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Singkatan dan Akronim 

BLUD Badan Layanan Umum Daerah 

CPF Kerangka Partisipatif Masyarakat (Community Participatory 

Framework) 

DG Direktorat Jenderal  

EA Kajian Lingkungan (Environmental Assessment)  

EIA  Kajian Dampak Lingkungan (Environmental Impact 

Assessment)  

EMMP  Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan 

(Environmental Management and Monitoring Plan)  

EMMPF Kerangka Kerja Kebijakan Manajemen dan Pemantauan 

Lingkungan (Environmental Management and Monitoring 

Policy Framework) 

ESA Kajian Lingkungan dan Sosial (di KPH) 

ESIA Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (Environmental and 

Social Impact Assessment) - untuk perubahan kebijakan dan 

legislasi 

ESMF  Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Management Framework)  

ESMP Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environment 

and Social Management Plan) 

ESSF  Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Safeguards Framework)  

FIP Program Investasi Hutan 

GOI  Pemerintah Indonesia  

HCVA Daerah Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation 

Value Area) - Kerangka Kebijakan Manajemen, termasuk 

Kawasan Lindung 

HD Hutan Desa 

HKM Hutan Kemasyarakatan 

IPM Manajemen Hama Terintegrasi (Integrated Pest 

Management) 

IP  Masyarakat Adat (Indigenous Peoples)  

IPP  Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan)  

IPPF  Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous 

Peoples Planning Framework)  

Kemitraan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola  

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan  

LARAP  Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

(Land Acquisition and Resettlement Action Plan)  

LARPF Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 

Policy Framework)  

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

NOL  Surat Persetujuan (No-Objection Letter)  

NTFP Produk Hutan Nonkayu (Non-Timber Forest Products) 

OP Kebijakan Operasional  
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PAP  Orang-Orang yang Terdampak Proyek (Project Affected 

Persons)  

POM Panduan Operasi Proyek  

PF Kerangka Proses/Pembatasan Akses 

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementing Unit) 

PIA Lembaga Pelaksana Proyek (Project Implementing Agency)  

RAP Rencana Aksi Permukiman Kembali (Resettlement Action 

Plan) 

REDD+ Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan 

Peningkatan Stok Karbon 

SA  Kajian Sosial (Social Assessment)  

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SOP Prosedur Operasi Standar 

TA Bantuan Teknis  

TSP Penyedia Layanan Teknis (Technical Service Provider) 

UKL dan UPL  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  

WB Bank Dunia  
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Ringkasan Eksekutif 

1. Proyek Promosi Manajemen Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kelembagaan 

Berbasis Masyarakat secara Berkelanjutan (yang selanjutnya disebut sebagai Proyek) 

dibiayai oleh Program Investasi Hutan (FIP) dan dirancang untuk mendukung dan 

memperkuat upaya nasional dalam mencapai tujuan REDD+ dengan 

mendesentralisasikan manajemen hutan melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) dalam upaya mengelola kawasan hutan. Proyek ini bertujuan menciptakan 

keadaan dan kapasitas yang memungkinkan untuk menjalankan praktik-praktik 

manajemen yang selaras dengan kondisi setempat dan secara efektif mencegah 

deforestasi dan degradasi hutan.  

2. Tujuan pembangunan proyek adalah untuk membangun kelembagaan dan kapasitas 

daerah guna meningkatkan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan 

sekitar hutan dan memperbaiki manajemen hutan secara terdesentralisasi.  

3. Selama masa pelaksanaan Proyek, penerima manfaat termasuk didalamnya masyarakat 

yang tinggal di dalam dan sekitar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang melalui 

proyek ini dapat mengakses dana proyek dan bantuan teknis. Bagi masyarakat tersebut, 

proyek akan mendukung peningkatan mata pencaharian (akses yang lebih jelas ke 

sumber daya, bantuan teknis mengenai manajemen hutan dan kehutanan masyarakat, 

serta dalam keadaan tertentu, peningkatan pendapatan dari manajemen sumber daya 

alam).  Pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan didukung 

melalui adanya  peraturan yang lebih jelas mengenai manajemen hutan terdesentralisasi 

dan kaitannya antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan penggunaan lahan 

hutan.  

4. Melalui dukungan untuk desentralisasi manajemen hutan secara berkelanjutan dan 

peningkatan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, Proyek yang 

diusulkan akan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang bersifat positif secara 

keseluruhan. Namun dalam beberapa hal, Proyek ini juga berpotensi berdampak negatif 

bagi sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan mekanismePengamanan/Safeguards 

lingkungan dan sosial yang sesuai pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan 

dengan Kebijakan Operasi (OP) dari Bank Dunia.  

5. Bank Dunia mengklasifikasikan Proyek ini sebagai Kategori B 1 yang memicu tujuh 

kebijakan Pengamanan/Safeguards Bank Dunia, yaitu: OP 4.01 mengenai Kajian 

Lingkungan, OP 4.04 mengenai Habitat Alami, OP 4.36 mengenai Hutan, OP 4.11 

                                                 

11
 Kategori B: Proyek yang disetujui diklasifikasikan dalam Kategori B jika potensi dampak buruk 

lingkungannya terhadap manusia atau zona lingkungan inti—termasuk contohnya rawa, hutan, padang rumput, 

dan habitat alami lainnya—tidak sebesar dampak yang dihasilkan oleh proyek-proyek Kategori A. Dampak 

tersebut bersifat khusus  per lokasi; dan hanya sedikit dampak (kalaupun ada) yang tidak dapat dipulihkan 

kembali. Dalam kebanyakan situasi, langkah-langkah mitigasinya lebih mudah dirancang daripada untuk proyek 

Kategori A. Cakupan Kajian Lingkungan (EA) untuk proyek Kategori B mungkin bervariasi dari proyek ke 

proyek, tetapi lebih sempit daripada EA untuk Kategori A. Sama seperti dalam Kajian Lingkungan (EA) 

Kategori A, Kajian Lingkungannya melihat potensi dampak lingkungan negatif dan positif dari proyek, dan 

merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah, meminimalkan, meringankan, atau 

mengkompensasikan dampak buruk serta meningkatkan kinerja lingkungan. Temuan dan hasil dari EA Kategori 

B dijelaskan dalam dokumentasi proyek (Dokumen Penilaian Proyek dan Dokumen Informasi Proyek). Untuk 

informasi lebih lanjut mengenai akses penapisan lingkungan dapat dilihat di: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTENVASS/0,,contentMDK:20

484429~menuPK:1182591~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:407988~isCURL:Y,00.html:  

 



viii 
 

mengenai Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.10 mengenai Masyarakat Adat, OP 4.12 

mengenai Pemindahan Secara Tidak Sukarela, dan OP 4.09 mengenai Pengendalian 

Hama Terintegrasi. 

6. Sesuai sifat rancangan proyek, penentuan lokasi untuk intervensi Proyek beserta 

evaluasi teknisnya akan dilakukan selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, kajian 

khusus lokasi mengenai dampak lingkungan dan sosial belum bisa dilaksanakan 

sebelum penilaian proyek. Guna memenuhi persyaratan Pengamanan/Safeguards 

lingkungan dan sosial yang disebutkan di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) menyiapkan ESMF Terintegrasi.  

7. Tujuan ESMF Terintegrasi adalah untuk mengelola potensi dampak buruk dengan 

membuat pedoman yang terdiri dari serangkaian prosedur dan langkah guna 

memfasilitasi manajemen lingkungan dan sosial secara memadai, termasuk manajemen 

risiko dampak lingkungan dan sosial, yang ditujukan terhadap kelompok kegiatan yang 

akan dibiayai oleh proyek dan yang lokasi spesifiknya belum diketahui dan dapat 

berubah selama pelaksanaan proyek.  

8. Konsultasi masyarakat dilakukan dengan pemangku kepentingan untuk memfinalisasi 

dokumen ESMF terintegrasi
2
. Konsultasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku 

kepentingan yang berhubungan dengan Manajemen Hutan Berbasis Masyarakat secara 

Berkelanjutan. Tanggapan dan masukan dari peserta dapat diakses di 

www.kph.dephut.go.id. 

9. Bagi PMU, unit pelaksana proyek lainnya, dan KPH, ESMF merupakan referensi 

penting guna memenuhi persyaratan Pengamanan/Safeguards lingkungan dan sosial 

Proyek. Karena alasan ini, ESMF dibuat sederhana, jelas, singkat, dan padat agar dapat 

dimengerti pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai 

Pengamanan/Safeguards lingkungan dan sosial, terutama pelaksana proyek yang berada 

di tingkat tapak KPH dan pengawas pelaksanaan Pengamanan/Safeguards lingkungan 

dan sosial. 

10. ESMF mencakup 7 bagian dan beberapa lampiran. Ketujuh bagian tersebut termasuk:  

Latar Belakang – yang memberikan informasi rancangan Proyek dan 

pengaturan pelaksanaan yang terkait 

Tujuan dan Cakupan ESMF – yang memberikan informasi mengenai tujuan, 

prinsip-prinsip, dan cakupan ESMF 

Keadaan Kebijakan, Hukum, dan Kelembagaan – bagian ini memberikan 

tinjauan singkat pengaturan kebijakan, legislasi, dan kelembagaan yang 

terkait. Bagian ini termasuk analisis kesenjangan yang merupakan kajian 

singkat mengenai kesamaan dan perbedaan antara kebijakan dan legislasi 

nasional dengan persyaratan Kebijakan Operasional Pengamanan/Safeguards 

Bank Dunia. 

                                                 

2
 Region 1 Sumatra diadakan di Pekanbaru tanggal 3-4 Juni 2014. Region 2 untuk Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara diadakan di Yogyakarta tanggal 4-5 Juni 2014. Region III untuk Kalimantan diadakan di Banjarmasin 

tanggal 21-22 Mei 2014, Region IV untuk Sulawesi, Maluku dan Papua diadakan di Makasar tanggal 20-21 Mei 

2014. Konsultasi Publik Nasional diadakan di Jakarta tanggal 3 Juli 2014.  

 

 

http://www.kph.dephut.go.id/
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Kajian Awal Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial yang Negatif – bagian 

ini memberikan informasi potensi dampak lingkungan dan sosial penting yang 

terkait dengan dua komponen proyek 

Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial – bagian ini memberikan perincian 

mengenai ESMF, prinsip-prinsipnya, dan proses untuk tindakan 

Instrumen dan Rencana Spesifik yang terkait dengan ESMF – bagian ini 

memberikan garis besar tiga instrumen dan rencana utama yang terkait dengan 

ESMF 

Mekanisme Penanganan Pengaduan – bagian ini memberikan informasi cara 

menangani keluhan yang terkait dengan dampak akibat Proyek 

11. Lampiran memberikan informasi tambahan mengenai unsur-unsur dalam bagian-bagian 

yang disebutkan di atas, termasuk kebijakan /Pengamanan/Safeguards yang dipicu, 

analisis kesenjangan, dan potensi dampak negatif. Selain itu, lampiran-lampiran berikut 

memberikan perincian dan pedoman mengenai instrumen spesifik yang terkait dengan 

ESMF, yang meliputi:  

Lampiran 4: Pedoman Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan 

(EMMP). Lampiran ini meliputi formulir dan dokumen referensi yang relevan 

bagi EMMP, seperti rencana manajemen hama terintegrasi, perlindungan bagi 

objek bersejarah, dan sumber daya fisik lainnya. 

Lampiran 5: Pedoman Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat. Lampiran ini 

meliputi informasi mengenai pelibatan masyarakat dan rencana masyarakat 

adat. 

Lampiran 6: Pedoman Mengenai Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali. Lampiran ini meliputi informasi persiapan instrumen 

pengadaan tanah dan permukiman kembali. 

Laporan 7: Kerangka Kerja Proses/Pembatasan Akses. Lampiran ini 

memberikan panduan untuk persiapan rencana pengelolaan KPH selama 

pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa komunitas yang terdampak 

dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengkajian rencana pengelolaan KPH. Melalui Kerangka Kerja ini, komunitas 

yang terdampak dapat mendapatkan manfaat yang setara dengan KPH.  

Lampiran 8: Ringkasan dari konsultasi publik. 

