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LOKALATIH PENINGKATAN KEMAMPUAN WIRAUSAHA 
 

alam rangka meningkatkan kemampuan wirausaha, demi mendukung 

kemandirian KPH, maka PUSDIKLAT mengadakan pelatihan 

Kewirausahaan Para Pelatih (Training of Trainer) .  

Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Diklat Sumberdaya Manusia Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Kadipaten selama 30 hari, mulai tanggal 20 Nopember 

sampai dengan 23 Desember 2017. 

Pelatihan yang diikuti oleh 30 orang peserta ini dilaksanakan dengan 
kerjasama antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Ciputra Enterpreunership 
Centre (CEC) dan Balai Diklat SDM LHK Kadipaten.  

Training workshop tersebut diselenggarakan dalam tiga tahap: tahap I Tanggal 

20-25 Nop. 2017, tahap II Tanggal 27 Nop.- 9 Des. 2017 dan tahap III Tanggal 

11-23 Des. 2017. Lokalatih ini di rancang tidak hanya pendalaman teori tapi 

juga praktek lapangan. Tujuannya supaya para peserta mempunyai 

pengetahuan sekaligus pengalaman kewirausahaan. 

D

Daftar Isi: 

Lokalatih Peningkatan Kemampuan 

Wirausaha (hal. 1) 

Sosialisasi Kegiatan FIP II di KPH 

Rinjani Barat. (hal. 2) 

Lokalatih Safeguards FIP II (hal. 3) 

Sosialisasi Program FIP II dan 

Pelatihan Internal di KPH 

Dampelas. (hal. 4) 

Mekanisme Penanganan Keluhan 

(GRM) Proyek FIP II (hal. 5) 

Kegiatan Utama FIP II ke Depan 

(hal. 8) 

 

 

 

 

 

“Promoting Sustainable Community Based 
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Pada tahap II seluruh peserta terfokus pada pelaksanaan 

tugas akhir secara kolektif yaitu penyelenggaraan “Hajat 

Budaya Karuhum Sunda” yang dilaksanakan di lokasi 

Wana Wisata Gunung Karang KPH Majalengka. Dalam   

kegiatan ini peserta menggandeng mitra setempat dan 

berpraktek langsung bagaimana mengorganisasikan 

kegiatan yang bersifat kewiraswastaan (entrepreneurial).  

Acara Hajat dimaksud dilaksanakan selama dua hari 

(tanggal 20-21 Desember) dimana puncak acara 

dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017. 

Agenda kegiatan acara pada tanggal 21 Desember 

diantaranya meliputi: lomba tumpeng, lomba fotografi.  

Peserta dalam kesempatan itu juga membuka bazaar 

dengan anjungan “Kopi Nusantara”. 

Kepala Pusat Diklat SDM LHK hadir memberikan 

sambutan dalam acara tersebut. Undangan yang hadir 

diantaranya dari unsur Pemerintah setempat, Kepolisian, 

Koramil, Balai Diklat SDM LHK Kadipaten, Perum 

Perhutani, LMDH.  

Adapun pengunjung yang hadir diperkirakan berjumlah 

1000-1200 orang dan acara berlangsung sampai sore 

hari. 

Setelah menyelesaikan kegiatan Hajat Budaya, tugas 

peserta selanjutnya adalah Menyususn Rencana Aksi.

Atraksi budaya yang disajikan adalah: gondang lesung, 

pencak silat, pertunjukan ular, dan debus, lomba 

mengumpulkan sampah, lomba fashion show, bazaar, 

penanaman pohon dan pemberian door prize. 

Diharapkan para peserta lokalatih kewirausahaan ini 

nantinya siap untuk membagikan pengetahuan dan 

pengalaman mereka sebagai pelatih di lokasi-lokasi KPH 

yang telah ditentukan sebagai wilayah kerja FIP II.***  

 

 

 

 
egiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Desember 2017 ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan 

sebelumnya, yaitu pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat, serta investasi dan 

pengembangan kegiatan usaha produktif di masyarakat.  

 
Hari pertama kegiatan dilakukan di kantor KPH dengan melaksanakan sosialisasi program FIP II  kepada staff KPH Rinjani 

Barat yang dihadiri oleh 13 orang staf KPH terdiri dari PPK FIP II, Kepala Resort, Jagawana dan Bhakti Rimbawan. 

