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I. LATAR BELAKANG 

Pada perkembangannya, partisipasi telah menjadi bagian dari pembangunan dan 
berjalannya sebuah pemerintahan. Bahkan, partisipasi (masyarakat) telah dijadikan sebagai 
salah satu prinsip utama yang melandasi berjalannya Tata Pemerintahan yang baik (Good 
Governance). 

Menurut Krina P. (2003), proses pemahaman umum mengenai governance atau tata 
pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin 
bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara 
luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif 
perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan 
dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah 
isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian 
bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, arti kata governance tidak lagi hanya diidentikkan 
dengan pemerintahan semata, tetapi kepada semua proses pemerintahan, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah, pasar atau jaringan, baik di dalam keluarga, suku, organisasi 
formal atau informal atau wilayah tertentu, dan apakah melalui undang-undang, norma, 
kekuasaan, atau bahasa suatu masyarakat yang terorganisir. Governance, juga didefinisikan 
sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-
urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, 
proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 
menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan 
governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang 
melibatkan pengaruh sector Negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha 
kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang 
sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Sehingga kemudian kitapun mengenal  
Forestry Governance, Environmental Governance, Public Governance, Private Governance, 
dll.  Ini berkaitan dengan "proses interaksi dan pengambilan keputusan di antara para aktor 
yang terlibat dalam masalah kolektif yang mengarah pada penciptaan, penguatan, atau 
reproduksi norma dan institusi sosial." 

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan 
keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor 
yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, 
random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang 
berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan 
oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak 
diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang 
berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan 
dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi 
untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara 
kolektif. 

Partisipasi (masyarakat) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu 
sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan 
yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat 
pembangunan atau kegiatan yang berjalan dilingkungan mereka. 
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Untuk itu, siapa pun yang terpengaruh atau tertarik pada keputusan harus memiliki 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini 
dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya: anggota masyarakat dapat diberi informasi, 
meminta pendapat mereka, diberi kesempatan untuk membuat rekomendasi atau, dalam 
beberapa kasus, menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. 

 

II. DEFINISI PARTISIPASI 

Pemakaian kata “partisipasi” diambil dari bahasa Inggris yaitu: participation, yang berarti 
mengikut sertakan pihak lain. Partisipasi sesungguhnya merupakan sikap keterbukaan 
terhadap persepsi dan prasana pihak lain, juga merupakan suatu perhatian mendalam 
mengenai perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan masyarakat. Partisipasi juga merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang 
diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan. Partisipasi juga merupakan masukan dalam 
proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan 
pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau 
keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program 
yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta 
keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.  

 
III. RUANG LINGKUP DAN NILAI PENTING PARTISIPASI 

 
Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan atau kegiatan 
investasi lainnya dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial. 
2. partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, 

baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. 
3. partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan. 
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional. 
5. partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, 

yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai 
dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak 
terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting 
artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat. 

 
Melalui pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan 
kunci berhasilnya pembangunan. Moeljarto (1987) mengemukakan beberapa alasan 
pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: 

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan 
akibat logis dari dalil tersebut. 

2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta 
dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, 
aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. 
Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan. 
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4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari 
apa yang mereka miliki. 

5. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; 
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh 

masyarakat. 
7. Partisipasi menopang pembangunan. 
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif, baik bagi aktualisasi potensi manusia 

maupun pertumbuhan manusia. 
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk 

pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk 

dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. 
 
Akan merupakan kebalikan jika dalam suatu pembangunan/proyek tidak melibatkan partisipasi 
masyarakat, maka dapat muncul beberapa kemungkinan yang terjadi, diantaranya (Hetifah, 
2003) : 

1. Pemerintah (pelaksana program/kegiatan) kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan 
keinginan warganya. 

2. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. 
3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal; 
4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat, tidak tertangkap. 
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat. 
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-

tempat yang salah. 
 

Oleh karena itu, maka konsep partisipasi menggambarkan ruang lingkup dan tahapan 
partisipasi dalam proses pembangunan atau kegiatan, yang mencakup : 

1. partisipasi pada tahap perencanaan,  
2. partisipasi pada tahap pelaksanaan,  
3. partisipasi pada tahap pemanfaatan dan 
4. partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan. 
 

Sedangkan berdasarkan cara dan bentuk keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi 
partisipasi langsung dan tidak langsung, dimana: 

1. Partisipasi Langsung 
Partisipasi langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang secara 
langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi, menyediakan 
tenaga kerjanya untuk proyek, memberikan suara bagi calon yang akan mewakilinya diluar 
kelompoknya. 

2. Partisipasi tidak langsung. 
Partisipasi tidak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang yang 
mewakilkan hak partisipasinya (sebagai contoh dalam mengambil keputusan) ke orang lain 
yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada tingkat yang lebih tinggi. 
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IV. FOREST INVESTMENT PROGRAM II (PROGRAM INVESTASI HUTAN II) 

a.     Sekilas Forest Investment Program II 
Proyek Promosi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kelembagaan Berbasis 
Masyarakat secara Berkelanjutan yang dibiayai oleh Forest Investment Program (Program 
Investasi Hutan) selanjutnya disingkat FIP, dirancang untuk mendukung serta memperkuat 
upaya nasional dalam mencapai tujuan REDD+ dengan mendesentralisasikan pengelolaan 
hutan melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengelola 
kawasan hutan. Proyek ini bertujuan menciptakan keadaan dan kapasitas yang 
memungkinkan untuk menjalankan praktik-praktik pengelolaan yang selaras dengan 
kondisi setempat dan secara efektif membalikkan tren deforestasi dan degradasi hutan. 
Dukungan ini bersifat transformatif melalui penguatan operasionalisasi program 
desentralisasi sektor hutan nasional yang hingga saat ini telah mendirikan 120 KPH. 
Operasionalisasi KPH melibatkan penyiapan pengaturan kelembagaan yang mendukung 
penggunaan lahan hutan dan rencana penggunaan lahan hutan yang memenuhi kebutuhan 
pemangku kepentingan setempat, mengakui klaim adat, dan memperhatikan kecocokan 
lahan. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pengelolaan hutan dan perlindungan fungsi 
ekosistem, termasuk sekuenstrasi karbon. Proyek ini berfokus pada tiga unsur – 
meningkatkan konteks hukum, kebijakan, dan kelembagaan nasional dan daerah, 
meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang relevan, serta belajar dari 
operasionalisasi sepuluh KPH yang terpilih dan proyek investasi dalam bidang terkait.  
 
Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Investasi FIP Indonesia yang mendukung 
investasi prioritas dalam mengatasi pendorong deforestasi. Tujuan lebih tinggi program ini 
adalah menurunkan emisi gas rumah kaca atau meningkatkan stok karbon dan 
menghasilkan manfaat lanjutan bagi mata pencaharian. Rencana Investasinya menetapkan 
opsi strategis keseluruhan guna mencapai tujuan REDD+ di Indonesia. Tujuan 
pembangunan dari Rencana Investasi tersebut adalah untuk mengurangi hambatan 
pelaksanaan REDD+ daerah dan untuk meningkatkan kapasitas provinsi dan daerah bagi 
REDD+ dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Titik masuk penting Rencana Investasi dalam 
mengatasi hambatan daerah adalah sistem KPH nasional dan proses reformasi penguasaan 
lahan yang sedang berjalan. Kegiatan yang terkait dengan proyek di bawah program 
tersebut akan berfokus pada tiga tema berikut yang saling berhubungan: 

 Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara 
berkelanjutan; 

 Investasi pada usaha kehutanan dan pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat; dan, 

 Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan mata pencaharian. 
 
 
b.   Tujuan dan Penerima Manfaat Pembangunan Proyek 
 

Tujuan penyusunan Proyek FIP II adalah untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang 
terdesentralisasi di beberapa bentang alam (landscapes) yang ditargetkan melalui KPH. 
Selama masa pelaksanaan Proyek, penerima manfaat termasuk di dalamnya masyarakat 
yang tinggal di dalam dan di sekitar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terdesentralisasi, 
melalui proyek ini dapat mengakses dana proyek dan bantuan teknis. Bagi masyarakat 
tersebut, proyek akan mendukung peningkatan mata pencaharian (akses yang lebih jelas 
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ke sumber daya, bantuan teknis mengenai pengelolaan hutan dan kehutanan masyarakat, 
serta dalam keadaan tertentu, peningkatan pendapatan dari pengelolaan sumber daya 
alam).  Pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan didukung 
melalui peraturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan hutan terdesentralisasi dan 
dalam kaitannya antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan penggunaan lahan 
hutan. 
 
Penerima manfaat lainnya termasuk staf Kementerian LH dan Kehutanan di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pimpinan dan staf KPH. Pihak-pihak tersebut 
akan menerima pelatihan mengenai hal-hal seperti perencanaan penggunaan lahan 
partisipatif, mediasi konflik, pemahaman perundang-undangan yang ada dan yang baru, 
serta pengembangan usaha. Pelatihan serupa dan peningkatan akses ke informasi akan 
dapat diakses kementerian lain, penyedia layanan teknis (termasuk LSM, akademisi, dan 
entitas swasta), serta perwakilan masyarakat. Desa yang ditargetkan juga akan 
mendapatkan manfaat melalui peningkatan kapasitas, akses ke informasi, dan sistem untuk 
pengelolaan dan pertukaran pengetahuan, serta peluang untuk meningkatkan mata 
pencahariannya. Upaya eksplisit akan dilakukan guna melibatkan komunitas yang rentan, 
kelompok etnis, dan perempuan dalam perancangan dan kegiatan proyek melalui proses 
konsultasi dan partisipasi proyek. Keseluruhan jumlah orang yang mendapatkan manfaat 
dari Proyek diperkirakan mencapai 10.000 orang. 

 
c.    Komponen Proyek 
 

Proyek ini dirancang menjadi tiga komponen, yaitu: 
 

Komponen 1: Memperkuat perundang-undangan, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan 
dalam pengelolaan hutan tersesentralisasi. 

 
Komponen 1 dirancang untuk (i) membangun rasa kepemilikan dan komitmen terhadap 
program KPH, (ii) membantu penyusunan revisi dan amandemen kebijakan dan legislasi 
sektor kehutanan, mengklarifikasikan persyaratan pelaksanaan KPH, serta (iii) memfasilitasi 
kemitraan kelembagaan dan peningkatan kapasitas entitas pemerintah.  
 
Komponen ini akan mendukung kelompok kerja beberapa kementerian untuk: 
melaksanakan dan menyampaikan temuan dari studi yang relevan mengenai pelaksanaan 
KPH dan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan, mengadakan lokakarya dan 
pertemuan, serta mengadakan dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. 
Komponen ini juga akan mendukung penjangkauan dan komunikasi yang ditargetkan ke 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam 
operasionalisasi KPH. Komponen ini akan bekerja sama dengan Ditjen (Direktorat Jenderal) 
yang relevan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta 
unit teknis daerah yang relevan.  
 