Lampiran 9: Pengembangan Kapasitas Pengamanan/Safeguards Lingkungan 

dan Sosial, Pelatihan, Dukungan Teknis (termasuk pembiayaan)  

Lampiran 10: Peta KPH di Indonesia. 
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1 Latar Belakang 

1.1 Dasar Pemikiran Proyek 

12. Indonesia telah menerima konsep kompensasi keuangan untuk mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) sebagai cara untuk meringankan emisi dan 

menciptakan insentif bagi reformasi struktural dan sektoral yang diperlukan. Di 

Indonesia, emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan yang diakibatkan oleh deforestasi, 

degradasi hutan, dan penguraian lahan gambut diperkirakan mencapai antara 320 sampai 

430 juta ton ekuivalen karbon dioksida antara tahun 2001 sampai 2012.
3
 Pemerintah 

Indonesia memprioritaskan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 41% pada 

2020 (dengan bantuan internasional) dan memformalisasikannya dalam Peraturan 

Presiden dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). 

Untuk mencapai target yang ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) mengkoordinasikan berbagai sektor guna mengembangkan RAN-GRK, 

serta hutan dan lahan gambut sebagai salah satu dari enam sektor penting. Pelaksanaan 

REDD+ yang efektif dipandang sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi 

komitmen internasionalnya dalam pengurangan emisi. Pemerintah menargetkan 

pengurangan emisi sebesar 0,672 GtCO2e (26%) dan 1,039 GtCO2e dari hutan dan 

lahan gambut. 

13. Proyek Promosi Manajemen Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kelembagaan 

Berbasis Masyarakat secara Berkelanjutan (yang selanjutnya disebut sebagai Proyek) 

dibiayai oleh Program Investasi Hutan (FIP) dan dirancang untuk mendukung dan 

memperkuat upaya nasional dalam mencapai tujuan REDD+ dengan 

mendesentralisasikan manajemen hutan melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) untuk mengelola kawasan hutan. Proyek ini bertujuan menciptakan 

keadaan dan kapasitas yang memungkinkan untuk menjalankan praktik-praktik 

manajemen 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 

manajemen 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. 

14. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Investasi FIP Indonesia yang mendukung 

investasi prioritas dalam mengatasi pendorong deforestasi. Tujuan lebih tinggi program 

ini dan proyek terkaitnya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) atau 

                                                 

3
Angka ini berasal dari submisi Indonesia tentang Tingkat Emisi Rujukan Hutan Nasional untuk deforestasi dan degradasi 

hutan dalam konteks UNFCCC pada Desember 2014. Terdapat berbagai angka mengenai penurunan emisi. Studi lainnya 

menunjukkan bahwa pada 2005 di Indonesia, emisi dari sektor kehutanan menyumbang 850 MtCO2e atau 38 persen dari 

emisi total Indonesia yang mencapai 2,3 GtCO2e. Emisi tersebut dihasilkan dari deforestasi (562 MtCO2e), degradasi hutan 

(211 MtCO2e), dan kebakaran hutan (77 MtCO2e). Diperkirakan bahwa tingkat deforestasi (0,8 juta hektar) dan degradasi (1 

juta hektar) saat ini akan memberikan kontribusi emisi 850 MtCO2e sampai 2030. 
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meningkatkan stok karbon sambil 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 manajemen hutan 

berkelanjutan (SFM). 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 manajemen hutan dan sumber daya alam secara 

berkelanjutan 

 Investasi pada usaha kehutanan dan manajemen kehutanan berbasis masyarakat 

 Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan mata pencaharian 

1.2 Tujuan dan Penerima Manfaat Pembangunan Proyek 

15. Tujuan pembangunan proyek adalah meningkatkan manajemen hutan yang 

terdesentralisasi di beberapa bentang alam (landscapes) yang ditargetkan melalui 

KPH. Selama masa pelaksanaan Proyek, penerima manfaat termasuk didalamnya 

masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

terdesentralisasi yang melalui proyek ini dapat mengakses dana proyek dan bantuan 

teknis. Bagi masyarakat tersebut, proyek akan mendukung peningkatan mata 

pencaharian (akses yang lebih jelas ke sumber daya, bantuan teknis mengenai 

manajemen hutan dan kehutanan masyarakat, serta dalam keadaan tertentu, peningkatan 

pendapatan dari manajemen sumber daya alam).  Pemerintah pada tingkat nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota akan didukung melalui peraturan yang lebih jelas 

mengenai manajemen hutan terdesentralisasi dan dalam kaitannya antara perencanaan 

tata ruang dengan perencanaan penggunaan lahan hutan.  

16. 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 manajemen 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. 

1.3 Komponen Proyek 

Bagian ini menjelaskan secara singkat komponen proyek. Perincian lebih lanjut tersedia 

dalam Panduan Operasi Proyek 
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Komponen 1: Memperkuat perundang-undangan, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan 

dalam manajemen hutan terdesentralisasi 

17. 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.  

18. 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.  

19. Kegiatan 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 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 

20. Komponen 2 meningkatkan 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 manajemen hutan terdesentralisasi. Landasan 

pengetahuanini akan menyediakan data untuk tujuan perencanaan dan manajemen 

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 nasional dan daerah, serta pemangku 

kepentingan lainnya yang relevan (Penyedia Layanan  Teknis, Berbasis Masyarakat dan 

Bukan dari Pemerintah) ).  

21. Kegiatannya termasuk pendirian sistem manajemen dan informasi  pengetahuan (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 
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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.  

22. 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 Manajemen dan Informasi Pengetahuan 

(KMIS); dan Subkomponen 2.2: Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan. 

Komponen 3: Meningkatkan praktik manajemen hutan di 10 daerah KPH 

23. 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 manajemen hutan. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan mutu pelaksanaan KPH. Kegiatan komponen ini akan membekali 

KPH terpilih dengan kapasitas guna memberikan dukungan bagi KPH lain di 

kawasannya, mendirikan sistem jaringan berkelanjutan yang dapat membantu 

peluncuran nasional program KPH. 

24. Pemilihan 10 KPH ini akan dilakukan selama tahun pertama proyek 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.  

Subkomponen 3.1: Operasionalisasi KPH Tingkat Lanjut 

25. Subkomponen 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 manajemen hutan tahunan yang mencakup strategi untuk 

meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam manajemen, 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 
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- 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 

Subkomponen 3.2: Pemberdayaan masyarakat di 10 daerah KPH.  

26. Subkomponen ini akan menyediakan dukungan kepada masyarakat di 10 daerah KPH 

terpilih untuk melaksanakan kegiatan yang diajukanoleh  masyarakat guna 

memungkinkan mereka menghasilkan manfaat uang dan non-uang dari kegiatan yang 

teridentifikasi dalam proses perencanaan manajemen hutan (baik yang dilakukan 

sebelum proyek atau dilakukan sebagai bagian dari komponen 3.1). Diperkirakan bahwa 

dukungan yang diperkirakan 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) tesertifikasi.  

27. Menu kegiatan yang dikaitkan dengan subkomponen 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 

manajemen 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 diatas. Menu tersebut akan ditinjau lagi secara berkala guna 

memastikan bahwa semua layanan dukungan yang diperlukan sudah tersedia.  

Subkomponen 3.3: Pusat Pertukaran Pengetahuan Berbasis KPH 

28. Sebagian dari 10 KPH tersebut akan dipilih untuk menjadi pusat pertukaran  

pengetahuan yangterus berkembang bagi KPH lainnya di kawasan tersebut. Saat ini 
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hanya terdapat beberapa KPH yang berkinerja baik, seperti contohnya menyediakan 

pelatihan bagi KPH yang lain sebagai bagian dari model usahanya. Model-model yang 

sudah ada akan diadaptasi dan direplikasi melalui kegiatan dalam subkomponen ini. 

Selain itu, KPH yang ingin memperoleh pelatihan dari pusat pertukaran pengetahuan 

tersebut dapat  mengajukan permohonan bantuan keuangan melalui komponen ini. 

29. Kegiatan subkomponen 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 

(komponen 2);  dukungan keuangan bagi KPH untuk mendirikan pusat pertukaran 

pengetahuan dan menampung teknologi yang diperlukan guna menyediakan KMIS di 

tingkat KPH dan  pelatihan. 

1.4 Pengaturan Pelaksanaan Proyek 

Lembaga Pelaksana 

30. Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan akan menjadi Lembaga 

Eksekutif terkait proyek ini. 

Lembaga Eksekutif akan menjadi tempat dimana Unit Manajemen 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 

pokokLembaga Eksekutif untuk tujuan proyek ini.  

31. Terkait Lembaga Eksekutif, akan ada pula empat lembaga pelaksana. Lembaga 

pelaksana yang diusulkan akan diidentifikasi berdasarkan mandatnya dan kaitannya 

dengan proyek. Setiap lembaga pelaksana akan bertanggung jawab atas kegiatan 

pelaksanaan yang terkait dengan mandatnya. Lembaga pelaksana yang diusulkan 

termasuk:  

i. Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan 

Hutan (WP3H), di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan. 

ii. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, di bawah Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

iii. Pusdiklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di bawah 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

iv. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, di bawah Direktorat 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 

v. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) 

 

Unit Manajemen Proyek  

32. Unit Manajemen Proyek (PMU) akan bertanggung jawab atas manajemen proyek 

sehari-hari, termasuk pelaksanaan pengadaan, manajemen keuangan, dan administrasi 
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proyek yang terkait dengan setiap komponen berdasarkan arahan dari lembaga 

pelaksana. PMU akan berada di tingkat nasional dan melapor ke Lembaga Eksekutif. 

Didalam 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.  

33. 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 kerjaPengamanan/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  

34. 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. 

35. 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..  

Proses Partisipatif dan Konsultatif serta Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Rancangan 

Proyek  

36. Persiapan proyek ini 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 persiapan dokumen ESMF Proyek yang nantinya 

akan berlaku di daerah intervensi proyek (lihat www.kph.dephut.go.id untuk konsultasi 

masyarakat).   

 

http://www.kph.dephut.go.id/
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2 Tujuan dan Cakupan ESMF 

37. Melalui dukungannya bagi desentralisasi manajemen hutan berkelanjutan dan 

peningkatan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, Proyek yang 

diusulkan diharapkan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang secara keseluruhan 

bersifat positif. Namun di sisi lain, terdapat pula kemungkinan bahwa Proyek 

berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan adanya kerangka 

kerja Pengamanan/Safeguards lingkungan dan sosial yang tunduk pada peraturan 

perundang-undangan Indonesia dan sesuai dengan Kebijakan Operasional (OP) dari 

Bank Dunia.  

38. Menurut sifat, cakupan, dan skalanya, Bank Dunia mengklasifikasikan Proyek ini 

sebagai Kategori B yang memicu tujuh kebijakan Pengamanan/Safeguards Bank Dunia: 

OP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan, OP 4.04 mengenai Habitat Alami, OP 4.36 

mengenai Hutan, OP 4.11 mengenai Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.10 mengenai 

Masyarakat Adat, OP 4.12 mengenai Pemindahan Tidak dengan Sukarela, dan OP 4.09 

mengenai Kendali Hama Terintegrasi (untuk beberapa KPH yang berencana mendirikan 

perkebunan kayu industri dan mengembangkan agro-kehutanan). Lampiran 1 

menjelaskan tujuan berbagai kebijakan yang disebutkan di atas dan menunjukkan 

instrumen yang digunakan untuk penerapannya. 

2.1 Tujuan ESMF 

39. Sesuai sifat rancangan proyek, penentuan lokasi untuk intervensi Proyek beserta 

evaluasi teknisnya  akan dilakukan selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, kajian 

khusus lokasi mengenai dampak lingkungan dan sosial belum bisa dilaksanakan 

sebelum penilaian proyek. Untuk memenuhi persyaratan Pengamanan/Safeguards yang 

disebutkan di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

menyiapkan ESMF Terintegrasi.  

40. Tujuan ESMF ini adalah untuk mengelola potensi dampak buruk dengan membuat 

pedoman yang terdiri dari serangkaian prosedur dan langkah guna memfasilitasi 

manajemen lingkungan dan sosial secara memadai, termasuk didalamnya manajemen 

risiko dampak lingkungan dan sosial, yang ditujukan terhadap kelompok kegiatan yang 

akan dibiayai oleh proyek dan yang lokasi spesifiknya belum diketahui dan dapat 

berubah selama pelaksanaan proyek.  

