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I. PENDAHULUAN 

Pemangku kepentingan memberikan banyak komentar yang bermanfaat tentang draft awal dokumen Rencana Investasi Kehutanan (FIP). Komentar-komentar 
ini berguna untuk menyempurnakan draft akhir Rencana Investasi Kehutanan, yang telah dipublikasikan dalam website  Indonesia dan CIF baik dalam bahasa 
Indonesia maupun bahasa Inggris pada tanggal 10 Oktober 2012.  
 
Matriks berikut memberikan daftar tentang komentar-komentar utama yang diterima setelah tanggal 26 September 2012, termasuk komentar-komentar 
tertulis yang diterima oleh anggota Sub-Komite FIP pada tanggal 20 November 2012. Matriks tersebut juga meliputi tanggapan-tanggapan terkait dari Tim FIP. 

Komentar dikelompokkan berdasarkan berbagai tema.  

 
II. KOMENTAR YANG DITERIMA SAMPAI 5 NOVEMBER 2012 

A. Komentar Solidaritas Perempuan-AKSI-Ulu Foundation, yang disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2012 (versi 26 September 2012) 

Komentar Tanggapan Tim FIP  

Kepemilikan Lahan dan Ketidakadilan Gender  
 

Dokumen FIP versi 26 September 2012 tidak memberikan gambaran tentang 
arah dan bentuk penyelesaian konflik tenurial (kepemilikan lahan) dan 
ketidakadilan gender yang telah terjadi di banyak kawasan hutan. 
Penanganan konflik tersebut lebih diarahkan pada aspek-aspek ekonomi 
pemanfaatan hutan. 
 

Tujuan Rencana Investasi Kehutanan adalah untuk mengurangi hambatan-
hambatan terhadap pelaksanaan REDD + (Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan) di tingkat daerah dan untuk meningkatkan kapasitas 
provinsi dan daerah bagi REDD + dan pengelolaan hutan lestari (PHL).  

Pintu masuk (entry point) utama bagi Rencana Investasi Kehutanan untuk 
mengatasi hambatan-hambatan di tingkat daerah adalah sistem KPH nasional dan 
proses reformasi kepemilikan lahan secara terus-menerus. (Ayat 103).    

Karena keterbatasan sumber daya yang ada di bawah FIP maka kegiatan akan 
difokuskan pada tiga tema yang saling berkaitan sebagai berikut: 

1. Pengembangan kelembagaan bagi pengelolaan hutan dan sumberdaya alam 
secara berkesinambungan (KPH)  

2. Investasi dalam usaha kehutanan dan pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat   

3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan mata pencaharian di 
dalam dan di sekitar KPH. (Ayat 104). 

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Investasi Kehutanan, tim FIP 
sepenuhnya mengakui pentingnya pembahasan klarifikasi kepemilikan lahan. 
Oleh karena itu, Rencana Investasi tersebut secara khusus diarahkan untuk 
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mendukung klarifikasi kepemilikan lahan di tingkat daerah dan akan berkontribusi 
terhadap penyelesaian konflik, peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk 
terlibat dalam pemetaan partisipatif, dan bantuan teknis terhadap lembaga-
lembaga lokal yang terlibat dalam perencanaan tata ruang dan penetapan 
kawasan hutan (gazettal). (ayat 123 dan 127). 

Aspek-aspek kesetaraan gender baru dipertimbangkan setelah ada 
partisipasi perempuan; dan, selama bertahun-tahun, belum pernah ada 
pemikiran tentang berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam pengelolaan 
hutan. 

Sebagaimana disebutkan dalam matriks komentar yang dimasukkan sebagai 
Lampiran 6 Rencana Investasi Kehutanan (versi 10 Oktober 2012), kesempatan-
kesempatan khusus untuk menetapkan sasaran perempuan dan memastikan 
keadilan gender akan diidentifikasi selama tahap desain dan pelaksanaan proyek. 
Semua kegiatan yang didanai melalui FIP meliputi dukungan terhadap proses 
konsultasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal, Mitra 
Pelaksana, penduduk miskin, dan perempuan serta kelompok terpinggirkan 
lainnya.  

Semua MDB (bank pembangunan multilateral) akan terus mentaati kebijakan 
pengamanan mereka masing-masing (termasuk pertimbangan gender) selama 
desain, persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek individu. 

Akhirnya, pengkajian dampak lingkungan dan sosial yang merupakan bagian dari 
persiapan proyek akan mengidentifikasi dampak spesifik gender dan tindakan 
penanggulangan. Di lokasi-lokasi proyek, perempuan akan dilibatkan secara aktif 
selama persiapan dan pelaksanaan proyek. 

Proses desain dokumen FIP tidak menerapkan prinsip-prinsip ‘meaningful 
consultation’ (konsultasi publik yang berarti) dan tidak inklusif. Proses ini 
didanai oleh ADB. Oleh karena itu, terdapat aturan bahwa kebijakan 
Pengamanan (Safeguard) ADB harus dipatuhi, termasuk persyaratan bahwa 
semua kegiatan yang dilakukan oleh ADB harus mentaati kebijakan 
pengamanan ADB, termasuk syarat-syarat untuk "meaningful consultation" » 
Pernyataan Kebijakan Pengamanan ADB, 2009. Hal. 15, Ayat. 48.  

Sejak tahun 2010, proses desain FIP telah melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan kunci. Untuk memastikan efektifitas keterlibatan berbagai kelompok 
pemangku kepentingan, tim FIP meminta Dewan Kehutanan Nasional (DKN) 
untuk memfasilitasi pertemuan dan dialog pemangku kepentingan. Lampiran 2 
(halaman 84 - 92) memberikan laporan yang lebih komprehensif tentang proses 
keterlibatan pemangku kepentingan selama ini. 

Proses konsultasi FIP didanai oleh CIF (Dana Investasi Iklim). ADB memberikan 
dana tersebut atas nama Pemerintah dan MDB peserta lainnya. Semua pedoman 
CIF harus ditaati terkait dengan persiapan rencana investasi. Tim FIP juga akan 
terus mentaati pedoman tersebut selama persiapan dan pelaksanaan masing-
masing proyek MDB. 

Proses konsultasi publik yang dilakukan oleh tim FIP secara online, telah 
meminggirkan orang-orang Indonesia yang tidak memiliki akses, atau 
memiliki keterbatasan akses ke Internet, khususnya kelompok yang terkena 

Proses konsultasi untuk penyusunan rencana investasi (IP) berdasarkan pedoman 
CIF, yang mengindikasikan bahwa draft IP dipublikasikan secara online minimal 
selama 2 minggu untuk mendapatkan komentar masyarakat. Sesungguhnya, 
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dampak (masyarakat lokal; masyarakat adat, khususnya perempuan yang 
terkena dampak). Hal ini menegaskan bahwa FIP sama sekali tidak melihat 
masyarakat yang terkena dampak, laki-laki dan perempuan, atau orang yang 
berpotensi terkena dampak sebagai pemangku kepentingan utama. 

waktu yang diberikan untuk mendapatkan komentar masyarakat lebih dari 6 
bulan jika publikasi draft sebelumnya pada tanggal 10 Maret dipertimbangkan. 

Perlu diperhatikan juga bahwa pengesahan Rencana Investasi tersebut tidak 
secara langsung menyebabkan pencairan dana. Rencana Investasi ini merupakan 
Rencana strategis hulu. Pengesahan Rencana Investasi memungkinkan 
Pemerintah Indonesia dan MDB untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 
tentang konsep proyek dan melibatkan para pemangku kepentingan setempat 
dalam persiapan proyek-proyek individu.  

