan gender atau peningkatan
memperkuat diskriminasi berbasis gender
hak, kesetaraan, dan kepentingan perempuan. Namun,
 Kegiatan dirancang dengan cara yang
Peraturan Perhutanan Sosial 2016 menegaskan bahwa
responsif gender (mis. menangani
penerima manfaat “berhak… mendapatkan perlakuan yang adil
kebutuhan, minat, dan kepentingan
berdasarkan jenis kelamin atau dasar-dasar lainnya.” Konsisten
perempuan maupun laki-laki)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 Akses yang adil ke peluang, manfaat, dan
(RPJMN) 2015-2019, tidak ada inisiatif yang menghalangi atau
sumber daya
melarang manfaat dari bertambahnya jumlah perempuan atau
 Partisipasi perempuan dan laki-laki yang
menghambat partisipasi inklusif (termasuk dalam acara-acara
bermakna dan adil
pemangku kepentingan). Namun, tidak terlihat tindakan
afirmatif untuk “mengarusutamakan” kesetaraan gender dalam
dua inisiatif ini yang konsisten dengan Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Data dampak sosial yang dikumpulkan
tidak memberikan bukti bahwa data tersebut dipilah
berdasarkan gender.
▪ Sebagian besar izin diajukan oleh para pemimpin Desa dan
masyarakat, tetapi dalam kasus-kasus di mana individu perlu
terdaftar sebagai penerima manfaat atau pemohon izin (sesuai
persyaratan PermenLHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial),
tidak ada ketentuan tegas bahwa individu-individu ini harus
dari jenis kelamin tertentu. Ketika Perjanjian Kemitraan dibuat
untuk bekerja dengan masyarakat dalam mengelola tanah
tertentu, perjanjian ini juga tidak memuat ketentuan terkait
gender.
▪ Namun masalah ini sesungguhnya lebih endemik: kenyataan
bahwa hanya sedikit perempuan di Indonesia yang menjadi
pemimpin masyarakat atau koperasi tidak ditangani secara

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki
▪ Tidak ada bukti yang menunjukkan bahaya
langsung bagi perempuan dan anak perempuan
dalam pelaksanaan kedua inisiatif ini. Inisiatif tidak
dirancang untuk mendiskriminasi atau
mengecualikan berdasarkan gender. Namun, norma
yang lahir dari budaya mungkin secara tidak
langsung menghasilkan pengecualian.
▪ Peluang untuk perbaikan tersedia. Sebagai contoh,
di masa depan inisiatif Perhutanan Sosial dapat
mempertimbangkan pilihan mata pencaharian
alternatif yang mungkin sesuai dengan kebutuhan
perempuan, pembagian manfaat dalam Perjanjian
Kemitraan Hutan, serta partisipasi dan pengambilan
keputusan terkait dengan rencana pengelolaan
lahan dan tata kelola keseluruhan proyek.
▪ Ke depannya, informasi mengenai implementasi
inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial harus
mencakup lebih banyak data yang terpilah
berdasarkan gender.
▪ Ke depannya, penerapan SIS-REDD+ PK&I
(Prinsip, Kriteria dan Indikator), perangkat APPS,
dan secara umum, setiap artikulasi pemantauan
dampak sosial harus mempertimbangkan elemen
gender, mengingat bahwa perempuan sering
menggunakan sumber daya alam dan dipengaruhi
3

Indikator Peninjauan

Peninjauan Keselarasan
langsung (dalam artian tidak ada langkah-langkah afirmatif
untuk menargetkan pemegang hak perempuan atau
berpartisipasi dalam kepemimpinan), sehingga akibatnya,
meskipun tidak dimaksudkan, statistik pada akhirnya
menunjukkan bahwa kebanyakan penerima manfaat adalah
laki-laki.
▪ Kemudian, mengingat kebanyakan izin (termasuk Perjanjian
Kemitraan) dibuat secara kolektif, masalah laki-laki dan
perempuan menjadi tidak diperdebatkan karena izin dipegang
oleh entitas kolektif (bukan laki-laki atau perempuan tunggal).
▪ Semua sesi pembekalan dan pengembangan kapasitas yang
dilakukan oleh KPH dan perwakilan pemerintah diberikan
tanpa diskriminasi kepada peserta sebagai laki-laki atau
perempuan.
▪ Manfaat Moratorium dirasakan tanpa diskriminasi oleh
semua anggota Desa, masyarakat lokal, dan masyarakat Adat
yang tinggal di dalam dan sekitar area moratorium yang
mendapat manfaat dari larangan terhadap izin dan konsesi baru
di hutan yang merupakan tempat mata pencaharian sekaligus
identitas budaya mereka.
▪ Prinsip, Kriteria, dan Indikator (PK&I) yang dikembangkan
oleh banyak pemangku kepentingan sudah cukup responsif
terhadap masalah kesetaraan gender.
▪ KPH secara khusus ditugaskan untuk memberdayakan
masyarakat dengan membantu dalam proses permohonan izin,
pengembangan rencana manajemen, dan latihan untuk
memenuhi tanggung jawab yang ditugaskan kepada mereka
dalam izin atau Perjanjian Kemitraan. Tidak ada diskriminasi
gender dalam pemberian Latihan dan bantuan ini.

Evaluasi/Rekomendasi
oleh perubahan penggunaan sumber daya alam
dengan cara yang berbeda dari laki-laki.

Penilaian serta Manajemen Sosial dan Lingkungan
Tujuan utama: Potensi risiko serta dampak sosial dan lingkungan diidentifikasi, dinilai dan dikelola, serta dipantau
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Terdapat proses sistematis untuk
mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan
mengelola potensi risiko serta dampak
sosial dan lingkungan
Penilaian dan manajemen dilakukan secara
proporsional dengan signifikansi risiko
Tindakan mitigasi dampak diberikan
berdasarkan hirarki mitigasi
Tindakan mitigasi dipantau secara
proporsional dengan risiko dan tindakan
perbaikan diambil sesuai kebutuhan
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▪ Selama periode peninjauan, yakni akhir 2014, Pemerintah
Indonesia menggabungkan dua kementerian menjadi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang
juga ditugaskan untuk menyerap peran dan tanggung jawab
kedua lembaga sebelumnya, Badan REDD+ dan Dewan Nasional
Perubahan Iklim (DNPI). Proses REDD+ sekarang
dikoordinasikan dalam satu atap di Divisi REDD+ di Direktorat
Jenderal Perubahan Iklim di KLHK. Ini termasuk
mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memantau
kinerja inisiatif Perhutanan Sosial, mengidentifikasi risiko,
menghindari, memitigasi, dan memulihkan dampak buruk. Hal
yang sama akan diperlukan untuk Moratorium, meskipun
mungkin di bawah Direktorat Perencanaan Kehutanan dan
Pengelolaan Lingkungan.
▪ Inisiatif Perhutanan Sosial tidak memiliki mekanisme khusus
untuk memantau dampak sosial dan lingkungan selain dari
mekanisme nasional yang ada untuk memantau emisi dan
tutupan hutan. Namun, OMS dan akademisi telah melakukan
pemantauan sendiri dan menghasilkan beberapa laporan dan
analisis. Selain itu, Sistem Informasi Safeguards sudah tersedia
selama periode peninjauan (lihat di bawah) untuk melakukan
pengumpulan awal dampak, meskipun belum dikodifikasi (akan
dilaksanakan pada 2017).
▪ Namun, Sistem Monitoring Hutan Nasional (NFMS) yang kuat
dan transparan telah dibentuk. Hal ini merupakan peningkatan
dari program Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) awal yang
telah ada sejak tahun 1986. NFMS saat ini memberikan data
komprehensif tentang sumber daya hutan yang terdiri dari
pemetaan hutan berbasis satelit (NFMS awal), inventarisasi
hutan nasional (NFI awal) serta kebakaran hutan dan lahan
(dataset luka bakar), yang semuanya diperbarui secara berkala
dan disajikan dengan cara yang akurat, transparan, dan
kredibel. NFMS dapat diakses secara daring di
http://webgis.menlhk. go.id:8080/klhk/home/mapview.
▪ Indonesia telah mengembangkan baseline hutan nasional
(FREL). Hal ini telah diajukan ke Sekretariat UNFCCC pada
tahun 2015 dan secara resmi diterima oleh Sekretariat UNFCCC
pada Januari 2016.

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki, terutama pemantauan dampak
sosial.
▪ Tinjauan ini mengakui adanya kebutuhan untuk
meningkatkan pelatihan bagi KPH dan pelaksana
REDD+ mengenai tata cara menggunakan PK&I dan
alat APPS untuk mengumpulkan dan mengunggah
rincian implementasi dan deskriptif serta
mendokumentasikan bukti kepatuhan dengan
Kerangka Pengaman Cancun. Hingga saat ini,
terdapat sekitar 531 KPH yang secara resmi
didirikan di seluruh Indonesia, yang meliputi area
seluas sekitar 84 juta hektar, mewakili hampir
keseluruhan kawasan hutan.
▪ Sehubungan dengan platform SIS-REDD+ online,
tinjauan ini mengakui perlunya peningkatan
perhatian untuk (1) memastikan bahwa ada
mekanisme kerja untuk tidak hanya menganalisis
informasi yang diterima tetapi menghubungkannya
dengan perubahan yang terjadi di lapangan (realtime) atau memperkenalkan langkah-langkah
mitigasi serta pencegahan baru sesuai kebutuhan;
dan (2) meningkatkan koneksi daring ke register
pusat dan sistem pemantauan internal lainnya di
Indonesia.
▪ Lisensi dan izin Perhutanan Sosial di masa depan
dapat menjadi lebih baik dengan membuat
persyaratan di awal untuk mengadakan diskusi di
antara para pihak, dan mendokumentasikan
sebagaimana diperlukan, semua risiko potensial
dan langkah-langkah mitigasi, serta tanggung jawab
para pihak mengenai hal ini. Saat ini, lisensi dan izin
umumnya hanya berbicara tentang tugas
masyarakat atau Desa untuk "melindungi daerah
mereka dari kerusakan lingkungan dan polusi" dan
hak untuk "melindungi dari gangguan perusakan
lingkungan dan polusi atau akuisisi sepihak oleh
pihak lain”.
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▪ Sistem MRV (Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi) nasional
tentang mitigasi perubahan iklim khusus untuk sektor berbasis
lahan yang didukung oleh NFMS juga telah dikembangkan sejak
2015. Sistem ini sekarang sudah memiliki dasar hukum melalui
Peraturan KLHK No. 70/2017 tentang prosedur REDD+ dan No.
72/2017 tentang sistem MRV. MRV masih terbatas pada
mitigasi GRK di sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian,
energi, transportasi, IPPU, dan limbah. Namun, MRV tidak
memantau dan menilai dampak sosial
▪ Kemudian, Indonesia telah mendirikan platform web bernama
Basis Data untuk Faktor Emisi Indonesia (EFDB Indonesia).
Platform ini mengelola kompilasi informasi tentang cadangan
karbon dan faktor emisi dari berbagai kelas tutupan lahan
secara terperinci dari penelitian yang ada yang dilakukan di
Indonesia. Idenya adalah untuk memungkinkan partisipasi yang
lebih luas dari pelaporan data stok karbon.
▪ Sistem Inventarisasi GRK Nasional (platform web) sudah
tersedia (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 mengenai
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional).
▪ Telah diperkenalkan juga upaya di bidang spesifik, yaitu PAA
(Area Penilaian Kinerja, atau Kinerja REDD+ Nasional (WPK
dalam Bahasa Indonesia) untuk mengukur, melaporkan dan
memverifikasi kegiatan REDD+.
▪ Sistem Registri Nasional (SRN) tentang Perubahan Iklim telah
beroperasi sejak 2016, dan sekarang dikukuhkan oleh
Peraturan Menteri 71/2017 tentang Registrasi Nasional. Ini
adalah platform berbasis web yang dimaksudkan untuk, antara
lain: mengumpulkan data tentang tindakan dan sumber daya
untuk mengimplementasikan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim; serta mendokumentasikan kegiatan dan sumber daya
mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk
kontribusi yang dibuat oleh banyak pelaku
(kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah,
komunitas bisnis, dan organisasi masyarakat sipil), semuanya
sambil membuat data dan informasi publik tentang langkahlangkah yang terdokumentasi.
▪ KLHK juga telah mengembangkan alat untuk menilai tingkat
kerentanan Perubahan Iklim di tingkat desa yang disebut
dengan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) di