Kegiatan pada komponen ini akan mencakup peningkatan kesadaran, pertemuan 
koordinasi, dan bantuan teknis dalam penyusunan amandemen peraturan yang relevan 
(dengan mengikuti proses konsultasi selayaknya) dan mengembangkan metodologi serta 
prosedur operasi standar (SOP) cara melibatkan masyarakat setempat, masyarakat adat, 
pemerintah kecamatan dan desa. Semua unit teknis yang relevan di KLHK (saat ini bertemu 
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secara rutin di bawah Sekretariat KPH - SEKNAS) akan dilibatkan dalam proses ini. Kegiatan 
ini juga akan mendukung, mengembangkan, dan menguji metodologi, pelatihan, materi 
pelatihan (termasuk modul), prosedur operasi standar, studi analitis, dan penyusunan 
peraturan. Komponen ini terdiri atas dua subkomponen: Subkomponen 1.1: 
Pengembangan, revisi dan amandemen  perundangan dan kebijakan tentang  hutan; dan, 
Subkomponen 1.2: Pengembangan  dan peningkatan kapasitas  kelembagaan. 

 
Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan 

 
Upaya yang akan dilakukan melalui Komponen 2 adalah peningkatan kapasitas dan 
menempatkan landasan pengetahuan (knowledge platform) modern yang efektif guna 
memfasilitasi penggunaan informasi, pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran dari 
praktik. Komponen ini akan membantu membentuk dan melaksanakan sistem pengelolaan 
hutan terdesentralisasi. Landasan pengetahuan ini akan menyediakan data untuk tujuan 
perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan menjadi 
tempat penyimpanan praktik terbaik, data mengenai karbon dan parameter lain yang 
relevan bagi pemantauan dan evaluasi, selain menawarkan berbagai layanan melalui sub-
portal. Landasan pengetahuan ini akan membantu dan memfasilitasi, melalui penyediaan 
informasi dan tolok ukur, perubahan praktik di antara pemerintah tingkat nasional dan 
daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan (Penyedia Layanan Teknis, 
Berbasis Masyarakat dan Bukan dari Pemerintah).  
 
Kegiatan yang akan dilakukan termasuk pendirian sistem pengelolaan dan informasi  
pengetahuan (Knowladge Management Information System/KMIS) multi-tingkat yang 
dapat digunakan oleh pemerintah nasional dan daerah, serta pemangku kepentingan non-
pemerintah dan masyarakat setempat. KMIS akan menyatukan kompilasi, analisis, 
visualisasi, penyimpanan, dan penyebaran data, serta penciptaan produk pengetahuan 
yang bermanfaat. KMIS akan mencakup penyusunan informasi dan data di tingkat 
nasional, daerah, dan KPH, termasuk informasi seperti tutupan hutan, data inventaris 
hutan, hukum, parameter sosioekonomi, dan emisi karbon, guna mengembangkan 
kumpulan pengetahuan yang dapat diakses masyarakat. Kegiatan ini akan mencakup 
penyediaan secara elektronik berbagai informasi yang ada mengenai parameter 
sosioekonomi, kelembagaan, biofisika, dan lingkungan, termasuk data dan informasi masa 
lalu yang hanya tersedia dalam bentuk salinan kertas laporan, dan jika diperlukan, digitasi 
peta. KMIS akan mendukung mekanisme dalam upaya pengembangan sejumlah produk 
pengetahuan yang dapat memfasilitasi penggunaan data dan informasi, serta akses 
pengetahuan. Kegiatan ini akan mencakup pengembangan portal dan sub-portal untuk 
pertukaran pengetahuan dan informasi mengenai kehutanan, pemasaran, dan investasi.  
 
Komponen ini akan menjadikan beberapa layanan peningkatan kapasitas dan pertukaran 
informasi yang efektif dan berbiaya terjangkau tersedia secara online melalui layanan 
pusat bantuan, klinik, forum, kegiatan pelatihan (termasuk e-learning/belajar jarak jauh), 
dan kompetisi. Komponen ini akan mencakup perancangan proses yang kompetitif untuk 
memilih individu dan kelompok untuk menerima pelatihan dengan menggunakan modul, 
pelatihan, dan program magang yang tersedia melalui komponen ini. Komponen ini terdiri 
atas: Subkomponen 2.1: Sistem Pengelolaan dan Informasi Pengetahuan (KMIS); dan, 
Subkomponen 2.2: Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan. 
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Komponen 3: Meningkatkan praktik pengelolaan hutan di 10 daerah KPH 
 

Komponen 3 mendukung 10 KPH yang menghadapi tantangan operasional terkait 
pemanfaatan produk hutan – kayu maupun nonkayu, akses masyarakat, dan kapasitas 
kelembagaan yang rendah. Kegiatan akan berfokus pada penyediaan bantuan teknis yang 
diperlukan kepada 10 KPH guna mengatasi tantangan tersebut dan agar efektif dalam 
mengelola sumber daya hutan. Selain itu, komponen ini mendukung kegiatan 
pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar KPH, 
selaras dengan kegiatan yang teridentifikasi secara partisipatif selama proses 
pengembangan rencana penggunaan lahan dan pengelolaan hutan. Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan mutu pelaksanaan KPH. Kegiatan komponen ini akan membekali KPH 
terpilih dengan kapasitas guna memberikan dukungan bagi KPH lain, mendirikan sistem 
jaringan berkelanjutan yang dapat membantu peluncuran nasional program KPH. 
 
Pemilihan 10 KPH sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada tahun pertama 
proyek ini, melalui proses penyaringan yang sistematis yang mencakup berbagai kriteria 
penting. KPH terpilih dan masyarakat di sekitarnya juga akan diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat kesiapannya untuk melaksanakan kegiatan spesifik. Tingkat kesiapan tersebut akan 
menentukan jenis dukungan yang diterima oleh KPH dan masyarakat, serta mekanisme 
penyaluran dana yang digunakan. Komponen ini terdiri atas tiga subkomponen, yaitu: 
 

 Sub-komponen 3.1: Operasionalisasi KPH Tingkat Lanjut 
 

Sub-komponen ini mendukung 10 KPH terpilih agar dapat mengatasi tantangan utama 
yang dihadapi dalam memenuhi mandatnya, seperti:  
- Memahami konteks hukum dan persyaratan yang terkait dengan KPH dan 

penyediaan dukungan hukum.  
- Merumuskan rencana pengelolaan hutan tahunan yang mencakup strategi untuk 

meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan, pemahaman 
peran dan wewenang KPH; penurunan emisi melalui hutan, pengurangan konversi 
hutan dan peningkatan pemulihan, serta pengembangan usaha dan kegiatan mata 
pencaharian masyarakat. 

- Menyelesaikan masalah terkait akses pemangku kepentingan dan pemanfaatan 
sumber daya secara berkelanjutan. 

- Mengkomunikasikan dan mengadakan penjangkauan mengenai berbagai peran KPH 
dan mengklarifikasikan peran-peran tersebut ke beragam pemangku kepentingan – 
masyarakat, hingga perusahaan, termasuk pemegang izin di KPH dan mitra potensial. 

- Mendapatkan status Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD).   

- Memahami konsep kemitraan, serta hak dan kewajiban terkait berbagai model 
kemitraan tersebut (model-model ini dapat termasuk skema hutan kemasyarakatan, 
model konsesi, atau model kerja sama pemerintah swasta di daerah hutan tanpa 
penetapan pemanfaatan terlebih dahulu). 

- Mengembangkan rencana usaha yang mencakup usulan investasi, operasi dan 
kepegawaian, pengolahan produk dan pemasaran, serta identifikasi pasar. 

- Meningkatkan akses ke pembiayaan, baik dari BLU, dana reboisasi, atau layanan 
kredit perdesaan. 
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 Sub-komponen 3.2: Pemberdayaan masyarakat di 10 daerah KPH 
Sub-komponen ini akan menyediakan dukungan kepada masyarakat di 10 daerah KPH 
terpilih untuk melaksanakan kegiatan yang diajukan oleh  masyarakat guna 
memungkinkan mereka menghasilkan manfaat uang dan non-uang dari kegiatan yang 
teridentifikasi dalam proses perencanaan pengelolaan hutan (baik yang dilakukan 
sebelum proyek atau dilakukan sebagai bagian dari komponen 3.1). Diperkirakan bahwa 
dukungan yang diperlukan akan bervariasi tergantung dari  konteks setempat. Dukungan 
ini akan membantu mewujudkan aspirasi pemberdayaan masyarakat dengan 
mempertimbangkan bagaimana kondisi awal di 10 KPH terpilih. Dukungan 
pemberdayaan masyarakat sebagian besar akan disalurkan melalui penyedia layanan 
teknis (TSP) tersertifikasi.  
 
Menu kegiatan yang dikaitkan dengan sub-komponen ini beragam mulai dari kegiatan 
yang mendukung proses hingga kegiatan yang mendukung pemanfaatan sumber daya 
hutan. Kegiatan yang memenuhi syarat termasuk: bantuan untuk penataan batas 
partisipatif (batas luar dan batas dalam); mediasi konflik lahan dan pelibatan pemangku 
kepentingan; klarifikasi mengenai hak penggunaan; membuat mekanisme pembagian 
manfaat; memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; pembinaan, bantuan 
pendirian skema kemitraan, termasuk memperoleh izin hutan kemasyarakatan (HKM) 
dan hutan desa (HD), bantuan teknis untuk perencanaan usaha dan pelaksanaan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat (misalnya HKM dan HD) di daerah KPH; bantuan 
teknis untuk kegiatan perkebunan dan reboisasi, agro-kehutanan dan lahan bibit serta 
pembenihan semipermanen, pendirian lokasi demonstrasi dan pemantauan karbon 
REDD+, pemanfaatan layanan ekosistem berbasis hutan, peningkatan produktivitas tani, 
nilai tambah dengan produk hutan nonkayu, pendirian berbagai jenis usaha kehutanan 
(misalnya fasilitas pengolahan kayu industri (seperti untuk pelet kayu); dukungan bagi 
pemasaran dan peningkatan akses pasar dan kredit; pendirian dan dukungan bagi pusat 
sumber daya pengetahuan masyarakat di tingkat kecamatan atau desa; serta 
komunikasi dan penjangkauan. Kegiatan di setiap KPH kemungkinan mencakup 
beberapa jenis dukungan kegiatan di atas. Menu tersebut akan ditinjau lagi secara 
berkala guna memastikan bahwa semua layanan dukungan yang diperlukan sudah 
tersedia.  