 
Pada kesempatan tersebut diberikan beberapa materi 

mengenai program FIP II yang mencakup: Tujuan, fokus 

kegiatan, komponen, struktur pelaksana dan mitra 

pendukung dana. Disampaikan juga pengertian, tujuan dan 

keterkaitan FIP II dengan FPIC, pemberdayaan masyarakat 

di 10 KPH dan Program hibah FIP II.  

 

Topik lain adalah Pengembangan system, Pengelolaan 

Keluhan atau GRM untuk menampung berbagai bentuk 

keluhan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan proyek.  

Kegiatan yang terkait dengan GRM terdiri dari pelatihan 

resolusi dan mediasi konflik, asesmen konflik, Lembaga 

GRM di tingkat lokal untuk menampung berbagai keluhan 

terkait pelaksanaan proyek, dan integrasi GRM dengan 

sistem pengelolaan pengetahuan dan informasi atau KMIS. 

 

K 
SOSIALISASI KEGIATAN FIP II DI KPH RINJANI BARAT 
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Pada hari kedua tanggal 23 Desember 2017 kegiatan 

sosialisasi dilaksanakan di kantor resort Jangkok dan 

dilanjutkan ke desa Sasaot. Materi yang disampaikan 

lebih ringkas dari inhouse training,  terutama hal-hal yang  

langsung ke masyarakat sehingga banyak waktu untuk 

melakukan dialog dan tanya jawab. 

 

Secara umum masyarakat mendukung dan antusias 

dengan program yang ada. Masyarakat juga berharap 

untuk mendapatkan bantuan pengembangan usaha 

bersama yang sudah dilaksanakan saat ini terutama 

untuk peralatan, pengemasan dan pemasaran. Aparat 

pemerintah Desa  yang hadir sangat mendukung 

kegiatan ini, apalagi sebagian dari mereka pernah ikut 

studi banding ke jogya sebelumnya sehingga dapat 

melihat perkembangan KPH yang ada di Jogyakarta.**** 

 

 

 

ntuk lebih mengetahui materi dan bagaimana pelaksanaan safeguards, maka diadakan Lokalatih Safeguards FIP 

II yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Desember 2017 di Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindaklanjut pertemuan ‘Implementation Support 

Mission’ dari World Bank yang diadakan di Manggala Wanabhakti, Jakarta.  

 

U
LOKALATIH SAFEGUARDS FIP II 
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Training workshop Saferguards FIP II tersebut dihadiri 

sebanyak 21 peserta termasuk panitia penyelenggara 

dan narasumber. Para peserta sebagian besar berasal 

dari 2 KPH, yaitu KPH Rinjani Barat dan KPH Dampelas 

Tinombo serta utusan dari tujuh BPHP.  

Ke tujuh BPHP tersebut adalah BPHP Wilayah XI 

Samarinda, Kaltim;  Wilayah III Pekanbaru, Riau; Wilayah 

VII Denpasar, Bali; Wilayah IX Banjarbaru, Kalsel; 

Wilayah V Palembang, Sumsel, Wilayah II Medan, Sumut 

dan Wilayah IV Jambi.  

Pada kegiatan ini, narasumber yang memberikan 

pelatihan adalah: Arifien Sutrisno (PMU FIP II), dengan 

materi Environmental Safeguard; Fazrin Rahmadani 

(PMU FIP II), dengan materi Safeguards dan Social 

Safeguard, Albertus (PMU FIP II), dengan materi Resolusi 

Konflik untuk KPH serta Dr. Bahdarsyah (PUSDIKLAT 

LHK), dengan materi Safeguard Lingkungan. 

Sedangkan yang memfasilitasi proses adalah Dr. 

Pratikna, Technical Expert for Capacity Building dari PMU 

FIP II.   

Hari pertama training workshop pada tanggal 12 

Desember 2017 diisi dengan dua sesi.  Sesi pertama 

dimulai dengan materi Pengantar Safeguards, dilanjutkan 

dengan materi Safeguards dalam Kebijakan Bank Dunia, 

Pemerintah RI dan FIP II, dan ditutup dengan materi 

Social Safeguard dalam Kerangka Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial FIP II. Kemudian untuk hari  yang 

sama, sesi kedua dilanjutkan dengan materi Strategi 

Resolusi Konflik untuk KPH.  