Evaluasi/Rekomendasi
▪ Menyadari bahwa pemantauan dampak sosial
perlu ditingkatkan, pada 2018 Ditjen Perhutanan
Sosial mengontrak universitas untuk melakukan
penilaian dampak di luar dampak pada emisi GRK.
Ke depannya tinjauan ini merekomendasikan agar
pemantauan sosial melalui sistem SIS dibuat lebih
sistematis untuk mempertimbangkan peraturan
atau kebijakan baru serta lebih memanfaatkan
peran akademisi dan LSM dalam melakukan
analisis dampak.
▪ Persyaratan untuk melakukan ESIA, SESA, dan
ESMF dalam mengidentifikasi, menilai, memitigasi
dan mengelola risiko dan tindakan korektif telah
dimasukkan ke dalam kerangka pengaman
nasional.
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mana tingkat kerentanan ditentukan oleh indikator yang
memengaruhi paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif desa.
SIDIK telah digunakan oleh pemerintah daerah dalam
mengembangkan rencana aksi adaptasi.
▪ Selain itu, kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indonesia
(KPH) mencerminkan reformasi yang signifikan terhadap
perizinan sektor kehutanan. Hingga April 2014, 120 KPH model
telah ditetapkan secara hukum. Angka ini ditemukan selama
periode peninjauan. Pada akhir 2017, sudah ada hampir 430
KPH yang didirikan. KPH bertanggung jawab atas pengelolaan
sehari-hari unit hutan dan bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa rencana pengelolaan hutan di dalamnya
dilaksanakan secara berkelanjutan. Unit-unit ini adalah
pengelola hutan setempat di semua hutan lindung, konservasi
dan produksi. Dalam koordinasi dengan pemerintah daerah,
KPH melaksanakan tanggung jawab demarkasi batas,
inventarisasi hutan, pemetaan, pelibatan pemangku
kepentingan, serta pengembangan rencana jangka pendek dan
jangka panjang, yang meliputi identifikasi risiko, pemantauan,
dan pencegahan/mitigasi. Namun, beberapa hambatan bagi
kinerja KPH juga ditemukan, seperti permasalahan teknis dan
keterbatasan sumber daya ekonomi serta, kadang-kadang,
tumpang tindih kewenangan dan kompetensi, seperti antara
KPH dengan pemerintah daerah dan kabupaten. Kemudian,
pada Januari 2018, hanya terdapat 129 rencana pengelolaan
hutan jangka panjang untuk hutan lindung dan produksi yang
telah disahkan oleh Direktur Jenderal KLHK yang sesuai. Ini
berarti hanya sekitar 30% KPH yang memiliki rencana resmi.
[Sumber: Analisis Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
dari Kesatuan Pengelolaan Hutan di Sumatra, Indonesia (2018)
▪ Selama periode inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial,
terdapat mekanisme penanganan pengaduan (GRM) yang dapat
memperkirakan tren risiko sosial atau lingkungan yang
potensial. (Lihat bagian B.2.4 dari Lampiran A). Lihat platform
GRM online http://pengaduan.menlhk.go.id/). Menurut KLHK,
“Jumlah pengaduan terkait penguasaan lahan di Kawasan Hutan
dan hutan Adat yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan pada periode 2016 hingga Mei 2018
mencapai 222. Dari jumlah tersebut, 77 kasus telah
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diselesaikan; 107 masih dalam proses; dan 38 dikembalikan ke
pengadu karena mereka tidak memiliki dokumen pendukung
(13 kasus) atau karena konflik melibatkan tanah publik di luar
Kawasan Hutan atau APL (25 kasus). 183 kasus yang telah
diselesaikan atau masih dalam proses melibatkan berbagai jenis
kasus. (Hutan Negara Indonesia 2018, KLHK). Statistik dari
2014 hingga 2015 tidak tersedia.
▪ Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Standardisasi dan
Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan pada tahun
2011, memulai proses multi-pemangku kepentingan untuk
mengembangkan Sistem Informasi Safeguards (SIS) untuk
menjadi referensi bagi pelaksanaan kerangka pengaman REDD+
(SIS-REDD+). Sistem ini dikembangkan pada 2013, berdasarkan
partisipasi dari banyak pemangku kepentingan dalam
pengembangan, penyempurnaan, dan pengujian selama periode
peninjauan, dan kemudian dikodifikasikan pada 2017. Sistem
informasi ini mencakup kegiatan untuk mengumpulkan,
memproses, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi
tentang bagaimana Kerangka Pengaman Cancun ditangani dan
dihormati (karenanya, berdampak pada sosial dan lingkungan).
▪ Prinsip, Kriteria, dan Indikator (PK&I) pertama kali dirilis
pada tahun 2013 oleh Pemerintah, kemudian dikembangkan
lebih lanjut selama periode peninjauan dalam proses multipemangku kepentingan yang disebutkan di atas untuk
digunakan oleh para pelaksana kegiatan REDD+ untuk
menetapkan bagaimana mereka telah menangani dan
menghormati kerangka Pengaman Cancun selama implementasi
proyek. Ini dikodifikasikan dalam undang-undang pada tahun
2017.
▪ Secara umum, Pemerintah Indonesia telah
mengarusutamakan langkah-langkah mitigasi risiko lingkungan
dan sosial melalui proses yang saling terkait untuk
pengembangan instrumen perlindungan utama yang spesifik
untuk kegiatan REDD+. Instrumen-instrumen ini termasuk,
antara lain:
a) Sistem Informasi Kerangka Pengaman REDD+ yang dirujuk di
atas (dikenal sebagai SIS-REDD+) dibuat antara 2011 dan 2015,
telah diujicobakan, dan kini sudah operasional (mencakup
proses platform online untuk memverifikasi dan menganalisis
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kepatuhan proyek dengan kerangka pengaman untuk
mengidentifikasi tren dan kebutuhan akan reformasi dan
langkah-langkah mitigasi). Prosedur masih belum jelas
mengenai bagaimana hasil pemantauan dan pelaporan ini akan
terhubung dengan perubahan secara real-time dalam kegiatan
dan implementasi proyek, tetapi uji coba lebih lanjut akan
memperjelas hal ini.
b) kerangka kerja pengaman nasional (dikenal sebagai PRISAI
(Prinsip Kriteria Indikator Safeguards Indonesia)
c) proses untuk melakukan ESIA, SESP dan ESMF untuk
kegiatan REDD+ yang tertunda; dan
d) Alat Implementasi Safeguards (APPS) dan Prosedur Penilaian
untuk Implementasi Safeguards (APPs) berdasarkan keputusan
dalam COP-16 Sistem Implementasi Safeguards (SIS) REDD+
Indonesia terlampir pada Peraturan Menteri KLHK tentang
REDD+ (No. 70/MENLHK/SETJEN/KUM .1/12/2017.
▪ Kemudian, pemegang izin di bawah inisiatif Perhutanan
Sosial diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung
jawab mereka setiap lima tahun. Jika ada pelanggaran, sanksi
administratif atau tindakan korektif akan berlaku. Selain itu,
fasilitator lapangan dipandu untuk memantau dua kali setahun
(evaluasi pertengahan dan akhir tahun).
▪ Analisis telah menunjukkan bahwa inisiatif Perhutanan Sosial
telah memberikan kontribusi tidak hanya pada konservasi dan
pengelolaan sumber daya berkelanjutan dari masyarakat
setempat, tetapi juga proyek-proyek yang terkait dengan
ekowisata, penyediaan jasa ekosistem, sumber penghidupan
dan kegiatan pertanian berkelanjutan komersial, serta inisiatif
lainnya untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat.
▪ Sebagai contoh dari mengidentifikasi risiko dan
memitigasi/menghindari/memulihkan: Risiko kebakaran hutan
dapat diidentifikasi dan “titik api” di dalam Moratorium
dipetakan. Sejak dimulainya Moratorium, berbagai langkah
mitigasi diberlakukan untuk menghindari kebakaran di masa
yang akan datang. Ini termasuk, sebagai contoh, Sistem Risiko
Kebakaran (SRK) (Lihat: http://kebakaranhutan.or.id).
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▪ Walaupun demikian, perlu diakui bahwa pemantauan dan
verifikasi cenderung berfokus pada tujuan lingkungan ketimbang
dampak sosial.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Tujuan utama: Mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif di seluruh siklus proyek
 Pemangku kepentingan dan proses
▪Penyusunan Strategi Nasional REDD+ adalah proses
keterlibatan diidentifikasi
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut
 Pemangku kepentingan, khususnya
dipimpin oleh tim perancang tujuh orang dengan keahlian
kelompok yang terkena dampak proyek,
tentang REDD+. Tim ini didukung oleh Kelompok Kerja yang
dapat terlibat dalam perencanaan,
memberikan masukan teknis - termasuk anggota dari
implementasi dan pemantauan
universitas, masyarakat sipil, dan pemerintah. Ada juga Komite
 Kelompok rentan atau kurang beruntung
Pengarah yang membantu mengembangkan pedoman kebijakan.
diidentifikasi dan dikonsultasikan
Anggota komite sebagian besar pejabat tinggi pemerintah. Untuk
 Pandangan para pemangku kepentingan
memastikan masukan pemangku kepentingan lebih lanjut, tujuh
dipertimbangkan dan diperhitungkan
konsultasi regional diadakan untuk meninjau draf strategi
dalam desain dan implementasi proyek.
pertama. Draf termasuk masukan dari pejabat pemerintah
daerah, masyarakat sipil, masyarakat Adat, serta sektor swasta.
Konsultasi ini mencakup 33 provinsi. Setelah menerima
masukan dari konsultasi putaran pertama ini, Pemerintah
kemudian menyelenggarakan Pertemuan Pakar Nasional dan
Pertemuan Konsultasi Internasional. Berdasarkan input akhir
tersebut, Satuan Tugas REDD+ Indonesia dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden No. 19 (2010) dan dituntut untuk
menyelesaikan draft. (sejak saat itu, Satuan Tugas REDD+ telah
digantikan oleh Unit REDD+ pada Ditjen PPI tetapi ketika
berfungsi, Satgas REDD+ berdasarkan Keputusan Presiden No.
25 tahun 2011, para anggotanya terdiri dari perwakilan
kementerian dan lembaga). Secara total, untuk menghasilkan
strategi, [ada keterlibatan] 300 ahli yang mewakili sekitar 200
pemangku kepentingan dari berbagai entitas dan organisasi
nasional, regional dan lokal dalam konteks 7 konsultasi regional
dan nasional yang disebutkan di atas, dengan 3 draft muncul
sebelum adopsi terakhirnya pada 2012. Pada 2013 sebuah
koalisi dari 48 LSM Indonesia meminta pemerintah untuk

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki, terutama untuk revisi peta
indikatif (termasuk peta Adat baru) dan
pengembangan konsultasi serta protokol
PADIATAPA.
▪ Dalam hal partisipasi, selama konsultasi tentang
pengembangan PK&I untuk memantau dan
mengimplementasikan kepatuhan yang
ditunjukkan dengan perlindungan, tinjauan ini
merekomendasikan agar Forum atau Lembaga
Multi-Pemangku Kepentingan (L/FMP) dibentuk
seperlunya dengan anggota yang terdiri dari
perwakilan pemerintah, masyarakat Adat, sektor
swasta, LSM, universitas, dan tokoh masyarakat.
L/FMP dapat berfungsi sebagai titik komunikasi
dan koordinasi antara instansi terkait, memberikan
rekomendasi pengaturan, berperan dalam
memfasilitasi penyelesaian pengaduan bila perlu,
dan membantu melakukan peningkatan kesadaran
dan program pembelajaran.
▪ Terlepas dari keberadaan L/FMP di masa depan,
diperlukan sebuah tinjauan keseluruhan atas
platform multi-pemangku kepentingan yang ada
untuk melihat mana yang harus diperkuat dan
ditambah.
▪ Dukungan harus dirancang dan dibiayai untuk
mendorong dan memberdayakan Desa dan
masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam
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mengimplementasikan strategi, menunjukkan dukungan untuk
kontennya sebagai cara untuk memenuhi tujuan REDD+ ke
depannya.
▪ Pada intinya, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan
hutan yang dimaksudkan untuk dilakukan di hutan negara
dan/atau hutan hak dengan keterlibatan langsung masyarakat
lokal sebagai mitra utama atau aktor utama dalam kegiatan yang
bertujuan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan.
▪ Mekanisme REDD+ nasional utama lainnya yang didasarkan
pada proses konsultasi yang luas, dan yang terkait dengan
kegiatan pengurangan emisi/REDD+ seperti inisiatif
Moratorium dan Perhutanan Sosial, termasuk:
(i)
FREL, SIS-REDD+, dan NDC. FREL Nasional adalah
hasil dari suatu proses yang melibatkan
serangkaian analisis teknis awal yang diikuti oleh
konsultasi publik dengan berbagai pemangku
kepentingan.
(ii)
Proses konsultasi SIS-REDD+ dilakukan secara
intensif selama tahun 2011 hingga 2012, yang
melibatkan banyak pemangku kepentingan,
termasuk perwakilan masyarakat. Proses
konsultasi menghasilkan beberapa revisi pada
desain awal.
(iii)
Proses konsultasi berkelanjutan untuk
mengembangkan NDC dimulai pada 2015 dan
mencakup 34 provinsi.
(iv)
Di tingkat sub nasional, lembaga-lembaga REDD+
didirikan di 11 provinsi percontohan dalam bentuk
Kelompok Kerja, Komisi, atau Satuan Tugas.
(v)
Selama 2011 hingga 2012 pengembangan PK&I
untuk SIS-REDD+ bersifat inklusif dengan
partisipasi multi-pemangku kepentingan melalui
tiga lokakarya nasional dan 3 Diskusi Kelompok
Terfokus. Sembilan agenda konsultasi publik
dilakukan, termasuk lokakarya nasional dan
diskusi kelompok terarah, dan sejumlah
wawancara dengan berbagai pemangku
kepentingan.