 

 Sub-komponen 3.3: Pusat pertukaran pengetahuan berbasis KPH 
Sebagian dari 10 KPH tersebut akan dipilih untuk menjadi pusat pertukaran  
pengetahuan yang terus berkembang bagi KPH lainnya di kawasan tersebut. Saat ini 
hanya terdapat beberapa KPH yang berkinerja baik, contohnya menyediakan pelatihan 
bagi KPH yang lain sebagai bagian dari model usahanya. Model-model yang sudah ada 
akan diadaptasi dan direplikasi melalui kegiatan dalam sub-komponen ini. Selain itu, 
KPH yang ingin memperoleh pelatihan dari pusat pertukaran pengetahuan tersebut 
dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan melalui komponen ini. 
 
Kegiatan sub-komponen ini akan mencakup: bantuan teknis untuk pemerintah daerah 
dalam perumusan surat keputusan yang diperlukan guna memungkinkan KPH terpilih 
untuk memberikan pelatihan  dan dukungan fungsional bagi KPH lain dan 
mengkoordinasikan fungsi ini dengan Pusdiklat;  peningkatan kapasitas yang diperlukan 
bagi staf untuk melaksanakan pelatihan tambahan dan fungsi pembinaan; 
pengembangan materi pelatihan yang belum tersedia melalui portal Pengetahuan 
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(komponen 2);  dukungan keuangan bagi KPH untuk mendirikan pusat pertukaran 
pengetahuan dan menampung teknologi yang diperlukan guna menyediakan KMIS di 
tingkat KPH dan  pelatihan. 

 
 
d. Pengaturan Pelaksanaan Proyek 
 

Lembaga Pelaksana 
Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan akan menjadi Lembaga Eksekutif terkait 
proyek ini. Lembaga Eksekutif akan menjadi tempat dimana Unit Pengelolaan Proyek 
(PMU)  berada dan bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan proyek. Lembaga Eksekutif 
juga harus memastikan bahwa komponen-komponen proyek sudah dijalankan dengan cara 
yang mematuhi  persyaratan Legal Agreement (Perjanjian kedua belah pihak yang 
disyahkan secara hukum). Lembaga Eksekutif juga akan memastikan bahwa komponen dan 
subkomponen proyek sudah dikoordinasikan dengan baik dan bahwa urutan yang benar 
sudah dijalankan. PMU akan menjadi badan pelaksana fungsi-fungsi pokok Lembaga 
Eksekutif untuk tujuan proyek ini.  
 
Terkait Lembaga Eksekutif, ada empat lembaga pelaksana. Lembaga pelaksana diusulkan  
berdasarkan identifikasi atas mandat dan kaitannya dengan proyek. Setiap lembaga 
pelaksana akan bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan yang terkait dengan 
mandatnya. Lembaga pelaksana diantaranya:  
i. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, di bawah Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 
ii. Pusdiklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di bawah Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
iii. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, di bawah Direktorat  Jenderal 

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 
iv. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) 

 
Unit Pengelolaan Proyek (Project Managemen Unit/PMU) 
Unit Pengelolaan Proyek akan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek sehari-hari, 
termasuk pelaksanaan pengadaan, pengelolaan keuangan, dan administrasi proyek yang 
terkait dengan setiap komponen berdasarkan arahan dari lembaga pelaksana. PMU akan 
berada di tingkat nasional dan melapor ke Lembaga Eksekutif. Di dalam struktur PMU 
terdapat staf senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan meningkatkan kapasitas 
pelaksana proyek dalam pelaksanaan tahapan proyek yang efektif dalam upaya menghindari 
dan mengurangi potensi risiko/dampak lingkungan dan sosial yang negatif.  

 
Di tingkat lapangan, terdapat sejumlah unit-unit teknis daerah  yang merupakan 
kepanjangan tangan dari PMU. Unit-unit teknis daerah tersebut akan bekerja langsung 
dengan kesepuluh (10) KPH yang akan menerima dukungan dari proyek. Diharapkan bahwa 
unit daerah tersebut akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung 
pelaksanaan komponen proyek, kerangka kerja Pengamanan/Safeguards, pemantauan dan 
evaluasi, dan tugas-tugas relevan yang lain.Dalam menjalankan tugasnya, unit-unit 
teknisdaerah akan memperoleh dukungan yang diperlukan dari PMU tingkat nasional.   

 
Komite Pengarah Teknis (Technical Steering Committee/TSC) 
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Proyek akan memiliki Komite Pengarah Teknis (TSC) yang terdiri atas perwakilan dari 
berbagai pemangku kepentingan utama yang berkaitan dengan proyek. TSC akan terdiri atas 
perwakilan dari direktorat utama yang terlibat dalam proyek dan perwakilan dari bagian 
yang relevan di kementerian utama antara lain: Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta masyarakat dan pemangku kepentingan 
akademisi. TSC akan berperan penting dalam koordinasi proyek dan penyediaan pedoman 
teknis mengenai pelaksanaan proyek jika timbul masalah baru. Kegiatan dan keputusan TSC 
akan memandu keputusan Lembaga Eksekutif dan berbagai Lembaga Pelaksana. Namun, 
keputusan tersebut tidak mengikat secara hukum. 
 
Pada tingkat daerah, akan ada Komite Konsultatif yang berperan serupa. Komite Konsultatif 
ini berperan untuk menghubungkan semua unit daerah antara lain direktorat, kementerian, 
dan pemangku kepentingan yang relevan, serta bekerja sama dengan KPH dalam 
pelaksanaan proyek.  Komite Konsultatif juga akan menciptakan platform untuk berbagi 
informasi dengan perwakilan pemangku kepentingan setempat guna mendiskusikan 
kemajuan proyek dan menyediakan masukan terkait sejumlah aspek kinerja proyek.  

 

V. PROSES PARTISIPATIF DAN KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERANCANGAN DAN 
PELAKSANAAN FIP II 
Meski secara prinsip pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan dan sosial adalah sama. 
Namun karena lingkungan dan sosial sangat luas serta beragam, maka penulisan pada dokumen ini 
perlu dibatasi pada rancangan strategi pendekatan partisipatif untuk pengelolaan lingkungan dan 
sosial di sektor kehutanan saja. Sehingga lebih fokus dan akan memiliki korelasi yang positif dengan 
kegiatan yang sedang dijalankan oleh proyek ini.   
 
Proses partisipatif telah dimulai sejak tahap persiapan proyek ini, yaitu melibatkan konsultasi daerah 
dan nasional, yang dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan nasional dan melalui 
koordinasi dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Proses konsultasi diadakan selama tahun 2014 
dan diperkuat dengan temuan dari studi tematik mengenai persoalan spesifik seperti kebijakan dan 
konteks kelembagaan, peluang untuk kegiatan mata pencaharian, dan model untuk pelibatan 
masyarakat dalam menghasilkan/peningkatan pendapatan. Selain itu, konsultasi diadakan selama 
proses penyiapan dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and social 
Management Framework/ESMF) Proyek yang nantinya akan berlaku di daerah intervensi proyek 
(lihat www.kph.dephut.go.id untuk konsultasi masyarakat). 
 
Sejak tahun 2009 telah terjadi penguatan desentralisasi pengelolaan hutan di Indonesia dimana 
seluruh pengelolaan kawasan hutan dibagi pengelolaannya kedalam bentuk Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH). Sebuah KPH (produksi/lindung/konservasi) merupakan unit pengelolaan hutan yang 
mencakup daerah hutan. Dari sudut pandang lingkungan/ekologi, hutan di daerah KPH mungkin 
mencakup beberapa daerah tangkapan air. Dari sudut pandang sosioekonomi, terdapat beberapa 
masyarakat dan desa di daerah hutan yang yurisdiksinya termasuk hutan dari KPH. Masyarakat atau 
Desa (atau dengan istilah lain, sesuai Undang-Undang Desa 2014) merupakan unit dasar pelibatan 
masyarakat setempat dalam proyek ini. Wilayah masyarakat adat juga mungkin terdapat dalam 
kawasan KPH. Batas administratif sebuah desa dan sebuah wilayah masyarakat adat sangat penting 
untuk ditentukan dengan jelas melalui proses partisipatif. Partisipasi masyarakat setempat dalam 
pengelolaan hutan sangat penting guna mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan 
memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Proyek akan melibatkan setiap desa secara 
individu dalam kegiatan atau subproyek dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. 

 
 
 

http://www.kph.dephut.go.id/
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VI. STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN FIP II 
Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan seperti yang direncanakan pemerintah 
(yaitu KLHK) dipastikan sebaiknya tidak terbatas hanya pada kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM), 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, kemitraan kehutanan dan kemitraan antara masyarakat 
dengan perusahaan besar swasta dan BUMN/BUMD. Tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam 
penyusunan rencana pengelolaan hutan, baik yang dilakukan oleh KPH ataupun perusahaan swasta 
dan BUMN/BUMD. Untuk itu perlu dikembangkan Kerangka Partisipasi Masyarakat yang didasarkan 
pada kesadaran bahwa: kelompok yang rentan memerlukan perhatian khusus dan dukungan berbeda 
agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di sektor kehutanan dan menerima manfaat 
secara adil dan berkelanjutan; serta intervensi sector kehutanan perlu responsif terhadap 
kepentingan, kapasitas, dan prioritas kelompok rentan yang akan diidentifikasi melalui konsultasi 
terlebih dahulu.  
 
Pada FIP II, telah disusun Kerangka Partisipasi Masyarakat yang akan memastikan bahwa kelompok 
yang rentan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kelompok etnis akan diinformasikan mengenai 
peluang-peluang proyek dan dikonsultasikan mengenai kegiatannya sebelum pelaksanaan, dan 
menerima manfaat proyek yang layak secara budaya dan inklusif dari segi gender dan generasi. 
Kerangka partispasi masyarakat juga akan memastikan bahwa kelompok yang rentan akan 
diinformasikan mengenai potensi konsekuensi negatif atas transfer hak penggunaan lahan dan 
potensi dampak negatif lainnya dari proyek.  

a. Kerangka Partisipasi Masyarakat (Community Participatory Framework/CPF) 

i. Prinsip Kerangka Partisipasi Masyarakat 

Dalam konteks historis dan sosial politik yang ada di Masyarakat Adat di Indonesia dan, khususnya 

di sektor kehutanan, Masyarakat Adat dianggap sebagai kelompok rentan dan diperlakukan 

secara demikian dalam CPF. Masyarakat Adat (IP) mempunyai karakteristik berikut ini dengan 

tingkatan yang berbeda-beda: 

 Identifikasi diri sebagai anggota dari kelompok budaya adat yang khas dan pengakuan identitas 

ini oleh pihak lain; 

 Keterikatan kolektif dengan habitat atau wilayah leluhur yang khas secara geografis di wilayah 

proyek dan dengan sumber daya alam di habitat atau wilayah bersangkutan;  

 Lembaga adat, budaya, ekonomi, sosial atau politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya 

yang dominan; dan  

 Bahasa adat, seringkali berbeda dari bahasa resmi nasional atau daerah.  