Perlu diperhatikan bahwa konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan 
untuk Rencana Investasi hulu dilakukan dalam berbagai bentuk: pertemuan, 
diskusi, kunjungan lapangan dan penempatan dan publikasi dokumen dalam 
internet serta alamat email khusus FIP bagi masyarakat untuk menyampaikan 
komentar-komentar mereka. Oleh karena itu, komunikasi online hanya 
merupakan salah satu dari berbagai saluran yang digunakan oleh tim. Lampiran 2 
(halaman 84 - 92) memberikan laporan yang lebih komprehensif tentang proses 
keterlibatan pemangku kepentingan.  

Tim FIP seharusnya memandang semua orang yang terkena dampak sebagai 
pemangku kepentingan utama, dan akan terus melakukan konsultasi dengan 
mereka selama persiapan dan pelaksanaan masing-masing proyek MDB.  

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membahas dokumen FIP tidak 
dapat dikelompokkan sebagai proses konsultasi, karena tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip meaningful consultation (konsultasi publik yang berarti), baik 
dalam aspek keterwakilan pemangku kepentingan maupun proses (H. 112-
115).   

Sejak Indonesia terpilih sebagai salah satu dari delapan negara percontohan 
untuk melaksanakan FIP pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia, yang dibantu 
oleh MDB telah melakukan beberapa dialog dan konsultasi informal dan formal 
dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan Rencana Investasi. 
Lampiran 2 (halaman 84 - 92) menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan MDB untuk menjangkau para pemangku kepentingan. Karena 
Rencana investasi tersebut merupakan dokumen kebijakan strategis maka 
konsultasi lokal akan dilakukan selama tahap persiapan proyek yang akan datang.  

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dipilih sebagai platform utama untuk 
melibatkan para pemangku kepentingan dalam mendesain Rencana Investasi. 
DKN menyelenggarakan beberapa pertemuan untuk FIP atas nama Pemerintah 
Indonesia dan MDB. Wakil-wakil DKN dari lima kelompok: masyarakat lokal, 
termasuk masyarakat adat, sektor swasta, pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, akademisi yang memberikan masukan dan komentar tentang desain 
FIP Indonesia.  

Perlu diperhatikan bahwa DKN baru saja menyetujui definisi 'konsultasi publik 
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yang penting' pada bulan September 2012.  

Dokument versi 26 September sulit untuk dikomentari secara "meaningful" 
dalam waktu sesingkat ini (dari 26 September sampai dengan 10 Oktober).  

Tim FIP telah gagal memberikan versi "Track Changes" kepada masyarakat 
sebagai upaya untuk mempermudah mereka untuk melihat secara cepat dan 
tepat perubahan dokumen FIP versi 2 Maret dan 10 Oktober.  

Kami melihat, jika hal ini tidak dilakukan, maka "meaningful consultation" 
sulit terjadi. 

 

Seperti disebutkan sebelumnya, pedoman CIF seharusnya ditaati untuk 
menyiapkan rencana investasi dan untuk menerima komentar masyarakat. Tim 
mengakui bahwa waktu tersebut tidak cukup untuk menjangkau semua 
masyarakat yang tersebar di seluruh negara yang besar dan beragam seperti 
Indonesia, tetapi tim melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan komentar 
masyarakat. Sejak Maret 2012, e-mail khusus telah dibuka untuk menerima 
komentar tentang FIP. Selain itu, draft dokumen tersedia selama hampir 8 bulan, 
yang mungkin merupakan waktu terlama untuk komentar oleh semua negara 
percontohan FIP.  

Bahkan untuk versi 26 September, lama waktu yang diberikan untuk komentar 
hampir 6 minggu sampai tanggal Rencana Investasi disampaikan kepada Sub-
komite FIP: dua minggu melalui website Dephut dephut.go.id dari tanggal 26 
September sampai 10 Oktober untuk mendapatkan komentar di Indonesia dan 
kemudian empat minggu untuk pengkajian ulang oleh masyarakat global melalui 
website CIF dari tanggal 10 Oktober hingga 5 November. Akan tetapi, setelah 
penyampaian Rencana Investasi, Pemerintah Indonesia terbuka untuk menerima 
komentar dan masukan lebih lanjut. Bahkan, komentar tambahan diterima 
setelah tenggat waktu 5 Oktober yang dimasukkan dalam matriks ini.  

Berdasarkan pedoman CIF dan praktek yang baik, perubahan dilakukan pada 
Rencana Investasi sebagai respon terhadap komentar yang diterima dalam 
berbagai waktu. Masyarakat dapat mengkaji perubahan dengan membandingkan 
substansi dokumen Rencana Investasi tertanggal Maret 2012 dan September 
2012. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak dilakukan kata demi kata karena 
semua komentar telah dikelompokkan dalam beberapa tema oleh tim FIP. Oleh 
karena itu, pemberian ‘track changes’ dalam dokumen tersebut tidak akan 
berguna.  

Peran Perempuan: Perempuan tidak dipandang sebagai pemangku 
kepentingan utama, karena perempuan tidak ditempatkan dalam setiap 
posisi pemangku kepentingan dalam penyusunan FIP (hal 114, 20)  

 

Tim FIP sepenuhnya mengetahui perbedaan gender dalam dampak dan peluang 
perubahan iklim dan mengakui perempuan sebagai pemangku kepentingan 
utama dan sepenuhnya mendukung tujuan tersebut untuk melibatkan 
perempuan selama seluruh siklus proyek. Seperti disebutkan sebelumnya, 
pembahasan lebih lanjut dengan perempuan akan terus dilakukan selama 
persiapan dan pelaksanaan proyek.  

Tim penyusun FIP tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan 
yang didanai melalui FIP akan meliputi dukungan terhadap proses konsultatif 
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yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal, IP, masyarakat miskin, 
dan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Semua bank pembangunan 
multilateral (MDB) akan terus mentaati kebijakan pengamanan  mereka masing-
masing (termasuk meaningful consultation) selama desain, persiapan dan 
pelaksanaan proyek-proyek individu setelah rencana investasi disahkan. 

Bidang-bidang tematik yang dijelaskan dalam draft rencana investasi FIP akan 
dikelompokkan ke dalam proyek-proyek yang lebih khusus pada tahap 
pengembangan proyek selanjutnya. Pertimbangan gender akan dimasukkan 
selama tahap pengembangan proyek ini dan akan menjadi bagian penting dari 
pengkajian dampak sosial. Peluang khusus untuk menentukan sasaran 
perempuan dapat diidentifikasi selama desain proyek. Akhirnya, pengkajian 
dampak lingkungan dan sosial yang merupakan bagian dari persiapan proyek 
akan mengidentifikasi dampak-dampak spesifik gender dan langkah-langkah 
mitigasi dan konsultasi akan dilakukan khususnya dengan perempuan. 
Penyusunan langkah-langkah di tingkat proyek akan memastikan bahwa langkah-
langkah ini lebih berarti dan efektif, terutama karena langkah-langkah tersebut 
berkaitan dengan penerima manfaat yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang 
didukung oleh FIP. 

Meskipun FIP berkali-kali menyatakan bahwa masyarakat berpotensi terkena 
dampak, tetapi dalam proses pembahasan tersebut, tidak digunakan 
pendekatan yang jelas dan terencana, yang memastikan bahwa kelompok 
masyarakat yang terkena dampak proyek dalam sektor kehutanan dapat 
memberikan masukkan dengan mudah.  

Proses pembahasan misalnya (halaman 112-115), hanya meliputi wilayah-
wilayah yang tidak merepresentasikan masyarakat yang berpotensi terkena 
dampak proyek, yaitu Semarang dan Jakarta, kecuali Jambi dan Pontianak.  