41. Konsultasi masyarakat diadakan bersama pemangku kepentingan untuk 

memfinalisasi dokumen ESMF terintegrasi. Konsultasi ini dihadiri oleh berbagai 

pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Manajemen Hutan Berbasis 

Masyarakat secara Berkelanjutan KPH. Respons dan masukan dari peserta dapat diakses 

di www.kph.dephut.go.id. 

42. Bagi PMU, unit pelaksana proyek lainnya, dan KPH, ESMF merupakan referensi 

penting guna memenuhi persyaratan Pengamanan/Safeguards lingkungan dan 

sosial Proyek tersebut. Karena alasan ini, ESMF dibuat sederhana, jelas, singkat, dan 

padat agar dapat dimengerti pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan dan 

pemahaman mengenai perlindungan/pengamanan lingkungan dan sosial, terutama 

mereka yang berada di tingkat KPH dan pengawas pelaksanaan 

Pengamanan/Safeguards. 

http://www.kph.dephut.go.id/
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2.2 Prinsip yang Menjadi Pedoman ESMF 

43. ESMF ini memasukkan prinsip-prinsip berikut: 

 Semua upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, 

serta langkah mitigasi; 

 Semua pemangku kepentingan proyek, termasuk staf Kementerian LH dan 

Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan KPH, akan dilatih agar benar-benar menyadari 

potensi risiko lingkungan dan sosial, serta langkah mitigasi pada proyek dan 

menjalankan tanggung jawab mereka di bawah ESMF; serta 

 Masyarakat di dalam KPH akan difasilitasi pada setiap tahap perencanaan, 

pelaksanaan, manajemen, dan pemantauan berbagai subproyek/kegiatan. 

2.3 Cakupan ESMF 

44. Ada dua rangkaian intervensi terkait Proyek yang memiliki dampak lingkungan dan 

sosial, sehingga perlu diidentifikasi dan dianalisis selama pelaksanaan agar menjadi 

masukan bagi tindakan untuk memenuhi kebijakan Pengamanan/Safeguards:  

 Dukungan proyek untuk perumusan kebijakan dan legislasi (Komponen 1, 

terutama subkomponen 1.1);  

 Dukungan proyek untuk perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen kegiatan di 10 

KPH terpilih (Komponen 3, terutama Subkomponen 3.2).  

45. Rangkaian intervensi pertama akan diberikan sebagai bantuan teknis (Komponen 

1 - TA). Setelah mengkonsultasikan pedoman Bank Dunia mengenai penerapan 

kebijakan perlindungan untuk bantuan teknis ( TA)
4
, diputuskan untuk memasukkan 

kegiatan tersebut dalam cakupan ESMF ini (Lihat Bagian 3 mengenai Kajian Awal 

Dampak Lingkungan dan Sosial). Namun, prosedur dan instrumen 

Pengamanan/Safeguards untuk rangkaian kegiatan TA ini akan berbeda dari kegiatan 

yang diterapkan untuk kegiatan pada tingkat KPH, sehingga disampaikan secara 

terpisah. Kegiatan proyek di komponen lainnya juga merupakan TA, dan meskipun 

berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan manajemen pengetahuan, diperkirakan 

tidak akan ada dampak lingkungan dan sosial yang buruk. Seperti yang disebutkan 

dalam pedoman Bank Dunia, peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran 

mengenai masalah Pengamanan/Safeguards sosial dan lingkungan yang ditargetkan ke 

pemangku kepentingan relevan juga merupakan wujud tindakan 

Pengamanan/Safeguards di bawah proyek.   

46. Untuk rangkaian intervensi kedua, ESMF terintegrasi dirancang untuk menjawab 

persyaratan Pengamanan/Safeguards lingkungan dan sosial di bawah: OP 4.01 

mengenai Kajian Lingkungan, OP 4.04 mengenai Habitat Alami, OP 4.36 mengenai 

Hutan, OP 4.11 mengenai Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.12 mengenai Pemindahan 

Tidak dengan Sukarela dan OP 4.09 mengenai kontrol hama terintegrasi. ESMF 

terintegrasi menyediakan pedoman mengenai rencana dan tindakan relevan yang perlu 

disiapkan untuk kegiatan Komponen 3 dalam bentuk Rencana Manajemen dan 

Pemantauan Lingkungan (EMMP). EMMP akan disiapkan menurut evaluasi teknis 

perkiraan dampak.  

                                                 

4
 ‘Pedoman Interim tentang Aplikasi Kebijakan Pengamanan untuk Bantuan Teknis (TA) untuk proyek-proyek 

yang dibiayai oleh Bank dan Trust Fund yang dikelola oleh Bank Dunia,’ Januari 2014  
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47. ESMF terintegrasi mencakup Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (CPF) dan 

Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARPF), yang 

perlu disiapkan secara terpisah dan juga dapat diterapkan ke Komponen 3. CPF 

memandu proses partisipasi dan pelibatan masyarakat yang didukung proyek, termasuk 

masyarakat adat (IPs), dan menjawab persyaratan OP 4.10 (Masyarakat Adat), 

sedangkan LARPF memperinci bagaimana proyek akan memenuhi OP 4.12 

(Pemindahan Tidak dengan Sukarela). Tabel berikut menunjukkan sejumlah instrumen 

Pengamanan/Safeguards yang akan dipandu oleh ESMF ini. 

Tabel 1: Instrumen Pengamanan/Safeguards yang Berlaku 

Instrumen OP yang 

Relevan Kerangka Output (Tindakan/Rencana) 

Kerangka Manajemen Lingkungan 

dan Sosial (ESMF) 

Kajian Dampak Lingkungan dan 

Sosial dan  Rencana Manajemen 

dan Pemantauan Lingkungan 

(Environmental Management 

and Monitoring Plan) 

OP 4.01, 4.04, 

4.36, 4.11, 4.09 

Kerangka Kerja Partisipasi 

Masyarakat (CPF), yang bertindak 

sebagai Kerangka Perencanaan 

Masyarakat Adat 

Rencana Partisipasi Masyarakat 

(CPP) 

OP 4.10 

Kerangka Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali (LARF) 

Rencana Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali (LARP) 

OP 4.12 

 

48. Dengan demikian, ESMF menyediakan: 

1) Daftar filter (negative list); 

2) Daftar daftar pengecekan (checklist untuk kajian lingkungan dan sosial; 

3) Template rencana manajemen dan pemantauan lingkungan; 

4) Daftar lengkap tindakan untuk mengurangi potensi dampak negatif semua jenis 

subproyek, yang teridentifikasi selama tahap persiapan; 

5) Prinsip dan prosedur untuk memandu persiapan, pemeriksaan dan persetujuan, 

pelaksanaan dan pemantauan kajian lingkungan dan sosial, serta rencana untuk 

mengelola dampak semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPH. 
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3 Situasi Kebijakan, Hukum, dan Kelembagaan 

49. Bab ini menjelaskan kebijakan, hukum, dan lembaga yang berkaitan dengan KPH dan 

pentingnya ESMF dalam operasi KPH sebagai unit pemerintah yang bertanggung jawab 

atas manajemen hutan secara berkelanjutan.. Kebijakan dan hukum nasional 

memasukkan banyak unsur ESMF dengan lembaga pelaksana yang jelas, sehingga 

menjadikan kebijakan tersebut sebagai referensi bagi aparat pemerintah untuk bertindak 

dan melaksanakan ESMF di bawah proyek tersebut. 

50. Jika ada kebijakan, hukum, dan lembaga yang tidak berfungsi karena alasan apa pun, 

ESMF dapat bertindak sebagai alat bagi penegakan hukum yang ada atau sebagai alat 

pengganti untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan yang terlewat oleh 

penegakan hukum.  

3.1 Hukum yang Relevan 

Kajian Lingkungan 

51. Indonesia memiliki sistem manajemen dampak lingkungannya sendiri untuk berbagai 

proyek yang disebut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang 

memberikan perincian mengenai penerapan, persyaratan, kegiatan, dan prosedur sesuai 

sistem kajian dampak lingkungan Pemerintah.  

52. Aturan perundang-undangan lingkungan utama yang relevan adalah sebagai berikut: 

• Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 32/2009); 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Kegiatan Wajib AMDAL; 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi 

dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UPL); 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Lingkungan Hidup; 

• Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. 

53. Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan mengkategorikan kegiatan/proyek 

menjadi tiga jenis: (i) proyek yang memerlukan laporan AMDAL; (ii) proyek yang 

memerlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UPL); serta (iii) proyek yang tidak memerlukan AMDAL atau 

UKL/UPL.  

54. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 memberikan daftar jenis-jenis 

kegiatan investasi dan ambang batas yang memerlukan penyiapan AMDAL. Kegiatan 

investasi di bawah ambang batas akan dikaji oleh pemerintah daerah yang bertanggung 

jawab atas lingkungan untuk menentukan kategori lingkungan yang sesuai. Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 memberikan daftar lengkap kriteria 

penapisan/skrining bagi proyek investasi dan sektor tertentu yang memerlukan 

AMDAL. Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan menetapkan 

bahwa permohonan izin lingkungan harus disertai dengan dokumen kajian lingkungan 

(AMDAL dan UKL/UPL), dokumen legal perusahaan, dan dokumen profil usaha. 

Menurut peraturan ini, pemilik proyek perlu mengajukan permohonan izin lingkungan 

kepada otoritas pemerintah yang sesuai sebelum pelaksanaan proyek. 
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Daerah Bernilai Konservasi Tinggi 

55. Peraturan utama yang berkaitan dengan daerah bernilai konservasi tinggi adalah sebagai 

berikut:  

 Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, 

 Undang-Undang No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai 

Keanekaragaman Hayati/UN Convention on Biological Diversity (Pasal 7 konvensi 

tentang Identifikasi dan Pemantauan  Mengidentifikasi pentingnya komponen 

keanekaragaman hayati untuk konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan),  

 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan 

 Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

 Peraturan Pemerintah No. 82/2000 tentang Karantina Hewan 

 Peraturan Pemerintah No. 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

Liar 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29/2009 tentang Pedoman Konservasi 

Keanekaragaman Hayati di Daerah 

Pengendalian Hama 

56. Peraturan utama tentang pengendalian hama adalah sebagai berikut: 

 Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 

 Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan; 

 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

 Peraturan Pemerintah No. 7/1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, 

dan Penggunaan Pestisida; 

 Peraturan Pemerintah No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Penanaman 

 Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pendaftaran Pestisida; 

 Pedoman Menteri Pertanian tentang Manajemen Hama Terpadu 

Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

57. Peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan pengadaan tanah/aset dan 

permukiman kembali mencakup sebagai berikut:  

• Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum,  

• Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (diamandemen melalui Peraturan Presiden 

No. 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.71 tahun 

2012),  

• Pedoman MAPPI dan Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.  

•  
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58. Peraturan Pemerintah Indonesia tersebut berkaitan dengan kompensasi atas hilangnya 

tanah dan aset, serta kerugian lainnya yang dapat diperhitungkan akibat diambilnya 

lahan untuk sebuah proyek. Setelah diberikan kompensasi yang adil, pertimbangan lebih 

lanjut dan mitigasi dampak tidak dijelaskan lagi. Analisa kesenjangan antara Peraturan 

Pemerintah dan Kebijakan Operasional Bank Dunia (OP 4.12) di jelaskan di Lampiran 

6. 

Masyarakat Adat 

59. Dalam legislasi nasional, terdapat beberapa definisi untuk desa, desa adat, masyarakat 

adat, masyarakat tradisional, masyarakat terpencil, dan hak masyarakat adat atas tanah 

dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27/2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 

27/2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, 

Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keputusan 

Presiden No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat 

Terpencil. 

60. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, tercantum ayat yang menyebutkan bahwa 

masyarakat adat yang adabeserta hak tradisionalnya , harus memiliki wilayah dan paling 

kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur  berikut: (a) masyarakat yang 

warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; 

(c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat. 

Khusus mengenai masyarakat adat terpencil atau masyarakat terasing, Keputusan 

Presiden No. 111/1999 menjelaskan bahwa masyarakat adat terpencil atau masyarakat 

terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang 

atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. 