merencanakan, melaksanakan, dan memantau
kegiatan di lahan di mana mereka memiliki hak atas
pengelolaan, akses, penggunaan, dan kepemilikan.
Ini kemungkinan akan mencakup lebih banyak
dukungan untuk KPH, peningkatan kapasitas
ekonomi dan teknis untuk populasi terkait.
▪ Akan sangat penting untuk memastikan bahwa
ada partisipasi pemangku kepentingan dalam tata
kelola dan badan pengambilan keputusan - di
tingkat proyek, atau tingkat REDD+ nasional yang
lebih besar (di luar saran dan dukungan teknis
belaka).
▪ Protokol REDD+ mengenai bagaimana dan kapan
melakukan konsultasi dengan itikad baik dan
proses Padiatapa harus ditetapkan untuk semua
kegiatan REDD+ (termasuk Moratorium, Inisiatif
Perhutanan Sosial dan kegiatan masa depan
lainnya). Hal ini harus konsisten dengan SES UNDP,
Standar 6 tentang Masyarakat Adat dan dengan
demikian, berlaku setiap kali suatu kegiatan “dapat
mempengaruhi hak asasi manusia, tanah, sumber
daya alam, wilayah, dan mata pencaharian
tradisional masyarakat adat.”
▪ Sampai hal yang disebutkan di atas dilakukan,
penghormatan terhadap hak-hak Adat dapat
ditingkatkan jika proses permohonan dan verifikasi
untuk pengakuan hutan Adat mensyaratkan
beberapa validasi bahwa perwakilan masyarakat
yang menandatangani materi permohonan adalah
reprentasi yang sah berdasarkan deskripsi tentang
struktur tata kelola dan metode pengambilan
keputusan masyarakat.
▪ Revisi peta indikatif harus mengikuti proses yang
transparan dengan kriteria objektif dan partisipasi
dari pemangku kepentingan terkait.
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▪ Dalam proses pelaporan, SIS-REDD+ membutuhkan
pelaksana REDD+ untuk secara independen menilai dan
melaporkan implementasi kerangka pengaman. Ini
dimaksudkan untuk mempromosikan transparansi dan
akuntabilitas pada tingkat kegiatan.
▪Selain itu, Indonesia mendirikan platform berbasis web
bernama Basis Data untuk Faktor Emisi Indonesia (EFDB
Indonesia). Platform ini mengelola kompilasi informasi tentang
cadangan karbon dan faktor emisi dari berbagai kelas tutupan
lahan terperinci dari penelitian yang ada yang dilakukan di
Indonesia. Idenya adalah untuk memungkinkan partisipasi yang
lebih luas dari pelaporan data stok karbon dari sumber swasta
dan publik.
▪ Pemegang izin Perhutanan Sosial harus mengikuti Rencana
Kerja Pemanfaatan ketika membuat rencana pengelolaan hutan,
dan karenanya keterlibatan mereka adalah yang utama. Mereka
juga harus memantau sehingga mereka dapat melaporkan
implementasi setiap 5 tahun.
▪Pemerintah mengakui adanya tumpang tindih antara jaminan
kepemilikan tanah untuk masyarakat Adat, masyarakat lokal
dan desa. Akibatnya, kelompok rentan, yang kurang beruntung
dari Masyarakat Adat dan semua bentuk masyarakat lokal (mis.
migran, kelompok petani non Adat, masyarakat terpinggirkan
yang bergantung pada hutan) diidentifikasi sebagai kelompok
pemangku kepentingan yang akan ditargetkan oleh inisiatif
Perhutanan Sosial sehingga menjadi penerima manfaat.
▪ Di tingkat sub nasional, pemerintah daerah berkontribusi
signifikan dalam implementasi REDD+. Masing-masing dari
sebelas provinsi percontohan REDD+, telah membentuk
lembaga REDD+ Ad-Hoc untuk mengoordinasikan kegiatan
REDD+ di provinsi tersebut, dalam bentuk Kelompok Kerja,
Satuan Tugas, atau Komisi. Lembaga ad hoc ini dimaksudkan
untuk diperhitungkan dengan keanggotaan multi-pemangku
kepentingan yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk
perwakilan LSM lokal dan akademisi/universitas.
▪ Versi awal dari peta Moratorium dan peta indikatif Perhutanan
Sosial dikatakan telah memasukkan input dari pemangku
12
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kepentingan. Revisi selanjutnya disebut kurang transparan.
Namun, Pemerintah sejak itu meminta masukan yang lebih
besar dari masyarakat sipil terkait dengan peta indikatif
Perhutanan Sosial, dan ada kegiatan yang sudah dimulai untuk
menghasilkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial sekaligus
merekonsiliasi peta baru ini dengan peta hutan Adat yang
diproduksi oleh LSM Nasional, AMAN.
▪ Sudah ada uji tuntas dan investigasi sampai taraf tertentu,
termasuk komunikasi dengan pemangku kepentingan lokal,
yang diterapkan oleh tim Perhutanan Sosial ketika permohonan
diterima. Namun, konsultasi formal dengan itikad baik dan
proses PADIATAPA tidak secara tegas ditentukan dalam
keadaan tertentu meskipun dapat diamati bahwa apabila
masyarakat Adat, sebagai contoh, mencari pengakuan atas tanah
mereka sebagai Hutan Adat (lihat Lampiran I, II, VII dan IX
Keputusan Menteri KLH No. 21 (2019), mereka harus
mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa mereka
“menyetujui” untuk “wilayah adat” mereka “ditetapkan sebagai
Hutan Adat dengan fungsi Lindung/Konservasi/Produksi.”
Tidak ada validasi apakah perwakilan masyarakat yang
menandatangani materi permohonan adalah wakil yang betulbetul representatif karena tidak ada persyaratan untuk
menggambarkan struktur tata kelola dan metode pengambilan
keputusan masyarakat.
Tujuan utama: Memastikan pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang relevan dan tepat waktu
 Informasi mengenai peluang dan risiko
▪ Platform online SIS REDD+ dan platform online KLHK
proyek diungkapkan dalam bentuk dan
memberikan akses publik ke dokumen-dokumen penting bahasa yang sesuai, tepat waktu serta dapat termasuk studi dampak sosial dan lingkungan, Pernyataan
diakses siapa saja
Informasi negara (SoI), informasi kepatuhan pelaksanaan
 Tinjauan dan penilaian lingkungan/sosial
kerangka pengaman, serta informasi umum mengenai jumlah
diungkapkan
dan jenis pengaduan yang diajukan dan diselesaikan setiap
tahun.
▪ KPH, tim Perhutanan Sosial, dan aktor lokal lainnya telah
melibatkan masyarakat lokal, Desa dan masyarakat Adat yang
ada/berpotensi untuk diakui, untuk mengumpulkan minat
mereka terhadap inisiatif Perhutanan Sosial dan membantu
mereka dalam menyiapkan materi mereka dengan cara yang
sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat.

Evaluasi/Rekomendasi

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki .
▪ Platform online untuk menyediakan informasi
bagi publik sedang ditingkatkan dan diperkuat
secara berkelanjutan. Karena sistem SIS-REDD+
masih diujicobakan dan disempurnakan lebih
lanjut, pengunggahan dan pembagian informasi
yang dikumpulkan akan semakin memastikan
informasi yang lebih tepat waktu dan relevan untuk
aksesibilitas publik. Informasi ini harus mencakup
semua penilaian lingkungan dan sosial.
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▪ Tidak ada prosedur untuk melakukan konsultasi dengan itikad
baik atau proses PADIATAPA sehingga tidak jelas apa jenis
informasi yang dapat dikatakan tepat waktu dan sesuai dengan
budaya.
▪ Karena bentuk pemantauan [dapat terlihat dari] jangkauan
komunikasi, inisiatif Perhutanan Sosial melacak setiap tahun
“jumlah jaringan dan mitra (organisasi masyarakat sipil, sektor
bisnis, lembaga pendidikan tinggi, legislator melalui kaukus
lingkungan dan kehutanan, dan lembaga lainnya) yang turut
serta dalam membangun komunitas sumber daya alam dan
ekosistem serta penyelamatan lingkungan”. Pada 2015, Dirjen
Perhutanan Sosial (PS) melaporkan 11 jaringan dan mitra yang
terlibat. Pada 2016, terdapat 27 jaringan. PS juga melacak
berapa "kanal komunikasi" yang ditentukannya untuk
"meningkatkan akses ke informasi dan aspirasi masyarakat
dalam mengembangkan Perhutanan Sosial dan kemitraan
lingkungan." Pada 2015, PS melaporkan telah membangun 20
kanal komunikasi dan hanya dalam waktu satu tahun, 2016,
jumlahnya telah meningkat menjadi 60 kanal komunikasi.
(Sumber, laporan kinerja terakhir dari Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan).
Tujuan utama: Memastikan pemangku kepentingan dapat mengomunikasikan masalah proyek

▪ Memperkuat KPH dan pemerintah daerah dalam
hal sumber daya dan kapasitas untuk menjangkau
publik dan memberikan informasi yang relevan
kepada penerima manfaat adalah kegiatan yang
diperkirakan akan bermanfaat.

 Para pemangku kepentingan memiliki akses
ke mekanisme atau proses penanganan
pengaduan yang efektif

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki.

▪Perjanjian Kemitraan di bawah Inisiatif Perhutanan Sosial
(berdasarkan peraturan) diharuskan untuk memasukkan
ketentuan penyelesaian sengketa. Namun, tinjauan atas lisensi
dan format perizinan menunjukkan bahwa tidak ada klausul
tentang penyelesaian perselisihan di dalam format tersebut,
hanya terdapat rujukan atas fakta bahwa lisensi dan perizinan
yang lebih terdahulu "menerima dukungan dalam pengelolaan
Hutan Desa serta resolusi konflik;". Hal ini tidak sama dengan
ketentuan penyelesaian sengketa.
▪ Setelah menetapkan bahwa pengaduan dapat diterima dan
diselesaikan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan menyusun
laporan tahunan wajib tentang kinerja Inisiatif Perhutanan Sosial
dan laporan-laporan tersebut diunggah ke situs web mereka.
Laporan terbaru mencakup informasi dari 2015-2018 terkait
dengan kasus yang diterima dan diselesaikan (umumnya
didefinisikan ketika masing-masing pihak setuju untuk

▪Tahun 2017 membawa tiga kemajuan penting
untuk resolusi konflik. Pertama, mekanisme
pengaduan nasional yang telah dibuat lebih mudah
diakses melalui platform online. Kedua, Peraturan
MenLHK No. 22 terkait dengan kerusakan
lingkungan, pencemaran lingkungan dan perusakan
hutan diumumkan secara resmi (menggantikan
undang-undang 2010 yang berlaku selama periode
peninjauan). Peraturan ini mengkodifikasi prosedur
di KLHK dan mencakup pengaduan mulai dari
polusi, perambahan hutan, sengketa kepemilikan
lahan dan pemanfaatan sumber daya genetik dan
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menyelesaikan kasus dan memiliki rencana aksi yang disepakati).
Laporan ini menunjukkan bahwa pada 2015 konflik yang
diselesaikan mencakup lahan seluas 318.054 Ha. Pada 2016, konflik
yang diselesaikan mencakup lahan seluas 2.138,902 Ha. Pada 2017
data belum tersedia, tetapi pada 2018 terlihat penyelesaian konflik
seluas 504.486 Ha. Pemangku kepentingan selama periode 20142016 memang memiliki akses ke beberapa bentuk mekanisme
pengaduan yang berbeda. Di antaranya ada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2015 tentang
Penyelesaian Konflik Agraria dan akses ke proses pengaduan
Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Indonesia. Lihat
Lampiran A untuk analisis yang lebih menyeluruh tentang
mekanisme yang tersedia untuk pemangku kepentingan,
(bagian B.2.4, Akses ke Keadilan, “KHP menyediakan
mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi
perselisihan di semua tingkatan”).
▪ Mungkin yang paling banyak digunakan adalah mekanisme
nasional yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup
berdasarkan Peraturan [MenLH] Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Prosedur untuk Pengaduan dan Penanganan Pengaduan karena
Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta
Undang-Undang tentang Pelayanan Publik tahun 2009 dengan
ketentuan bahwa setiap lembaga pemerintah memiliki
mekanisme pengaduan.
▪ Pada 2017 mekanisme penanganan pengaduan nasional yang
diawasi KLHK berdasarkan UU No. 9 ini (lihat di atas)
dimasukkan ke dalam platform online. Mekanisme ini berlaku
salah satunya untuk inisiatif Moratorium dan Perhutanan Sosial.
Mekanisme ini dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ESA
terlampir dan Lampiran A ESA.
▪ Kesatuan Pengelolaan Hutan, bekerja sama dengan LSM lokal
dan lainnya, juga hadir dan berperan dalam menyelesaikan
klaim yang tumpang tindih dan konflik kepemilikan lahan.
▪ Peta Jalan Reformasi Hukum juga dibuat dan menurut
Pernyataan Informasi (SoI) terakhir Indonesia, Resolusi Konflik
dilakukan di enam (6) Taman Nasional.
▪ Baru-baru ini, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa
yang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang

pengetahuan tradisional. Ketiga, Peraturan Presiden
No. 88 (2017) tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan telah diterbitkan.
▪Sebagaimana dicatat, mekanisme nasional [yang
terdapat di] KLHK nasional memiliki situs web
sendiri
yang
tersedia
di
http://pengaduan.menlhk.go.id/. Pada halaman
web ini, yang terlihat sangat mudah diakses dengan
adanya lebih dari 63.000 pengunjung, seseorang
dapat mengunduh formulir pengaduan di situs web
dan ketika diserahkan, KLHK memastikan bahwa
formulir tersebut dikirim ke Pihak Penanggung
jawab yang tepat (yang dapat berupa sejumlah
entitas nasional, regional dan lokal) - masing-masing
harus memiliki Pos Pengaduan dan individu yang
ditugaskan
untuk
menerima,
melacak,
menginformasikan dan menyelidiki. Di situs web
orang dapat melihat jumlah pengaduan yang
diterima dan diselesaikan sejak 2017, serta kategori
pengaduan (yaitu terkait dengan kerusakan
lingkungan, kehutanan).
▪ Peraturan Presiden No. 88 (2017) tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan, membantu menyelesaikan konflik
penguasaan lahan tetapi permohonannya perlu
memungkinkan masyarakat Adat yang belum
ditetapkan untuk mengajukan permohonan
penyelesaian konflik penguasaan lahan, termasuk
mereka yang mungkin telah kehilangan kontrol
fisik atas tanah mereka karena aktivitas
sebelumnya yang disetujui secara eksplisit atau
implisit oleh Pemerintah. Jika tidak, maka akses
msyarakat ke penyelesaian konflik akan
tergantung pada kemampuan mengamankan
pengakuan pemda atas masyarakat hukum adat
yang bersifat sangat politis (memperkuat sebuah
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Resolusi Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, yang membantu
menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Sebagaimana dicatat
dalam Lampiran A, analisis KHP, salah satu kekurangannya
adalah bahwa hanya masyarakat Adat yang diakui sebagai
masyarakat Adat oleh keputusan pemerintah daerah yang dapat
mengakses mekanisme ini dan mereka harus memastikan bahwa
mereka memiliki kendali atas tanah sebelum penetapan hutan –
sesuatu yang tidak mudah jika mereka telah digusur akibat
gangguan dari pihak ketiga dan eksploitasi atas tanah mereka,
termasuk yang dilakukan dengan persetujuan atau perintah
negara. Hal ini mungkin menghambat penerapannya.