Hal-hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memberdayakan masyarakat adat dengan 

mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk menentukan nasib mereka 

sendiri melalui berbagai program pembangunan yang ada seperti program perlindungan, 

penguatan, pembangunan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.   

Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam proses melibatkan masyarakat dalam proyek adalah: 

1. Masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam proyek di setiap tahapan (perencanaan, pelaksanaan 

dan pemantauan/monitoring); 

2. Perwakilan masyarakat dan anggota perwakilan desa serta para pemangku kepentingan relevan 

lainnya di tingkat desa harus bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di 

lapangan; 
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3. Setiap warga masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk mengakses semua kegiatan 

mata pencaharian, pemetaan kepemilikan lahan, peningkatan kapasitas, dan sebagainya; 

4. Respek dan pengakuan atas hak dan akses dari masing-masing pemilik lahan; 

5. Pembagian manfaat/hasil secara adil.  

ii. Prosedur Kerangka Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat setempat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
proyek untuk memungkinkan proyek mencapai tujuannya, yaitu pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan dan adil, yang akan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Tahap-tahap 
ketika masyarakat dapat berpartisipasi adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Memilih masyarakat dan desa untuk berpartisipasi  

Kriteria pemilihan  

Kriteria utama dalam pemilihan masyarakat dan desa di KPH untuk berpartisipasi adalah:  

(1) apakah lokasi desa, kampung atau masyarakat (komunitas) berada di dalam atau berdekatan 

dengan wilayah KPH;  

(2) Interaksi masyarakat yang berkelanjutan dengan hutan apakah sebagai sumber mata 

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka.  

 

Pemilihan dilakukan oleh staf KPH dengan partisipasi masyarakat lokal. Pada tahap awal ini, KPH 

harus mengadakan pertemuan dan membangun konsensus dengan masyarakat mengenai desa, 

kampung atau masyarakat yang akan berpartisipasi.  

Analisis sosial ekonomi  

Tim KPH akan:  

(1). mengumpulkan dan menganalisis data demografis, sosial ekonomi dan budaya dari desa-desa 

yang terpilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dan warga desa, termasuk pengorganisasian sosial di masyarakat 

dan desa terpilih;  

(2). mengidentifikasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat lokal serta komoditas yang 

didatangkan dari luar desa untuk memenuhi kebutuhan mereka; dan (3) hubungan dan jaringan 

sosial dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti kemitraan dalam pengelolaan hutan dan 

produksi hasil hutan non-kayu.  

Tahap 2: Kesadaran masyarakat dan penilaian terhadap sumber daya  

Tim KPH harus mengadakan pertemuan dengan masyarkaat yang tinggal di desa-desa di sekitar 

wilayah KPH. Pertemuan pertama hendaknya digunakan untuk menyampaikan tujuan dan target 

proyek, manfaat dan potensi risiko yang dihadapi. Tahap ini sangat penting untuk menarik perhatian 

warga masyarakat, dan memberi mereka informasi mengenai proyek agar dapat diterima dan 

didukung oleh warga masyarakat. Tim KPH hendaknya bermusyawarah dengan tokoh-tokoh 

masyarakat (formal, informal dan perwakilan adat) dan kelompok-kelompok masyarakat (pemuda, 

perempuan, petani, dan lain-lain) tanpa mengabaikan orang miskin, perempuan dan masyarakat adat 

di mana Kerangka Perencanaan Pembangunan Masyarakat Adat (IPPF) akan diterapkan. 
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Pada tahap berikutnya, tim proyek harus mengumpulkan dan menganalisis data demografi, standar 

kehidupan, kemiskinan, dan pemanfaatan sumber daya lokal berdasarkan kelompok umur dan gender. 

Hasil analisis data ini akan digunakan untuk membuat desain proyek yang tepat: pokok permasalahan 

yang tepat, waktu yang tepat, kegiatan yang tepat dan lokasi yang tepat.  

 

Tim Proyek di tingkat KPH harus mengalokasikan waktu yang memadai bagi pertemuan-pertemuan 

yang diadakan agar semua warga masyarakat, termasuk keluarga miskin, perempuan dan kelompok-

kelompok adat, bisa mendapatkan informasi, mengetahui tujuan, target, manfaat dan risiko-risiko dari 

subproyek, dan bisa membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak subproyek 

bersangkutan. Dalam hal ini, tim Proyek harus mendapatkan FPIConsultation (Free, Prior and Informed 

Consultations). 

Tahap 3: Perencanaan Desain Proyek secara Partisipatif  

a) Pemetaan masalah dan alternatif solusi  

Masyarakat lokal berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi (di 

tingkat rumah tangga atau secara kolektif di tingkat desa), menentukan alternatif solusi, memahami 

manfaat dan risiko setiap alternatif dan merancang proyek. 

b) Integrasi proyek dengan rencana pembangunan pedesaan  

Tim Proyek harus membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan Proyek ini 

dengan rencanan pembangunan pedesaan yang telah dan akan disusun.  

c) Kepastian untuk berpartisipasi  

Tim Proyek harus bisa memastikan agar semua warga masyarakat, tanpa mengabaikan keluarga 

miskin, perempuan dan kelompok etnis minoritas, mendapatkan kesempatan yang sama dan setara 

untuk berpartisipasi dalam Proyek.  

d) Pengembangan komitmen, kerangka waktu dan perhitungan biaya 

Tim Proyek bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa harus membangun komitmen dan 

menetapkan kerangka waktu pelaksanaan Proyek, termasuk perhitungan biaya untuk membiayai 

semua kegiatan-kegiatan terkait. 

 

Penapisan/skrining awal terhadap kemungkinan keberadaan masyarakat adat di KPH terpilih atau 
lokasi subproyek akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi kriteria Bank Dunia dan identifikasi 
terhadap legislasi nasional. Semua kegiatan di daerah tempat tinggal masyarakat adat yang juga 
merupakan kandidat untuk Kemitraan. KPH akan dikunjungi (untuk konsultasi pertama dengan 
masyarakat) oleh PMU tingkat setempat dan pemerintah daerah yang relevan, termasuk oleh personel 
dengan latar belakang ilmu sosial atau pengalaman yang sesuai. Sebelum kunjungan, pemimpin PMU 
tingkat setempat akan mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat melalui pemuka masyarakat 
bahwa mereka akan dikunjungi untuk konsultasi. Pemberitahuan ini berfungsi sebagai undangan bagi 
perwakilan petani, asosiasi perempuan, dan kepala desa untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait 
subproyek. Selama kunjungan, pemuka masyarakat dan peserta lain akan diajak berkonsultasi dan 
diminta menyampaikan pendapat mereka mengenai subproyek yang menjadi perhatian.  

 
Selama kunjungan, personel dengan latar belakang ilmu sosial atau berpengalaman dalam persoalan 

sosial akan mengadakan skrining lebih lanjut untuk mencari populasi masyarakat adat dengan bantuan 

dari pemimpin setempat, pemerintah daerah, dan LSM yang relevan. Skrining ini akan mencari tahu 

lebih lanjut mengenai: (a) nama masyarakat adat di desa yang terdampak; (b) jumlah masyarakat adat 
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di desa yang terdampak; (c) persentase masyarakat adat di desa terdampak; (d) jumlah dan persentase 

rumah tangga dalam masyarakat khusus di zona yang terdampak oleh proyek yang diusulkan. Jika hasil 

penapisan/skrining menunjukkan adanya masyarakat adat di zona yang terdampak oleh proyek yang 

diusulkan, akan direncanakan kajian sosial bagi zona tersebut. Perlu dicatat bahwa dalam sebuah KPH, 

kemungkinan ada lebih dari satu subproyek yang dihasilkan oleh komponen 3 Proyek. Dengan 

demikian, setelah dikonsultasikan dengan Social Safeguards Specialist dari tim Bank Dunia untuk 

Proyek, akan ditentukan apakah hanya akan dilakukan kajian sosial tunggal untuk keseluruhan daerah 

KPH, masyarakat yang menerima lebih dari satu subproyek atau subproyek tertentu. Keputusan 

tersebut akan didasarkan pada keadaan di lapangan, ukuran KPH, keragaman kelompok etnis yang 

terlibat, dan seterusnya. Untuk keperluan penyederhanaan, dalam dokumen ini, deskripsi kajian sosial 

akan merujuk pada kajian sosial untuk sebuah subproyek, sembari mengenali berbagai opsi untuk 

cakupan yang dijelaskan sebelumnya pada paragraf ini. 

Tahap 4: Pelaksanaan Proyek 

a) Pemetaan hak dan akses ke hutan secara partisipatif  

Tim Proyek harus memfasilitasi identifikasi hak-hak dan akses terhadap hutan, pemegang hak dan 

akses, dan batas-batas fisik hak dan akses yang mereka miliki.Hasil identifikasi ini meliputi sistem 

tenurial hutan, pemegang hak dan akses, batas-batas fisik yang teridentifikasi, termasuk batas-

batas kawasan hutan negara yang diklaim sebagai wilayah adat. Pemetaan ini akan ditindaklanjuti 

dengan kegiatan-kegiatan di bawah ini dalam rangka memberikan kepastian atas hak dan akses 

masyarakat terhadap hutan. 

b) Peningkatan kapasitas masyarakat 

Kapasitas masyarakat lokal harus dibangun melalui pelatihan, fasilitasi, studi banding dan cara-cara 

lain yang diperlukan untuk memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proyek-proyek pengelolaan hutan, usaha-usaha ekonomi produktif, kegiatan 

berorganisasi, konservasi hutan, dan sebagainya. 

c) Pemberdayaan kelembagaan dan jaringan masyarakat 

Tim Proyek memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proyek. Organisasi-organisasi masyarakat sipil juga akan diperkuat, dan 

beberapa di antaranya bisa berpartisipasi sebagai mitra pelaksana atau penyedia jasa.Peraturan-

peraturan organisasi diperkuat sehingga peranan dan tanggung jawab anggota organisasi bisa 

dilaksanakan dan mendukung proyek. 

iii. Persyaratan Kerangka Partisipasi Masyarakat 

Ketentuan Kerangka Partisipasi Masyarakat hanya berupa dokumen yang diperlukan untuk memvalidasi 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat.. Tabel berikut akan memberikan informasi 

mengenai ketentuan kerangka pastisipasi tersebut.  