Pesertanya pun lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, 
pejabat pemerintah dan sektor swasta. Hal ini tentu saja bertentangan 
dengan Safeguard ADB selaku donor (pemberi dana) untuk bantuan teknis 
pelaksanaan konsultasi publik yang "berarti" (meaningful consultation). 

Perlu diperhatikan lagi bahwa Rencana Investasi merupakan rencana strategis 
hulu. Konsultasi dan penjangkauan para pemangku kepentingan dilakukan secara 
tepat dengan tujuan untuk menyusun rencana strategis. Untuk menyiapkan 
proyek-proyek individu, konsultasi yang lebih banyak akan dilakukan di tingkat 
nasional dan daerah.   

Dalam hal ini, beberapa provinsi yang dikunjungi selama penyusunan rencana 
investasi dipilih secara acak. Kunjungan tersebut membantu untuk lebih 
memahami penyebab deforestasi dan persoalan-persoalan dan kesempatan 
lainnya yang relevan dengan REDD + dan desain FIP. Pada saat kunjungan 
berlangsung, Pemerintah Indonesia belum memutuskan lokasi investasi FIP.   

Perlu diingat bahwa sumber daya FIP terbatas dan investasi hanya akan dilakukan 
pada beberapa propinsi. Selama tahap persiapan proyek yang akan datang, 
konsultasi akan dilakukan dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak di 
lokasi-lokasi proyek yang ditentukan. Seperti disebutkan sebelumnya, pedoman 
CIF untuk penyusunan rencana investasi harus ditaati dan akan terus ditaati. Perlu 
diperhatikan bahwa penyusunan rencana investasi berbeda dengan persiapan 
proyek individu. Konsultasi lebih lanjut, yang berarti, akan dilakukan selama 
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persiapan dan pelaksanaan proyek.  

 

 

Substansi dan proses pembahasan dokumen FIP terkesan menunjukkan 
bahwa FIP merupakan upaya yang menempatkan masyarakat 
lokal/tradisional atau masyarakat adat di kawasan hutan, termasuk 
perempuan, hanya sebagai obyek. 

Masyarakat hanya menjadi pihak yang kapasitasnya dapat ditingkatkan 
untuk kepentingan memperbesar kemampuan penyerapan carbon, serta 
sebagai pihak yang diberi beban untuk merehabilitasi kawasan hutan yang 
rusak parah akibat kebijakan kehutanan yang tidak tepat atau perusakan 
hutan oleh kalangan pengusaha. 

Rencana Investasi secara jelas mengidentifikasi bahwa peningkatan kapasitas 
masyarakat dan pengembangan mata pencaharian sangat penting bagi 
keberhasilan REDD + dan SFM. Tim FIP mengakui bahwa keterlibatan dan 
partispasi masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proaktif sangat penting 
untuk menentukan  pengaturan pembagian hasil secara efektif. Dengan 
mengingat tujuan ini, konsultasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat di 
kawasan proyek akan efektif selama persiapan dan pelaksanaan proyek yang akan 
berlangsung pada tahun 2013. Misalnya, masyarakat lokal dan atau masyarakat 
adat termasuk perempuan di wilayah proyek akan terdorong untuk berpartisipasi 
dalam pemetaan hutan, untuk mengelola hutan secara berkesinambungan dan 
untuk meningkatkan pendapatan mereka dari pengelolaan hutan secara 
berkesinambungan.  

Dalam deskripsi rencana investasi (butir 7), butir "Support for the 
development of the national security policy (Safeguards)" (Dukungan untuk 
pengembangan kebijakan Pengamanan <safeguards> Nasional) » dalam 
sebuah pertemuan dengan DKN, kesimpulan tersebut harus diperkuat 
dengan perumusan yang mencakup kalimat bahwa negara-negara akan 
menggunakan standar pengamanan tertinggi yang telah ditentukan dalam 
ketentuan hak asasi manusia yang mengikat di tingkat nasional dan 
internasional, termasuk standar Bank Dunia dan ADB. Hal ini penting 
dicantumkan untuk menjaga agar Pengamanan Nasional yang sedang dalam 
pengembangan tersebut tidak berkembang menjadi pengamanan yang lebih 
rendah standarnya. Jika tidak, maka pelaksanaan FIP dapat mengarah pada 
pelemahan standar perlindungan sosial, lingkungan dan perempuan.  

Rencana Investasi tidak termasuk usulan kata-kata "standar pengamanan 
tertinggi " karena status hukum pengamanan nasional untuk REDD + belum 
dioperasionalisasikan dan disahkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana 
Investasi, FIP akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, LSM, 
program FCPF (Pengkajian Lingkungan dan Sosial Strategis) dan inisiatif-inisiatif 
lainnya yang didanai oleh donor, untuk mendukung setiap upaya yang akan 
memperkuat pengamanan nasional dan pedoman dan kebijakan praktis untuk 
pelaksanaan proyek, misalnya protokol konsultasi FPIC dan DKN. Hal ini meliputi 
uji coba pendekatan-pendekatan dan instrumen pengamanan di tingkat proyek, 
serta dokumentasi dan distribusi pelajaran dari pelaksanaan proyek.   



Revisi Matriks Komentar dan Tanggapan – Rencana Investasi Kehutanan Indonesia  

  
Halaman 8 

 

  

Dalam hal perumusan "Hasil Kunci yang Diharapkan dari Pelaksanaan 
Rencana Investasi" (butir 8): 

a) Kegiatan yang dijelaskan dalam FIP yang difokuskan pada tema 
pengembangan kelembagaan bagi pengelolaan hutan dan sumber 
daya alam secara berkesinambungan, dan tema-tema investasi 
dalam kehutanan dan pengelolaan hutan, tidak didasarkan pada 
analisis gender, dan bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat melalui proses "meaningful consultation". 

b) Program-program yang melibatkan perempuan hanya menargetkan 
pengembangan kapasitas dan peningkatan mata pencaharian. Hal 
ini tidak terkait dengan harapan perempuan dalam menghadapi 
kemiskinan dan ketidakadilan.  

Partisipasi perempuan bahkan belum terlihat dalam semua tahap 
proses, mulai dari perencanaan, pembentukan, pelaksanaan proyek 
dan tahap-tahap pengambilan keputusan lainnya. Partisipasi ini 
termasuk partisipasi dalam menentukan FIP di masa mendatang. 

Analisis gender akan dilakukan untuk setiap proyek dan sumber daya yang 
penting akan dialokasikan selama persiapan proyek untuk tujuan ini. Demikian 
juga, konsultasi lebih lanjut yang efektif dan berarti dengan masyarakat yang 
terkena dampak akan dilakukan selama persiapan dan pelaksanaan proyek.   

Bidang-bidang tematik yang dijelaskan dalam draft rencana investasi FIP akan 
dikelompokkan menjadi proyek-proyek yang lebih khusus pada tahap 
pengembangan proyek selanjutnya pada tahun 2013.  

Pertimbangan gender akan dimasukkan selama tahap pengembangan proyek ini 
dan akan menjadi bagian penting dari pengkajian dampak sosial. Peluang khusus 
untuk menetapkan sasaran perempuan dapat diidentifikasi selama desain proyek.  

Akhirnya, pengkajian dampak lingkungan dan sosial yang merupakan bagian dari 
persiapan proyek akan mengidentifikasi dampak spesifik gender dan langkah-
langkah mitigasi dan konsultasi secara khusus akan dilakukan dengan perempuan.  

Persiapan langkah-langkah di tingkat proyek-akan memastikan bahwa langkah-
langkah ini lebih berarti dan efektif, khususnya karena langkah-langkah tersebut 
berkaitan dengan penerima manfaat yang diharapkan untuk kegiatan yang 
didukung oleh FIP. 