proses yang telah dinyatakan oleh badan-badan
PBB sebagai sesuatu yang tidak konsisten dengan
tugas dan kewajiban internasional Indonesia).
▪ Tinjauan terhadap efektivitas mekanisme ini
harus dilakukan, termasuk terhadap “kriteria
efektivitas” UNGP dan hasilnya perlu dimasukkan
ke dalam proses multi-pemangku kepentingan yang
akan menetapkan dan mengembangkan GRM atau
Mekanisme Penanganan Pengaduan “tingkat
proyek” (masih menunggu keputusan). Namun,
GRM tingkat proyek dapat menjadi salah satu yang
menentukan bagaimana pemangku kepentingan
memiliki akses ke pejabat tingkat proyek untuk
menerapkan GRM nasional yang sudah ada. Semua
level GRM harus dapat dilacak secara terpusat.
▪ Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sumber
daya teknis dan ekonomi untuk KPH yang ditugasi
mengidentifikasi dan mengatasi konflik lokal.
▪ Memastikan bahwa semua dokumen
perencanaan jangka pendek dan jangka panjang
serta kesepakatan yang muncul dalam konteks
inisiatif Perhutanan Sosial, memiliki ketentuan
penyelesaian perselisihan yang memperjelas
bagaimana konflik dapat diselesaikan secara damai
antara Pemerintah dan pemegang lisensi/izin dan
pemangku kepentingan, sebagai salah satu dari
yang mungkin terkena dampaknya - semua sesuai
dengan hukum yang berlaku dalam proses berbasis
hak, yang menyediakan mekanisme non-yudisial
yang adil, meningkatkan mekanisme yang
memberikan pilihan dan tidak pernah mengurangi
hak pemangku kepentingan untuk menggunakan
mekanisme peradilan dan lainnya.
▪ Mengembangkan konsultasi dan prosedur
PADIATAPA.
▪ Memastikan bahwa SIS-REDD+ memiliki tautan
langsung ke mekanisme GRM sehingga dapat
memberikan akses untuk pelajaran yang dipetik.
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▪ Sumber daya khusus untuk pemetaan dan
analisis konflik; untuk mengidentifikasi sejak dini
potensi konflik, dan kecenderungan konflik, serta
langkah-langkah untuk mencegahnya.
▪ Mekanisme ini harus mencerminkan delapan
kriteria efektivitas yang dirancang oleh Pedoman
PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
(diterima secara luas sebagai ukuran efektivitas
untuk mekanisme pengaduan non-yudisial).
▪ Mekanisme ini harus dipublikasikan secara luas
dengan cara yang sesuai dengan budaya
[masyarakat lokal].
▪ Peningkatan dukungan harus diberikan oleh
Pemerintah untuk meningkatkan dan
memberdayakan lebih lanjut mekanisme
penyelesaian sengketa lokal di antara Desa,
masyarakat lokal, masyarakat adat dan pemukiman.

Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Tujuan utama: Melestarikan keanekaragaman hayati. Menjaga dan meningkatkan manfaat jasa ekosistem
 Dampak buruk (langsung dan tidak
▪ Persyaratan untuk melakukan EIS, SESA dan ESMF untuk
langsung) terhadap sumber daya alam,
mengidentifikasi, menilai, memitigasi dan mengelola risiko dan
keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem langkah-langkah perbaikan untuk sumber daya alam,
diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, serta
keanekaragaman hayati, dan ekosistem.
dikelola
▪ Izin seperti Hutan Tanaman Rakyat dan Perjanjian Kemitraan
 Tidak ada konversi hutan alam
yang mencakup hutan produksi melakukan perizinan konversi.
 Tidak ada dampak buruk yang terukur
▪ Moratorium secara tegas melarang izin dan konsesi tertentu
terhadap habitat kritis
di hutan alam primer dan lahan gambut (karenanya, tidak ada
 Dampak buruk terhadap tipe habitat
konversi), tetapi pengecualian terhadap Moratorium untuk
lainnya dihindari, diminimalkan, dan
berbagai aktivitas (seperti eksploitasi mineral atau pertanian
dikelola
untuk mengatasi kedaulatan pangan negara) akan
 Tidak ada pengurangan spesies yang
memungkinkan konversi terjadi di Area moratorium (beberapa
terancam punah
kemudian dikeluarkan dari area moratorium).
 Tidak ada pengenalan spesies yang
▪ Moratorium itu sendiri tidak menyebabkan dampak buruk
diketahui bersifat invasif
terhadap habitat dan spesies penting di wilayah Moratorium,
hanya kerugian berbahaya yang mungkin terjadi karena
pemindahan [kegiatan ke luar area moratorium] - yaitu, pihak
ketiga memutuskan untuk melakukan deforestasi atau

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki, terutama terkait dengan
pemantauan dampak lingkungan di luar
tutupan hutan secara umum dan tingkat emisi.
▪ Apabila konversi diizinkan, KHP yang ada dan
yang akan datang serta dokumen proyek harus
secara tegas menjelaskan pembatasan dari kegiatan
yang diizinkan.
▪ Penilaian HCV dan HCA harus dipertimbangkan
dalam penilaian sosial dan lingkungan yang
diperlukan.
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mendapatkan konsesi di area lain, sehingga menyebabkan
dampak buruk.
▪ Pemerintah telah memperkenalkan KHP dan praktik untuk
mengidentifikasi titik-titik panas potensial untuk menghindari
kebakaran di wilayah lahan gambut pada khususnya.
▪ Perizinan PS dan Perjanjian Kemitraan tidak diatur oleh
peraturan apa pun yang mensyaratkan penilaian HCV atau HCS
untuk menentukan habitat yang mungkin perlu dilestarikan.
Namun, banyak rencana pengelolaan hutan dirancang secara
khusus untuk melindungi kehilangan kedua tipe areal tersebut.
▪ Tidak satu pun program yang dinilai memiliki dampak pada
spesies dan keanekaragaman hayati. Namun, Perhutanan Sosial
memasukkan hutan produksi dan dukungan untuk usaha
pertanian tertentu, yang bisa saja menyebabkan kehilangan
habitat yang tidak diinginkan. Namun, secara keseluruhan,
tujuannya adalah untuk melindungi hutan yang menampung
spesies-spesies ini.
▪ Baik inisiatif Perhutanan Sosial maupun Moratorium tidak
memiliki program untuk mendukung pengenalan spesies asli.
▪ Menurut Pemerintah, terdapat gerakan rehabilitasi nasional
yang sudah dilaksanakan, termasuk penanaman kembali pada
area yang terbakar, lahan kritis, dan sekat bakar; dan ada
program restorasi yang dilaksanakan, termasuk yang menjadi
bagian dalam program mata pencaharian.
Tujuan utama: Mempromosikan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan (mis., Kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan)
 Memastikan pengelolaan sumber daya
Sudah ada tingkat penyelarasan yang baik,
▪ Baik Moratorium maupun Perhutanan Sosial tidak
berkelanjutan yang melindungi
konsisten dengan tujuan utama SES UNDP,
melibatkan pemanfaatan sumber daya genetik.
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem ▪ Inisiatif Perhutanan Sosial, berdasarkan Instruksi Presiden,
tanpa kekurangan yang signifikan.
 Praktek produksi/manajemen sumber daya secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan
berkelanjutan spesifik industri yang sesuai keberlanjutan hutan.
diterapkan, termasuk sistem sertifikasi
▪ Indonesia telah memiliki program perizinan kayu yang
yang kredibel jika sesuai
melibatkan [mekanisme] sertifikasi.
 Praktik berkelanjutan didukung untuk
▪ Rencana Pengelolaan Hutan yang melibatkan izin Perhutanan
produsen skala kecil
Sosial diharapkan untuk terus berkelanjutan. KPH dan
 Pengaturan pembagian manfaat yang adil
kelompok kerja sering bekerja dengan Desa dan masyarakat
dicapai untuk pemanfaatan sumber daya
untuk mengembangkan rencana ini.
genetik
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▪ Sesuai aturan terakhirnya, pemerintah berjanji untuk
memfasilitasi inisiatif Perhutanan Sosial terkait
“program/kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, konservasi tanah
dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan
masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan
berkelanjutan dan/atau legalitas kayu sertifikasi.”
▪ Inisiatif Perhutanan Sosial mendukung komunitas produsen
skala kecil dalam konteks lisensi untuk Hutan Produksi bagi
Masyarakat serta untuk komunitas yang terlibat dalam
penggunaan produk non-kayu dan penyediaan jasa ekosistem,
bahkan upaya pariwisata dalam skala kecil.
▪ Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
melaporkan dalam ringkasan kinerja terakhirnya bahwa
sebanyak 356 komunitas dan 4.136 orang sekarang
berpartisipasi dalam apa yang mereka kategorikan sebagai “[n]
jumlah sumber daya alam dan komunitas penyelamat
lingkungan di daerah aliran sungai, danau/mata air, karst, rawarawa, lahan gambut, pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil,
komunitas di sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta
komunitas lingkungan di kawasan konservasi.”
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tujuan utama: Memastikan proyek sensitif terhadap risiko perubahan iklim
 Komponen proyek ditinjau untuk
▪ Data yang dikumpulkan hingga saat ini tidak mengungkapkan
sensitivitas dan kerentanan terhadap
bahwa masyarakat yang telah mengalami dampak perubahan
potensi perubahan iklim
iklim dapat mengalami percepatan dan/atau intensifikasi
 Risiko sosial dan gender dan dampak
dampak tersebut karena inisiatif Moratorium atau Perhutanan
berbeda yang terkait dengan perubahan
Sosial. Sebaliknya, mereka memiliki perlindungan yang lebih
iklim ditangani
besar dari gangguan pihak ketiga, manajemen dan hak
penggunaan yang lebih besar, serta layanan yang mendukung
untuk pemenuhan tanggung jawab mereka yang disyaratkan
oleh izin dan Perjanjian Kemitraan mereka, sehingga dapat
diasumsikan menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih
baik.
▪ Moratorium memiliki tujuan melestarikan hutan sebagai
bentuk mitigasi perubahan iklim (mis. penyerapan karbon,
penurunan emisi).

Sudah ada tingkat penyelarasan yang baik,
konsisten dengan tujuan utama SES UNDP, tanpa
kekurangan yang signifikan.

19

Indikator Peninjauan

Peninjauan Keselarasan

Evaluasi/Rekomendasi

▪ Pengecualian untuk Moratorium dan Perhutanan Sosial yang
mengizinkan ekstraksi sumber daya dan perusakan hutan, dan
izin yang memungkinkan konversi (Perkebunan Kayu Rakyat)
diasumsikan dapat terus berkontribusi pada perubahan iklim
sejauh terkait deforestasi.
▪ Langkah yang terkait dengan perlindungan kebakaran telah
membantu [mengurangi risiko dari] kerentanan Iklim.
▪ Revisi peta indikatif Moratorium didasarkan pada a. “hasil
survei kondisi fisik lapangan [s]; b. perubahan spasial;
perubahan tata ruang; c. data dan informasi tutupan lahan saat
ini, d. masukan dari komunitas, dan e. data lisensi yang
diperbarui. " Bila dilakukan dengan benar, memungkinkan
peninjauan [atas PIPIB dengan mempertimbangkan] sensitivitas
dan kerentanan terhadap perubahan iklim.
▪ KLHK juga telah mengembangkan alat untuk menilai tingkat
kerentanan Perubahan Iklim di tingkat desa yang disebut SIDIK
(Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan - Sistem Informasi
Indeks Kerentanan) di mana tingkat kerentanan ditentukan oleh
indikator yang memengaruhi paparan, sensitivitas, dan
kapasitas adaptif desa. Proyek dapat menggunakan SIDIK ini
untuk menilai bagaimana kegiatan proyek mengatasi
kerentanan perubahan iklim di Desa dan masyarakat lokal.
▪ Portal lain, ProKlim (http://proklim.menlhk.go.id)
menyediakan informasi publik tentang berbagai tindakan yang
dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat desa yang
berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Idenya adalah menggunakan database ini untuk memfasilitasi
penguatan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta
mengidentifikasi praktik-praktik terbaik.
Tujuan utama: Mengurangi emisi GRK terkait proyek
 Alternatif yang layak dipertimbangkan dan
diadopsi untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca (GRK) terkait proyek

▪ Ada ketentuan perundang-undangan untuk mengizinkan
revisi peta Perhutanan Sosial dan Moratorium untuk mencapai
tujuan inisiatif dengan lebih baik.