Tabel 1. Ketentuan Kerangka Partisipasi Masyarakat berdasarkan setiap jenis kegiatan 

No Kegiatan Ketentuan 

A. Tahap 1: Memilih masyarakat dan desa untuk berpartisipasi  

1 Kriteria Pemilihan, dan KPH perlu mengadakan 

pertemuan dan membangun konsensus dengan 

Panduan yang setidaknya berisi 

kriteria pemilihan; Laporan, 
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masyarakat mengenai desa, kampung atau masyarakat 

yang akan berpartisipasi  

dokumentasi dan daftar peserta 

yang hadir dalam pertemuan. 

2. Analisis Sosial Ekonomi dan Lingkungan (SEEA) TOR yang disetujui dan draft SEEA  

B Tahap 2: Kesadaran masyarakat dan penilaian terhadap sumber daya yang ada  

1. KPH harus mengadakan pertemuan dengan masyarakat 

yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar wilayah 

KPH  

Laporan pertemuan, dokumentasi 

dan daftar peserta pertemuan 

2 Tim Proyek mengumpulkan dan menganalisis data 

demografi, standar kehidupan, kemiskinan, dan 

pemanfaatan sumber daya lokal berdasarkan kelompok 

umur dan gender 

TOR yang disetujui dan draft 

Pengumpulan dan Analisis Data 

3 KPH memberikan lebih banyak waktu agar melalui 

pertemuan yang diadakan, masyarakat yang terkena 

dampak proyek bisa menerima informasi mengenai 

manfaat dan risiko pelaksanaan proyek dan 

memutuskan apakah akan menerima atau menolak 

proyek.  

Materi yang disampaikan dan bukti 

pertemuan serta penerimaan 

informasi dari masyarakat. 

C Tahap 3: Perencanaan Desain Proyek secara Partisipatif  

1 Pemetaan Masalah dan Solusi Alternatif ( MIAS) TOR yang disetujui dan Draft MIAS 

2 Integrasi Proyek dengan rencana pembangunan 

pedesaan  

Bukti integrasi 

3 Kepastian untuk berpartisipasi  Pernyataan untuk berpartisipasi 

4 Pengembangan komitmen, kerangka waktu dan 

penghitungan biaya  

Rencana Kerja (Workplan) dan RAB 

D Tahap 4: Pelaksanaan proyek  

1 Pemetaan hak dan akses terhadap hutan secara 

partisipatif (PMRAF) 

TOR yang disetujui dan Draft PMRAF 

2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat  TOR, materi, laporan kegiatan, 

dokumentasi kegiatan dan daftar 

hadir peserta  

3 Pemberdayaan kelembagaan dan jaringan masyarakat  Daftar hadir dan notulensi 

pertemuan 

 

c.  Penilaian Sosial dan Lingkungan (serta Konsultasi) 

Pada waktu penyusunan proposal subproyek atau proses persetujuan subproyek, sebuah kajian 

sosial dan lingkungan akan diadakan untuk mengidentifikasi sifat dan ruang lingkup dampak 

subproyek terhadap masyarakat adat yang tinggal di antara penduduk yang terkena dampak. Dengan 
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mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dari lokasi subproyek, profil sosial dan ekonomi dasar 

dari penduduk atau orang-orang yang terkena dampak proyek akan disusun.  

Kajian sosial dan lingkungan (KSL) akan dilaksanakan oleh pakar sosial dan lingkungan (atau 

konsultan)  yang memenuhi syarat. KSL akan mengumpulkan informasi relevan berikut ini: data 

situasi demografis/kependudukan, sosial budaya dan ekonomi, dan data dampak sosial, budaya dan 

ekonomi positif dan negatif. KSL akan menjadi dasar untuk merumuskan tindakan-tindakan khusus 

dalam berkonsultasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan subproyek, jika mereka bersedia.Proses 

itu sendiri seringkali berfungsi sebagai forum konsultasi meskipun bisa saja dilaksanakan sebagai 

kegiatan tersendiri.  

 
d. Prinsip-Prinsip Jika Ada Sub Proyek Yang Berdampak terhadap Masyarakat Adat 
 

Terdapat sejumlah langkah penting yang harus dijalankan jika ada masyarakat adat yang berada di 
lokasi subproyek dan menjadi bagian dari penerima manfaat, sehubungan dengan rencana 
pembangunan masyarakat adat, kelompok rentan, atau masyarakat khusus. 
 PMU akan memastikan bahwa konsultasi yang diinformasikan dan dilakukan sebelum kegiatan  

dengan tanpa paksaan (FPIC) untuk memperoleh dukungan masyarakat luas, akan diadakan dalam 
bahasa setempat dan di lokasi yang mudah dijangkau oleh anggota masyarakat adat yang 
berpotensi terdampak. Pendapat mereka harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
proyek apa pun, dengan menghormati praktik, keyakinan, dan preferensi budaya yang mereka 
jalankan saat ini. Hasil konsultasi akan dicatat dalam dokumen proyek. 

 Jika masyarakat adat berkesimpulan bahwa proyek akan bermanfaat bagi mereka, dan bahwa 
setiap dampak negatif yang kecil, jika ada, dapat diminimalkan, akan dikembangkan sebuah 
rencana untuk membantu mereka berdasarkan konsultasi dengan perwakilan dari masyarakat 
adat dan masyarakat setempat. Masyarakat juga perlu diajak berkonsultasi guna memastikan hak 
dan budaya mereka dihormati. Bantuannya mungkin termasuk penguatan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas bagi desa adat dan anggota masyarakat yang bekerja sama dengan 
subproyek. 

 Anggota masyarakat adat akan diidentifikasi dan bagi mereka yang mewakili kepentingan cukup 
besar, akan dilakukan upaya guna memastikan bahwa anggota masyarakat adat tersebut terwakili 
dalam komisi masyarakat adat setempat untuk setiap kelompok, dan bahwa komunikasi rutin dan 
formal akan dibangun dengan kelompok yang demikian. 

 Jika ada masyarakat adat yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, brosur dan 
dokumen yang relevan akan diterjemahkan ke bahasa yang relevan. Biaya untuk tambahan 
terjemahan bagi dokumen proyek yang relevan perlu dialokasikan dalam anggaran proyek. 

 
Langkah-langkah ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat adat yang 
berpartisipasi penuh dalam proyek ini menyadari hak dan tanggung jawab mereka, serta mampu 
menyuarakan kebutuhan mereka selama survei sosial atau ekonomi dan selama pelatihan, dan 
kebutuhan mereka diintegrasikan ke dalam pendirian FMU dan pengembangan perencanaan 
subproyek dan dalam kebijakan operasi. Selain itu, mereka juga akan didorong untuk menyerahkan 
proposal proyek yang dapat memenuhi kebutuhan kelompoknya masing-masing, jika diperlukan. 
 

e. Pelaporan, Monitoring dan Dokumentasi 

Selain memberikan perhatian khusus kepada permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat, 

pengawasan dan pemantauan, PMU juga akan mencantumkan berbagai hal dalam laporan kemajuan. 

Misi pengawasan periodik Bank Dunia akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan agar 
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subproyek bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat dan tidak menimbulkan 

dampak negatif apa pun terhadap mereka. 

 

PMU bertanggung jawab untuk melatih unit-unit pelaksana proyek bersangkutan atau pihak-pihak 

berwenang lokal di bidang konsultasi, penyaringan, kajian sosial, dan lingkungan analisis, pelaporan 

IPP dan penanganan pengaduan. PMU, subproyek dan pemerintah lokal bertanggung jawab untuk 

melaksanakan Rencana Masyarakat Adat (Indeginous People Plan/IPP) (pengorganisasian pegawai 

yang memadai dan penganggaran).  

 

Free,Prior and Informed Consultation dari masyarakat luas akan diadakan pertama-tama melalui 

sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok terpisah atau spesifik: 

kepala desa adat, penduduk asli laki-laki dan perempuan, khususnya mereka yang tinggal di wilayah 

yang terkena dampak kegiatan subproyek yang diusulkan. Pembahasan atau musyawarah difokuskan 

pada dampak positif dan negatif proyek serta rekomendasi desain subproyek.  

 
Apabila hasil KSL menunjukkan bahwa subproyek yang diusulkan akan menimbulkan dampak yang 
merugikan atau bahwa masyarakat adat menolak proposal subproyek maka subproyek itu tidak akan 
disetujui (dan tidak ada tindak lanjut yang akan dilakukan). Apabila masyarakat adat mendukung 
proyek maka dokumen Rencana Masyarakat Adat akan disusun untuk memastikan agar masyarakat 
adat bisa menerima kesempatan yang secara budaya patut untuk mendapatkan manfaat dari 
kegiatan-kegiatan subproyek.  Rencana Masyarakat Adat disusun secara fleksibel dan fragmatis 
dengan berbagai tingkat perincian sesuai dengan karakteristik proyek dan dampak yang 
ditimbulkannya. Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk setiap proyek harus ditinjau dan disetujui oleh 
Bank Dunia sebelum proyek dilaksanakan. IPP harus disampaikan kepada masyarakat adat yang 
terkena dampak. 

 
 

f. Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanisms/GRM) 
 

Project Management Unit (PMU) menetapkan mekanisme penyampaian keluhan yaitu Grievance 
Reddress Mechanism (GRM) yang akan memungkinkan masyarakat, komunitas-komunitas atau 
individu masyarakat adat rentan yang terkena dampak, dan warga yang terkena dampak atau Project 
Affected Peoples (PAPs) untuk mengajukan keluhan keluhan, agar mendapatkan tanggapan yang 
memuaskan secara tepat waktu. Sistem tersebut akan mencatat dan mendokumentasikan semua 
keluhan dan tindak lanjutnya. Sistem tersebut juga dirancang tidak hanya untuk keluhan keluhan 
yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan LARAP, IPP, dan TS, tetapi juga untuk menangani 
keluhan-keluhan terhadap permasalahan (termasuk masalah masalah perlindungan lingkungan hidup 
dan sosial yang terkait dengan peoyek proyek yang dijamin oleh KLHK dan Bank Dunia). 

