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FOREST INVESTMENT PROGRAM  II (FIP II) : USAHA 

MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 

LESTARI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  

royek Forest Investment Program II (FIP II) merupakan bagian dari 

rangkaian rencana Program Investasi Kehutanan atau Forest 

Investment Program (FIP). Kegiatan ini  merupakan implementasi 

salah satu program pendanaan strategis terkait iklim yang berada di bawah 

Climate Investment Funds (CIF).   

Tujuan FIP II yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ini, adalah untuk 
memperkuat kapasitas kelembagaan dan lokal di bidang pengelolaan hutan 

terdesentralisasi yang menghasilkan peningkatan mata pencaharian berbasis 

hutan di 10 (sepuluh) wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terpilih 

sebagai wilayah percontohan.   

Kesepuluh KPH itu tersebar di 8 (delapan) provinsi, yakni: KPHP 

Panyabungan (Sumut), KPHP Tasik Besar Serkap (Riau), KPHP Limau 

(Jambi), KPHP Lakitan (Sumsel), KPHP Kendilo (Kaltim), KPHP Tanah Laut 

(Kalsel), KPHP Dampelas Tinombo, KPHP Dolanggo Tanggunung (Sulteng), 

KPHL Rinjani Barat (NTB) dan KPHP Batu Lanteh (NTB).   
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Areal KPH menjadi wilayah kerja FIP II adalah perwujudan dari implementasi 
UU no. 41/1999, karena di sana telah ditetapkan mengenai unit-unit pengelola 
lanskap hutan terdesentralisasi yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH).  

Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang yang 
memprioritaskan KPH dan pengamanan barang dan jasa publik yang 
dihasilkan dari wilayah-wilayah hutan.   

Dengan ini maka KPH dijadikan landasan untuk mengatur dan mengelola 
seluruh wilayah dan fungsi hutan di tingkat daerah berdasarkan rencana 
pengelolaan hutan melalui konsultasi dan kerjasama yang erat dengan 
pemerintah daerah serta kelompok lainnya.  

Diharapkan pengelolaan yang berkelanjutan di KPH dapat membantu 
mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.  Dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan dalam proses mendukung Pemerintah Indonesia maka 
proses transformasi menuju tata kelola hutan yang baik dan kesiapan REDD+ 
di daerah dapat tercapai.   

Tata kelola hutan yang lebih baik diharapkan akan mempermudah partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan hutan, serta 
meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk melakukan investasi di 
sektor kehutanan.  

KPH yang efektif dapat berkontribusi bagi pengelolaan lanskap yang 
berkelanjutan dan membantu memanfaatkan kekayaan alam untuk 
pembangunan inklusif dan berkelanjutan.  

Erat hubungan dengan peran KPH di atas, tujuan pengembangan rencana 
pelaksanaan REDD+ di daerah dan meningkatkan kapasitas provinsi dan 
kabupaten di bidang REDD+ dan pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Dari tingkat tapak, proyek ini akan mewujudkan tujuan di tingkat yang lebih 
tinggi dari Program Investasi Kehutanan nasional dan global dengan 
menyiapkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk perbaikan tata kelola 
hutan di daerah melalui sistem KPH.  

Jadi, lewat proyek FIP II ini diharapkan dapat menyumbangkan keberhasilan 
untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, juga akan menurunkan 
emisi GRK yang berasal dari perubahan penggunaan lahan. Dengan kondisi 
yang lestari, berarti sumber daya alamnya juga terjaga sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarat di sekitar hutan yang sangat 
tergantung pada kekayaan sumber daya hutan tersebut.*** 

 

SISTEM PENANGANAN KONFLIK DI KPH 

Albert (GRM Specialist) 

istem Grievance and Redress Mechanism (GRM), adalah suatu 

mekanisme penanganan konflik sumber daya alam di tingkat masyarakat 

yang terkena dampak dari pelaksanaan proyek. Sebagai sebuah sistem, 

GRM terdiri dari bagian-bagian yang telah disesuaikan untuk menangani 

berbagai konflik. 

S
@albertus (Narmac Institute) 

PENDEKATAN FIP II 
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Bagian-bagian dari sistem GRM terdiri dari training, 

upaya memasuki areal konflik, memperluas 

keterlibatan para pihak yang relevan, negosiasi atau  

mediasi, dan exit strategy serta dokumentasi.  

Pengelolaan kawasan hutan berbasis KPH seperti 
yang terdapat di dalam Pasal 12 UU Kehutanan, 

yang berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

(KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK), ternyata sarat dengan konflik, 

baik itu berupa konflik ternurial, konflik identitas, 

maupun konflik kepentingan lainnya.  