Ada ketentuan perundang-undangan untuk
mengizinkan revisi peta Perhutanan Sosial dan
Moratorium untuk mencapai tujuan inisiatif
dengan lebih baik.
▪ Sebuah badan multi-pemangku kepentingan
harus mempertimbangkan perlunya penyempitan
pengecualian dalam implementasi Moratorium
hutan primer alami dan lahan gambut.
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▪ Pemerintah menargetkan sebesar lebih dari 12
juta hektar lahan untuk Perhutanan Sosial. Target
ini belum terpenuhi karena banyaknya tantangan,
sehingga kecil peluang untuk pengurangan emisi
GRK. Tinjauan ini mengakui perlunya upaya
percepatan - ini akan membutuhkan lebih banyak
pegawai, penguatan KPH, lebih banyak dana, dan
fasilitasi yang lebih besar (potensi reformasi KHP)
untuk memfasilitasi resolusi konflik agraria, serta
pengakuan hak Adat.

Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja
Tujuan utama: Menghindari dampak kesehatan dan keselamatan yang merugikan
 Risiko terhadap masyarakat dan pekerja
▪ Inisiasi Hutan Sosial dan Moratorium tidak menimbulkan
dari konstruksi dan intervensi lain dicegah
risiko yang diketahui bagi masyarakat atau pekerja akibat
atau diminimalkan dan dikelola
konstruksi. Tidak ada konstruksi penting dalam program ini.
 Tindakan diambil untuk mencegah atau
▪ Berdasarkan keputusan Perjanjian Kemitraan ketika ditulis
meminimalkan risiko kesehatan dan
harus mengandung unsur-unsur tertentu, termasuk, antara lain:
penyebaran penyakit menular
tujuan kegiatan, biaya, hak dan kewajiban para pihak;
pembagian manfaat, penyelesaian sengketa dan sanksi. Elemenelemen ini dapat mengurangi risiko jika dielaborasi dengan baik
(memahami bahwa masyarakat dan Desa mungkin tidak
memiliki posisi tawar atau kapasitas dalam negosiasi kontrak).
▪ Tidak ada dalam inisiatif Moratorium atau Perhutanan Sosial
yang menyarankan perlunya mengambil langkah-langkah untuk
mencegah atau meminimalkan risiko kesehatan.
▪ Ada sistem peringatan dini (EWARS/ Early Warning System)
untuk memantau demam berdarah, malaria, diare, radang paruparu dan ILI.
Tujuan utama: Menghormati dan mempromosikan hak-hak pekerja
 Ada langkah-langkah untuk
▪ Baik inisiatif Moratorium maupun Perhutanan Sosial tidak
mempromosikan nilai non-diskriminasi,
bermaksud melakukan kegiatan yang akan menimbulkan risiko
kesempatan yang sama dan perlakuan adil
bagi hak-hak pekerja.
terhadap pekerja

SES UNDP mengenai Kesehatan Masyarakat,
Keselamatan dan Kondisi Kerja ini tidak
berlaku dalam kedua proyek ini (Perhutanan
Sosial dan Moratorium). Jika hal ini berlaku,
maka sudah ada tingkat keselarasan yang baik
tanpa adanya kekurangan yang signifikan.

▪ Sama seperti di atas.
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Tidak menggunakan pekerja paksa atau
pekerja anak, konsisten dengan konvensi
ILO yang relevan
Tujuan utama: Memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat
 Langkah-langkah diadopsi untuk
memastikan kondisi kerja yang sehat dan
aman

▪ Baik inisiatif Moratorium maupun Perhutanan Sosial tidak
menimbulkan risiko terhadap kondisi kerja yang aman dan
sehat.

Warisan Budaya
Tujuan utama: Melindungi, mengelola, melestarikan warisan budaya
 Warisan budaya dilindungi dari risiko dan
▪ Sejauh situs warisan budaya ditemukan dalam peta indikatif
dampak buruk
untuk wilayah Moratorium, mereka akan lebih terlindungi
 Pakar yang memenuhi syarat digunakan
daripada tanpa moratorium yang melarang izin dan konsesi di
untuk manajemen risiko dan konservasi
wilayah tersebut. Jika ada pengecualian dalam Moratorium,
 Prosedur jika kebetulan menemukan situs
mungkin kegiatan tersebut diizinkan sebelum Moratorium.
warisan budaya (chance find procedure)
Akibatnya, tidak ada risiko yang ditambahkan oleh moratorium,
meskipun hal tersebut juga tidak dimitigasi.
▪ Inisiatif Perhutanan Sosial menggunakan Kesatuan
Pengelolaan Hutan yang melibatkan berbagai pakar dan Desa
serta anggota masyarakatnya sendiri adalah ahli tentang hutan
tempat mereka bergantung dan dapat memberikan bantuan
untuk manajemen risiko dan konservasi.
▪ Walaupun demikian, sejauh Perjanjian Kemitraan, dan
berbagai hak akses dan penggunaan diberikan kepada
masyarakat lokal atau Desa yang bukan masyarakat Adat (misal
karena masih menunggu pengakuan) atau komunitas tanpa
warisan budaya atau pengetahuan tentang di mana warisan
budaya tersebut ada dan menjamin perlindungan, ada
kemungkinan bahwa lisensi atau perjanjian kemitraan dapat
membahayakan atau merugikan situs warisan budaya Adat.
Tidak ada dalam elemen yang harus disediakan dalam
Perjanjian Kemitraan yang berbicara tentang masalah aset
berwujud atau tidak berwujud.
▪ Prosedur jika kebetulan menemukan situs warisan budaya
(chance find procedure) tidak dibahas dalam KHP yang berlaku,
tetapi dalam konteks perizinan Perhutanan Sosial dan
persyaratan untuk rencana pengelolaan lahan, jika situs warisan
budaya ditemui, responsnya akan dikelola oleh Tim Perhutanan

▪ Sama seperti di atas.

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki.▪ Pengakuan yang disambut baik
oleh Pemerintah bahwa lebih banyak yang harus
dilakukan sehubungan dengan warisan budaya
datang dalam bentuk Peraturan KLHK No. 34/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan kearifan lokal
dalam pengelolaan sumber daya alam. Konten
tersebut berupaya mengidentifikasi di mana dan
kearifan lokal seperti apa yang ada, ruang lingkup,
cara mengakui dan melindungi, peran dan tanggung
jawab pemilik dan mereka yang ingin mengakses
kearifan lokal dan biaya ini. Adalah peran Menteri,
gubernur, atau perwakilan bupati untuk
memfasilitasi proses inventarisasi, verifikasi dan
validasi kearifan lokal. Proses inventaris adalah
multi-pemangku kepentingan serta termasuk
lembaga/badan adat.
▪Bila dampak negatif terhadap warisan budaya tak
berwujud (seperti pengetahuan atau praktik
tradisional) dimungkinkan, disarankan agar ke
depannya lisensi, Perjanjian Kemitraan dan rencana
pengelolaan hutan terkait menjadi sangat spesifik
diteruskan dan memperjelas segala kemungkinan
batasan atau dampak pada warisan tersebut untuk
memastikan persetujuan dengan informasi yang
lengkap dan apakah ada kompensasi yang
diperlukan.
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Sosial sesuai dengan Hukum yang Berlaku (khususnya
mengingat ratifikasi perjanjian semacam itu di Indonesia seperti
Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak berwujud
dan Konvensi Warisan Dunia dan penerimaan UNDRIP.
▪ Sehubungan dengan warisan budaya yang tidak berwujud
seperti pengetahuan atau praktik tradisional, Inisiatif
Perhutanan Sosial menyatakan bahwa “pemanfaatan hasil hutan
kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan
di hutan adat didasarkan pada kebijakan lokal/pengetahuan
tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga tradisional”,
dan bahwa “Kompilasi Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau
Rencana Kerja Bisnis pemegang IKPHKm dan IKPHHKHTR atau
penyusunan perjanjian kerja sama atau penyusunan penggunaan
pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau
instruktur kehutanan setempat." Kemudian di bawah
Perhutanan Sosial, pemegang lisensi untuk Hutan Desa Hutan
Rakyat, dan Hutan Tanaman Rakyat berhak untuk mengelola
dan memanfaatkan hutan-hutan ini “sesuai dengan kearifan
lokal termasuk sistem pertanian terintegrasi.” Bila Desa dan
Masyarakat tidak mengajukan izin, penerapan kebijaksanaan
dan pengetahuan tersebut hanya dapat dianggap sebagai
sukarela.
▪ Berdasarkan hal di atas, inisiatif Perhutanan Sosial bertujuan
untuk secara afirmatif menggunakan pengetahuan tradisional
dan tidak membatasi praktik-praktik tradisional, tetapi lebih
untuk memastikan keberlanjutan mereka sepanjang hal
tersebut konsisten dengan pembatasan penggunaan sumber
daya yang terjadi karena peruntukan hutan di mana mereka
memiliki hak kelola dan hak pakai.
Tujuan utama: Mempromosikan pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan warisan budaya


Menginformasikan masyarakat yang
terkena dampak mengenai hak dan manfaat
hanya bila ada negosiasi dengan itikad baik
yang memberikan pembagian manfaat yang
adil dan setara [terkait dengan warisan
budaya]

▪Moratorium tidak mempertimbangkan penggunaan warisan
budaya, oleh karena itu tidak diperlukan pengaturan pembagian
manfaat. Ketika pengetahuan masyarakat harus dirayakan dan
diterapkan, tidak ada implikasi jika pengetahuan itu
dikomersialkan atau digunakan sedemikian rupa untuk
melanggar warisan budaya yang tidak berwujud seperti itu.
▪ Tidak ada informasi yang tersedia yang menyatakan bahwa
izin kepada masyarakat atau Desa mengizinkan segala bentuk

Evaluasi/Rekomendasi
▪ Investigasi uji tuntas yang menyertai evaluasi
permohonan Perhutanan Sosial harus mengajukan
pertanyaan tentang kemungkinan bahaya terhadap
warisan budaya.
▪ Memasukkan penilaian dampak budaya dalam
konteks dampak sosial juga dapat bermanfaat di
masa mendatang. Jika indikator untuk dampak
budaya belum dimasukkan ke dalam yang sedang
dikembangkan untuk AP REDD+ Nasional, hal
tersebut juga harus dilakukan.
▪ Semua pembatasan untuk mengakses atau
menggunakan situs warisan budaya atau praktik
tradisional perlu didasarkan pada PADIATAPA,
dapat diberikan kompensasi, dan secara tegas
dinyatakan dalam lisensi, Perjanjian Kemitraan, dan
perjanjian persetujuan yang diberikan oleh
masyarakat Adat untuk penerapan kategori
hutanatas tanah mereka yang baru dikenal dan
diberi nama.

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki.
▪ Terdapat perkembangan baik dalam upaya untuk
mengatasi masalah konsultasi dan persetujuan yang
diperlukan untuk penggunaan warisan budaya
dalam bentuk “Alat Perlindungan Pelaksanaan
Safeguards (APPS) dan Prosedur Alat Pelaksanaan
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produksi di atas situs warisan budaya, namun, keberadaan
informasi dampak sosial yang minim membuat sulit untuk
menentukan hal ini secara pasti. Tinjauan ESA ini tidak
memperhitungkan bukti pengaduan yang timbul karena
keterbatasan/bahaya terhadap warisan budaya.
▪ Inisiatif Perhutanan Sosial, setidaknya sehubungan dengan
Perjanjian Kemitraan, menetapkan bahwa deskripsi tentang
hak-hak dan tanggung jawab para pihak serta deskripsi
pembagian manfaat harus dimasukkan.

Evaluasi/Rekomendasi
Safeguards (APPs) berdasarkan keputusan dalam
COP-16 Sistem Implementasi Safeguards (SIS)
REDD+ Indonesia yang terlampir pada peraturan
KLHK tentang REDD+ (No. 70/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2017). Peraturan ini secara tegas
mengakui persyaratan PADIATAPA. (Khususnya,
rilis tahun 2013 mengenai Prinsip, Kriteria dan
Indikator - terakhir dikodifikasi pada tahun 2017 juga menegaskan PADIATAPA).
▪ Menyertakan penilaian dampak budaya dalam
konteks dampak sosial juga dapat bermanfaat di
masa mendatang. Jika indikator untuk dampak
budaya belum dimasukkan ke dalam indikator lain
yang sedang dikembangkan untuk AP REDD+
Nasional, maka hal tersebut juga harus dilakukan.
▪ Perjelas dalam pengembangan konsultasi dan
protokol PADIATAPA, persyaratan yang berkaitan
dengan menginformasikan masyarakat tentang hakhak mereka, termasuk yang terkait dengan warisan
budaya dan pembagian manfaat yang adil.
▪ Tentukan bahwa semua perjanjian harus secara
tegas menyatakan bahwa manfaat yang dibagikan
dianggap adil oleh para pihak, dan manfaat tersebut
harus secara tegas dinyatakan.