 
Pada tingkat Project Implementing Agency (PIA), Mekanisme Pengaduan (GRM) akan menangani 
keluhan keluhan yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Sistem GRM akan menerima dan 
menindaklanjuti keluhan keluhan dari masyarakat, komunitas komunitas dan para individu dari 
Masyarakat Adat Rentan, dan PAPs secara tepat waktu, serta mencatat semua keluhan dan tindak-
lanjutnya. PIA dapat menggunakan Sistem GRM yang sudah ada, apabila sistem tersebut sudah 
tersedia dan berfungsi dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan 
persyaratan dari GRM yang telah ditentukan. Apabila sistem tersebut belum mencapai maksud dan 
tujuan yang telah ditetapkan, PIA melalui GRM Specialist dapat mengambil langkah-langkah 
perbaikan, yaitu dengan cara memperbaiki Sistem GRM dan kapasitas pelaksana GRM di tingkat 
lapangan (KPH) agar Sistem GRM dapat dilaksanakan.  
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Keluhan-keluhan yang muncul sebagai akibat dari kegiatan kegiatan proyek akan diselesaikan dengan 
mengacu pada Sistem GRM ini. Prinsip-prinsip mekanisme penanganan keluhan adalah sebagai 
berikut: 
1). Hak hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek  
      dilindungi; 
2). Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang muncul dari proses implementasi proyek  

     diselesaikan secara sungguh sungguh dengan cara yang baik dan tepat waktu; 
3). Dukungan sumber penghidupan (livelihood) untuk warga masyarakat diberikan sesuai dengan    
      kebijakan perlindungan dari pemerintah Indonesia dan World Bank; 
4). Masyarakat menyadari haknya, dan mampu mengakses prosedur pengaduan secara gratis;  
     dan,  
5). Mekanisme penanganan keluhan (GRM) sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang- 
      undangan Pemerintah Indonesia.  
 
Informasi tentang prosedur dan mekanisme pengaduan keluhan dan proses penanganannya dapat 
diakses atau dijangkau oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat, misalnya dituangkan pada papan-
papan pengumuman di Balai Dusun dan Balai Desa atau media media leaflet dan booklet. 
 
Prinsip Penerapan GRM FIP II 
• Melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan di areal kerja KPH; 
• GRM bersifat independent, artinya tim dalam GRM akan terbebas dari intervensi berbagai pihak; 
• GRM bersifat impartial, artinya tim ini terpisah tugasnya dengan tim pengacara atau penyelesaian 

konflik melalui pengadilan. 
• Saling menghormati pihak lain. 
• Menghindari berbagai bentuk kekerasan dalam Sistem GRM. 
 
Pendekatan GRM 
a. Pendekatan multi-pihak; dan, 
b. Pendekatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) melalui: 

1. Konsultasi. 
2. Negosiasi. 
3. Mediasi. 
4. Konsiliasi. 
5. Arbitrase sesuai UU 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

 
Ruang Lingkup Sistem GRM dan Prosedur Pengaduan 
1. Prosedur Pengaduan (1 H & 5 W), ada template formulir. 
2. Proses penanganan (penanggung jawab, tahapan), harus tercatat. 
3. Menyelesaikan keluhan atau masalah (harus tercatat). 
4. Mendokumentasikan semua jenis pengaduan dan tindak lanjut, prosedur pengajuan keluhan yang 

berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan EMMP, LARF, PoA, dan IPP.   
 
Prosedur Pengaduan  
1. Nama Pengadu: 
2. Jenis Masalah yang diadukan apa: 
3. Mengapa terjadi: 
4. Waktu Kejadian: 
5. Dimana Kejadian tersebut: 
6. Bagaimana terjadinya: 
 
Langkah-Langkah Penanganan Keluhan (Grievance) 

1. Penanggung Jawab: 
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      - Sesuai SOP 
2.    Tahapan:  

2.1. Mencatat dan mengidentifikasi permasalahan dan pihak yang bersengketa,  
2.2. Mengumpulkan data/informasi tentang sengketa,  
2.3. Memperluas keterlibatan para pihak yang terlibat dalam sengketa, 
2.4. Mempersiapkan mediasi,  
2.5. Melakukan mediasi. 
2.6. Merancang dan menandatangani kesepakatan 
2.7. Membentuk tim monev kesepakatan 
2.8. Melakukan dokumentasi 

 
Langkah-langkah Penyelesaian Konflik 
A. Persiapan Memulai 

-    Menentukan tim mediator. 
-    Menganalisa permasalahan: peta permasalahan, peta pemangku kepentingan. 

- Pelibatan para pesengketa: bagaimana dilakukan? 
- Bagaimana  ditanggapi? Alasan mengapa mau terlibat? Dan Apa  yang terjadi? 
- Penentuan arena, mediator, dan proses: Siapa dan bagaimana dilakukan?, Mengapa dilakukan 

seperti itu? 
B. Proses pengelolaan / Penyelesaian sengketa yang ditempuh  

- Bagaimana rancangan prosesnya?; - Mengapa rancangan seperti itu?; -- - Apakah berjalan sesuai 
rancangan; - bagaimana rancangan disesuaikan?; - Apa saja yang terjadi selama proses? (apakah 
ada insiden, perubahan sikap, atau deadlock); dan, - Apakah para pesengketa berhasil mencapai 
kesepakatan? 

C.    Analisa dan Refleksi atas hasil dan proses 
c.1. Apa kesepakatan yang dihasilkan 
c.2. Bagaimana proses yang ditempuh 

D.    Pelajaran yang diperoleh (generalisasi/lessons learned) 
d.1. Pelajaran tentang aspek pengelolaan SDA 
d.2. Pelajaran tentang metodologi pengelolaan sengketa 
d.3. Pelajaran tentang Teknik mediasi  
d.4. Pelajaran tentang para pemangku kepentingan 

 
Aspek-Aspek dalam GRM yang Penting untuk Dokumentasi KMIS 

A. Latar Belakang Kasus/ Sengketa 
B. Upaya Pengelolaan Kasus/ Sengketa 

b.1. Bagaimana memulainya? 
b.2. Bagaimana mempersiapkannya? 

-  Analisa (team) mediator, peta permasalahan, peta pemangku kepentingan. 
- Pelibatan para pesengketa: bagaimana dilakukan? Bagaimana ditanggapi? Alasan  
    mengapa mau terlibat? Dan Apa yang terjadi? 
- Penentuan arena, mediator, dan proses: Siapa dan bagaimana dilakukan?, Mengapa 
     dilakukan seperti itu? 

b.3. Bagaimana proses pengelolaan sengketa yang ditempuh dan apa yg terjadi? 
 - Bagaimana rancangan prosesnya?  
 - Mengapa rancangan seperti itu? 
 - Apakah berjalan sesuai rancangan, bagaimana rancangan disesuaikan? 
 - Apa saja yang terjadi selama proses? (apakah ada insiden, perubahan sikap, atau  
        deadlock) 

C. Analisa dan Refleksi atas hasil dan proses 
c.1. Apa kesepakatan yang dihasilkan 
c.2. Bagaimana proses yang ditempuh 

D. Pelajaran yang diperoleh (generalisasi/lessons learned) 
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d.1. Pelajaran tttg aspek pengelolaan SDA 
d.2. Pelajaran ttg metodologi pengelolaan sengketa 
d.3. Pelajaran ttg Teknik mediasi  
d.4. Pelajaran tentang para pemangku kepentingan 

E. Kesimpulan 
 - Rangkuman 
 - Rekomendasi 
 
Dampak Potensial Lingkungan dan Sosial dalam Projek FIP II yang berpotensi menyebabkan keluhan 
adalah seperti table di bawah ini.  
 
Tabel 2. Kegiatan KPH serta dampak Lingkungan dan Sosial 

No. Kegiatan Pembangunan KPH 
(Hipotetik) 

Dampak Potensial 

Lingkungan Sosial 

1. Pemantapan Kawasan Hutan 
- Tata batas dan Penetapan 

Kawasan  
- Tata hutan 

- Alokasi kawasan lindung yang 
tidak sesuai. 

- Terancamnya habitat satwa 
bernilai konservasi tinggi. 

- Kepunahan keanekaragaman 
hayati bernilai konservasi tinggi, 
termasuk eksostem hutan alam. 

- Hilangnya/berkurangnya  
akses masyarakat 
terhadap sumberdaya 
hutan. 

- Konflik tenurial dan 
hilangnya ruang kelola 
masyarakat. 

2. Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan 

- Terancamnya kawasan lindung 
yang telah dialokasikan 

- Terancamnya habitat satwa 
bernilai konservasi tinggi. 

- Kepunahan keanekaragaman 
hayati bernilai konservasi tinggi, 
termasuk ekosistem hutan 
alam. 

- Hilangnya akses 
masyarakat terhadap 
sumber daya hutan. 

- Konflik tenurial dan 
hilangnya ruang kelola 
masyarakat.  

3. Implementasi Pengelolaan 
Hutan 

- Terancamnya habitat satwa 
bernilai konservasi tinggi. 

- Kepunahan keanekaragaman 
hayati bernilai konservasi tinggi, 
termasuk ekosistem hutan 
alam. 

- Hilangnya akses 
masyarakat terhadap 
sumber daya hutan. 

- Hilangnya mata 
pencaharian 
masyarakat. 

- Penurunan kualitas 
kehidupan sehari hari.   

 
 
Tata Cara Pengaduan dalam Sistem GRM pada Proyek FIP II 
 
Tata Cara Pengaduan 
 
Tata cara penyampaian pengaduan masyarakat kepada Pengelola Pengaduan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

1. Masyarakat/ Pengadu dapat mengirimkan pengaduan melalui: 

 Mengisi formulir pengaduan ditujukan ke kantor pengelola pengaduan/ KPH atau 
melalui kota surat pengaduan ke kantor KPH; 

 Dikirim melalui SMS atau Wassap ke Nomor: ... 

 Dikirim melalui email ke email: … 
2. SU bagian pengaduan di tingkat KPH secara rutin akan membuka kotak surat pengaduan atau 

SMS/ WA dan email dari para pengadu untuk ditanggapi. 
3. Informasi atau jenis pengaduan setidaknya memuat hal hal berikut ini, yaitu: 
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 Identitas Pelapor 
  Nama  :  
 Jenis Kelamin : 
 Alamat  : 
 No. Telepon : 

 Jenis Pengaduan: 
 Tata batas 
 Terganggu akses ke kawasan hutan 
 Jasa lingkungan 
 Tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan proyek. 

 Waktu Kejadian: 
 Tanggal: 
 Jam  : 

 Tempat Kejadian: 
o Di dalam kawasan proyek 
o Di sekitar kawasan proyek, masih menjadi bagian binaan proyek. 
o Di luar kawasan proyek 

 Kronologis Kejadian 
 Siapa? 
 Apa? 
 Kapan? 
 Bagaimana? 
 Dimana? 

 
Secara singkat, mekanisme pengaduan keluhan pada pelaksanaan proyek FIP II adalah sebagaimana 
diagram berikut: 
 
Bagan 1. Mekanisme Pengaduan Proyek FIP II 
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Tingkatan Penanganan Keluhan dalam Proyek FIP II 
 

i. Tingkat Tapak 
 
Keluhan yang ada di tingkat tapak (lokasi proyek) yang mencakup wilayah masyarakat desa, 
kecamatan maupun satu wilayah KPH, apabila masih dalam kewenangan KKPH, akan ditangani oleh 
Unit Penanganan Keluhan Tingkat Tapak (UPKT) di bawah tanggung jawab KKPH. UPKT melibatkan 
tokoh tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh keagamaan) dan/ atau warga masyarakat yang terpilih, 
dihormati, dan diterima oleh seluruh warga masyarakat. Tokoh tokoh masyarakat tersebut telah 
terbukti memiliki kapasitas dalam menangani sengketa atau konflik di tingkat desa dan antar desa. 