Di masa lampau, konflik serupa yang terkait dengan 

pengelolaan hutan dan sumber daya alam, 

cenderung diselesaikan secara hukum dan bersifat 

represif.  

Dengan adanya paradigma baru dalam pengelolaan hutan dan sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, proses penanganan dan pengelolaan konflik dilakukan secara kolaboratif berbasis pengembangan 

masyarakat.  

Oleh karena itu, sistem yang dirancang juga merupakan sistem hidup (living system) yang selalu bisa di-update sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi dan biofisik di tingkat KPH. 

Sistem GRM seperti ini digunakan dalam proyek FIP II sebagai salah satu cara pendekatan *** 

 

TRAINING WORKSHOP POM DAN SAFEGUARDS   

alam rangka 

implementasi 

kegiatan proyek 

Forest Investment Program 

(FIP II), diselenggarakan 

training workshop oleh Pusat 
Pendidikan dan Latihan 

Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (Pusdiklat 

KLHK) sebagai salah satu 

satuan kerja pelaksana proyek 

FIP II pada  tanggal 18 – 20 

September 2017 di kompleks 

Pusdiklat KLHK Bogor. 

Training workshop mengenai 

Project Operation Manual (POM) dan Safeguards ini bertujuan supaya para pelaksana proyek diberi bekal pengetahuan 

mengenai mekanisme administrasi, keuangan dan operasional proyek demi efektifitas dan kelancaran proyek. Juga, dalam 

kesempatan yang sama, dilatih safeguards yang diimplementasikan dalam FIP II yaitu safeguards Lingkungan, Sosial dan 

D

KEGIATAN FIP II 
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Konflik Resolusi. “Diharapkan para pelaksanan proyek FIP II, lewat training workshop ini sungguh dibekali untuk 

mengimplementasikan proyek lebih efektif dan mencapai tujuan utama proyek”, kata Kepala Pusdiklat Ir. Tri Joko 

Mulyono, MM. dalam kata sambutannya pada acara tersebut.  

Kegiatan yang dilatih tim dari Wolrd Bank dan para konsultan FIP II tersebut diikuti para pelaksana proyek dari Ditjen 

PKTL, PPHL, PSKL, PDASHL, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Keuangan KLHK.  

Training workshop yang sama akan dilakukan  bagi para pelaksana proyek di lokasi-lokasi KPH terpilih, sehingga para 

peserta yang mengikuti training workshop kali ini akan menjadi pelatih dan narasumber pada kegiatan tersebut 

nantinya.*** 

SINERGITAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNTUK TATA KELOLA HUTAN LESTARI 

 

 

ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menggelar dialog tentang fasilitasi Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) di Hotel Shantika, Jakarta. Dialog ini bertujuan untuk menyampaikan informasi 
yang berkaitan dengan pengembangan KPH sejak tahun 2009 hingga periode kini. Sesuai dengan sambutan 
yang diberikan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sigit Hardwinarto yang diwakili oleh 

Direktur Rencana Penggunaan Pembentukan Wilayah Hutan Kustanta Budi Prihatno, bahwa kewenangan 
pembangunan KPH telah berubah, sehingga diperlukannya penyesuian-penyesuaian baru dengan sinergitas bersama 
dengan lembaga- lembaga lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan lain 
sebagainya. 
 
Kustanta juga menambahkan dialog terbuka ini digelar juga demi terciptanya dukungan pengambilan keputusan 
dalam hal koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan monitoring antara target perencanaan dengan perkembangan 
kemajuan pembangunan KPH. 
 
“Sebelumnya kewenangan pengelolaan KPH ini berada di tingkat kabupaten kota, nah sekarang di tingkat provinsi. 
Makanya harus ada penyesuaian dalam pelaksanaan pembentukan pelaksanaan KPH dan diharapkan dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi hutan ditingkat tapak”. Ujar Kustanta. 
 
Pembangunan Kesatuaan Pengelolaan Hutan memang merupakan suatu mandat UU.41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan lestari di seluruh kawasan hutan 
Indonesia, baik kawasan hutan konservasi, lindung, maupun produksi. 
 

K
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Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wahyuningsih Darajati Direktur Kehutanan dan Konservasi 
Sumber Daya Air Bappenas yang memaparkan beberapa poin penting dalam dialog kali ini yang meliputi wewenang, 
tugas, dan fungsi KPH, potret pembangunannya, masalah, sinegritas, serta tindak lanjutnya. 
 