Hari kedua, 13 Desember 2017, diisi dengan empat sesi. 

Pada sesi pertama, Dr. Bahdarsyah, Widya Iswara dari 

Pusdiklat LHK menyampaikan materi dan diskusi tentang 

Safeguard Lingkungan yang berisi refleksi pengelolaan 

hutan dan KPH, batasan safeguard lingkungan, regulasi 

terkait, konsepsi dan pengalaman empirik implementasi, 

dan Opsi safeguard lingkungan. 

Secara keseluruhan peserta telah memahami bahwa 

penerapan safeguards bukan hanya dilakukan untuk 

menghindari permasalahan negatif akibat pelaksanaan 

sebuah kegiatan, investasi ataupun proyek, tetapi juga 

berjalannya sistem keproyekan antar pelaksana yang 

terkait dengan pelaksanaan FIP II. **** 

 

 

ebagai tindak lanjut kegiatan sebelumnya, yakni pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan Forest Investment Program 

II (FIP II) di setiap KPH terpilih, maka kegiatan ini merupakan kegiatan penguatan kapasitas dan capacity building 

kepada masyarakat, serta Investasi dan pengembangan kegiatan usaha produktif di masyarakat.  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 

Desember 2017 dengan fasilitasi  oleh konsultan FIPII: 

Rahmadani, Senior Social Safeguard Specialist, 

Albertus, GRM Specialist dan Aisyah, S.E., Staf Dit. 

BUPSA Ditjen. PSKL.  

Dalam acara tersebut ada dua kegiatan utama yang 

dilakukan yakni Pelatihan Internal (Inhouse Training)  

dan Sosialisasi kegiatan FIP II.  

Pelatihan Internal dilaksanakan di Kantor KPH 

Dampelas di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. 

Donggala pada tgl. 21 Desember 2017 yang dihadiri oleh 

12 orang staf KPH yakni  PPK FIP II, Kepala Resort 

terkait, jagawana dan Bhakti Rimbawan. 

  

S
SOSIALISASI PROGRAM FIP II DAN PELATIHAN INTERNAL DI KPH DAMPELAS 
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Pada kesempatan tersebut beberapa hal dipaparkan 

seperti penjelasan mengenai FIP II, pengertian 

Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan 

(FPIC/PADIATAPA), program hibah FIP II, Intervensi 

Safeguard dan Pengembangan Sistem Mekanisme 

Pengaduan (Grievance Redress Mechanism/GRM) dan 

Knowledge Management and Information System 

(KMIS).  

Sosialisasi dilaksanakan pada tgl. 22 Desember 2017 di 

salah satu desa terpilih, Desa Siweli, Kec. Balaesang. 

Rencananya secara bertahap, staf KPH akan melakukan 

kegiatan yang sama di 9 (sembilan) desa terpilih lainnya. 

Acara sosialisasi dihadiri oleh  17 orang peserta, selain 

tim KPH, Dit. BUPSA dan PMU FIP yakni: Kepada Desa 

Siweli (sekaligus memimpin acara) dan staf Pemdes, 

Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani, Industri Rumah 

Tangga dan masyarakat.   

Secara umum respon peserta sangat baik dan berharap 

agar Program hibah diikuti dengan pendampingan 

kelompok, agar peserta semakin memahami bagaimana 

berorganisasi yang baik dan bertanggung jawab. 

Adanya program hibah dalam kegiatan FIP II diharapkan 

juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat 

dan  menjadi salah satu sumber alternatif 

ekonomi.sehingga masyarakat tidak lagi melakukan 

kegiatan illegal dikawasan hutan.*** 

 

 

  
  

 
ekanisme Penanganan Keluhan menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan Bank Dunia terhadap proyek proyek 
yang didanai oleh pihak bank. Pada Proyek FIP-II, kehadiran Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) akan 
memungkinkan anggota masyarakat adat atau komunitas yang bermukim di dalam dan sekitar KPH yang menjadi 

lokasi proyek, untuk mengadukan keluhan. Penanganan keluhan yang baik akan diukur berdasarkan inidikator Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, and Time bound (SMART) sesuai dengan prosedur Sistem GRM.  
 