Dokumen FIP tidak memberikan analisis dengan pendekatan gender, 
sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan dan masukan tertulis. 
Proses identifikasi dan analisis gender baru pada tahap 
pengembangan/pelaksanaan untuk setiap proyek tanpa mempertimbangkan 
ketidaksetaraan gender. 

 

Rencana investasi hanya memberikan gambaran umum tentang masalah yang 
ada dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Tujuan Rencana Investasi adalah 
untuk mengidentifikasi hambatan terhadap pelaksanaan REDD + di tingkat daerah 
dan mengusulkan proyek untuk mengatasi tantangan-tantangan, melalui 
peningkatan kapasitas provinsi dan daerah untuk REDD+  dan pengelolaan hutan 
lestari (SFM). 

Analisis gender yang meliputi ketidakadilan gender akan dilakukan selama 
persiapan setiap proyek FIP.   

Komentar dan Tanggapan Pemangkun Kepentingan pada Lampiran 6  

a) Lampiran seperti ini menjadi sangat membingungkan dan terkesan 
menyesatkan. Seolah-olah komentar pemangku kepentingan 
diakomodir di dalam dokumen, tetapi pada kenyatannya lampiran 
ini hanya berisi upaya tim penyusun FIP untuk menghindari 
keharusan untuk mengakomodir masukan-masukan dari pemangku 
kepentingan dan untuk menunda jawaban terhadap tahap 
pelaksanaan proyek. Komentar kami adalah untuk tahap 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dokumentasi untuk rencana investasi 
berdasarkan pedoman CIF, yang menyatakan bahwa komentar dan tanggapan 
dari berbagai pemangku kepentingan selama penyusunan rencana investasi harus 
dimasukkan sebagai Lampiran 6. Matriks Komentar tersebut disusun berdasarkan 
komentar yang diterima dari panel DKN di Hotel Kaesar, September 2012.  

Akan tetapi, matriks tersebut juga berisi komentar yang diterima selama 
konsultasi sebelumnya (lihat Lampiran 2) dan telah diakomodir dalam dokumen 
Rencana Investasi. Matriks ini sangat berguna untuk memahami mengapa tim FIP 
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perencanaan. Tanggapan Tim FIP tidak menunjukkan upaya yang 
sungguh-sungguh untuk mengakomodir masukan yang bersumber 
dari masalah nyata yang terjadi di lapangan. 

dapat atau tidak dapat mengakomodir beberapa komentar dalam dokumen. Tim 
FIP berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengkaji semua komentar secara 
obyektif. Perlu juga diperhatikan bahwa komentar yang diberikan oleh beberapa 
pemangku kepentingan kadang-kadang bertentangan sehingga sulit untuk 
memasukkan kedua jenis komentar tersebut ke dalam dokumen utama. 

Tim FIP ingin menekankan bahwa hampir semua komentar sangat bermanfaat 
dan konstruktif dan telah diakomodir dalam dokumen Rencana Investasi. 
Komentar ini meliputi isu-isu nyata di lapangan, seperti klarifikasi dan reformasi 
kepemilikan lahan, isu gender dan dukungan terhadap masyarakat terpinggirkan.  

Akan tetapi, banyak komentar dan masukan yang diterima memfokuskan pada 
tahap persiapan proyek yang akan datang. Komentar sebaiknya diakui dalam 
matriks dan akan dilakukan selama tahap persiapan dan desain proyek pada 
tahun 2013.  

Menyiapkan analisis gender dalam dokumen FIP, dan memenuhi persyaratan 
dalam pembukaan (preamble) gender sesuai dengan pengamanan MDB. 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, analisis gender yang lengkap akan 
dilakukan selama persiapan setiap proyek FIP. Pengamanan dari masing-masing 
MDB termasuk pengamanan gender akan ditaati selama pelaksanaan proyek. 

Tim FIP memastikan bahwa komentar masyarakat dipublikasikan di Internet, 
sebelum keputusan diambil, versi lengkap disertai dengan "track chnages", 
sehingga perubahan dalam setiap kalimat dari dokumen awal dan dokumen 
terakhir dapat dilihat. 

Tim FIP menghargai komentar yang diterima dari masyarakat dan telah 
melakukan perubahan yang sesuai dengan dokumen untuk mengakomodir 
komentar tersebut. Masyarakat dapat mengkaji perubahan dengan 
membandingkan substansi dokumen Rencana Investasi tertanggal Maret 2012 
dan September 2012. Akan tetapi, perubahan itu tidak dilakukan kata per kata 
karena semua komentar telah dikelompokkan ke dalam beberapa tema oleh tim 
FIP. Oleh karena itu, pemberian ‘track changes’ dalam dokumen dianggap tidak 
bermanfaat. Perlu ditekankan bahwa penyusunan dokumen berdasarkan 
pedoman CIF yang berlaku umum untuk semua negara percontohan FIP. 

B. Komentar Solidaritas Perempuan-AKSI-Ulu Foundation dkk tanggal 4 November 2012 

Komentar Tanggapan Tim FIP  

PROSES PERSIAPAN 
 

1. Pertemuan yang dilakukan untuk membahas draft dokumen FIP tidak dapat 
dianggap sebagai konsultasi, karena pertemuan tersebut tidak didasarkan 
pada prinsip ‘meaningful consultation’, baik dalam aspek keterwakilan 
pemangku kepentingan ataupun proses. Proses pembahasan FIP dilakukan di 

1.  Silakan melihat tanggapan pada halaman sebelumnya pada matriks 
tersebut: Rencana Investasi merupakan Rencana strategis hulu. Pengesahan 
Rencana Investasi memungkinkan Pemerintah Indonesia dan MDB untuk 
menjelaskan lebih lanjut tentang konsep proyek dan melibatkan pemangku 
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daerah-daerah yang, untuk sebagian besar tidak mewakili masyarakat yang 
berpotensi terkena dampak di sektor kehutanan, seperti Semarang dan 
Jakarta (hal. 112-115 Draft Dokumen FIP Versi Bahasa). Para peserta 
mewakili terutama masyarakat sipil, akademisi, pemerintah dan sektor 
swasta lebih dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak. 

2. Proses "public input" yang dilakukan oleh tim FIP, selanjutnya telah 
meminggirkan masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses atau memiliki 
keterbatasan akses ke internet, khususnya masyarakat yang berpotensi 
terkena dampak (masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan khususnya 
perempuan). Hal ini telah memperkuat bahwa Tim FIP belum memandang 
masyarakat yang berpotensi terkena dampak, laki-laki dan perempuan, 
sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses desain FIP. Draft 
Rencana Investasi menyebutkan masyarakat yang berpotensi terkena 
dampak pada tahap pelaksanaan, tetapi selama tahap desain perencanaan, 
Tim FIP gagal menggunakan pendekatan yang jelas dan cukup terencana 
untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpotensi terkena dampak, 
khususnya perempuan, dapat dengan mudah dilibatkan atau memberikan 
masukan. 

3. Proses penyusunan dokumen FIP belum menerapkan prinsip pengamanan 
ADB sendiri, yaitu prinsip konsultasi publik yang berarti dan tidak inklusif. 
Proses penyusunan dokumen tersebut didanai oleh ADB melalui dana 
bantuan teknis. Oleh karena itu, ada kewajiban untuk mentaati Kebijakan 
ADB, termasuk persyaratan bahwa semua kegiatan harus mematuhi 
Kebijakan Pengamanan (Safeguard) ADB dan Kebijakan ADB lainnya, 
termasuk Kebijakan Komunikasi Publik ADB 1 yang meliuputi persyaratan 
untuk "Pernyataan Kebijakan Pengamanan ADB tentang konsultasi publik 
yang berarti 1, 2009. Hal. 15, ayat 48. Pernyataan Kebijakan Pengamanan ini 
berlaku untuk semua proyek sovereign dan non-sovereign yang didanai oleh 
ADB dan/atau yang dikelola oleh ADB dan komponen-komponennya terlepas 
dari sumber pembiayaan termasuk konsultasi", dan Kebijakan Gender dan 
Pembangunan, yang menyatakan bahwa pertimbangan gender harus 
diberlakukan untuk semua kegiatan ADB, termasuk operasi bantuan teknis.  

kepentingan lokal dalam penyusunan proyek-proyek individu.   