Ciri-cirinya adalah: (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; (b) pranata 

sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara 

geografi dan relatif sulit dijangkau; (d) pada umumnya masih hidup dengan sistem 

ekonomi subsistem; (e) peralatan dan teknologinya sederhana; (f) ketergantungan pada 

lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; (g) terbatasnya akses 

pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 

3.2 Analisis Kesenjangan 

61. Masih ada sejumlah kesenjangan antara aturan perundang-undangan di Indonesia 

dengan persyaratan  kebijakan Pengamanan/Safeguards Bank Dunia yang terpicu oleh 

kegiatan proyek. Lampiran 2 mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan tersebut 

untuk memberi dasar penggunaan instrumen yang disampaikan dalam ESMF ini.   
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4 Kajian Awal mengenai Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial 

yang Negatif 

62. Kegiatan Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang 

negatif mencakup kegiatan yangmendukung operasi KPH terpilih, seperti yang 

tercantum di bawah Komponen 3. Kegiatan yang direncanakan di bawah Komponen 1, 

jika dilaksanakan tanpa pelibatan pemangku kepentingan yang memadai, juga dapat 

memiliki dampak lingkungan dan sosial yang negatif secara tidak langsung, sehingga 

memerlukan analisis lebih lanjut.  

4.1 Potensi Dampak Perubahan Kebijakan dan Legislasi di bawah Komponen 1 

63. Potensi dampak sosial negatif yang mungkin timbul dari perubahan kebijakan dan 

legislasi kehutanan dapat dikategorikan ke dalam: (1) dampak langsung; dan (2) 

dampak tidak langsung. Kriteria yang dapat digunakan dalam menilai dampak sosial 

adalah (1) akses masyarakat setempat atau adat untuk sumber daya hutan yang karena 

proyek menjadi lebih baik atau lebih buruk  (dalam satuan luas atau jumlah rumah 

tangga); (2) peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran; (3) peningkatan atau 

penurunan pendapatan anggota masyarakat; (4) kemiskinan yang lebih parah atau 

penurunan kemiskinan di antara masyarakat; (5) peningkatan atau penurunan kerawanan 

pangan dan kesehatan; (6) penguatan atau pelemahan keterikatan budaya masyarakat 

dengan hutan; serta (7) peningkatan atau penurunan jumlah konflik penguasaan hutan. 

and (8) dampak ke keaneragaman hayati, jasa ekosistem yang ditimbulkan karena 

pemanfaatan sumber daya hutan.  

64. Penataan batas hutan dan perubahan tata kelola hutan dapat langsung mengubah 

akses masyarakat. Jika akses masyarakat ke hutan dibatasi melalui kegiatan 

demarkasi/pembatasan atau tata kelola, pelaksanaan kegiatan tersebut akan menciptakan 

dampak langsung dalam bentuk akses masyarakat yang lebih sulit, menurunnya mata 

pencaharian, memburuknya pangan dan pendapatan, naiknya tingkat pengangguran, 

yang semuanya turut berdampak terhadap peningkatan kemiskinan dan kerawanan 

pangan. Pembatasan akses masyarakat ke hutan juga berdampak dalam bentuk 

terputusnya keterikatan budaya masyarakat dengan hutan, hilangnya tradisi dan  

kearifan lokal. Potensi dampak negatif tersebut akan lebih besar dalam manajemen 

hutan yang melibatkan perusahaan besar. Di sisi lain, perusahaan besar mungkin dapat 

berdampak positif, termasuk penciptaan pekerjaan bagi anggota masyarakat tetapi 

dampak semacam ini biasanya terbatas. Manajemen hutan oleh masyarakat akan 

memiliki dampak positif terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan budaya suatu 

masyarakat walaupun juga akan ada potensi dampak negatif.  

4.2 Potensi Dampak Penguatan KPH dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

bawah Komponen 3 

65. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh proyek akan 

diidentifikasi selama proses perumusan Rencana Usaha KPH, dan termasuk yang 

melibatkan anggota masyarakat di dalam/sekitar KPH dan juga investor  dari 

luar. Potensi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 10 KPH terpilih  memasukkan, 

tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:  

Degradasi lingkungan dan penggunaan sumber daya hutan secara tidak berkelanjutan 
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• Hilangnya daerah bernilai konservasi tinggi (HCVA) dengan dampak terhadap 

keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem karena penebangan liar/pembalakan, 

perencanaan/zonasi tanah yang tidak berkesinambungan.  

• Peningkatan dan penggunaan pestisida secara tak terkendali dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan pertanian 

Ketersisihan sosial dan penguasaan oleh kaum elit (elite capture) 

• tersisihnya anggota masyarakat yang rentan di dalam KPH saat proses identifikasi 

kegiatan yang didukung proyek, sehingga mereka tidak dapat mengakses peluang 

proyek.  

• pembagian manfaat yang tidak adil dari penggunaan sumber daya hutan  

• pelaksanaan program peningkatan kapasitas tidak selalu mempertimbangkan kendala 

yang dialami anggota masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dan memperoleh 

manfaat  

Hak penguasaan komunal 

• penataan batas tidak sesuai dengan pengaturan/praktek-praktek penggunaan komunal 

yang berlaku di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik;  

• pendekatan terhadap dan langkah untuk penyelesaian konflik tidak 

mempertimbangkan pengaturan komunal; 

Akuisisi lahan dan aset 

• Kegiatan manajemen hutan berbasis lahan (perkebunan dan reboisasi, agro-kehutanan, 

pendirian pembibitan, pertanian, lokasi demonstrasi, dll.) berlangsung di lahan yang 

saat ini sedang digunakan oleh masyarakat; 

• Konstruksi struktur seperti unit pengolahan (oleh masyarakat atau investor) dan pusat 

sumber daya pengetahuan memerlukan pengadaan tanah 

Lampiran 3 merangkum potensi dampak negatif utama dari kegiatan Subkomponen 1.2, 3.1 

dan 3.2, serta upaya mitigasi dan pemantauan yang diusulkan. Daftar ini tidak lengkap dan 

jenis-jenis intervensi tambahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek tunduk pada 

penerapan ESMF ini.  
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5 Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial 

66. ESMF adalah instrumen yang dipakai untuk menelaah masalah dan dampak 

terkait jika sebuah proyek terdiri atas program dan/atau serangkaian subproyek, 

yang dampaknya tidak dapat ditentukan hingga perincian program atau 

subproyek sudah diidentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, dan 

prosedur untuk mengkaji dampak lingkungan dan sosial. ESMF berisi sejumlah langkah 

dan rencana untuk mengurangi, meringankan dan/atau mengimbangi dampak buruk dan 

meningkatkan dampak positif, ketentuan untuk memperkirakan dan menganggarkan 

biaya langkah-langkah tersebut, serta informasi mengenai lembaga yang bertanggung 

jawab mengatasi dampak proyek. 

67. Tanggungjawab keseluruhan dalam pelaksanaan ESMF berada di PMU.. PMU 

akan melakukan proses penapisan/skrining terhadap proposal-proposal kegiatan proyek 

untuk menentukan kesesuaian dengan ESMF dan mendokumentasikan semua proposal 

yang masuk beserta hasil penapisan/skrining. PMU akan berkoordinasi dengan SPU 

untuk menekankan isu-isu potensial yang terkait dengan Pengamanan/Safeguards dan 

apabila diperlukan, menyediakan rekomendasi mitigasi berdasarkan diskusi dengan 

pemohon proposal kegiatan dan masyarakat yang terdampak oleh proyek. Apabila dinilai 

perlu, PMU akan melakukan kunjungan lapangan selama proses penapisan/skrining 

untuk sub-proyek yang tidak memenuhi persyaratan Pengamanan/Safeguards untuk 

memastikan bahwa karakteristik fisik dari sub-proyek tersebut sesuai dengan analisa 

dampak lingkungan. Kunjungan lapangan tersebut juga ditujukan untuk memfasilitasi 

konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak proyek. Pemohon dari sub-proyek 

diwajibkan untuk mengidentifikasi dampak-dampak potensial, menyiapkan langkah-

langkah mitigasi yang diperlukan, dan juga dokumen-dokumen dan rencana aksi yang 

diperlukan seperti: teknologi perawatan tepat guna, rekayasa teknik perekaman dan 

Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial (EMMP, LARAP, Rencana Aksi Pembatasan 

Akses, IPP, dll). Rencana Pengamanan/Safeguards yang sudah diusulkan dan/atau 

rencana aksi yang akan diimplementasikan harus diinformasikan kepada pemangku 

kepentingan pada tingkat lokal dan regional dan dikonsultasikan dari waktu ke waktu 

dengan masyarakat yang terkena dampak. Tim dari Bank Dunia akan mengkaji dan 

menyetujui semua proposal untuk pendanaan dari proyek.  

5.1 Prinsip Penting 

68. Prinsip-prinsip yang mendasari pencapaian tujuan Pengamanan/Safeguards 

lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut: 

a. Setiap anggota masyarakat setempat atau setiap warga adat, termasuk setiap 

anggota kelompok minoritas, perempuan, dan kaum miskin, harus diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi; 

b. Konsultasi yang diinformasikan secara luas, dilakukan sebelum kegiatan    dan 

tanpa paksaan harus  dilaksanakan secara memadai dan  dukungan masyarakat 

secara luas harus diperoleh sebelum pelaksanaan proyek; 

c. Setiap anggota masyarakat setempat atau setiap warga adat, termasuk setiap 

anggota kelompok minoritas, perempuan, dan kaum miskin, harus mengetahui 

hak, peran, dan tanggung jawabnya dalam proyek FIP-KPH, sebagaimana yang 

dipahami oleh unit-unit pelaksana dan manajemen proyek; 

d. Setiap anggota masyarakat setempat, termasuk setiap anggota kelompok 

minoritas, perempuan, dan kaum miskin, harus memiliki kesetaraan hak dan 
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akses partisipasi dalam penin gkatan kapasitas (pelatihan dan fasilitasi) yang 

diperlukan untuk manajemen hutan secara berkelanjutan, peningkatan kegiatan 

ekonomi, dan peningkatan pendapatan; 

e. Kelompok petani hutan, asosiasi kelompok pertanian hutan (atau apa pun 

namanya), serta forum komunikasi antar-desa harus memiliki peran, hak, dan 

tanggung jawab yang eksplisit dalam proyek; 

f. Kelompok petani hutan, asosiasi kelompok pertanian hutan (atau dengan istilah 

lain), serta forum komunikasi antar-desa harus memiliki peraturan yang jelas 

dan dipahami dengan baik oleh anggota-anggotanya mengenai pembagian 

manfaat langsung dan tidak langsung dari proyek ini; 

g. Mekanisme untuk manajemen konflik atau perselisihan atas hutan negara dan 

hutan adat, serta untuk pengaduan harus dijalankan secara efektif; 

h. Pemantauan dan evaluasi partisipatif setiap kegiatan atau subproyek harus 

dijalankan secara efektif dan hasilnya harus digunakan untuk perbaikan 

proyek. 

i. Semua instrumen untuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang 

dipersiapkan oleh Proyek harus di informasikan secara resmi dan di 

sosialisasikan ke public baik di tingkat regional dan daerah.  

 

5.2 Pengaturan Pelaksanaan ESMF dan Tanggung Jawab Kelembagaan 

69. Tabel 2 di bawah merangkumkan tanggung jawab pemangku kepentingan proyek 

terkait pelaksanaan tindakan Pengamanan/Safeguards menurut ESMF.  

Tabel 2: Rangkuman Tanggung Jawab Pelaku Utama 

Peran Tanggung jawab 

Pemohon 

(Pelaksana 

subproyek) 

Tahap persiapan: 

 Untuk mempelajari ESMF dan lampirannya;  

 Untuk memastikan jika ada kegiatan atau butir anggaran yang 

dilarang dalam proposal subproyek dengan merujuk ke daftar 

negatif;  

 Untuk mengidentifikasi potensi dampak, mempersiapkan langkah 

mitigasi yang sesuai, sekaligus dokumen dan rencana yang 

diperlukan, seperti: teknologi perawatan tepat guna dan rekayasa 

teknik perekaman, Rencana Mitigasi Lingkungan (EMMP, 

LARAP, IPP, dll). Konsultasi dengan PIA sangat disarankan. 