Specific dalam SMART sebagai indikator untuk mengukur keluhan dikaitkan dengan aspek aspek berikut ini, yaitu: akses 
masyarakat terhadap SDA yang ada di KPH, dampak implementasi proyek, deforestasi, dan degradasi  sehingga keluhan 
dari pengadu yang akan ditanggapi oleh pihak GRM adalah jenis keluhan yang diakibatkan oleh adanya implementasi dan 
kegiatan proyek di dalam dan sekitar KPH yang menjadi lokasi proyek yang berdampak langsung pada masyarakat. 

 
Measurable sebagai indikator pengukuran dikaitkan 
dengan skop dan jenis keluhan, serta kemampuan 
sumber daya KPH/ GRM dalam menangani keluhan. 
Oleh karena itu, keluhan yang disampaikan harus 
terukur dari segi skop keluhan, jenis keluhan dan 
kemampuan sumber daya KPH/ GRM dalam 
menangani keluhan tersebut.  
 
Achievable dalam pengukuran penanganan keluhan 
dikaitkan dengan jenis keluhan yang bersifat data dan 
fakta bukan imaginasi pengadu, sehingga tanggapan 
dan jawaban yang diberikan masih berada dalam 
jangkauan kemampuan sistem GRM. Dalam jangka 
waktu 5 tahun masa pelaksanaan proyek, diharapkan 
mekanisme yang diterapkan GRM dapat tercapai 
sesuai dengan tujuan proyek.  

 

M

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) Proyek FIP-II 

Oleh : Albert, GRM Specialist 
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Relevant sebagai indikator penanganan keluhan dikaitkan dengan tanggung jawab KPH dan kebijakan yang mendukung 
sistem pengaduan (GRM). Dalam hal ini relevansinya dikaitkan dengan  keluhan seputar aspek kebijakan dalam 
pengelolaan kehutanan, lingkungan, dan isu-isu sosial ekonomi dan budaya yang masih dalam jangkauan proyek, dan 
bukan hal hal yang berada di luar isu tersebut. 

 
Time bound dikaitkan dengan proses penanganan dan penyelesaian keluhan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, 
misalnya di dalam proyek FIP-II, tanggapan atas keluhan terbagi atas tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama, tanggapan yang 
cepat dan segera, kalau keluhannya bisa ditangani dengan cepat maka harus segera direspon. Kalau keluhannya tidak 
bisa ditangani dengan cepat dan segera, sesuai dengan Sistem GRM maka keluhan tersebut akan diselesaikan dengan 
prosedur yang ada di dalam sistem tersebut.    
 
Di tingkat tapak (KPH), waktu yang dialokasikan untuk menampung dan menelaah keluhan yaitu selama 14 hari, sedangkan 
waktu untuk memverifikasi dan memvalidasi keluhan tersebut juga bervariasi, yaitu di tingkat tapak (lokasi proyek) paling 
lama 30 hari sudah ada jawaban dan di tingkat nasional, keluhan tersebut akan ditelaah selama 30 hari dan ditangapi atau 
dijawab dalam waktu 90 hari.  
 
Semua jenis keluhan tersebut, akan dikelola di dalam satu sistem, yaitu Sistem GRM, dengan mekanisme yang melibatkan 
para pihak terkait dengan isu proyek, seperti Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan hutan adat-KLHK, Sekretariat 
Pengaduan-KLHK, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Humas-KLHK, dan Pos-pos pengaduan di setiap dinas/ instansi 
yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan di KPH KPH Proyek FIP-II.*** 
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Sumber daya alam di wilayah KPH yang masih bisa dikembangkan 

menjadi pendapatan ekonomi alternatif masyarakat yang hidup di 

dalam dan sekitar areal KPH 
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Project Management Unit (PMU) 

Forest Investment Program II 
Project Management Unit (PMU) 
Forest Investment Program II 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV lt. 5. 
Ruang 512 dan 512 B 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
Telp./Fax: +6221 5700281 ext. 101, 102, 103 
 

KEGIATAN UTAMA FIP II KE DEPAN 

 

 Sosialisasi dan lokalatih Penanganan Keluhan (GRM) 
 Training Need Assesment (TNA) di KPH terpilih. 
 Bantuan Teknis Pengelolaan Kawasan untuk Participatory Mapping 
 Lelang Konsultan Knowledge Management and Information System (KMIS) 
 Pelatihan E-Learning 
 Pelatihan Safeguards untuk Supporting Unit (SU) di KPH Dampelas Tinombo 
dan KPH Rinjani Barat. 