Dalam hal ini, beberapa provinsi yang dikunjungi selama penyusunan 
rencana investasi dipilih secara acak. Kunjungan tersebut berguna untuk 
lebih memahami peyebab deforestasi dan persoalan-persoalan dan 
kesempatan lain yang relevan dengan REDD + dan desain FIP. Pada saat 
kunjungan berlangsung, Pemerintah Indonesia belum menetapkan lokasi 
untuk investasi FIP.   

Perlu kita ingat bahwa sumber daya FIP terbatas dan investasi haya akan 
ditujukan pada beberapa provinsi. Selama tahap persiapan proyek yang 
akan datang, konsultasi akan dilakukan dengan orang-orang yang 
berpotensi terkena dampak di lokasi-lokasi proyek yang telah ditentukan. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pedoman CIF untuk penyusunan 
rencana investasi sebaiknya ditaati dan akan terus ditaati. Perlu 
diperhatikan bahwa penyusunan rencana investasi berbeda dengan 
persiapan proyek-proyek individu. Konsultasi lebih lanjut, yang berarti, akan 
dilakukan selama persiapan dan pelaksanaan proyek.  

2. Proses konsultasi untuk penyusunan rencana investasi (IP) mengikuti 
pedoman CIF, yang mengindikasikan bahwa draft IP yang dipublikasikan 
secara online minimal selama 2 minggu untuk mendapatkan komentar 
masyarakat. Sesungguhnya, waktu yang diberikan untuk komentar 
masyarakat lebih dari 6 bulan jika publikasi draft sebelumnya pada tanggal 
10 Maret dipertimbangkan. 

Perlu juga diperhatikan bahwa pengesahan Rencana Investasi tidak hanya 
mencakup konsep kasar untuk investasi di masa yang akan datang, dan 
tidak secara langsung mendorong pencairan dana. Rencana Investasi 
merupakan Rencana strategis hulu yang selanjutnya kini akan 
dikonsultasikan, di tingkat nasional dan lokal, pada tahun 2013 mendatang. 
Pengesahan Rencana Investasi memungkinkan Pemerintah Indonesia dan 
MDB untuk menjelaskan lebih lanjut konsep tersebut dan melibatkan 
pemangku kepentingan lokal dalam penyusunan proyek-proyek individu.  

Perlu diperhatikan bahwa konsultasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan untuk Rencana Investasi hulu dilakukan dalam berbagai 
bentuk: pertemuan, diskusi, kunjungan lapangan dan publikasi dokumen di 
internet serta alamat email FIP khusus bagi masyarakat untuk 
menyampaikan komentar mereka. Oleh karena itu, komunikasi secara 
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online hanya merupakan salah satu saluran yang digunakan oleh tim. 
Lampiran 2 (halaman 84 - 92) memberikan laporan yang lebih komprehensif 
tentang proses keterlibatan pemangku kepentingan.  

Tim FIP seharusnya memandang semua orang yang terkena dampak sebagai 
pemangku kepentingan utama, dan akan terus melakukan konsultasi 
dengan mereka selama persiapan dan pelaksanaan masing-masing proyek 
MDB. 

3. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ADB, atas nama Pemerintah 
Indonesia dan MDB peserta lainnya, memberikan bantuan penyusunan 
rencana investasi. Bantuan penyusunan tersebut diberikan melalui 
sumberdaya CIF. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan rencana investasi 
berbeda dengan persiapan proyek individu yang dijelaskan dalam rencana 
investasi. Kebijakan pengamanan ADB seharusnya ditaati selama persiapan 
proyek ADB dan pengamanan dari masing-masing MDB akan diberlakukan 
pada proyek-proyek MDB lainnya. Tim FIP untuk Indonesia mentaati semua 
prosedur CIF untuk penyusunan rencana investasi. 

PENYEBAB DEFORESTASI 
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Draft FIP mengacu pada penyebab (driver) deforestasi dan degradasi hutan, 
tetapi tidak sungguh-sungguh mengkaji potensi resiko, dampak dan upaya 
mitigasi. Draft FIP tidak menerapkan prinsip 'tidak menimbulkan dampak buruk'. 
Tidak ada gambaran yang komprehensif tentang jenis dan bentuk konflik tenurial 
dan ketidakadilan gender (dan resolusinya), yang telah terjadi di berbagai 
kawasan hutan. Penyelesaian konflik ditujukan pada penyelesaian ekonomi yang 
difokuskan pada manfaat hutan. 

Draft FIP gagal menjadi draft strategis dalam pendekatannya terhadap isu 
deforestasi dan degradasi hutan, termasuk gagal "mengikuti aliran uang" dalam 
hal deforestasi dan degradasi hutan. FIP yang diusulkan mengabaikan atau 
melakukan pemetaan yang tidak tepat tentang penyebab utama deforestasi dan 
degradasi hutan di Indonesia, yaitu sektor kelapa sawit dan industri pulp/kertas. 
Masalah illegal logging (penebangan liar) dan pengelolaan hutan produksi serta 
hutan alam yang tidak tepat juga berkontribusi terhadap tingginya penghindaran 
pajak atau penipuan dan pencucian uang di pasar hasil hutan. Menurut 
INTERPOL3 tersebut, ada kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan 
pendapatan pajak yang sangat besar antara satu sampai dua miliar USD per 
tahun, dalam bentuk pajak atau biaya yang belum dibayar oleh para konglomerat 
sektor kehutanan. Illegal logging tidak hanya merusak hutan tetapi juga 
merupakan bisnis global yang digerakkan oleh keuntungan yang melibatkan 
manipulasi pajak dan pencucian uang.   

Oleh karena itu, FIP harus mengkaji hubungan antara sistem dan kebijakan yang 
buruk di sektor kehutanan dengan penebangan liar, dan mendukung upaya-
upaya untuk menekan pencucian uang dan manipulasi pajak melalui Undang-
Undang No. 8 / 2010 tentang Pencucian Uang dan Undang-Undang dan kebijakan 
Pajak. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyusunan rencana investasi FIP 
berdasarkan pedoman CIF sehubungan dengan berbagai judul, banyaknya 
deskripsi di bawah setiap judul, dan lain-lain. Tim FIP menyusun beberapa 
dokumen lainnya yang bukan merupakan bagian dari rencana investasi dan 
dokumen-dokumen ini telah digunakan sebagai masukan untuk membahas 
berbagai isu berdasarkan rencana investasi. Sebagai contoh, dokumen 
sepanjang 20 halaman tentang penyebab deforestasi dan degradasi hutan 
telah disusun sebagai hasil dari Joint Mission (Misi Bersama) pertama. 
Dokumen tersebut tidak sepenuhnya disajikan sebagai bagian dari rencana 
investasi. 
 