Rencana yang diusulkan dan/atau tindakan (positif maupun 

negatif) yang akan dilaksanakan harus dikonsultasikan dengan 

masyarakat yang terdampak;  

 Semua informasi terkait penapisan/skrining dan ESSF harus 

disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti. 

Tahap pelaksanaan: 

 Pelaksanaan langkah-langkah yang telah disetujui dalam 
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Peran Tanggung jawab 

dokumen subproyek, dan penyerahan laporan pencapaian 

subproyek ke PIA secara rutin. Dokumen harus disimpan dalam 

file program sehingga dapat ditinjau oleh Bank Dunia. 

SPU dan PMU 

(Sebagai 

koordinator dan 

peninjau proposal) 

 Untuk melakukan skrining/penapisan kepatuhan semua proposal 

dengan Kerangka Pengamanan/Safeguards;  

 Untuk mencatat/mengelola semua  proposal dan hasil 

penapisan/skrining;  

 Untuk mengangkat  masalah-masalah potensial yang terkait 

Pengamanan/Safeguards dan, jika diperlukan, memberikan 

rekomendasi mitigasi setelah berdiskusi dengan pemohon dan 

masyarakat yang terdampak proyek;  

 Jika diperlukan, mengadakan kunjungan lapangan selama proses 

tinjauan penapisan/skrining ke subproyek yang tidak memenuhi 

persyaratan Pengamanan/Safeguards guna memastikan bahwa 

karakteristik fisik subproyek bersangkutan sudah sesuai dengan 

analisis dampak lingkungan dan/atau memfasilitasi diskusi 

dengan orang-orang yang terdampak proyek;  

 Untuk menilai dokumen Kerangka Pengamanan/Safeguards 

sebelum diserahkan ke Bank Dunia;  

 Untuk memfasilitasi kesepakatan antara masyarakat/pemangku 

kepentingan dan pelaksana guna memitigasi langkah-langkah 

Pengamanan/Safeguards;  

 Untuk mengkonfirmasi langkah mitigasi yang disepakati melalui 

pendekatan personal  dengan orang-orang/pemangku kepentingan 

yang terdampak;  

 Untuk membantu orang-orang mengidentifikasi potensi dampak 

dan langkah mitigasinya;  

 Untuk mengawasi pelaksanaan EMP, LARAP, IPP, dan tindakan 

lainnya; bantuan teknis spesifik mungkin diperlukan;  

 Untuk memantau dan mengawasi secara rutin kinerja dan hasil 

pelaksanaan Kerangka Pengamanan/Safeguards, termasuk 

laporan hasil pencapaian 

Bank Dunia 
 Untuk meninjau dan menilai kepatuhan terhadap ESMF dan 

instrumen Pengamanan/Safeguards, serta memberikan 

persetujuan akhir terhadap proposal 

 Untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan semua rencana 

mitigasi sosial dan lingkungan. 
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5.3 Proses dan Tindakan untuk Kegiatan di Bawah Komponen 1 

70. Semua kebijakan, hukum, peraturan, dan prosedur operasi standar yang akan ditinjau, 

serta pembuatan draft dimana bantuan teknis mungkin disediakan oleh proyek, akan 

dikaji menurut potensi risiko sosial dan lingkungannya. Apabila bantuan teknis dan 

masukan ditujukan untuk perubahan kebijakan, Kajian Strategis Lingkungan (SEA)
5
 

mungkin diperlukan. Berbagai temuan dan langkah-langkah untuk menanganinya akan 

di kaji oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
6
. . Jika bantuan teknis dan masukan  

disediakan untuk peraturan-peraturan dan undang-undang, draf amandemen akan di 

sampaikan untuk dikaji oleh DKN yang berfungsi sebagai media diskusi dan konsultasi 

dengan pemangku kepentingan utama dari sektor kehutanan.  PMU harus memastikan 

bahwa diskusi mengenai draf amandemen untuk undang-undang, peraturan, dan  usulan 

prosedur standar operasional (SOP), didasarkan pada bukti dan informasi. Jika perlu, 

PMU harus memperoleh dukungan ahli guna menyiapkan dokumen pelengkap (contoh: 

Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA))  yang mengkaji potensi masalah sosial, 

serta memastikan bahwa instrumen yang diusulkan sudah mempertimbangkan masalah-

masalah tersebut. Sebagai tambahan, amandemen yang diusulkan akan di tampilkan di 

website KLHK untuk memfasilitasi komentar publik. Kerangka acuan, ruang lingkup, 

tingkat kerincian, dan aspek-aspek lain dari SEA and ESIA akan bergantung pada sejauh 

mana perubahan kebijakan, undang-undang, peraturan dan SOP yang dihasilkan dan 

dokumen-dokumen tersebut harus disetujui oleh Bank Dunia.  

  

71. Dalam hal bantuan teknis (TA) dan masukan ditujukan untuk perubahan peraturan, PMU 

akan memutuskan apabila Kajian Cepat Dampak Lingkungan dan Sosial (rapid ESIA) 

diperlukan and akan mengkonfirmasi keputusan tersebut dengan tim Safeguards dari 

Bank Dunia. Ketika Kajian Cepat Dampak Lingkungan dan Sosial (rapid ESIA) dinilai 

dibutuhkan, kajian tersebut akan dilaksanakan oleh ahli atau institusi independen. Hasil 

kajian mencakup rekomendasi untuk langkah-langkah untuk mitigasi dampak negatif 

yang akan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan melalui DKN. Seperti halnya 

dengan SEA, semua dokumen (sebagai contoh: kerangka acuan, draf laporan) untuk 

masukan dari pemangku kepentingan harus dikirim sekurang-kurangnya 10 hari dari 

tenggang waktu pengambilan keputusan untuk memberikan waktu yang cukup untuk 

proses pengkajian dan konsultasi. PMU akan dibantu oleh DKN untuk memfasilitasi 

                                                 

5
 Kajian Cepat Dampak Lingkungan dan Sosial (rapid ESIA) akan terdiri setidaknya analisa awal tentang 

dampak potensial sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan. Aspek lain dari perubahan 

kebijakan seperti kajian yang memperkirakan berbagai aspek seperti ekuitas, efisiensi, biaya transaksi dan 

administrasi, dan lain-lain dapat juga dimasukan dalam ESIA apabila dinilai perlu. Kerangka Acuan untuk SEA 

akan dikaji dan disetujui oleh pihak Bank Dunia dan divalidasi oleh para pemangku kepentingan terkait melalui 

proses konsultasi yang didokumentasikan secara lengkap.  Workshop untuk mengkaji dokumen kajian 

disarankan menjadi praktek-praktek terbaik untuk menumbuhkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap 

analisa dampak awal. Workshop untuk validasi akhir akan dilakukan untuk memastikan bahwa pendapat dan 

usulan dari berbagai pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan apabila dimungkinkan. Alasan untuk 

menolak pertimbangan dan pendapat terhadap diskusi akhir ini harus di dokumentasikan sepenuhnya dan di 

informasikan. Dokumen (seperti contoh: kerangka acuan, draf laporan) harus di kirim ke pemangku kepentingan 

untuk dianalisa sekurang-kurangnya 10 hari dari tenggang waktu pengambilan keputusan untuk memungkinkan 

kajian dan konsultasi yang memadai.  
6
 Dewan Kehutanan Nasional (DKN) didirikan pada 2009 sebagai badan penasihat multi-pemangku kepentingan 

bagi Kementerian Kehutanan.  DKN memainkan peran pemimpin dalam proses pengembangan pedoman FPIC 

(Free, Prior, and Informed Consultations) nasional untuk REDD+ di Indonesia, dan mencakup unit yang 

difokuskan untuk mengatasi konflik hak atas tanah. - Pelajari lebih lanjut di: 

http://forestcompass.org/who/national-forestry-council-indonesia#sthash.A6vOFdnj.dpuf 
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konsultasi publik dan audiensi and memastikan partisipasi dari komunitas Adat. Hasil 

rekap dari konsultasi publik akan di tampilkan di website MOEF.   

72. Draf amandemen kebijakan dan legislasi hutan akan diserahkan ke Bank Dunia 

untuk ditinjau dan dikomentari.   

 

5.4 Proses Kajian Pengamanan/Safeguards dalam Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan KPH dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bawah Komponen 3 

73. Semua usulan Rencana Usaha KPH harus melewati proses skrining/penapisan 

terhadap pengamanan/safeguards lingkungan dan sosial. Rencana Usaha KPH  

berisi semua kegiatan yang diusulkan oleh KPH untuk dibiayai proyek (kegiatan-

kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai ‘subproyek’), termasuk yang dilaksanakan 

dalam kemitraan dengan investor sektor swasta, serta dengan HD dan HKM terdaftar di 

KPH. Pemrosesan Rencana Usaha KPH mencakup dua langkah: persiapan Proposal 

Rencana Usaha (daftar subproyek yang didukung oleh proyek); dan persiapan Rencana 

Usaha Terperinci, yang mencakup deskripsi terperinci setiap usulan subproyek. 

 

74. Penapisan/Skrining Proposal Rencana Usaha terhadap Pengamanan/safeguards 

lingkungan dan sosial dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi 

subproyek/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Skrining 

dilakukan oleh KPH dengan masukan teknis dari SPU yang berada di Dinas Kehutanan 

pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta dari kabupaten/kota dan provinsi, 

melalui konsultasi dengan masyarakat. 

75. Skrining terhadap Pengamanan/Safeguards lingkungan dan sosial akan dilakukan 

untuk semua Rencana Usaha KPH dalam dua tahap: 

1. Penapisan/skrining Proposal Rencana Usaha terhadap daftar negatif proyek 

FIP-KPH; 

2. Penapisan/skrining Proposal Rencana Usaha terhadap daftar risiko/dampak 

lingkungan dan sosial; 

76. Proses penapisan/skrining diatas diikuti dengan pelaksanaan Kajian Lingkungan dan 

Sosial (ESA) dimana potensi dampak  lingkungan dan sosial  negatif, yang 

teridentifikasi melalui kedua proses di atas, didiskusikan dengan mempertimbangkan 

skala dampak, relevansi dan alternatif untuk menghindari, mitigasi atau 

mengkompensasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Setelah dampak-dampak potensial 

diidentifikasi, diperlukan penyiapan rencana untuk langkah-langkah mitigasi dan/atau 

kompensasi yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan dan Pengawasan Dampak 

Lingkungan (EMMP). EMMP mencakup analisis/kajian dampak lingkungan dan sosial 

di lokasi dimana proyek dilaksanakan (seperti diidentifikasi dalam ESA) dan deskripsi 

tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan, termasuk didalamnya rencana aksi yang 

dibatasi waktu untuk implementasi, rencana monitoring dan rencana anggaran yang 

terperinci. 

77. Proses terperinci penapisan/skrining terhadap usulan subproyek adalah sebagai 

berikut: 
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Langkah 1: Penapisan/skrining kegiatan 

78. Daftar negatif Proyek adalah alat penapisan/skrining pertama untuk setiap kegiatan atau 

subproyek yang direncanakan atau diusulkan dalam Proyek. Kegiatan atau subproyek 

yang dianggap termasuk daftar negatif tidak akan didanai oleh Proyek. Kegiatan atau 

subproyek yang dimasukkan dalam daftar negatif adalah (lihat Notulen Konsultasi 

Masyarakat mengenai ESMF
7
 untuk daftar seluruh kegiatan negatif: 

www.kph.dephut.go.id): 

1) Setiap kegiatan yang melakukan konversi terhadap hutan alami, yaitu hutan negara 

yang berfungsi sebagai hutan konservasi, perlindungan, atau produksi di daerah 

KPH, menjadi daerah non-hutan (misalnya lahan pertanian pangan, perkebunan, atau 

permukiman), kecuali untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan dengan 

skala minimum (misalnya jalan, sistem irigasi, atau kantor sekretariat); 

2) Setiap kegiatan yang akan mengurangi secara drastis mutu keanekaragaman 

hayati/ekosistem hutan, atau merusak habitat hutan di daerah KPH; 

3) Setiap kegiatan yang akan melakukan relokasi rumah tangga yang berada di dalam 

KPH dan/atau masyarakat sekitarnya 

4) Setiap kegiatan yang akan menghancurkan atau merusak lokasi budaya setempat 

atau lokasi yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat yang lebih luas (di tingkat 

daerah, nasional, atau bahkan internasional); 

5) Setiap kegiatan yang akan berdampak terhadap kesehatan manusia. 

6) Kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

 

79. Focal Point pengamanan/safeguards di KPH dan SPU akan meninjau Proposal Rencana 

Usaha terhadap daftar periksa (Daftar Cek) di atas dan menyerahkannya ke PMU untuk 

persetujuan.  Semua Proposal Rencana Usaha KPH yang berisi subproyek apa pun yang 

mencakup kegiatan yang masuk dalam daftar negatif harus dirumuskan kembali. Setelah 

skrining awal terhadap daftar negatif diselesaikan, KPH mengisi Formulir A1 (Lampiran 

4) dan menyerahkannya ke PMU.        

 

Langkah 2: Identifikasi masalah lingkungan dan sosial 

80. Jika tidak ada kegiatan pada daftar negatif yang dimasukkan dalam Proposal Rencana 

Usaha KPH, penapisan/skrining tahap kedua akan dilakukan dengan mengidentifikasi 

masalah lingkungan dan sosial pada usulan subproyek dalam proposal tersebut. Masalah 

lingkungan dan sosial tersebut akan menjadi masukan bagi KPH guna mengidentifikasi 

potensi risiko subproyek yang diusulkan terhadap lingkungan biofisik dan kehidupan 

masyarakat setempat serta masyarakat adat.  

81. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah: 

 

 

                                                 

7
 Konsultasi masyarakat mengenai ESMF diadakan pada tingkat nasional dan dua lokasi daerah dengan 

pemangku kepentingan yang mewakili empat daerah (.cf. annex 8 

http://www.kph.dephut.go.id/
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 Akuisisi lahan dan aset.  

 Pembatasan akses masyarakat saat ini terhadap sumber daya hutan 

 Keberadaan masyarakat adat 

 Daerah bernilai konservasi tinggi 

 Pelestarian dan pemanfaatan spesies tanaman dan satwa yang dilindungi. 

 Penggunaan pestisida. 

 Objek bersejarah dan sumber daya fisik lainnya. 

 Penebangan komersial (Lampiran 8). 

 

82. Guna mengkaji potensi risiko lingkungan dan sosial yang negatif di atas, Kajian 

Lingkungan dan Sosial (ESA) akan dilaksanakan untuk setiap KPH bersamaan dengan 

persiapan Rencana Usaha terperinci. Hasil ESA akan menjadi masukan bagi kebutuhan 

dan cakupan Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan (EMMP), Rencana 

Partisipasi Masyarakat (CPP), serta Rencana Pengadaan Tanah dan Permukiman 

Kembali (LARP). 

 

Langkah 3: Kajian Lingkungan dan Sosial di KPH 

83. KPH akan mengadakan Kajian Lingkungan dan Sosial (ESA) partisipatif di KPH, yang 

akan:   

a) menentukan cakupan dan lokasi setiap usulan subproyek di bawah Proposal 

Rencana Usaha;  

b) memberikan evaluasi teknis awal mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial 

yang negatif;  

c) menentukan apakah masyarakat adat ada di dalam KPH dan, jika ada, mengadakan 

konsultasi yang diinformasikan, sebelum kegiatan danl tanpa paksaan (FPIC) 

bersama perwakilan masyarakat adat untuk memberikan semua informasi yang 

diperlukan mengenai proyek dan memperoleh kesepakatan secara luas;  

d) memberikan kajian awal mengenai usulan mekanisme partisipasi masyarakat dan 

pembagian manfaat; serta,  

e) jika dipertimbangkan akan terjalin kemitraan (investor swasta, dll.), mengkaji 

kapasitas mitra untuk memenuhi persyaratan pengamanan/safeguards.   

84. Pelaksanaan ESA dapat dikontrakkan kepada konsultan/lembaga berkualifikasi, 

yang kualifikasinya harus termasuk pemahaman mengenai persyaratan 

pengamanan/safeguards lingkungan dan sosial. Selama kajian, PMU dapat meminta 

komentar dan masukan dari lembaga yang relevan mengenai berbagai 

pengamanan/safeguards tersebut. 

85. Hasil ESA akan menjadi masukan mengenai instrumen pengamanan/safeguards 

spesifik apa saja yang dapat diterapkan, dan memulai proses penyiapan EMMP. 
Jika kemungkinan akan dilakukan akuisisi lahan dan aset, termasuk hilangnya akses ke 

sumber daya hutan, dan keberadaan masyarakat adat sudah dipastikan, persiapan 

Kerangka Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARF) dan Kerangka Partisipasi 

Masyarakat (CPF) akan dimulai. Dengan demikian, Formulir A2 (Lampiran 1) harus 

diisi untuk diserahkan ke PMU. 
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86. Selama persiapan dan pelaksanaan ESA, EMMP, CPF dan instrument-instrumen 

pendukung lain, KPH berkonsultasi dengan masyarakat yang terdapak proyek dan pihak-

pihak non-pemerintah (LSM) tentang aspek-aspek sosial dan lingkungan dan 

mempertimbangkan pendapat dan masukan mereka. KPH mengadakan proses konsultasi 

dengan pemangku-pemangku kepentingan tersebut sedini mungkin dan meneruskan 

proses konsultasi selama pelaksanaan proyek dalam upaya menangani masalah-masalah 

yang timbul.   

87. Semua ESA akan diserahkan ke Bank Dunia untuk ditinjau dan disetujui. 
Dokumen-dokumen yang disetujui harus di informasikan melalui jalur yang resmi dan 

dapat diakses oleh public baik di tingkat regional dan daerah (kabupaten). 

 

Gambar 1: Bagan Alur Prosedur Singkat untuk Persetujuan ESA 

 

 

 

5.5 Keterbukaan 

88. PMU harus menyimpan dokumentasi ESMF terintegrasi secara baik dan memberi 

akses bagi masyarakat terhadap informasi yang relevan, terutama informasi terkait 

Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan (EMMP), seperti mitigasi dampak 

sosial atau lingkungan. Dokumen ESMF terintegrasi (dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris), dan jika relevan, CPF, LARPF, RPL, dan IPP, harus diunggah ke situs web 
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resmi Proyek. Sebagai tambahan keterbukaan informasi berbasis web, dokumen tertulis 

harus ditampilkan di lokasi umum yang dapat diakses semua orang yang mungkin 

terdampak.  

5.6 Evaluasi dan Audit 

89. Pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan audit pelaksanaan ESMF akan dilakukan pada 

berbagai tingkatan Proyek, yaitu:  

 PMU 

 PMU Daerah (Unit Pendukung) pada dinas teknis yang ditunjuk dan KPH   

 Lembaga independen yang didirikan oleh Lembaga Pelaksana sesuai kesepakatan 

antara Lembaga Eksekutif di KLHK dengan Bank Dunia 

90. PMU bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan, dan evaluasi ESMF 

subproyek yang dijalankan oleh pelaksana atau pendukung subproyek. PMU harus 

melaksanakan pengawasan dan pemantauan kinerja pelaksanaan pengamanan/safeguards 

secara berkala dan memberikan laporan rutin mengenai kemajuan/hasil semua 

pelaksanaan ESMF. Laporan-laporan tersebut akan dimasukkan dalam laporan kemajuan 

FIP-KPH yang diserahkan kepada Lembaga Eksekutif. PMU juga akan melakukan 

evaluasi pasca-pelaksanaan terhadap subproyek kira-kira setahun setelah penyelesaian 

subproyek guna memastikan apakah tujuan pelaksanaan pengamanan/safeguards sudah 

tercapai.  

91. Sebuah lembaga independen dapat dilibatkan untuk melaksanakan audit eksternal 

terhadap pelaksanaan ESMF secara tahunan berdasarkan kesepakatan antara 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Bank Dunia, jika dipandang 

perlu.  
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6 Instrumen dan Rencana Spesifik Terkait ESMF 

92. ESMF Terintegrasi memberikan serangkaian kebijakan dan pedoman untuk 

memandu KPH dan PMU dalam melakukan skrining/penapisan, mengkaji, dan 

memantau aspek sosial dan lingkungan semua subproyek yang didukung oleh 

Proyek, yang: (1) secara langsung dan signifikan berkaitan dengan proyek yang dijamin; 

(2) perlu mencapai tujuan proyek yang dijamin; dan (3) dilaksanakan, atau direncanakan 

untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek yang dijamin. 

6.1 Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan Termasuk Aspek Sosial 

93. Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan Termasuk Aspek Sosial 

(EMMP) atau Rencana Manajemen Lingkungan (RPL atau UKL/UPL sesuai 

Permen LH No. 16/2012) - berisi rencana mitigasi dan pemantauan standar yang 

mencakup dampak tipikal kegiatan konstruksi apa pun, termasuk pekerja atau 

masyarakat, kesehatan dan keselamatan, terjadinya dan manajemen limbah padat dan 

limbah berbahaya. RPL juga berisi perincian untuk pemantauan, pelaporan, dan tinjauan 

proses standar guna meminimalkan prosedur tambahan yang dibuat oleh PMU untuk 

subproyek. 

94. Hasil ESA akan menjadi masukan mengenai instrumen pengamanan/safeguards 

spesifik apa saja yang dapat diterapkan, dan memulai proses penyiapan EMMP. 

EMMP merupakan instrumen yang memperinci: (a) langkah yang layak dan hemat 

biaya, yang akan diambil selama pelaksanaan dan operasi subproyek guna 

menghilangkan atau mengimbangi dampak lingkungan yang buruk, atau menguranginya 

hingga ke tingkat yang dapat diterima; (b) tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan 

langkah-langkah tersebut. EMMP merupakan bagian integral dari ESA. EMMP untuk 

subproyek di bawah Komponen 3 akan mencakup dampak lingkungan dan sosial dari 

kegiatan subproyek (disimpulkan dari ESA), langkah mitigasi, rencana pengawasan 

lingkungan dan sosial, pengaturan dan tanggung jawab kelembagaan, kegiatan 

peningkatan kapasitas, serta jadwal dan perkiraan biaya pelaksanaan. 

95. Penyiapan Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) akan 

memanfaatkan sistem pemerintah yang sudah ada untuk skrining dan izin 

lingkungan. Pelibatan masyarakat/investor dalam perizinan lingkungan dilakukan 

melalui: (1) pengumuman mengenai pengajuan permohonan izin lingkungan; dan (2) 

pengumuman mengenai izin lingkungan yang telah diterbitkan. 

96. Lampiran 4 memberikan pedoman mengenai penyiapan EMMP dan termasuk 

berbagai formulir relevan yang akan digunakan, serta dokumen referensi dan 

pedoman guna mengidentifikasi daerah bernilai konservasi tinggi. 

6.2 Kerangka Partisipasi Masyarakat (termasuk Persyaratan untuk Rencana 

Masyarakat Adat) 

97. CPF harus dikembangkan berdasarkan kesadaran bahwa: kelompok yang rentan 

memerlukan perhatian khusus dan dukungan berbeda agar dapat berpartisipasi dalam 

proyek dan menerima manfaat secara adil dan berkelanjutan; serta intervensi proyek 

perlu responsif terhadap kepentingan, kapasitas, dan prioritas kelompok rentan yang 

akan diidentifikasi melalui konsultasi terlebih dahulu. 
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98. CPF harus memastikan bahwa kelompok yang rentan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada kelompok etnis akan diinformasikan mengenai peluang proyek dan 

dikonsultasikan mengenai kegiatannya sebelum pelaksanaan, dan menerima 

manfaat proyek yang layak secara budaya dan inklusif dari segi gender dan 

generasi. CPF 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.  

99. Karena itu, CPF ini menjawab persyaratan sesuai Kebijakan Operasional Bank 

Dunia 4.10 ‘Masyarakat Adat’. Ini karena mengingat konteks sejarah dan sosiopolitik 

di seputar etnis minoritas di Indonesia, dan terutama di sektor kehutanan, etnis minoritas 

dipandang sebagai kelompok yang rentan dan diperlakukan sesuai pandangan tersebut 

dalam CPF.  