Proses penanganan keluhan oleh UPKT tidak boleh lebih dari 14 hari sejak keluhan diterima.  
UPKT menganalisisnya berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dan memutuskannya tidak 
lebih dari 30 hari setelah pengaduan diterima. Apabila diperlukan, UPKT dapat mengadakan 
investigasi untuk melengkapi dan mendalami data dan informasi.  

UPKT mendokumentasikan peristiwa peristiwa penanganan keluhan di tingkat tapak. Peristiwa-
peristiwa tersebut mencakup nama orang atau kelompok masyarakat yang mengadukan keluhan, 
alamat domisilinya, jenis keluhan yang diadukan, proses proses penanganannya, dan keputusan 
keputusan yang dibuat dalam proses penanganan tersebut. 

 
ii. Tingkat Nasional 

Keluhan yang di luar kewenangan KKPH atau menjadi kewenangan tingkat nasional ditangani di 
tingkat nasional oleh Unit Penanganan Keluhan Nasional (UPKN) di bawah tanggung jawab Menteri 
Kehutanan. Keluhan tersebut antara lain mencakup penetapan perubahan status pemilikan lahan 
hutan, penetapan perubahan fungsi kawasan hutan. Anggota UPKN adalah gubernur/bupati, kepala 
dinas kehutanan provinsi/kabuapten, kepala dinas yang relevan dengan jenis keluhan yang diadukan, 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan atau 
Kementerian atau Badan yang relevan dengan pokok yang diadukan.   

Proses penanganan keluhan oleh UPKN harus segera dimulai tidak boleh lebih dari 30 hari sejak 
keluhan diterima. UPKN menganalisisnya berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dan 
memutuskannya tidak lebih dari 90 hari setelah investigasi untuk melengkapi dan mendalami 
permasalahan dan menemukan jalan keluar. 

UPKN mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penanganan keluhan di tingkat tapa. Peristiwa-
peristiwa tersebutn mencakup nama orang atau kelompok masyarakat yang mengadukan keluhan, 
alamat domisilinya, hal keluhan yang diadukan, proses-proses penanganannya, dan keputusan 
keputusan yang dibuat. 
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VII. RENCANA AKSI PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN FIP II  

Selain mengacu kepada Kerangka Partisipasi masyarakat dibagian sebelumya, Rencana Aksi 

Pendekatan Partisipatif dalam pelaksanaan FIP II sebagaimana AWP 2018 adalah sebagaimana 

terdapat pada table di bawah ini. 

 

Tabel 3.  Rencana aksi pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan FIP II 

Comp ACTIVITIES 
STRATEGI 

LINGKUNGAN SOSIAL 

Component 1 : Strengthen Legislation, Policy and Institutional Capacity in 
Decentralized Forest Management 

Subcomponent 1.1: Forest Policy and Legislation, Development, Revision and 

Amendment 

1.1.2 
Creating enabling environment to allow for gazetting and land use planning 
both around and within KPHs, including defining the role of KPH  

  

(Dealing with MOHA and MOEF, BKPRN, PU, BPN, Provincial and District 

Governments) - Laws GR No. 44/2004 , GR 6/2007 and GR 3/2008 

 1. 

Inter-ministerial consultation including local 

governments - National Workshops 
Memastikan dihadiri dan mendapat 
masukan dari perwakilan wilayah, tipe 
para pihak kunci dan gender. 
 
Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial terakomodasi, serta 
kegiatan yang memberikan dampak 
negative ditekan/dihindari 2. 

Inter-ministerial consultation including local 

governments - Regional Workshops (6 eco-

regions) 

1.1.3 

Develop financing mechanism to provide State Budget e.g. APBN and/or Local 

Budget APBD funds to KPHs 

 1. 

Working group with MOEF, BAPPENAS, MoFi to 

refine draft financing mechanism draft 
regulation 

Memastikan ada keterwakilan 
wilayah, tipe para pihak kunci dan 
gender. 
 
Memastikan bahwa draft 
peraturan/kebijakan ini memiliki 
kontribusi positif terhadap perbaikan 
lingkungan, sosial dan ekonomi 
masyarakat. 

 2. 

Support the reform of state financial 

management framework (SFMF) to provide an 

incentive base for KPH to undertake forest 
restoration and the development of 

environmental services, including REDD+ 
projects 

Memastikan ada keterwakilan 
wilayah, tipe para pihak kunci dan 
gender. 
 
Memastikan bahwa indikator 
lingkungan dan sosial menjadi bagian 
dari SFMF; Adanya mekanisme 
insentive dan disinsentive untuk tahun 
selanjutnya. 
 
Memastikan bahwa SFMF diketahui 
oleh masyarakat luas dan ada 
feedback/input terhadap EFMF tsb.  
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1.1.4 Review and amend Government Regulation on the use of State Finances 

 1. Develop amendment to existing regulation 

Ada mekanisme yang terbangun untuk 
menghimpun masukan dari para pihak 

 2. 

Working group discussions (MoFi, MOEF, 

BAPPENAS) 6 times (hotel,travel, perdiem, 
facilitators) 

 Keterwakilan para pihak 

1.1.5 Development of community level policy and regulatory framework 

 1. 

Prepare methodology and SOPs on how to 

engage with local communities, ADAT 
community, sub-district and village 

governments 

Ada SOP/panduan yang setidaknya 
berisi tentang alur proses penyusunan 
serta prosedur dan mekanisme 
keterlibatan para pihak 

 2. Socialization at district and village level 

Ada SOP/panduan (yang setidaknya) 
berisi tentang alur proses sosialisasi dan 
mekanisme keterlibatan para pihak  
 
Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 

 3. 

Development of draft regulations governing 
benefit sharing through partnership 

mechanisms  

 Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 
 
Ada konsultasi publik dan sosialisasi 
dalam penyusunannya. 

 4. Workshop at regional level 

Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 
 
Ada daftar masukan para pihak 

 5. Develop conflict resolution methodology  

Pelibatan pihak kunci dalam 
penyusunannya, termasuk sosialisasi 
dan konsultasi.  

 6. Consultation at regional level 

 Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 
 
Ada daftar masukan para pihak 

 7. Validation workshop at regional level 

Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 
 
Ada daftar masukan para pihak 

1.1.6 
Review and propose amandements to GR 6/2007 and other related MOEF 
regulations on the KPH system and forest utilization 

1.1.7 Develop a system of monitoring and reporting on all license holders  

 1. Analytical work of existing licensing system  Ada mekanisme keterlibatan para pihak 
dan input sejak penyusunan konsep, 
pembuatan system dan pelaksanaan 
monitoring pemegang ijin  
  
  
  
  

 2. 

Develop working system in collaboration with 
Secretary General to prepare license 

applications which minimizes transaction to 
guarantee just outcomes to all stakeholders   

 3. 

In collaboration with Inspectorate General 

(MOEF) develop monitoring and reporting 
system for all license holders activities to 

ensure KPH capacity to guarantee SFM and 
legality 
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 4. Consultation within MOEF  

 5. Consultation with wider stakeholder group  

1.1.8 
Establish KPH under low as a government enterprise (PPK-BLUD) to enhance 
public services delivery and client business service delivery 

 1. 

Development of Regulation related to DG BUK 
Delegating rensponsibilities related to 

optimizing local employment opportunities 
throughtout the product supply chains 

Ada mekanisme keterlibatan para pihak 
dan input dalam proses  penyusunan 
regulasi dan MoU. 
 
Daftar masukan para pihak. 
  
  
  
  

 2. 

In collaboration with Secretary-General develop 

regulation and eliminate disincentives in 
existing regulations, to delegate responsibility 

to KPH to facilitate BLU forest development 

loans on behalf of community enterprises 

 3. 

Develop MoU to work with IFC FIP Project to 

develop opportunities for investment from 
other loan sources for forest enterprises, 

including from private company sources such 

as CSR funds. 

 4. National Multistakeholder Workshop 

 5. 

Develop draft regulation to support the DG 

BPDAS to amend regulations relating to the 
sale of timber assets derived from government 

funded forest plantations (P.59/2011)to permit 

capital return to KPH 

6.  National Multistakeholder Workshop 

Subcomponent 1.2: Institutional Development and Capacity Building 

1.  

Developing the capacity for Spatial Planning (in 

cooperation with PUSDIKLAT MOEF) in relation 
to national down to subnational 

 Staf KPH yang telah dilatih dapat 
merancang pendekatan partisipatip 
untuk melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan spasial wilayahnya 

 2. Preparation of methodology and technical 
guidelines for the preparation of KPH 

Management Plans 

 Ada tahap tertentu untuk melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan rencana pengelolaan KPH 

 3. 

Development of KPH (in selected trial KPHL and 
KPHP) human resources development and 

management planning capacity in cooperation 

with MOEF, MOHA, KEMENPANRB 

 Ada materi dan metodologi yang dapat 
meningkatkan kapasitas staf KPH untuk 
dapat meningkatkan dukungan dan 
partisipasi dari masyarakat, eksekutif 
dan legislative di Kabupaten/Kota dan 
Provinsi, swasta, dll terhadap 
pengelolaan dan operasionalisasi KPH 

Component 2 : Knowledge Platform Development 

Sub komponen 2.1. Knowledge Management and Information System (KMIS) 

2.1.1 KMIS Development  

2.1.2 

Network Development and System Integration at National and Subnational 

Level 

2.1.3 Training on KMIS 

1 E-Modul development  Pelibatan KPH sejak perancangan 
modul,  

 penyusunan TOR dan silabus-
kurikulum, pelaksanaan training,  

 monitoring dan evaluasi kegiatan. 

2 Training of Trainers (ToTs ) on KMIS,   

3 

Training on KMIS Regional 

2.2. Sub component 2.2. Capacity-building and Knowledge Exchange  

2.2.1 Training needs assessment for KPHs and national/subnational government 
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1. Training needs development 

Pelibatan para pihak (responden) di luar 
KPH, agar diketahui pandangan pihak 
luar terhadap kapasitas yang perlu 
ditingkatkan oleh staf KPH dan pihak 
kunci lainnya dalam pengelolaan serta 
mendukung pengelolaan KPH. 

2 Validation workshop National level Keterlibatan perwakilan tipe responden.  

3 Validation workshop Regional level 

2.2.2 E-Learning Curiculum Development 

1. 