Penggusuran dan Pemukiman Kembali
Tujuan utama: Menghindari dampak buruk dari pembebasan lahan atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan/sumber daya. Meminimalkan dampak buruk apabila
pencegahan tidak dimungkinkan.
 Terdapat tindakan untuk mencegah, dan
 Moratorium tidak mempertimbangkan penggusuran atau
Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
jika pencegahan tidak dimungkinkan,
pemindahan fisik atau ekonomi secara keseluruhan atau
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
meminimalkan dan mengurangi
sebagian.
perlu diperbaiki untuk menghindari
penggusuran fisik atau ekonomi akibat
 Inisiatif Perhutanan Sosial juga tidak mempertimbangkan
kemungkinan pemindahan ekonomi sebagian di
pembebasan lahan atau sumber daya atau
penggusuran atau pemindahan fisik atau ekonomi secara
masa depan
pembatasan penggunaan lahan atau
keseluruhan atau sebagian. Izin Perhutanan Sosial adalah
▪ Proses konsultasi dan persetujuan diperlukan
sumber daya
peluang bagi Desa dan Masyarakat untuk mendapatkan akses sebelum sampai pada penerbitan lisensi, atau
 Segala aktivitas penggusuran dilakukan
dan penggunaan sumber daya hutan yang mungkin telah
penegasan Perjanjian Kemitraan yang dapat
dengan cara yang sepenuhnya partisipatif
diberikan kepada orang lain (kebalikan dari membatasi
mengakibatkan pembatasan atau larangan akses
penggunaan atau akses, bahkan mengakibatkan bentuk
atas penggunaan sumber daya alam yang dapat
penggusuran sebagian). Namun, segala pembatasan atau
mempengaruhi kelangsungan hidup fisik dan
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larangan akses atau penggunaan sumber daya alam untuk
memenuhi tujuan perlindungan dan konservasi hutan, dapat
menyebabkan penggusuran ekonomi secara keseluruhan
atau sebagian jika masyarakat, desa dan masyarakat Adat
tidak dapat menyesuaikan diri dengan pembatasan tersebut
dan dampaknya terhadap mata pencaharian serta
kelangsungan hidup fisik dan budaya sebagai
komunitas/masyarakat yang berbeda.
 Jika penggusuran itu merupakan penggusuran ekonomi,
proses konsultasi dan persetujuan diperlukan sebelum
sampai pada penerbitan lisensi, atau penegasan Perjanjian
Kemitraan.

budaya masyarakat, terutama mata
pencahariannya.
▪ Perjanjian dan lisensi, serta proses pengakuan hak
Adat, harus membuat batasan untuk mengakses
atau menggunakan sumber daya alam dan masalah
utama diskusi dengan masyarakat (sebelum
menyimpulkan perjanjian), dan deskripsi yang jelas
dalam lisensi atau perjanjian terkait.

Tujuan utama: Mengenali dan menghormati larangan penggusuran paksa
 Tidak ada penggusuran paksa. Penggusuran
hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa
yang memenuhi kriteria yang sah

 Walaupun penggusuran paksa bukan bagian dari inisiatif
Moratorium atau Perhutanan Sosial, UU Kehutanan 1999 dan
UU 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencegah penggusuran
semacam itu tanpa proses hukum yang adil serta kompensasi
yang tepat dan adil.
 Ketika lisensi dan izin untuk penggunaan dan akses
dilakukan tanpa sepengetahuan penuh tentang keberadaan
hutan Adat atau klaim atas hutan Adat dan/atau tanpa
PADIATAPA komunitas yang mengklaim hak Adat, akan ada
risiko penggusuran ekonomi dan fisik.
 Dalam hal di mana hak Adat diakui hanya tunduk pada
penerimaan rencana pengelolaan hutan terkait dengan jenis
hutan yang terus berlaku, hal ini mungkin dilakukan dengan
persetujuan dari masyarakat (masyarakat mengajukan
permohonan dengan sukarela), jadi bukan pemaksaan
penggusuran.

Sudah ada tingkat penyelarasan yang baik,
konsisten dengan tujuan utama SES UNDP,
tanpa kekurangan yang signifikan selama
Tinjauan ESA.
▪ Tinjauan ini merekomendasikan bahwa dalam
pemantauan dampak sosial kegiatan REDD+ di
masa depan (melalui SIS-REDD+), setiap
keadaan khusus penggusuran fisik atau
ekonomi secara keseluruhan atau sebagian
harus diperiksa agar konsisten dengan Hukum
yang Berlaku.
▪ Lebih penting lagi adalah bahwa Pemerintah telah
menegaskan penerapan proses hukum dan
kompensasi untuk pemukiman kembali yang
mungkin timbul dalam konteks penyelesaian
sengketa tanah yang timbul berdasarkan
Keputusan Presiden No. 88 (2017) tentang
Penyelesaian Konflik atas Kawasan Hutan.

Tujuan utama: Meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian semua orang yang dipindahkan, dan meningkatkan standar hidup para pengungsi miskin dan
kelompok rentan lainnya.
 Tidak ada insiden perlindungan mata pencaharian yang
Sudah ada tingkat penyelarasan yang baik,
 Meningkatkan atau setidaknya memulihkan
diketahui atau dilaporkan oleh masyarakat akibat
konsisten dengan tujuan utama SES UNDP,
mata pencaharian pengungsi, dan
penggusuran.
tanpa kekurangan yang signifikan.
25

Indikator Peninjauan
meningkatkan standar hidup para pengungsi
miskin dan kelompok rentan lainnya.

Peninjauan Keselarasan

Evaluasi/Rekomendasi

 Jika inisiatif Perhutanan Sosial mengharuskan masyarakat,
Desa dan masyarakat Adat meninggalkan mata pencaharian
karena ini dianggap lebih berkelanjutan, ini hanya dilakukan
secara sukarela. Konsultan tidak mengetahui adanya
mekanisme kompensasi yang diterapkan.

▪ Penerapan SES UNDP, Standar 5 mengenai
pemukiman kembali dan penggusuran akan
membantu mengidentifikasi dan menghindari serta
mengurangi risiko penggusuran dan jika
penggusuran tidak dapat dihindari, sediakan
Rencana Tindakan Keberlanjutan Hidup.

Masyarakat Adat
Tujuan utama: Mengakui dan menumbuhkan rasa hormat penuh terhadap hak asasi masyarakat adat
 Hak-hak masyarakat adat diakui dan
 Baca bersama dengan indikator lain di bagian “Masyarakat
dilindungi
Adat” ini.
 Tidak ada kegiatan yang didukung yang
 Wilayah moratorium yang dilarang tidak secara tegas
melanggar hak-hak masyarakat adat
melanggar hak-hak masyarakat adat karena merupakan
tugas dan kewajiban Negara untuk tidak memberikan izin
atau konsesi atas tanah yang menjadi milik masyarakat adat.
 Kerangka kerja Perhutanan Sosial mengakui hak-hak
kepemilikan masyarakat adat atas tanah mereka, tetapi
sebagaimana dibahas dalam analisis KHP pada Lampiran A,
untuk memastikan pengakuan itu, masyarakat harus terlebih
dahulu mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat Adat
dengan penetapan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten.
Hal ini sulit diperoleh dalam waktu singkat, dan bisa dibilang
tidak dilaksanakan dengan baik jika pemerintah daerah
memiliki kepentingan yang bertentangan dalam melihat
tanah dan sumber daya yang menjadi hak masyarakat adat.
Dalam kasus apa pun, begitu pengakuan terhadap
masyarakat Adat diberikan, masyarakat dapat mengajukan
permohonan untuk pengakuan/sertifikasi hutan Adat
mereka melalui Peraturan Menteri KLHK No. 21 (atau
mengajukan resolusi untuk konflik tanah berdasarkan
Peraturan Menteri KLHK No. 88 yang juga dapat
menghasilkan Pengakuan dan pengeluaran hutan Adat dari
apa yang disebut sebagai “kawasan hutan.”) Masyarakat Adat
harus menerima, bagaimanapun, bahwa hutan mereka akan
terus membawa peruntukan/fungsi hutan asli yang dibuat
oleh Negara sebelum pengakuannya sebagai Hutan Adat
(terlepas dari apakah mereka berpartisipasi atau menyetujui
fungsi awal itu). Memang, permohonan untuk pengakuan

Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya sudah
mulai ditangani.
▪ KLHK sudah mulai menangani masalah yang
berpotensi muncul dari versi peta indikatif PS
sebelumnya. Pada tahun 2019, Direktorat Konflik
Agraria dan Kehutanan Adat dari Direktorat
Jenderal (Ditjen) untuk Perhutanan Sosial, KLHK,
meluncurkan peta indikatif hutan adat yang dapat
digunakan, setidaknya, bersamaan dengan Peta
Perhutanan Sosial, dan lebih jauh dapat digunakan
untuk memodifikasi atau mereformasinya. Peta ini
juga dapat digunakan bersama dengan peta spasial
provinsi dan kabupaten serta konsultasi dengan
aktor lokal ketika verifikasi harus dilakukan setelah
menerima permohonan di bawah kerangka
Perhutanan Sosial. Peta ini juga dapat membantu
penyelesaian konflik saat ini, dan menghindari
keluhan di masa depan karena klaim yang tumpang
tindih. Ini juga akan membantu selama proses
penentuan dan penyelesaian konflik.
▪ Memastikan transparansi, pengawasan, akses
pemangku kepentingan ke resolusi konflik, dan
pemantauan dampak sosial berkala untuk
memastikan bahwa potensi dan konflik aktual yang
timbul dari klaim yang tumpang tindih diselesaikan
sebelum diberikannya lisensi, perizinan, penegasan
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hutan Adat, misalnya, membutuhkan penerimaan (meskipun
sukarela) terhadap kategorisasi fungsi ini secara tegas.
Namun, karena setiap lima tahun perencanaan tata ruang
hutan dapat ditinjau, dalam proses ini, masyarakat Adat
dapat meminta perubahan dalam penentuan fungsi
daerahnya. Keputusan ada dalam kewenangan KLHK.
 Perizinan Perhutanan Sosial didasarkan pada peta indikatif
(PIAPs) yang menunjukkan di mana ada Wilayah Hutan
Negara tempat Negara memiliki hak untuk memberikan hak.
Sejauh PIAPs masih mencakup daerah yang tumpang tindih
dengan hutan Adat yang diklaim tetapi belum diakui – dan
sejauh area-area ini masih diberikan izin atau tunduk pada
Perjanjian Kemitraan tanpa persetujuan sebelumnya dari
masyarakat Adat, hal tersebut akan menjadi pelanggaran hak
asasi manusia. Praktik ini harus dilarang setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 yang menetapkan bahwa
batas-batas Wilayah Hutan Negara hanya sah setelah
dikukuhkan - suatu proses yang membutuhkan
pertimbangan hak-hak individu dan masyarakat dan
termasuk di dalamnya penyelesaian konflik. Praktik
penerbitan izin di area yang belum melalui resolusi konflik
untuk memastikannya bebas dari klaim yang bersaing tidak
dapat dianggap legal lagi. Namun, masih ada kesenjangan di
tingkat implementasi.
 Selain itu, sejauh kelompok tani, aktor swasta, koperasi,
kelompok tani hutan kolektif atau ketua koperasi, dll
mengupayakan akses di bawah program Perhutanan Sosial
dan proses verifikasi sebelum pemberian akses tersebut
tidak melalui proses PADIATAPA yang diberikan melalui
proses dan lembaga yang ada di masyarakat (dengan asumsi
proses dan lembaga tersebut ada), hal ini juga bisa menjadi
pelanggaran hak tergantung pada keadaan) (yaitu jika
kelompok tani lokal dalam masyarakat lokal ingin
mendirikan perkebunan di tanah komunitas kolektif, tetapi
tidak memiliki izin dari komunitas di mana hukum adat
berlaku, hal seperti ini dapat menempatkan inisiatif kegiatan
dalam situasi yang rentan).
▪ “Presiden Joko Widodo juga mengakui sembilan Hutan Adat
baru, yang meliputi total area lebih dari 13.000 hektar, di Istana

perjanjian kemitraan, dan bahkan pengakuan hutan
Adat sangat penting.
Peta Perhutanan Sosial (PS) saat ini telah
mendokumentasikan 492 ribu hektar area dan
diperbarui setiap tiga bulan. Rinciannya sekitar
384.896 ha jatuh di bawah Hutan Negara dan
karena itu hanya akan dikeluarkan setelah diakui
secara resmi (diakui haknya); 68.935 ha di bawah
area non-hutan; dan 19,150 ha sudah disahkan
diakui (dimiliki) untuk masyarakat Adat.
Sebuah LSM, AMAN, telah memetakan lebih dari 9,3
juta hektar hutan adat dan lebih dari 2/3 hutan
tersebut tumpang tindih dengan apa yang saat ini
ditetapkan sebagai Wilayah Hutan Negara (mis.
Terbuka untuk salah satu dari pengaturan PS).
Tugas berikutnya adalah memvalidasi temuan
AMAN, dan merekonsiliasi dua sistem pemetaan
(bila metodologi yang digunakan tidak konsisten).
Secara keseluruhan, produksi peta indikatif hutan
adat perlu dipercepat, dilakukan secara transparan
dan partisipatif serta identifikasi lahan adat perlu
menginformasikan isi peta indikatif Moratorium
dan PS, [dalam konteks kebijakan] Satu Peta. Hal
tersebut akan memberikan informasi untuk
pengambilan keputusan, peningkatan perlindungan
untuk tanah masyarakat adat, dan partisipasi
masyarakat adat yang lebih besar dalam
pengelolaan hutan.
▪ Ada juga tindakan yang diambil untuk
mempercepat pengakuan komunitas sebagai
masyarakat Adat, yang menjadi prasyarat sebelum
mendapatkan pengakuan wilayah tradisional
mereka. Tercatat, sekitar 454 dari 492 ribu hektar
hutan Adat yang telah diidentifikasi dalam peta
indikatif Ditjen Perhutanan Sosial sedang
menunggu pengakuan lokal sebagai masyarakat
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Negara pada 30 Desember 2016. Pada Juni 2018, ada 26 Hutan
Adat yang diakui di seluruh Indonesia, yang terletak di Jambi,
Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat,
Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.” (Hutan Negara
Indonesia (2018), KLHK). Pada tanggal 27 Mei 2019, ada 49
masyarakat Adat yang telah mendapatkan pengakuan dari
KLHK. (Sumber:
https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerianlingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/).
 Sejauh hutan Adat, bahkan setelah pengakuan, tunduk pada
batasan penggunaan oleh masyarakat Adat (yaitu tergantung
pada kategorisasi peruntukan/fungsi hutan yang diterapkan
oleh Negara) kepemilikan, penggunaan, akses, pengelolaan,
dan hak partisipasi sebagaimana ditegaskan oleh hukum
Indonesia dan kerangka kerja kebijakan (bahkan inisiatif
Perhutanan Sosial) memberikan perlindungan yang
substansial. Bila Hutan Sosial dan kerangka kerja hukum
yang menyertainya tidak memberikan cara bagi masyarakat
atau Desa setempat untuk mentransisikan penggunaan dan
izin akses mereka ke sertifikat hutan Adat penuh pada saat
mereka telah diakui sebagai masyarakat Adat, hal tersebut
dapat diartikan sebagai penolakan atas hak kepemilikan
penuh masyarakat Adat jika. Hal tersebut tampaknya tidak
secara tegas dilarang oleh KHP, tetapi juga tidak dijelaskan
dalam lisensi, izin atau Perjanjian Kemitraan bahwa adanya
hak yang dilindungi untuk mengajukan klaim dalam rangka
pengakuan penuh atas tanah adat Adat mereka. Hal tersebut
dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan manfaat
penuh dari program Perhutanan Sosial.