100. Karena itu, untuk memenuhi OP 4.10, CPF juga harus memiliki tujuan spesifik 

berikut:   

• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau masyarakat adat menerima peluang yang 

berarti untuk berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan yang berdampak terhadap 

mereka; 

• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat khusus menerima 

peluang untuk memperoleh manfaat budaya sesuai kebutuhan mereka; 

• Untuk memastikan bahwa dampak proyek yang akan mempengaruhi mereka dapat 

dihindari. 

Tujuan-tujuan diatas sesuai dengan sasaran nasional memberdayakan masyarakat adat 

terpencil dengan mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk 

memutuskan nasibnya sendiri melalui berbagai program pembangunan yang tersedia bagi 

mereka, seperti program perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi, dan 

advokasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka. 

101. Lampiran 5 memberikan pedoman mengenai Kerangka Partisipasi Masyarakat, 

termasuk ketentuan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) 

6.3 Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

102. Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARPF) 

digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kegiatan pendirian KPH yang melibatkan pengadaan tanah dan 

permukiman kembali orang-orang yang terdampak proyek (PAPs). Dalam konteks 

proyek ini, tanah merujuk pada lahan di daerah hutan yang berada dalam batas KPH. 

Dalam keadaan tertentu, daerah hutan dikendalikan oleh masyarakat untuk digunakan 

sebagai kebun atau penggunaan agrikultur lainnya, bahkan sebagian untuk bangunan 

tempat tinggal (rumah atau tempat tinggal sementara). Karena kebutuhan tanah untuk 

tujuan proyek kemungkinan lahan yang dikelola masyarakat maka proses pengadaan 

tanah harus melindungi hak dan akses masyarakat ke area hutan tersebut. 

Pengamanan/safeguards lingkungan dan sosial Bank Dunia memasukkan kebijakan OP 

4.12 mengenai Pemindahan dengan tidak Sukarela (Involuntary Resettlement) yang 

menjadi referensi dalam merancang dan melaksanakan kerangka kerja proyek.  
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103.  LARPF merupakan instrumen untuk mengidentifikasi aktifitas subproyek yang 

membutuhkan tanah selama tahap pelaksanaan. Kerangka kerja ini dibutuhkan 

karena pada pelaksanaanya seringkali sulit untuk mengidentifikasi dan 

memasukan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk perencanaan pemukiman 

kembali berdasarkan kajian dampak lingkungan dan sosial.  Kerangka kerja ini 

memuat daftar prinsip dan prosedur yang akan dijalankan jika kegiatan pendirian KPH 

membutuhkan pengadaan tanah dan permukiman kembali. Dalam hal ini, kerangka ini 

mengharuskan disusunnya Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

(LARAP) sebelum pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan pengadaan tanah. Tujuan 

kerangka kerja ini untuk memastikan bahwa setiap potensi dampak dapat dikurangi 

dan/atau dicegah dan agar setiap orang yang terdampak mendapat peluang yang cukup 

besar, melalui kompensasi atau jenis bantuan lainnya, guna meningkatkan atau paling 

tidak mempertahankan standar hidupnya seperti semula (misalnya pekerjaannya, 

pendapatannya, serta hak atas barang dan jasa). 

104. Proyek berkomitmen untuk meminimalisir aktifitas proyek dan/atau  subproyek 

yang memerlukan pengadaan tanah atau permukiman kembali . Dalam hal terjadi 

perselisihan atau konflik penguasaan hutan, penyelesaian masalah ditempuh 

melalui jalur musyawarah. Proyek menghormati hak dan akses masyarakat setempat 

terhadap manajemen hutan dan proyek mengupayakan supaya hak dan akses tersebut 

diperkuat. Apabila timbul pembatasan akses masyarakat sebagai akibat Proyek ini, maka 

rencana aksi terkait pembatasan akses yang memuat persetujuan oleh orang-orang yang 

terdampak, kajian untuk mitigasi dampak, skema manajemen, dan pengaturan untuk 

pemantauan dan evaluasi akan disusun. 

105. Lampiran 6 memberikan pedoman mengenai Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah 

dan Permukiman Kembali  

6.4 Kerangka Kerja Pembatasan Akses / Kerangka Kerja Proses 

Latar Belakang 

106. Kerangka Kerja Pembatasan Akses atau sering disebut sebagai Kerangka Kerja Proses 

(Process Framework) merupakan panduan untuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan 

dan evaluasi mengenai dampak-dampak terhadap penghidupan masyarakat yang 

terdampak karena pembatasan akses ke sumber daya hutan karena aktifitas KPH. 

Kebijakan Bank Dunia mengenai Pemindahan dengan Tidak Sukarela (Involuntary 

Resettlement) mensyaratkan bahwa pembatasan akses ke taman nasional dan daerah-

daerah lindung lain (seperti KPH lindung dan konservasi), sumber-sumber penghidupan 

masyarakat yang terdampak dapat dipulihkan setidak-tidaknya seperti kondisi sebelum 

proyek. Bentuk-bentuk pembatasan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mengurangi dampak-dampak buruk ditentukan melalui proses partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat yang terdampak selama perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

Oleh karena itu, kerangka kerja ini mencakup kriteria, prosedur dan mekanisme 

pengawasan untuk memastikan bahwa pemulihan penghidupan pasca pembatasan akses.  

 

107. Dalam kasus-kasus tersebut diatas, kebijakan OP 4.12 memerlukan Rencana Aksi atau 

instrument-instrumen setara lainnya untuk dikembangkan bersama-sama dengan 

masyarakat yang terdampak. Rencana aksi tersebut menjelaskan langkah-langkah 

konkret apa saja yang akan diambil untuk memulihkan penghidupan atau memastikan 
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adanya alternatif penghidupan lain beserta pengaturan untuk pelaksanaannya.  Untuk 

proyek ini, rencana aksi dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat yang 

terdampak. Rencana aksi memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat 

rentan terutama kepada rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan, orang 

yang tidak memiliki tanah, manula, perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, dan 

kelompok masyarakat lain yang belum termasuk dalam skema kompensasi tanah 

nasional.  

108. Lampiran 7 (Kerangka Kerja Pembatasan Akses/ Kerangka Kerja Proses), 

memberikan rincian tentang kerangka kerja untuk pembatasan akses dan proses 

penyiapan rencana aksi sesuai dengan persyaratan kebijakan Bank Dunia OP 4.12.   

7 Mekanisme Penanganan Pengaduan 

7.1 Tanggung Jawab Kelembagaan 

109. PMU akan menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan (GRM) yang akan 

memungkinkan orang-orang, masyarakat, atau anggota Masyarakat Adat Rentan yang 

terdampak, dan Orang-Orang Terdampak Proyek (PAPS) untuk mengajukan keluhan 

dan menerima tanggapan yang memuaskan dengan tepat waktu. GRM akan memiliki 

sistem di tingkat daerah dan nasional. Jika ada pengaduan tertentu yang tidak dapat 

diselesaikan pada kedua tingkat tersebut, pengaduan akan dialihkan ke unit di KLHK 

yang menangani pengaduan. Unit tersebut akan menggunakan prinsip objektivitas, 

transparansi, dan keadilan dengan menetapkan Penasihat Independen (Independent 

Advisory) di PMU yang akan tersedia untuk membantu orang menyampaikan pengaduan 

dan bekerja sama dengan semua Unit dalam penanganan masalah;    

110.   PMU akan bertanggung jawab untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran, 

menyebarkan dan menyampaikan informasi mengenai GRM dan prosedur terkait di 

tingkat KPH dan jika diperlukan tingkat nasional. 

111. GRM akan mencatat dan mendokumentasi semua keluhan dan respons tindak 

lanjutnya. Sistem akan mencakup prosedur (siapa, kapan, bagaimana, di mana), proses 

penanganan (orang yang bertanggung jawab, tahap), dokumentasi semua pengaduan dan 

tindak lanjutnya, prosedur penyampaian pengaduan. Sistem ini tidak hanya akan 

mencatat dan mendokumentasi semua keluhan terkait persiapan dan pelaksanaan 

LARAP dan IPP, tetapi sistem ini juga akan menangani keluhan mengenai masalah 

(termasuk masalah perlindungan lingkungan dan sosial) yang berhubungan dengan 

proyek yang diawasi oleh KLHK dan Bank Dunia, serta didanai proyek ini. PMU akan 

merekrut profesional untuk mengelola GRM dan ahli-ahli ini akan bekerja sama erat 

dengan Unit/Divisi yang relevan di KLHK. 

112. Di tingkat daerah, KPH harus menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan (GRM) 

untuk keluhan yang berkaitan dengan Proyek yang didanai. KPH harus menugaskan 

setidaknya satu orang staf yang bertanggung jawab mengelola sistem penanganan 

pengaduan.. KPH dapat menggunakan sistem pengaduan yang sudah ada jika tersedia 

dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan persyaratan GRM 

seperti ditentukan oleh EA. Jika tidak, pelaksana subproyek harus meningkatkan sistem 

dan kapasitas GRM-nya agar dapat melaksanakan GRM seperti yang diharuskan. 

113. Keluhan terkait dengan kegiatan Proyek akan ditangani dengan merujuk pada 

prosedur operasi standar (PMO) yang akan disiapkan. Prinsip-prinsip mekanisme 

ini adalah sebagai berikut: 



29 
 

Orang-orang yang memiliki pengaduan dapat mengajukan keluhan tanpa biaya, melalui 

berbagai bentuk media, yang dialamatkan ke unit penanganan yang terkait atau ke alamat 

kontak atau situs web yang ditujukan khusus untuk menangani proyek;  

1) Perlindungan hak dan kepentingan orang yang berpartisipasi dalam proyek;  

2) Orang-orang yang mengajukan pengaduan akan diberi perlakuan tanpa ancaman, 

setara, dan adil selama proses tindak lanjut dan penyelesaian perselisihan, tanpa 

memandang asal-usul, agama, status kewarganegaraan, serta latar belakang sosial dan 

ekonomi;  

3) Penyelesaian masalah yang dialami penduduk sebagai akibat pelaksanaan proyek 

dijalankan secara serius dan dengan cara yang tepat dan tepat waktu, serta idealnya 

pada tingkat setempat; jika pengaduan masih belum terselesaikan pada tingkat 

setempat maka kasusnya akan dibawa ke unit di tingkat PMU nasional; 

4) Sumber mata pencaharian penduduk akan diberikan pada waktu dan dengan cara yang 

sesuai kebijakan perlindungan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 

seperti yang telah disebutkan di atas;  

5) Penduduk menyadari hak mereka dan dapat mengakses prosedur pengaduan tanpa 

biaya; 

6) Mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan aturan perundang-undangan 

Pemerintah Indonesia. 

7) Tindak lanjut atas keluhan dan penyelesaian perselisihan apa pun akan dilakukan 

berdasarkan kesepakatan yang dicapai di antara semua pihak yang terlibat, melalui 

proses konsultasi yang diinformasikan dengan baik dan difasilitasi oleh tim yang 

kompeten, dapat dipercaya, dan kredibel. 

 

114. Infomasi mengenai mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan, serta 

responsnya, harus dapat diakses oleh semua orang dari berbagai tingkat sosial. Misalnya 

saja, informasi tersebut ditampilkan pada papan pengumuman di balai desa atau dicetak 

pada brosur dan buklet.  

7.2 Mekanisme 

115. Terdapat dua tingkat dalam Mekanisme Penanganan Pengaduan.  

Tingkat Lokasi 

116. Pengaduan yang diajukan pada tingkat lapangan/tapak, yang mencakup desa, 

kecamatan, dan unit KPH tunggal, di bawah pimpinan otoritas KPH, akan ditangani oleh 

Komite Penanganan Pengaduan pada tingkat lokasi/setempat - Komite Penanganan 

Pengaduan Setempat (LGRC) - di bawah tanggung jawab pimpinan KPH. 

117. Anggota LGRC termasuk pemuka masyarakat (tradisional dan religius) dan/atau 

anggota masyarakat yang dipilih, dihormati, dan dapat diterima semua pihak. Pemuka 

masyarakat yang dipilih harus memiliki kapasitas menangani perselisihan atau konflik di 

dalam dan di antara desa. 