Tim FIP menyampaikan terima kasih atas  komentar berharga dari semua 
pemangku kepentingan terkait dengan penebangan liar, minyak kelapa 
sawit dan industri kertas, pencucian uang, dan penghindaran pajak, dan 
lainnya. Tim FIP mengakui pentingnya masing-masing dari isu-isu ini sebagai 
penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Terutama, isu penghitungan dan 
pelacakan pajak yang hilang dan pendapatan tidak kena pajak perlu dikaji 
lebih mandalam dan perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam mencari 
solusi. Beberapa kegiatan telah dilakukan dengan Kementerian Kehutanan 
dan mitra pemerintah lainnya khususnya tentang pendapatan tidak kena 
pajak.  
Sumber daya FIP terbatas dan tidak dapat mengatasi semua penyebab 
utama deforestasi. Para pemangku kepentingan telah menetapkan untuk 
memfokuskan terutama pada beberapa isu khusus. Akan tetapi, di wilayah 
proyek tertentu dan/atau wilayah sektoral, akan dilakukan upaya-upaya 
untuk mencakup semua penyebab deforestasi terkait, termasuk 
penebangan liar, minyak kelapa sawit dan pertambangan. 
 

HAK BERBASIS MASYARAKAT 
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Draft FIP tidak didasarkan pada hak masyarakat. Masyarakat di dalam dan di 
sekitar hutan diarahkan pada mekanisme berbasis ekonomi. Tidak ada 
pertimbangan bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga 
fungsi sosial, budaya, bahkan spiritual dan ekologis bagi masyarakat adat dan 
lokal. Tujuan peningkatan kapasitas masyarakat muncul yang secara khusus 
difokuskan pada peningkatan cadangan karbon, serta beban untuk 
merehabilitasi kawasan hutan yang rusak parah akibat kegiatan sektor swasta 
dan kebijakan yang buruk. 

 

Rencana Investasi FIP di Indonesia difokuskan pada masyarakat dan semua 
tiga proyek yang diusulkan berdasarkan rencana tersebut bertujuan untuk 
memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. Tim FIP 
sepenuhnya mengakui sifat multi-fungsi ekosistem hutan termasuk nilai-
nilai budaya dan sosial. Fokus rencana investasi adalah pada "transformasi' 
kebijakan, lembaga, teknologi dan perilaku pemangku kepentingan, 
termasuk sektor swasta dan masyarakat lokal.  

GENDER 
  
Draft FIP tidak memenuhi standar keadilan gender. Perempuan tidak dipandang 
sebagai pemangku kepentingan utama dalam menentukan desain FIP. Tidak ada 
informasi dan data dasar yang terpilah gender. Tidak ada pengkajian tentang 
penyebab deforestasi dan degradasi hutan dalam perspektif gender. Tidak ada 
pengkajian dampak dan resiko gender dan tidak ada peningkatan upaya-upaya 
untuk mengurangi dan melindungi perempuan dari dampak dan resiko FIP. Tidak 
ada tindakan tegas untuk melibatkan perempuan dalam semua proses konsultasi 
dan pengambilan keputusan. Tidak ada rencana aksi gender.    

 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, analisis gender secara detail akan 
dilakukan selama pengembangan setiap proyek FIP dan akan dilaksanakan 
intervensi spesifik gender. Semua isu yang dikemukakan, termasuk 
informasi terpilah gender, analisis kesadaran gender tentang penyebab 
deforestasi, keadilan gender, dan lain-lain akan dibahas selama 
pengembangan dan pelaksanaan proyek. Rencana Aksi gender, pengkajian 
dampak dan resiko adalah paling masuk akal dalam konteks proyek 
tertentu. Peluang khusus untuk menetapkan sasaran perempuan dapat 
diidentifikasi selama tahap desain proyek. Akhirnya, pengkajian dampak 
lingkungan dan sosial yang merupakan bagian dari persiapan proyek akan 
mengidentifikasi dampak spesifik gender dan langkah-langkah mitigasi dan 
konsultasi akan dilakukan secara khusus dengan perempuan. Persiapan 
langkah-langkah di tingkat proyek akan memastikan bahwa hal tersebut 
lebih berarti dan efektif, khususnya karena berkaitan dengan penerima 
manfaat kegiatan-kegiatan yang didukung oleh FIP. Pengembangan dan 
pelaksanaan setiap proyek akan mentaati kebijakan pengamanan dari 
masing-masing MDB dan termasuk pertimbangan khusus gender. 

 

SETIAP RENCANA INVESTASI KEHUTANAN PERTAMA HARUS 
MEMASTIKAN: 
 

 



Revisi Matriks Komentar dan Tanggapan – Rencana Investasi Kehutanan Indonesia  

  Halaman 
14 

 

  

1. Proses Konsultasi publik sesuai dengan prinsip meaningful consultation 
(konsultasi publik yang berarti), yang melibatkan semua pemangku 
kepentingan, terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak, 
khususnya perempuan, dengan menekankan dan berdasarkan pada 
kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di 
dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan mengkaji dan mempertimbangkan 
hutan tidak hanya dari aspek ekonomi. 

2.  

Pengembangan proyek-proyek individu oleh tiga MDB akan mentaati 
kebijakan dan praktek pengamanan dan konsultasi dari masing-masing 
MDB. Pertimbangan akan dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-
kelompok yang sangat rentan, seperti perempuan, masyarakat hutan, 
masyarakat adat dan masyarakat terpinggirkan lainnya, disertakan dalam 
kegiatan konsultasi.  
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C. Komentar HuMa, debtWATCH Indonesia, Bank Information Center, WALHI, Forest Watch Indonesia, ELAW Indonesia, Greenpeace, 
AMAN, KOAGE, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Institute for Essential Services Reform (IESR) tanggal 5 November 2012 

Komentar Tanggapan Tim FIP  

PROSES PARTISIPASI 
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a. Komentar publik harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, 
dimasukkan dalam isi dokumen, tidak hanya dimasukkan dalam lampiran. Hasil 
dari pemasukan dokumen tersebut sebaiknya terbuka untuk publik sebelum 
disampaikan kepada sub-komite FIP. 

b. FIP sebaiknya tidak hanya menggunakan DKN untuk melakukan proses 
sosialisasi dan konsultasi, karena FIP berkewajiban untuk melakukan proses 
konsultasi sampai ke tingkat akar rumput, khususnya di daerah-daerah di 
mana ada potensi untuk melaksanakan FIP. Hal ini harus dapat diakses dan 
dalam bentuk paling sederhana yang dapat dipahami oleh orang-orang yang 
terkena dampak tanpa mengurangi makna. 

c. FIP berkewajiban untuk melakukan proses konsultasi yang pada dasarnya 
harus mengacu pada Strategi Nasional REDD +. Akan tetapi, proses tersebut 
harus mematuhi kebijakan MDB itu sendiri. Namun, proses ini sebaiknya tidak 
menggantikan kewajiban untuk melakukan proses partisipasi secara nyata dan 
inklusif (termasuk konsultasi) sebagaimana ditetapkan oleh Pedoman FIP 
untuk Konsultasi sesuai dengan sub ayat 16 (d) Dokumen Desain FIP. 

a. Proses konsultasi untuk penyusunan rencana investasi (IP) berdasarkan 
pedoman CIF, yang mengindikasikan bahwa draft IP dipublikasikan secara online 
minimal selama 2 minggu untuk mendapatkan komentar masyarakat. Waktu 
yang diberikan untuk komentar masyarakat adalah lebih dari 6 bulan jika 
publikasi draft sebelumnya pada tanggal 10 Maret dipertimbangkan. 

b. Perlu diperhatikan bahwa konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan 
untuk Rencana Investasi hulu dilakukan dalam berbagai bentuk: pertemuan, 
diskusi, kunjungan lapangan dan penempatan dan publikasi dokumen dalam 
internet serta alamat email khusus FIP bagi masyarakat untuk menyampaikan 
komentar-komentar mereka. Oleh karena itu, DKN hanya merupakan salah satu 
saluran yang digunakan oleh tim. Lampiran 2 (halaman 84 - 92) memberikan 
laporan yang lebih komprehensif tentang proses keterlibatan pemangku 
kepentingan.  