“Akan dilakukan evaluasi dampak investasi pemerintah dalam pembangunan KPH, apa dampaknya terhadap 
pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga upaya dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan hutan 
lestari dapat segera diwujudkan”. Jelas Wahyuningsih. 
 
Dialog antar kementerian dalam bentuk workshop yang berlangsung di Hotel Shantika ini, memang menghadirkan 
tokoh dari berbagai lembaga selain KLHK yaitu dari Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, Pemprov Sulawesi 
Tengah dan Pemprov Nusa Tenggara Barat. Tentunya juga membahas pertanyaan-pertanyaan khalayak dan gugatan 
seperti optimalisasi dana operasional, konflik tenurial, proses degradasi dan deforestasi yang berhubungan dengan 
KPH. 
 
Acara ini sebagai bentuk kerjasama KLHK dengan World Bank dan DANIDA (Grant Agreement TF0a2858) melalui 

Project II Forest Investment Program (FIP). Dialog ini memiliki target dalam membangun visi antar sektor untuk 

kebijakan, peraturan, dan prosedur operasionalisasi KPH menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Selanjutnya 

dialog yang masih berlangsung hingga esok hari ini, hasilnya akan menjadi bahan untuk diimplementasikan pada 10 

KPH terpilih yang berada di 8 Provinsi di Indonesia.*** 

___________________________________________________________________________________ 

IDENTIFIKASI POTENSI SDA DAN KAPASITAS MASYARAKAT DI KPH  

Fazrin Rahmadani, Senior Social Safeguard Specialist, Danang Kuncara Sakti, Technical Expert for Social Forestry and 
Community Business Development 

  

alah satu mandat dari Program Forest Invesment Program II (FIP  II) adalah untuk melakukan perbaikan 

pengelolaan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dengan 

berbasis pada penguatan ditingkat  masyarakat. Kegiatan ini tujuannnya  agar terbentuknya kemandirian institusi 

KPH di mana nantinya terbentuk unit bisnis mandiri dalam bentuk Badan Usaha Milik Daearah (BLUD) dan pemberdayaan 

kapasitas mereka. Dengan adanya unit bisnis dan peningkatan kapasitas masyarkat lokal ini diharapkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat meningkat.  

Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) sebagai salah 

satu satuan kerja yang melaksanakan project FIP II. Dalam rangka mencapai sasaran untuk kegiatan ini, terdapat dua 

S
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aktifitas utama yaitu: aktifitas penguatan masyarakat melalui proses pendampingan dan investasi masyarakat melalui 
pengambangan usaha-usaha produkstif berbasis sector kehutanan.  

Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam skema Perhutanan Sosial di dalam KPH 

seperti Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Kemitraan dan 

Hutan Rakyat. Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan dibangun dalam bentuk model pengembangan 

usaha melalui proses partisipatif.  

Ada beberapa tahapan untuk mengimplementasi kegiatan ini. Tahapan pertama adalah indentifikasi  peluang usaha atau 

kelompok usaha perhutanan sosial  untuk memilih lokasi desa yang akan menjadi sasaran target proyek FIP II di dalam 

sebuah KPH. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan proposal bisnis masyarakat untuk 

mendapatkan kelompok-kelompok masyarakat yang nantinya akan mendapatkan bantuan hibah dari FIP II.  

Untuk penguatan kapasitas, dilakukan pendampingan  dan pelatihan masyarakat seperti  landscape management, 

pemetaan partisipatif, penguatan kelembagaan usaha masyarakat serta akses permodalan. Aktifitas-aktifitas ini didukung 

dengan  kegiatan investasi masyarakat dan pendampingan seperti pengembangan agroforestri, pengembangan usaha 

bisnis usaha kecil menengah dan pengembangan jasa ekosistem.  

Untuk peningkatan hasil dari produk-produk yang dihasilkan  oleh masyarakat, maka dikembangkan startegi pemasaran 

dan promosi. Sebagai proses pembelajaran dan menduplikasikan kegiatan yang sudah dilakukan,  juga akan dilaksanakan 

studi banding antar KPH. 

Pelaksanaan dari kegiatan di atas sudah dilakukan pada bulan Oktober yang lalu untuk mengidentifikasi lokasi perhutanan 

sosial di wilayah KPH.  Kegiatan identifikasi lokasi perhutanan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan calon lokasi  atau 

desa yang akan dipilih untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.   