Adat. Sampai catatan ini dibuat, target PS untuk
meningkatkan pengakuan atas tanah adat adalah
aspirasi. Untuk mempercepat proses ini, Dirjen
menginisiasi Kelompok Kerja Nasional untuk
mempercepat pengukuhan Hutan Adat (Keputusan
KLHK No. 4/2018) (Lihat juga Peraturan KLHK No.
21/2019 yang mengkodifikasi persyaratan untuk
membuat peta Hutan Adat dan Hutan Hutan).
Kelompok kerja ini mengadakan pertemuan
regional rutin untuk memberi tahu pemerintah
daerah bahwa mereka menerapkan
standar/persyaratan yang lebih rendah dengan
hanya mensyaratkan Keputusan Kepala Daerah
bukan peraturan pemerintah daerah untuk
mengakui keberadaan masyarakat adat. Dalam
konteks itu, mereka juga dilaporkan mulai membuat
draf template/contoh regulasi yang dapat
digunakan pemerintah kabupaten untuk
mengeluarkan pengakuan mereka untuk
masyarakat Adat. Idenya adalah untuk
mempromosikan bahwa kabupaten mengadopsi
satu peraturan sebagai payung yang kemudian
dapat ditindaklanjuti oleh Bupati yang
mengeluarkan keputusan [yang bersifat lebih
sederhana dibanding Perda] untuk pengakuan
keberadaan masyarakat adat. Pejabat pemerintah
daerah yang diundang selama pertemuan regional
termasuk sekretaris pemerintah kabupaten (eselon
tertinggi untuk pegawai negeri di tingkat provinsi
dan kabupaten) atau Kepala Kantor Hukum untuk
titik fokus ini. DJP untuk PS telah menawarkan
dukungan teknis dan hukum kepada setiap
kabupaten yang bersedia mengeluarkan peraturan
payung yang mengakui Keputusan Kepala
Pemerintah Daerah untuk pengakuan adat (unit
peraturan yang lebih rendah dan mungkin lebih
mudah untuk dicapai dibandingkan dengan
"Perda"). Memang, jika melalui mandat inisiatif
Perhutanan Sosial (dan menggunakan peta indikatif

 Selanjutnya, jika lisensi diberikan kepada Desa dan
masyarakat lokal atas tanah yang sebenarnya merupakan
hutan masyarakat Adat, meskipun belum diakui, ada
kemungkinan pemindahan fisik atau ekonomi dari
masyarakat tersebut, jika [ketentuannya] hanya membatasi
penggunaan sumber daya dan aksesnya dari pihak lain.
Khususnya, jika kemudian hutan Adat diakui, terdapat risiko
bagi masyarakat non-Adat/lokal yang bergantung pada
sumber daya yang sama. Sebagaimana dijelaskan di atas,
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 Inisiatif Perhutanan Sosial mengakui hak-hak masyarakat
untuk menerapkan kearifan dan pengetahuan tradisional
mereka untuk masalah-masalah pengelolaan hutan dan
sumber daya.
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Adat dalam pembangunan), Pemerintah dapat
menunjuk kawasan yang luas sebagai Hutan Adat
(menggunakan kriteria identifikasi diri (selfidentification) yang diatur dalam SIS-REDD+), dan
menggabungkannya dengan penunjukan ke dalam
rencana pengelolaan hutan dan dokumen
perencanaan penggunaan lahan, ini dapat
memberikan perlindungan bahkan jika aturan di
tingkat daerah yang mengakui keberadaan
masyarakat Adat belum ada (dan juga mempercepat
proses verifikasi yang akan mengarah pada resolusi
ini). Penerapan “identifikasi diri” juga mendorong
implementasi rekomendasi dari UNCERD dan
UNCESR (lihat laporan sampul ESA).
▪ Ditjen Perhutanan Sosial juga mengakui bahwa
saat ini tidak ada prosedur untuk transisi izin
penggunaan dan akses sebelumnya, atau bahkan
hak partisipasi masyarakat atau Desa setempat
sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Hutan, ke
dalam pengakuan Adat. Namun, Sekretaris Ditjen PS
telah mengatakan bahwa transisi ini dimungkinkan
dan bahwa mereka akan mendukung transisi ini jika
ini yang diinginkan masyarakat. Apa yang
dibutuhkan sekarang adalah PS, bersama-sama
dengan KLHK, mengeluarkan prosedur untuk
transisi ini dan jika memungkinkan, memberi
pernyataan tegas atas kepemilikan hak Adat
tersebut di masa depan.
▪Seperti disebutkan di atas, protokol PADIATAPA
perlu segera dibangun - berlaku untuk semua
kegiatan REDD+ dan terutama memperjelas
bagaimana PADIATAPA akan diterapkan dalam
proses lisensi, perizinan dan konteks perjanjian
Kemitraan Hutan.
▪Undang-undang terkait resolusi konflik yang baru
juga kemungkinan akan berkontribusi pada
perlindungan hak-hak masyarakat adat (termasuk
PeraturanPresiden Republik Indonesia, Nomor 88
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Tahun 2017 tentang Penyelesaian Konflik atas
Hutan.

▪ Selain itu, pada tahun 2017, ada kodifikasi PK&I
yang dirilis pada tahun 2013 melalui Peraturan
Menteri KLHK (No. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
12/2017 menangani pemantauan dan pelaporan
perlindungan dan menegaskan PADIATAPA.
Tujuan utama: Memastikan proyek dirancang secara bersama-sama dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat, serta mengamankan PADIATAPA bilamana hakhak masyarakat adat atas tanah, sumber daya, wilayah dan mata pencaharian tradisional mereka terkena dampak
 Partisipasi yang hakiki yang sesuai dengan
▪ Baca bersamaan dengan indikator lain di bagian “Masyarakat Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
budaya dilakukan untuk semua kegiatan
Adat” ini.
perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya sudah
yang memengaruhi masyarakat adat
▪Moratorium tidak mencakup aktivitas apa pun yang
mulai ditangani.
 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
membutuhkan partisipasi masyarakat adat atau Padiatapa.
▪ Mempercepat penetapan kawasan Hutan Negara
Tanpa Paksaan (PADIATAPA) diperoleh
Sekalipun disebutkan bahwa banyak pemangku kepentingan,
untuk kegiatan yang mempengaruhi hak,
termasuk masyarakat lokal dan Desa yang berpartisipasi dalam yang ditentukan seperti yang disyaratkan oleh
keputusan Mahkamah Konstitusi 2011 (jika tidak
kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah,
pengembangan peta indikatif Moratorium pertama.
dipetakan) – [hal ini] memungkinkan timbulnya
dan mata pencaharian tradisional
▪ Tidak ada dalam kerangka KHP Perhutanan Sosial yang
kesadaran publik dan memberi masyarakat Adat/
masyarakat adat yang terkena dampak
secara khusus membahas hak partisipasi Adat dalam
lokal kemampuan untuk mengajukan klaim yang
 Tidak ada relokasi masyarakat adat tanpa
pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi hak dan
tumpang tindih.
PADIATAPA dan hanya dilakukan setelah
kepentingan mereka, selain keputusan aktual masyarakat Adat
▪ Memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat
menyepakati kompensasi yang tepat dan
untuk mendapatkan pengakuan hutan Adat, atau bahkan
yang jelas, termasuk PADIATAPA dalam semua
adil, dengan opsi pengembalian jika
keputusan Desa atau masyarakat lokal (yang mungkin masih
rencana pengelolaan penggunaan lahan yang dapat
memungkinkan.
menunggu pengakuan sebagai masyarakat Adat) untuk secara
mempengaruhi kepentingan dan hak-hak
sukarela memilih dalam mencari izin atau lisensi Perhutanan
masyarakat; dan juga dalam semua Perjanjian
Sosial atau perjanjian kemitraan.
▪ Di atas telah disebutkan, ada tingkat uji tuntas dan investigasi, Kemitraan atau lisensi yang timbul dari inisiatif
Perhutanan Sosial.
termasuk komunikasi dengan para pemangku kepentingan
▪ Menekankan langkah positif Pemerintah Indonesia
lokal, diterapkan oleh tim Perhutanan Sosial ketika
permohonan diterima. Walaupun konsultasi dengan itikad baik untuk mengadopsi KLHK (No.
70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017) untuk
yang diformalkan dan protokol Padiatapa tidak secara tegas
menangani pemantauan serta pelaporan
disediakan untuk keadaan tertentu, dapat dilihat bahwa di
perlindungan (termasuk indikator) dan
mana masyarakat Adat, misalnya, mencari pengakuan atas
menegaskan PADIATAPA. Ini sedang diujicobakan
tanah mereka sebagai Hutan Adat (lihat Lampiran I, II, VII dan
dan penerapan PADIATAPA harus ditingkatkan.
IX KLHK) Keputusan No. 21 (2019), mereka harus mengajukan
▪ Mekanisme yang jelas untuk menerima,
permohonan yang mengatakan mereka "bersedia" untuk
menampung, dan menggabungkan data pemetaan
"wilayah adat" mereka "ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan
fungsi Perlindungan/ Konservasi/Produksi." Dapat dikatakan
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masyarakat ke dalam perencanaan tata ruang, agar
One Map dapat bermanfaat.
▪ Akses publik ke One Map saat ini tidak diatur
dalam undang-undang, tetapi Pasal 42 dan 43
Undang-Undang tentang Informasi Geospasial
memang memberikan akses publik ke data
geospasial.
▪ Protokol REDD+ mengenai bagaimana dan kapan
melakukan konsultasi dengan itikad baik dan
proses Padiatapa harus ditetapkan untuk semua
kegiatan REDD+ (termasuk Moratorium, Inisiatif
Perhutanan Sosial dan kegiatan masa depan
lainnya). Hal ini harus konsisten dengan SES UNDP,
Standar 6 tentang Masyarakat Adat dan dengan
demikian, berlaku setiap kali suatu kegiatan “dapat
mempengaruhi hak asasi manusia, tanah, sumber
daya alam, wilayah, dan mata pencaharian
tradisional masyarakat adat.”
▪ Sampai hal yang disebutkan di atas dilakukan,
penghormatan terhadap hak-hak Adat dapat
ditingkatkan jika proses permohonan dan verifikasi
untuk pengakuan hutan Adat mensyaratkan
beberapa validasi bahwa perwakilan masyarakat
yang menandatangani materi permohonan dipilih
sebagai wakil berdasarkan deskripsi struktur dan
metode pengambilan keputusan dalam masyarakat
untuk memilih wakil.
Tujuan utama: Mempromosikan kontrol masyarakat adat yang lebih besar dan pengelolaan pembangunan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka, sejalan dengan
visi dan prioritas mereka
 Langkah-langkah yang ada mengakui hak
▪ Baca bersamaan dengan indikator lain di bagian “Masyarakat Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area kritis
kolektif masyarakat adat untuk memiliki,
Adat” ini.
yang perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya
menggunakan, mengembangkan, menguasai
▪ Manfaat yang diperoleh dari larangan Moratorium terhadap
sudah mulai ditangani.
tanah, sumber daya, wilayah yang secara
perampasan lahan melalui izin dan konsesi di wilayah yang
tradisional mereka miliki, tempati, gunakan
ditentukan dapat meningkat dan dirasakan oleh populasi
atau peroleh dengan cara lain
lokal/termasuk masyarakat adat yang bergantung pada sumber ▪ Kemajuan pada peta indikatif Adat patut dipuji
daya hutan untuk kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka. tetapi perlu dipercepat. Seperti disebutkan di atas,
kenyataan bahwa upaya ini telah dikodifikasi (oleh
▪ Moratorium tidak secara langsung menghormati hak-hak
karena itu diperlukan) akan membantu. Karena
kolektif masyarakat Adat. Meskipun area dalam Moratorium
bahwa ini adalah pernyataan persetujuan sukarela. Tidak ada
validasi apakah perwakilan masyarakat yang menandatangani
materi permohonan dipilih sebagai wakil oleh masyarakatnya
karena tidak ada persyaratan untuk menggambarkan struktur
tata kelola dan metode pengambilan keputusan masyarakat.
▪ Masyarakat Adat, seperti masyarakat lokal dan individu dapat
berpartisipasi dalam Penilaian Dampak Lingkungan serta
Penilaian Lingkungan Strategis (SES) untuk keputusan tingkat
program dan kebijakan. Kedua instrumen ini diatur dalam
undang-undang lingkungan dan peraturan pelaksanaannya
(Lihat Lampiran A, misalnya, UU No. 32/2009 menyatakan
bahwa SES harus menjadi "analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif.”
▪Meskipun Strategi Nasional tentang REDD+ menunjukkan
penghormatan terhadap hak untuk dikonsultasikan dan
PADIATAPA, tidak ada prosedur PADIATAPA yang tersedia, atau
praktik yang diketahui sebelumnya yang mendokumentasikan
PADIATAPA sebelum pemberian kepentingan atas apa yang
sudah diklaim sebagai tanah Adat.
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dapat mencakup tanah masyarakat Adat tanpa konsultasi atau
persetujuan mereka sebelumnya, dan masyarakat Adat juga
tidak akan dapat memperoleh izin untuk menggunakan sumber
daya yang harus diakui sebagai milik dan di bawah kendali
mereka. Selain itu, area di dalam hutan alam primer dan lahan
gambut yang telah secara tegas dibebaskan dari Moratorium
(seperti izin untuk area yang akan digunakan untuk kedaulatan
pangan) masih dapat mengakibatkan perijinan/konsesi dan
deforestasi lahan Adat.
▪ Walaupun demikian, kerugian (bahkan potensi pelanggaran
hak) yang ditimbulkan oleh pengecualian dan dikeluarkannya
suatu areal dari peta Moratorium, sebagaimana diizinkan oleh
Instruksi Presiden Moratorium untuk berbagai tujuan yang
dapat mengakibatkan deforestasi dan hilangnya
keanekaragaman hayati - serta membatasi akses ke sumber
daya, dapat dikatakan sudah ada sebelum Moratorium
diberlakukan.
▪ Peta indikatif untuk inisiatif Kehutanan Negara dikatakan
sebagai peta yang dihasilkan secara partisipatif, namun, sesuai
dengan hukum, tidak semua batas Wilayah Hutan Negara telah
ditetapkan dan oleh karena itu memungkinkan untuk konsultasi
lokal dan pertimbangan potensi hak kepemilikan yang ada saat
ini. Padahal, sejak 2013 penetapan [kawasan hutan] telah
dipercepat.