Untuk tahap persiapan proyek yang akan datang, konsultasi akan dilakukan 
sampai ke tingkat akar rumput.  
 
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, menentukan bahwa tim 
FIP harus memanfaatkan layanan DKN untuk memfasilitasi konsultasi karena 
DKN memiliki perwakilan dari semua pemangku kepentingan utama dengan 5 
bidang khusus: Pemerintah, LSM dan masyarakat sipil, akademisi, Sektor swasta 
dan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Konsultasi dilakukan dengan 
beberapa masyarakat (misalnya Kalimantan Barat), tetapi konsultasi lebih lanjut 
dengan masyarakat lokal akan dilakukan selama pengembangan dan 
pelaksanaan proyek. Proyek-proyek FIP bertujuan untuk meningkatkan 
keterlibatan yang efektif dan partisipasi yang berarti dari masyarakat lokal di 
lokasi-lokasi proyek. 
 
Rencana Investasi FIP untuk Indonesia banyak direvisi agar lebih sesuai dengan 
strategi REDD + Nasional, dan juga mengacu pada proses konsultasinya. Upaya 
lebih lanjut untuk melakukan partisipasi nyata dan inklusif akan dilakukan 
selama pengembangan dan pelaksanaan proyek. Pedoman yang ditetapkan 
dalam kebijakan MDB dan strategi REDD + Nasional Indonesia akan dijadikan 
dasar dalam upaya tersebut. 
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LANDASAN HUKUM 
 

Sebagian besar referensi hukum dalam dokumen FIP mengacu pada UU 
Kehutanan. Sifat undang-undang ini telah menjadikan undang-undang sebagai 
salah satu kebijakan yang paling bermasalah di Indonesia, khususnya bagi 
masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Salah satu 
masalah yang paling serius adalah bahwa tidak ada pengakuan hak-hak 
masyarakat adat atas hutan sebagai bagian dari hutan di bawah hak, karena 
hak ulayat mereka tidak sepenuhnya diakui (Pasal 1 poin 4). Artikel ini 
selanjutnya didukung oleh bahasa yang meminggirkan orang-orang yang 
tinggal di kawasan hutan. Oleh karena itu, FIP akan mendukung perubahan 
kebijakan kehutanan, termasuk dengan secara terbuka mendesak perubahan 
UU Kehutanan yang sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat dan 
masyarakat lokal dan merevisi bagian-bagian undang-undang tersebut yang 
meminggirkan masyarakat yang tergantung pada hutan. Dokumen ini harus 
sepenuhnya merujuk pada TAP IX/MPR/2001, sebagai dasar untuk mendorong 
pengkajian ulang semua kebijakan sumber daya alam, termasuk UU 
Kehutanan. 

 

 

 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rencana investasi FIP bertujuan 
untuk membawa reformasi kebijakan, lembaga, teknologi dan perilaku 
para pemangku kepentingan terkait dengan REDD + dan SFM. Jika 
memungkinkan, FIP akan mendukung reformasi kebijakan nasional dan 
daerah yang mengatur pengelolaan hutan. Sejauh mana setiap peraturan 
atau undang-undang dapat diubah tidak dapat ditentukan selama 
penyusunan rencana investasi. Konsep yang saat ini terdapat dalam 
Rencana Investasi mengharapkan dukungan terhadap dialog kebijakan 
dengan para pemangku kepentingan tentang isu-isu yang berhubungan 
dengan pengelolaan hutan dan KPH.    

DEFINISI STANDAR  
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FIP sebaiknya menggunakan seperangkat standar dan definisi untuk menghindari 
kesalahan interpretasi, antara lain: 
 
a. Istilah dan kriteria untuk "usaha kehutanan" atau bisnis kehutanan, 
sebagaimana disebutkan pada ayat 146 dan bab 6.2.3, yang bertujuan untuk 
memperkuat bisnis kehutanan tertentu. Di sini tidak jelas kriteria atau skala 
"usaha kehutanan" yang sedang dibahas. Meskipun bagian dari program ini 
termasuk kegiatan intervensi IFC, tetapi kriteria "usaha" yang digunakan tidak 
harus kriteria IFC untuk "usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah," karena 
kriteria IFC tidak tepat mengingat kondisi bisnis dan budaya petani dalam 
konteks desa. Kriteria tentang jumlah orang, turnover, dan kriteria aset tidak 
sesuai untuk masyarakat kecil. 
 
b. Istilah KPH, yang dalam terminologi bahasa Inggris ditulis sebagai " Forest 
Management Unit." Istilah ini telah menimbulkan kebingungan, karena dalam 
bahasa Indonesia istilah "Unit Pengelolaan Hutan" adalah sebuah entitas yang 
secara konseptual tidak sama dengan KPH. 

Kami setuju dengan hal-hal ini. Selanjutnya, dokumen FIP akan 
diterjemahkan secara sangat hati-hati dengan sungguh-sungguh mentaati 
istilah dan definisi yang disetujui sebelumnya dan diakui secara luas. Akan 
tetapi, sangat mungkin bahwa perbedaan interpretasi akan terus terjadi.  
 
a. Informasi lengkap tentang definisi IFC untuk 'usaha kehutanan' dan kriteria 
yang digunakan untuk menilai mana yang memenuhi syarat sebagai usaha 
kecil atau menengah (UKM) terdapat dalam Lampiran 6 (halaman 113-114) 
Rencana Investasi 10 Oktober yang dipublikasikan di website Kementerian 
Kehutanan dan CIF.  
 
b. Kami mengakui perbedaan terjemahan tersebut dan menyarankan agar 
kami menggunakan KPH juga dalam versi bahasa Inggris untuk dokumentasi 
proyek yang akan datang guna menghindari kebingungan ini. Kami juga akan 
memasukkan penjelasan tentang istilah yang digunakan terkait dengan KPH 
dan UPH.   

KEPASTIAN HUKUM INVESTASI 
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Seperti tercantum dalam versi Bahasa Indonesia dokumen FIP ayat 58 
halaman 17-18 bahwa hanya 14.240.000 hektar yang dikukuhkan sebagai 
kawasan hutan (gazettement) dari keseluruhan 140 juta hektar.Versi dokumen 
FIP itu sendiri menyatakan pada halaman 7 ada ketidakpastian tentang 
kerangka hukum dan implikasi yang berbeda dari peraturan sektoral dan tata 
ruang. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana investasi FIP dapat menjamin 
kepastian hukum? 

Karena banyaknya masalah dasar kehutanan yang masih harus diselesaikan, 
seperti penguasaan hutan, hak-hak masyarakat dan lain-lain sebagaimana 
dinyatakan pada poin-poin kami di atas, kami mempertimbangkan agar 
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dasar kehutanan di Indonesia 
harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program atau proyek 
baru. 

Oleh karena itu, FIP harus mendukung upaya-upaya reformasi hukum sebelum 
pelaksanaan program. Tanpa komitmen menyeluruh untuk menyelesaikan 
masalah dasar kehutanan maka setiap program atau proyek baru hanya akan 
terus mengabadikan masalah atau persoalan yang ada seperti biasa.   

Tim FIP setuju dengan komentar bahwa isu-isu seperti kepemilikan tanah 
dan hak-hak masyarakat atas tanah adalah penting untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan hutan di Indonesia. Seperti 
disebutkan sebelumnya, FIP bertujuan untuk mendukung berbagai 
reformasi yang diperlukan untuk mencapai pengelolaan hutan secara 
berkesinambungan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa keterbatasan 
sumber daya yang ada di bawah FIP tidak akan memadai untuk 
menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan sektor kehutanan di 
negara yang sangat luas dan beragam seperti Indonesia. 