 Compile/adapt existing materials, including 

translation (workshop)  
 Pembentukan tim penyusun 

 Diskusi dan pembahasan draf 
dengan ahli 

 Input dari calon pengguna 

2  Develop new Modules (Electronic Modules) 

3  Validation Workshop at National Level  

4 

 Validation Workshop at Regional Level Two 

KPHs  

2.2.3 Develop Classical Curricula   (workshop) 

1  Workshop on New Module Development    Pembentukan tim penyusun 

 Diskusi dan pembahasan draf 
dengan ahli 

 Input dari calon pengguna 
  

2  Validation Workshop at National Level  

3 

 Validation Workshop at Regional Level Two 
KPHs  

2.2.4 
 E-Learning, Face to face and Operatinalization and Change Management 
Training  

1.  E-Learning Training (ToT) Blanded Learning,     Kursil dan Materi pelatihan sesuai 
kebutuhan kelompok sasaran; 

 Tim pengajar yang memenuhi syarat 
dan kualifikasi 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
inhouse training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

2 

ToT Face to Face Training (Trial Module 

Training),  

3 

Face to Face on Site Training (Blanded 

Learning For Various Training) 

4 
ToT KPH Operasionalization and change 
Management,  

5 

KPH Operasionalization and change 

Management Trainings,  

2.2.5 

Strategic Commucation effort that 
leverage the knewledge Product and the 

warious knowledge Plafforms (face to 

face and virtual) avalaible 

 Mudah diakses, 

 Mudah dipahami, dan  

 Up to date,  

2.2.6 Technical Trainings 

 Penyusunan Kursil dan Materi 
pelatihan sesuai kebutuhan 
kelompok sasaran; 

 Pembentukan tim pengajar yang 
memenuhi syarat dan kualifikasi 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

2.2.7. TRAININGS 

1 
Safeguards and M&E Awareness and refresher 
PMU National (in-house) 

 Penyusunan Kursil dan Materi 
pelatihan sesuai kebutuhan 
kelompok sasaran; 

 Pembentukan tim pengajar yang 
memenuhi syarat dan kualifikasi 

2 
Safeguards and M&E Awareness and refresher 

for Supporting Units 

3 
Training in Project operational manual +M&E + 
refresher PMU National (in-house) 
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4 
Training in Project operational manual +M&E + 
refresher for Supporting Units 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

Component 3: Improve Forest Management Practice in 10 KPH Areas 

Sub Component 3.1. Advance KPH Operationalization 

3.1.1 Need Assessment 

1 Local Need Assessment  Penyusunan metodologi Need 
Assessment 

 Kehadiran perwakilan para pihak 
kunci, termasuk masyarakat 

2 Validation of  Need Assessment Kehadiran dan ketepatan data-
informasi yang telah diberikan 

3.1.2 Legal Support for KPH 

1 Consulting Services (Managed By 

TSP/NGO/Universities) 
Pengumuman ttg kebutuhan serta 
prosedur dan mekanisme pemilihan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

3.1.3 Establishment Consultative Committee 

1 Consultative Meeting Ada keterlibatan dan keterwakilan para 
pihak, termasuk masyarakat adat dan 
perempuan. 

3.1.4. Technical Assistance on Drafting/Revising Forest Management Plan 

  -  TA on Drafting Fire Prevention in Forest 
Management Planning 

 Persyaratan yang ditentukan dan TA 
yang direkrut sesuai;  

 Keterbukaan proses rekrutmen TA 
2,1 Consultative Meeting on Site   

  
Ada keterlibatan dan keterwakilan para 
pihak, termasuk masyarakat adat dan 
perempuan. 

2,2 - Consultative FMU & stakeholder on RPHJP 

submission  

2,3 - Public Consultation of Review RPHJP 

2,4 - Multistakeholder Consultation on the 
Evaluation the Implementation of  RPHJP  

3,1 Inhouse training on Forest Inventory  Penyusunan Kursil dan Materi 
pelatihan sesuai kebutuhan 
kelompok sasaran; 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

3,2 Inhouse training of field technician on SFM 

3.1.5. Participatory Mapping 

1 Inhouse Training on Participatory Mapping  Kursil dan Materi pelatihan sesuai 
kebutuhan kelompok sasaran; 

 Tim pengajar yang memenuhi syarat 
dan kualifikasi 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
inhouse training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

3.1.6. Technical Assistance on Conflict Resolution 

1 Developing Strategy/Model for Conflict 
Mediation 

 Penyusunan TOR TA, termasuk 
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2 Workshop on Strategy for Conflict Mediation syarat dan kualifikasi serta 
ruanglingkup pekerjaan.  

 Keterbukaan proses rekrutmen TA; 

 Kursil dan Materi pelatihan sesuai 
kebutuhan kelompok sasaran; 

 (Tim) pengajar yang memenuhi 
syarat dan kualifikasi 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
inhouse training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

 Pelibatan para pihak kunci terkait 
saat penyusunan strategi/model 
dan proses konsultasi mediasi 
konflik  

3 Inhouse Training on conflict Mediation 

4 Consultative Process on Conflict Mediation 

3.1.7. Techincal Assistance on Developing Community Based Forest Protection 

1 Inhouse Training SFM for patrol operator  Kursil dan Materi pelatihan sesuai 
kebutuhan kelompok sasaran; 

 Tim pengajar yang memenuhi syarat 
dan kualifikasi 

 Penentuan dan pemilihan  peserta 
inhouse training yang tepat sasaran 

 Penyampaian dan metodologi 
pengajaran yang mudah dipahami 
dan diterima. 

2 Inhouse Training For Community Forest Fire 

Brigade & Exercise 

3.1.8. Supporting Development of KPH Business Plan 

2 Consultative Meeting Sosialisasi dan konsultasi publik 
penyusunan serta paska penetapan 
Business Plan. 

3.1.9. Developing MoU for Partnership Mechanism between FMU, communities and 

private sector 

1 Workshop on Partnership Mechanism in KPH - 

Region 
 Penyusunan TOR, agenda dan kisi-

kisi materi sesuai tujuan,  

 Materi-materi dibuat sesuai kisi-kisi, 

 (tim) narasumber dan fasilitator yg 
memiliki kualifikasi dan pengalaman 
yang sesuai,  

 Keterlibatan dan keterwakilan para 
pihak terkait; 

2 Technical Assistance on Developing MoU of 

Partnership Mechanism 
 Penyusunan TOR TA, termasuk 

syarat dan kualifikasi serta 
ruanglingkup pekerjaan.  

 Keterbukaan proses rekrutmen TA; 
3 Consultative Process for Benefit Sharing 

Mechanism 
 Penyusunan TOR, agenda dan kisi-

kisi materi sesuai tujuan,  

 Materi-materi dibuat sesuai kisi-kisi, 

 (tim) narasumber dan fasilitator yg 
memiliki kualifikasi dan pengalaman 
yang sesuai,  

 Keterlibatan dan keterwakilan para 
pihak terkait; 

4 Workshop on Partnership Mechanism in KPH - 

National level 
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3.1.12 Support for Operationalization of the project at KPH level 

A. 

Sub-National Supporting units (10) 

 Prosedur dan proses pengadaan 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku;  

 Personal SU terpilih sesuai dengan 
syarat dan kriteria yang telah 
ditetapkan 

Subcomponent 3.2: Community empowerment activities in 10 KPHs 

3.2.1 

Identification of social forestry Business 

opportunities (site selection)   

Adanya methodologi yang baik, 
pelibatan KPH dan perwakilan Pemdes, 
Kecamatan serta masyarakat desa 
  

3.2.2 

Landscape management for community and 

participatory mapping 

Pemilihan peserta yang tepat, materi 
dan metodologi yang mudah dipahami 
serta aplikatif, tim pengajar yang 
memiliki kualifikasi dan pengalaman. 

3.2.3. 

Conflict resolution and community forest 

protection (FPIC/socialization) 

 Komunikasi/interaksi awal yang baik; 

 Penyiapan Berita Acara FPIC; 

 Pemilihan/perwakilan peserta yang 
tepat;  

 Tim sosialisasi  yang memiliki 
kualifikasi dan pengalaman;  

 Penyampaian materi dan metodologi 
yang mudah dipahami;  

 Berita Acara FPIC ditanda tangani 
pihak FIP II dan perwakilan 
Pemdes/Masyarakat desa. 

3.2.6 

Marketing and community business stertegy  

 Ada data potensi dan stock komoditas 
yang ditawarkan;  

 Tampilan dan kemasan produk yang 
menarik;  

 Strategi dan materi promosi tersusun 
dengan baik, termasuk kontak person. 

3.2.7 

Community bussiness proposal development 

 Sosialisasi program di (minimal) desa-
desa terpilih;  

 Kegiatan yang diusulkan sejalan 
dengan kebijakan dan rencana 
penelolaan KPH;  

 Kegiatan yang diusulkan tidak ada 
yang masuk dalam negative list FIP II; 

 Ada upaya dan komitmen terhadap 
mitigasi dampak lingkungan dan 
sosial. 

3.2.8 

Business proposal assessment 

 Pemetaan potensi komoditas dan 
usaha yang dapat didukung; 

 Identifikasi kapasitas dan kesiapan 
masyarakat dalam menjalankan usaha 
dan program/kegiatan secara 
berkelompok;  

 Identifikasi tingkat implementasi 
Perhutanan Sosial;  
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3.2.11 

Comparative studies 

 Sosialisasi rencana kegiatan;  

 Adanya kriteria dan persyaratan 
peserta;  

 Pemilihan lokasi yang sesuai dengan 
rencana pengelolaan dan 
pengembangan KPH 

3.2.12 

Monitoring evaluation and assistance 

 Menyusun metodologi monev dan 
rencana pelaksanaan monev serta 
assistence. 

4.5 Studies    

A. 

M&E: Data collection (HH Survey, Satellite 
Imaging, Carbon Analysis-using exact, 

additional baseline studies and impact studies) 

  

 Memastikan ada keterwakilan wilayah, 
tipe para pihak kunci dan gender. 

 

  



31 | Rancangan Strategi Pendekatan Partisipatif FIP II 

 

DAFTAR PUSTAKA DAN BAHAN BACAAN 
 
 
Anonim (2016). Project Operasional Manual FIP II 
 
Anonim (2017). Sub Manual 3.2 Project Operasional Manual FIP II 
 
Anonim (2018). Annual Workplan FIP II 
 
Putro, HR dan Suhardjito, D (2014). Laporan Akhir Kajian: Persiapan Kerangka Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial. Program Intervensi Kehutanan Tahap Persiapan Proyek II. Pengelolaan 
Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan. 
Kementerian LHK, Bank Dunia dan Kemitraan. Jakarta. 

 

Krina P. (2003),  
Ndraha (1990), 
Moeljarto (1987) 
(Hetifah, 2003) 
 
 