diperkirakan bahwa pengakuan Adat penuh akan
memakan waktu lebih lama (sebagaimana
dibuktikan oleh tingkat pengakuan sejauh ini),
Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk
memastikan bahwa tidak dilakukan suatu tindakan
hukum yang sulit untuk diatur ulang atas hak-hak
tersebut, sebelum pengakuan diberikan (misal
ditetapkan suatu klausul atas hak-hak tersebut
dalam izin yang dikeluarkan) dan perjanjian (dan
dalam peraturan perundang-undangan), prosedur
untuk mengalihkan akses dan menggunakan hak
untuk hak kepemilikan Adat, penggabungan
informasi pemetaan masyarakat dalam peta
indikatif, dan penerapan proses PADIATAPA di
mana tanah Adat yang diklaim tumpang tindih
dengan lisensi, izin, dan perjanjian Kemitraan
Hutan yang dimaksudkan.
▪ Jika belum dilakukan, penilaian mengenai
seberapa banyak Kawasan Hutan Negara saat ini
telah ditetapkan dan di mana belum ditetapkan,
dilakukan proses retroaktif - setidaknya dalam
bentuk konsultasi dengan pemangku kepentingan
lokal (termasuk masyarakat dan Desa) perlu
dilakukan untuk melihat jika ada pelanggaran hak
telah terjadi (khususnya hak Adat) dan jika
demikian, apakah telah terjadi penggusuran dan
jika terjadi, ada jaminan untuk mendapatkan
kompensasi.
▪ Ketentuan-ketentuan Peraturan Presiden No. 88
(2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan adalah langkah positif ke
arah yang benar, tetapi harus ditinjau kembali agar
konsisten dengan SES UNDP dan hukum yang
berlaku (yaitu yang terkait dengan persyaratan di
mana hanya Masyarakat Adat yang dapat
mengajukan permohonan untuk penyelesaian
konflik agraria dan hanya jika mereka dapat
mempertahankan bukti penguasaan atas tanah
yang diklaim sebelum penetapan kawasan hutan).
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Yang juga yang patut ditinjau adalah penerapan
praktis dari Pasal 30 yang menyediakan beberapa
bentuk langkah-langkah perlindungan sementara
untuk tanah saat keputusan belum dikeluarkan.
Tujuan utama: Menghindari dampak buruk, memitigasi dampak residual, memastikan manfaat dan peluang yang adil dengan cara yang sesuai dengan budaya
 Dampak buruk pada masyarakat adat dapat ▪ Inisiatif Perhutanan Sosial berupaya untuk mengikutsertakan
Sudah ada beberapa area yang selaras dengan
dicegah, dan jika pencegahan tidak
masyarakat lokal, Desa dan masyarakat Adat (sebelumnya
SES UNDP, tetapi masih ada beberapa area yang
dimungkinkan, diminimalkan dan
terpinggirkan) dalam pengelolaan hutan di seluruh Indonesia.
perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya sudah
dimitigasi
Hal ini termasuk tujuan untuk memastikan bahwa mereka
mulai ditangani.
 Terdapat langkah-langkah untuk
mendapat manfaat yang setara dari sumber daya hutan untuk
memastikan pembagian manfaat yang adil
meningkatkan mata pencaharian mereka dengan cara yang
▪ Meskipun PK&I sudah dikembangkan antara
dari kegiatan proyek dengan cara yang
ditentukan dan disetujui oleh masyarakat sendiri. Pada 2015,
2011 dan 2012, termasuk indikator yang terkait
sesuai dengan budaya
199.237 Ha hutan ditempatkan di bawah beberapa bentuk
dengan masyarakat lokal dan hak-hak masyarakat
pengelolaan kolektif ini. Inisiatif ini juga menghasilkan sekitar
Adat, upaya pengerjaan lebih lanjut pada indikator
265 kelompok yang mendapat manfaat dari perizinan
tersebut dapat membantu mengidentifikasi potensi
Perhutanan Sosial dan perjanjian kemitraan. Pada tahun 2016,
risiko awal untuk masyarakat Adat serta
296.638,18 Ha hutan ditempatkan di bawah bentuk pengelolaan masyarakat rentan dan terpinggirkan lainnya (yaitu
kolektif ini, menghasilkan sekitar 1,797 kelompok yang
migran, Petani kecil non-Adat).
mendapat manfaat dari perizinan Perhutanan Sosial dan
▪ Langkah-langkah harus diambil di semua
perjanjian kemitraan. Pada 2017, data sebagian besar sama
lembaga pemerintah yang menjadi penyelenggara
dengan 2016. Pada 2018, 1.264.156 Ha lahan hutan
GRM (untuk diintegrasikan ke dalam GRM KLHK
ditempatkan di bawah bentuk pengelolaan oleh kolektif ini,
Nasional yang telah tersedia) agar memiliki
dengan 2.657 kelompok mendapat manfaat dari perizinan
pengetahuan tentang hak-hak masyarakat adat
Perhutanan Sosial dan perjanjian kemitraan. (Sumber, laporan
sehingga dapat secara memadai mengatasi konflik.
kinerja terakhir dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
▪ Secara keseluruhan, terdapat kebutuhan
Kemitraan Lingkungan).
mendesak untuk lebih fokus tidak hanya pada
▪ Di masa lalu proses untuk mengajukan penunjukan dan izin di
percepatan penerbitan izin dan lisensi tetapi juga
bawah inisiatif Perhutanan Sosial sangat sulit: tingkat
untuk membantu Desa dan masyarakat lokal dalam
peninjauan, hasil permohonan, birokrasi, dan persyaratan
implementasi sesudah izin diberikan (misal dengan
teknis sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat lokal dan Desa.
menyediakan sumber daya teknis dan ekonomi). Ini
Sementara sejumlah prosedur ini telah direformasi dan
akan membantu mencegah bahaya bagi rakyat,
dirampingkan sehingga proses menjadi lebih sederhana
tetapi juga menjamin pengembalian.
(dibandingkan sebelumnya) dan karenanya lebih mudah untuk
▪ Beberapa penelitian dan studi tentang
diakses, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga memainkan
mekanisme pembagian manfaat terkait dengan
peran penting dalam meningkatkan akses bagi penduduk lokal
langkah-langkah pengurangan emisi dari
untuk mendapatkan manfaat Hutan Sosial. KPH memberikan
deforestasi dan degradasi hutan telah
dukungan kepada masyarakat lokal dalam hal saran dan layanan
dikembangkan, dengan melibatkan masyarakat
untuk membantu mereka dalam memenuhi prosedur
lokal di tingkat kabupaten. Tindak lanjut terhadap
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permohonan termasuk dalam mengembangkan, memantau, dan
mengimplementasikan rencana pengelolaan hutan dan
operasional yang berada di bawah tanggung jawab Desa,
masyarakat lokal dan masyarakat adat. Hal ini meningkatkan
pemberian izin kepada masyarakat lokal dan manfaat yang
diterima oleh komunitas tersebut, sementara juga mengurangi
situasi dimana komunitas tidak dapat memenuhi tugas dan
tanggung jawab mereka yang dapat berakibat kepada
pelanggaran perjanjian mereka, atau membuat masyarakat
terpaksa untuk melibatkan pihak lain untuk mendapatkan
bantuan (pihak yang dengan minat lebih sedikit atas
kesejahteraan masyarakat atau hutan).
• Sejumlah lembaga lokal untuk hutan desa di dan sekitar KPH
telah diperkuat oleh peningkatan kesadaran, pelatihan dan
pemberian saran hukum.
▪ Selain memposisikan KPH dalam membantu verifikasi di
lapangan; mendampingi komunitas, Desa dan masyarakat Adat
untuk mengajukan izin dan pengakuan yang mereka cari, dan
untuk melaksanakan tanggung jawab mereka (termasuk dalam
pengembangan rencana pengelolaan hutan); 29 dari 34 provinsi
di Indonesia memiliki Kelompok Kerja Perhutanan Sosial
(terdiri dari LSM, Pemerintah Daerah, Akademisi, donor, Tokoh
Lokal) yang secara khusus ditugasi untuk membantu
mempercepat inisiatif, bersosialisasi dengan masyarakat
(sehingga penduduk lokal mengetahui peluang tersebut, dan
untuk membantu melakukan tugas-tugas serupa dengan KPH,
termasuk penyelesaian konflik jika dimungkinkan), ini
membantu meningkatkan akses ke manfaat inisiatif.
▪ Kritik telah dikemukakan bahwa tidak semua pemegang izin
telah melaporkan peningkatan mata pencaharian dan
keuntungan ekonomi karena berbagai alasan: [misal] tanah
yang diberikan tidak dapat diakses (terdapat di daerah
terpencil); mereka tidak memahami ketentuan pembatasan
penggunaan dan akses; tidak memiliki kapasitas untuk
memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut (manusia,
teknis, keuangan) - beberapa bahkan menjual tanah mereka ke
perkebunan kelapa sawit bertahun-tahun setelah menerima
izin; tidak memiliki akses ke infrastruktur untuk memasarkan
produk non-kayu mereka; dll.

Evaluasi/Rekomendasi
rekomendasi ini dan mungkin penelitian
pendukung selanjutnya akan diperlukan.
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▪ Menurut SOI terbaru Indonesia, "Penelitian dan studi tentang
mekanisme pembagian manfaat terkait dengan langkah-langkah
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
[dikembangkan], [dengan] melibatkan masyarakat lokal di
tingkat kabupaten.”
▪ Dilaporkan bahwa KLHK mengembangkan badan-badan untuk
membantu badna usaha Perhutanan Sosial yang memiliki hak
melalui peningkatan kapasitas dan sumber daya, telah
dilaporkan juga bahwa pendamping yang disediakan oleh
badan-badan ini menurun jumlahnya antara 2016 dan 2018.
Tujuan utama: Menghindari/meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari polusi
 Langkah-langkah yang dilakukan untuk
 Tidak ada kegiatan Moratorium yang berisiko terhadap
menghindari, meminimalkan dan
kesehatan manusia atau lingkungan karena polusi, limbah,
mengurangi risiko yang ditimbulkan
atau bahan berbahaya, termasuk Pestisida.
terhadap kesehatan manusia dan
 Inisiatif Perhutanan Sosial juga tidak bermaksud
lingkungan dari polutan, limbah, dan bahan
menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia atau
berbahaya
lingkungan karena polutan, limbah, atau bahan berbahaya,
 Pendekatan Pengelolaan Hama Terpadu
termasuk Pestisida.
(PHT) digunakan untuk mengurangi
ketergantungan pada pestisida sintetis.
 Penggunaan pestisida yang efektif dan
beracun, dan pestisida yang ditangani
sesuai dengan Kode Etik FAO
Tujuan utama: Mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, termasuk energi, tanah dan air
 Tindakan layak yang diterapkan untuk
 Tidak ada kegiatan Moratorium atau Perhutanan Sosial yang
meningkatkan efisiensi dalam konsumsi
berisiko terhadap konsumsi input yang efisien
input (mis. Bahan baku, energi, air)
 Penggunaan sumber daya air tidak
berdampak buruk bagi ekosistem sensitif
lainnya

▪ SES UNDP tentang Pencegahan Polusi dan
Efisiensi Sumber Daya tidak berlaku dalam
proyek ini.

▪ Sama seperti di atas.
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