Kami juga memahami persoalan anda bahwa semua reformasi hukum 
harus diselesaikan sebelum penetapan program baru. Namun, kami 
percaya, berdasarkan pengamatan di negara lain, reformasi kebijakan dan 
peningkatan tata kelola merupakan proses terus-menerus yang 
memerlukan peningkatan dan dukungan tetap secara integratif dan 
partisipatif. FIP akan mencoba untuk mendukung dialog di antara para 
pemangku kepentingan yang diperlukan untuk lebih meningkatkan 
kebijakan di sektor kehutanan.   

 

D. Komentar anggota United Kingdom SC tanggal 20 November 2012 

Komentar Tanggapan Tim FIP  

POTENSI IMPLEMENTASI DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN  
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Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang dukungan kelembagaan yang 
diusulkan dalam proyek 1 dan 2, "Investasi Khusus bagi Masyarakat untuk 
Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan" dan "Peningkatan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat yang Berkesinambungan 
dan Pengembangan Kelembagaan". Dukungan kelembagaan difokuskan pada 
pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Karena sistem 
pengelolaan ini masih dalam tahap implementasi yang sangat awal, maka 
proyek FIP sebaiknya tidak didesain sedemikian rupa sehingga pembentukan 
unit KPH yang efektif berada pada jalur kritis untuk mewujudkan tujuan 
proyek, karena hal ini akan menimbulkan resiko material terhadap pencapaian 
tujuan proyek.   

Selain itu, peran proyek 1 dan 2, "Investasi Khusus bagi Masyarakat untuk 
Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan" dan "Peningkatan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat secara 
Berkesinambungan dan Pengembangan Kelembagaan", dalam mendukung 
KPH perlu justifikasi yang lebih baik. 

Kami juga ingin mendapatkan penjelasan mengapa biaya penetapan KPH yang 
efektif tidak terpenuhi melalui sumberdaya nasional (Indonesia) sebagai 
bagian dari biaya manajemen inti untuk kawasan hutan. 

Kami ingin mendengar lebih banyak tentang pelajaran yang diperoleh dari 
percontohan KPH, yang disebutkan selama sesi tanya jawab tentang Rencana 
Indonesia. Gambaran lengkap tentang bagaimana percontohan tersebut telah 
dievaluasi dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan juga akan 
bermanfaat. 

Terima kasih atas komentarnya. Proyek-proyek FIP akan menggunakan KPH 
sebagai pintu masuk untuk melaksanakan proyek-proyek yang: 
meningkatkan tata kelola hutan dan pengelolaan hutan yang 
berkesinambungan , mengurangi hambatan terhadap pelaksanaan REDD + 
di tingkat daerah, dan meningkatkan kapasitas provinsi dan lokal untuk 
REDD +. Intervensi dalam KPH individu hanya akan berjalan jika KPH 
tersebut memenuhi kriteria seleksi, yang belum ditentukan. Proyek FIP juga 
akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, 
serta pemerintah provinsi dan daerah untuk menyederhanakan KPH sebagai 
prioritas pembangunan. Melalui pendekatan gabungan ini - bekerja melalui 
KPH untuk menetapkan model kerjasama dengan lembaga pemerintah, 
perusahaan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil bagi tata kelola 
kehutanan yang lebih baik- kami percaya bahwa tiga proyek MDB dapat 
mempengaruhi perubahan nyata dalam membantu Pemerintah untuk 
menjelaskan konsep KPH dan menunjukkan efektivitas KPH. Kami juga 
setuju dengan pendapat anda bahwa dukungan FIP harus strategis dan 
sebaiknya tidak digunakan untuk menggantikan dukungan anggaran 
nasional bagi KPH. Pemerintah Indonesia telah mendukung KPH melalui 
anggaran nasional sampai tingkat tertentu, tetapi sumber daya tambahan 
seperti dari FIP akan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. Tim FIP juga menyakini bahwa dengan mendesain dan 
melaksanakan proyek dukungan KPH secara tepat sekarang ini (sebelum 
pemilu 2014), Pemerintah yang akan datang dapat didesak untuk 
meneruskan dukungan anggaran bagi KPH melalui Kementerian Kehutanan 
dan kementerian dan lembaga lainnya ke dalam jangka menengah dan 
panjang.  

EMISI GAS RUMAH KACA (GHG)   

Meskipun penghematan emisi adalah wajar menurut ukuran, tetapi kami ingin 
mendapatkan penjelasan tentang metodologi penghitungan penghematan 
emisi ini, BAU dan biaya per ton CO2.   

Penghitungan emisi gas rumah kaca (GHG) secara detail akan dimasukkan 
dalam tiga proposal proyek yang akan disampaikan untuk disetujui oleh 
sub-komite. 
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MANFAAT TAMBAHAN   

Penting untuk memahami apa yang diharapkan dapat dihasilkan oleh proyek 
ini, dan apa yang diharapkan dapat mensukseskan proyek-proyek lain, sebagai 
akibat dari pendanaan ini dengan menciptakan lingkungan yang tepat 
(misalnya didanai oleh keuangan REDD). Selain itu, untuk memastikan bahwa 
penghematan yang dikaitkan dengan proyek tersebut dapat dihitung sebagai 
manfaat tambahan, maka perlu untuk secara tegas menyatakan bahwa 
penghematan karbon tidak akan diperdagangkan.   

Isu manfaat tambahan( additionality) di setiap area proyek akan dikaji dan 
dibahas lebih lanjut dalam dokumen proyek yang akan disampaikan untuk 
disetujui oleh sub-komite FIP  .  

PROYEK 1, INVESTASI KHUSUS BAGI MASYARAKAT UNTUK 
PENANGGULANGAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN 

 

Ruang lingkup Proyek 1 terlihat sangat ambisius dan desain tersebut 
sebaiknya memberikan fokus yang kuat pada pengembangan serangkaian 
kegiatan realistis yang dapat dicapai dengan anggaran dan waktu yang 
tersedia. 

Terima kasih atas komentarnya. Ruang lingkup saat ini mencerminkan 
berbagai kepentingan yang disampaikan oleh kelompok pemangku 
kepentingan utama. ADB akan menyiapkan serangkaian kegiatan realistis dan 
memasukkannya dalam dokumen proyek berdasarkan konsultasi lebih lanjut 
dengan para pemangku kepentingan lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 2, PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM 
BERBASIS MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  

 

Alasan untuk ruang lingkup Proyek 2 memerlukankan justifikasi lebih lanjut, 
khususnya komponen yang difokuskan pada pengaturan kelembagaan dan 
teknis untuk REDD + di Indonesia. Pendanaan penting telah dialokasikan untuk 
tujuan ini dan nilai tambah dukungan FIP perlu dijelaskan.   

Terima kasih atas komentarnya. Bank Dunia akan memberikan alasan untuk 
intervensinya yang didasarkan pada konsultasi lebih lanjut dengan para 
pemangku kepentingan lokal di wilayah proyek.  

KPH dan perannya dalam tata kelola dan pengelolaan hutan yang lebih baik telah 
diidentifikasi sebagai komponen utama dalam Strategi Nasional REDD + di 
Indonesia. Dukungan anggaran Pemerintah Pusat dan pendanaan donor untuk 
pengembangan kelembagaan KPH sudah berkurang, dengan alokasi anggaran 
pemerintah yang akan berakhir pada tahun 2014. Bank Dunia yakin bahwa 
bantuan hibah bagi pengembangan model KPH - dan penetapan bagaimana 
mereka dapat bekerja lebih baik dengan lembaga pemerintah lainnya, 
perusahaan swasta, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan tata kelola dan 
pengelolaan hutan berbasis lokasi- akan memberikan nilai tambah yang 
bermanfaat bagi pelaksanaan program-program nasional di tingkat lokal, 
khususnya program-program yang diidentifikasi dalam Strategi Nasional REDD +.  
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