Kegiatan pemilihan lokasi ini merupakan kegiatan awal  dari rangkaian pelaksanaan inhouse training kepada KPH untuk 

memberikan pemahaman kepada tim KPH akan panduan pelaksanaan dan indikator penilaian pemilihan desa. 

Setelah pembekalan ini, maka selanjutnya staf KPH yang sudah dilatih melakukan pengumpulan data untuk pemilihan 

lokasi melalui FGD di level kecamatan dengan mengundang perwakilan desa-desa diwilayahnya. Setelah pelaksanaan 

kegiatan FGD, dilakukan kegiatan konsolidasai untuk menentukan pemilihan lokasi desa berdasarkan hasil penilaian atau 

skoring indikator.   

Kegiatan ini dilakukan di dua KPH yang sudah dipilih sebagai lokasi proyek FIP II yakni di KPHL Rinjani Barat (NTB) yang 

mencakup 9 (sembilan) kecamatan 42 (empat puluh dua) desa dan KPH Dampelas Tinombo (Sulteng). Dari hasil 

identifikasi ini maka untuk KPHL Rinjani Barat terpilih 10 (sepuluh) desa di 8 (delapan) kecamatan yakni desa: Bayan, 

Jenggala, Giri Madya, Santong, Langko, Bentek, Senggigi, Genggelang, Sesaot, Tamansari.  

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa kesepuluh desa di atas memililiki potensi sumber daya hutan yang baik, terdapat 

kelembagaan kelompok pengelola SDH, serta adanya peluang usaha untuk komoditi buah-buahan, madu, nilam, kopi dan 

ekowisata. Di wilayah itu juga sebagian telah memiliki pasar. 

Untuk wilayak KPH Dampelas Tinombo, berdasarkan hasil FGD untuk 42 (empat puluh dua)  desa di 9 (sembilan)  

kecamatan dan dilakukan skoring maka dihasilkan 10 (Sepuluh) desa di 4 (empat) kecamatan yang akan menjadi lokasi 

sasaran kegiatan yaitu desa: Karya Mukti, Malonas, Lembah Mukti, Oncone Raya, Sigega Bersehati, Bondoyong, Sintuwu 

Raya, Sipayo, Siweli dan Sibualong. Wilayah ini memililiki potensi sumber daya hutan berupa: gula aren, karet dan nilam.   

Kegiatan identifikasi awal ini akan dilakukan di 8 (delapan) KPH lain yang telah dipilih. Sebagai tindaklanjut 
kegiatan ini, ke depannya akan ada kegiatan pendampingan  resolusi konflik, perlindungan hutan dan FPIC   
(Free Prior Informed and Consultation), serta pendampingan  pengelolaan lanskap dan pemetaan partisipatif 
masyarakat. ***  
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PERISTIWA DALAM GAMBAR 

Pertemuan berkala secara rutin dilakukan oleh tim FIP II untuk membicarakan perkembangan dan mengevaluasi 

kegiatan. Kegiatan pada tanggal 9 Agustus 2017  ini dipimpin oleh Bapak Agus Justianto sebagai Staf Ahli Menteri 

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dihadiri oleh tim Project Management Unit (PMU), Institusi 

Pelaksana/Implementing Agency dan perwakilan dari World Bank. 

Rapat-rapat internal Project Management Unit (PMU) secara regular dan rutin dilaksanakan untuk mengevaluasi, 

mamantau perkembangan dan mencari solusi demi keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan proyek FIP II. 
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KEGIATAN UTAMA AKAN DATANG 

 

 

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 
 

RENCANA KE DEPAN 

World Bank mission untuk proyek FIP II (16 – 20 Oktober 2017) sebagai 

kesempatan untuk evaluasi dan diskusi mengenai perkembangan, capaian 

dan rencana ke depan agar proyek bisa berhasil.  

Ada beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat yakni: 

 Training Workshop Safeguards FIP II untuk KPH. 
 

 Pendampingan  resolusi konflik, perlindungan hutan dan FPIC   (Free Prior Informed and Consultation). 
 

 Pendampingan  pengelolaan lansekap dan pemetaan partisipatif masyarakat. 
 

 Studi banding antar KPH. 
 

 FGD Pengayaan Draft Rancangan PP 6 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan untuk Mendukung Pembangunan dan Operasionalisasi KPH. 
 

 Pembahasan Rencana Revisi PP35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 
 

 Pengayaan Draft Rancangan PP 44 tentang Perencanaan Hutan untuk Mendukung Pembangunan dan 
Operasionalisasi KPH 

 