118. Mekanisme penanganan harus dimulai oleh LGRC paling lambat 14 hari setelah 

pengaduan diajukan. LGRC menganalisis masalah berdasarkan data dan informasi yang 

dikumpulkan, kemudian mengambil keputusan paling lambat 30 hari setelah pengaduan 

diajukan. Jika perlu, LGRC juga dapat memulai investigasi untuk melengkapi dan 
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menambah informasi dan basis data (database). LGRC juga dapat berkonsultasi dengan 

Forum Konsultatif Regional dalam menangani kasus tersebut. Forum ini dapat berperan 

dalam menerima keluhan dari kelompok masyarakat atau individu yang terdampak oleh 

proyek, dan meneruskannya ke LGRC. 

119. GRC mendokumentasikan peristiwa terkait pengaduan yang terjadi di tingkat 

lapangan/tapak. Dokumentasi ini mencakup nama pengadu, alamat pengadu, pengaduan 

yang diajukan, mekanisme penanganan, dan keputusan yang diambil. 

Tingkat Nasional 

120. Pengaduan yang diajukan di atas tingkat wewenang pimpinan KPH atau di atas tingkat 

daerah, ditangani di tingkat nasional oleh Komite Penanganan Pengaduan Tingkat 

Nasional (NGRC) di bawah KLHK. Pengaduan umumnya termasuk keputusan terkait 

pengukuhan daerah hutan negara, perubahan dalam status kepemilikan lahan hutan, 

konversi lahan hutan.  

121. Anggota NGRC termasuk Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala bagian yang terkait dengan pengaduan, Dirjen 

Planologi Hutan, dan pejabat lainnya dari KLHK atau lembaga yang terkait. Perwakilan 

pemangku kepentingan setempat (misalnya masyarakat, masyarakat adat, dan sektor 

swasta) juga akan masuk dalam NGRC sebagai anggota tambahan nonpermanen, 

tergantung pada jenis keluhan.  

122. Mekanisme penanganan pengaduan harus dimulai oleh NGRC paling lambat 30 hari 

setelah pengaduan diajukan. NGRC menganalisis masalah berdasarkan data dan 

informasi yang dikumpulkan, kemudian mengambil keputusan paling lambat 90 hari 

setelah pengaduan diajukan. Jika perlu, NGRC juga dapat memulai investigasi untuk 

melengkapi dan menambah informasi dan  basis data (database) sebagai landasan untuk 

menyelesaikan masalah. 

122. NGRC mendokumentasikan peristiwa terkait pengaduan yang terjadi di tingkat 

lapangan/tapak. Dokumentasi peristiwa ini termasuk nama pengadu, alamat pengadu, 

pengaduan yang diajukan, mekanisme penanganan, dan keputusan yang diambil. Skema 

mekanisme penanganan pengaduan dalam Proyek FIP-KPH dijelaskan dalam Gambar  

berikut. 

 

Gambar 3: Mekanisme Penanganan Pengaduan 
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Lampiran 1: Kebijakan Perlindungan Kelompok Bank Dunia8 yang 

Terpicu Proyek Ini 

                                                 

8
 Kebijakan lengkapnya dapat dilihat pada situs Bank Dunia berikut: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:5844

41~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html 

 

Kebijakan 

Operasional 

(OP) 

Deskripsi 

Kajian 

Lingkungan 

(Environmental 

Assessment)-  

 

OP 4.01 

Bank Dunia mengharuskan kajian lingkungan (EA) untuk proyek-proyek 

yang diusulkan untuk didanai Bank Dunia, guna membantu memastikan 

bahwa proyek tersebut aman dan berkelanjutan dari segi lingkungan, dan 

bahwa orang-orang yang berpotensi terdampak sudah dikonsultasikan 

dengan benar. Kebijakan ini menjelaskan tujuan, serta prosedur dan 

instrumen yang direkomendasikan untuk pelaksanaannya. Kebijakan ini 

dipandang sebagai kebijakan payung bagi 'kebijakan 

pengamanan/safeguards' lingkungan Bank Dunia, yang di antaranya 

mencakup: Habitat Alami (OP 4.04), Hutan (OP 4.36), Manajemen Hama 

(OP 4.09), Sumber Daya Budaya Fisik (OP 4.11), yang ditampilkan di 

bawah. 

Bergantung pada proyek, serangkaian instrumen dapat digunakan untuk 

memenuhi persyaratan EA Bank Dunia meliputi: kajian dampak lingkungan 

(EIA), EA regional atau sektoral, kajian lingkungan dan sosial strategis 

(SESA), audit lingkungan, kajian bahaya atau risiko, rencana manajemen 

lingkungan (EMP), dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan social 

(ESMF). EA menerapkan satu atau beberapa instrumen tersebut, atau unsur-

unsurnya, sesuai keperluan. 

Catatan: ESMF ini sendiri merupakan instrumen utama untuk memenuhi 

kebijakan ini. Bergantung pada komponen dan investasi proyek, instrumen 

tambahan akan diperlukan untuk kajian dan manajemen dampak sosial dan 

lingkungan akan terjadi. Instrumen tersebut dan prosedur terkait untuk 

penggunaannya dijelaskan pada bagian 6 dan berbagai lampiran 

Habitat Alami 

(Natural 

Habitats)- 

 

OP 4.04 

Bank Dunia mendorong dan mendukung konservasi habitat alami dan 

perbaikan penggunaan lahan dengan membiayai proyek yang dirancang 

untuk mengintegrasikan konservasi habitat alami dan perawatan fungsi 

ekologi ke pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Bank Dunia juga 

mendorong rehabilitasi habitat alami yang terdegradasi. Bank Dunia tidak 

mendukung proyek yang, menurut pendapat Bank Dunia, melibatkan 

konversi atau degradasi signifikan habitat alami penting. Manakala 

memungkinkan, proyek yang dibiayai Bank Dunia ditempatkan di lahan 

yang sudah terkonversi (kecuali lahan manapun yang dalam pendapat Bank 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
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9
 http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/. 

Dunia telah dikonversi sebagai antisipasi adanya proyek).  

Bank Dunia tidak mendukung proyek yang melibatkan konversi signifikan 

habitat alami, kecuali jika memang tidak ada alternatif yang memungkinkan 

untuk proyek dan lokasinya, serta analisis lengkap telah memperlihatkan 

bahwa manfaat keseluruhan dari proyek jauh lebih besar daripada biaya 

lingkungannya.  

Jika kajian lingkungan menunjukkan bahwa proyek akan mengkonversi 

atau mendegradasi habitat alami secara signifikan, proyek harus 

memasukkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diterima Bank Dunia. 

Langkah-langkah mitigasi semacam itu termasuk, sesuai keperluan, 

meminimalkan kehilangan habitat (misalnya dengan mempertahankan 

habitat secara strategis dan pemulihan pasca-pembangunan) serta membuat 

dan merawat kawasan lindung lain yang serupa secara ekologis. Bank 

Dunia akan menerima bentuk langkah mitigasi lainnya hanya jika langkah 

tersebut dapat dijustifikasi secara teknis. 

Catatan: Instrumen yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebijakan ini 

juga dijelaskan pada bagian: Lampiran 5 - Kerangka Partisipasi Masyarakat 

(CPF); Lampiran 4 - Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan, 

termasuk Aspek Sosial; dan Kerangka Kebijakan Daerah Bernilai 

Konservasi Tinggi (HCVA).  

Manajemen 

Hama 

Terintegrasi 

(Integrated Pest 

Management)- 

 

OP 4.09 

Proyek yang dibiayai Bank Dunia harus menghindari penggunaan pestisida 

berbahaya. Solusi yang lebih disukai adalah menggunakan teknik 

Manajemen Hama Terintegrasi (IPM) dan mendorong penggunaannya pada 

seluruh sektor yang menjadi perhatian. Jika terpaksa menggunakan 

pestisida, proyek yang didanai Bank Dunia harus memasukkan Rencana 

Manajemen Hama (PMP), baik sebagai dokumen tersendiri atau sebagai 

bagian dari Kajian Lingkungan. Terkait klasifikasi pestisida dan formulasi 

spesifiknya, Bank Dunia mengacu pada Rekomendasi Klasifikasi Pestisida 

oleh WHO, yaitu Bahaya dan Pedoman Klasifikasi
9
. Kriteria berikut 

berlaku dalam pemilihan dan penggunaan pestisida pada proyek-proyek 

yang dibiayai Bank Dunia: 

- Tidak ada pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia yang berarti. 

- Harus memperlihatkan efektivitasnya terhadap spesies 

target.Pengaruhnya terhadap spesies nontarget dan lingkungan alam 

harus minimal.  Metode, waktu, dan frekuensi aplikasi pestisida 

ditujukan untuk meminimalkan kerusakan terhadap musuh alamiah 

hama.  Pestisida yang digunakan dalam program kesehatan 

masyarakat harus didemonstrasikan aman bagi penduduk dan hewan 

peliharaan di daerah yang  menggunakan pestisida, dan juga bagi 

personel yang mengaplikasikannya.Penggunaan pestisida harus 

memperhitungkan perlunya mencegah timbulnya resistensi pada 

hama 

- Bank Dunia mengharuskan pestisida apa pun yang dibiayai 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
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penggunaannya agar diproduksi, dikemas, diberi label, ditangani, 

disimpan, dibuang, dan diaplikasikan sesuai standar yang dapat 

diterima.  Bank Dunia tidak membiayai jenis-jenis produk yang 

masuk dalam Kelas IA dan IB WHO, atau dalam Kelas II, jika (a) 

negaranya kurang membatasi distribusi dan penggunaan produk 

tersebut; atau (b) produk kemungkinan digunakan oleh, atau dapat 

diakses oleh, pekerja yang awam, petani, atau pihak lainnya tanpa 

pelatihan, peralatan, dan fasilitas untuk menangani, menyimpan, dan 

mengaplikasikan produk tersebut dengan benar. 

Catatan: Instrumen yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebijakan ini 

dijelaskan dalam Lampiran 4 Rencana Manajemen dan Pemantauan 

Lingkungan, termasuk Aspek Sosial (EMMP), yang mencakup dokumen 

referensi mengenai Rencana Manajemen Hama Terintegrasi. 

Masyarakat Adat 

(Indigenous 

People)- 

 

OP 4.10 

Kebijakan mengenai masyarakat adat menggarisbawahi pentingnya Proyek 

dan staf Bank Dunia mengidentifikasi masyarakat adat, berkonsultasi 

dengan mereka, memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi, dan 

memperoleh manfaat dari proyek yang dibiayai Bank Dunia dengan cara 

yang sesuai dari segi budaya - dan bahwa dampak buruk terhadap mereka 

dapat dihindari, atau jika tidak mungkin, diminimalkan atau diringankan. 

Untuk tujuan kebijakan ini, istilah “Masyarakat Adat” digunakan secara 

umum guna merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang khas dan 

rentan, yang memiliki ciri berikut dengan derajat beragam: 

 identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok budaya tersendiri dan 

pengakuan atas identitas ini oleh pihak lain; 

 keterikatan kolektif terhadap habitat atau wilayah leluhur yang 

khusus secara geografis di daerah proyek dan terhadap sumber daya 

alam di habitat dan wilayah tersebut;  

 budaya, ekonomi, kelembagaan sosial atau politik yang bersifat 

adat, yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan 

 bahasa pribumi, yang sering kali berbeda dari bahasa resmi di 

negara atau kawasan tersebut. 

Proyek yang diusulkan untuk dibiayai Bank Dunia, yang berdampak 

terhadap Masyarakat Adat memerlukan: 

 skrining/penapisan oleh Bank Dunia untuk mengidentifikasi apakah 

Masyarakat Adat berada di, atau memiliki keterikatan kolektif 

dengan, area proyek; 

 kajian sosial oleh peminjam; 

 proses konsultasi yang diinformasikan dilakukan sebelum kegiatan  

tanpa paksaan bersama Masyarakat Adat yang terdampak dalam 

setiap tahap proyek, dan terutama selama persiapan proyek, guna 

mengidentifikasi sepenuhnya pandangan mereka dan memastikan 

dukungan masyarakat secara luas bagi proyek; 

 Persiapan Rencana Masyarakat Adat (atau Kerangka Perencanaan 

Masyarakat Adat); dan sosialisasi draf Rencana Masyarakat Adat 
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atau draf Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat. 

Cakupan serta rincian dari Rencana Masyarakat Adat akan disesuaikan 

dengan tingkat kesulitan aktifitas proyek dan sub-proyek yang diusulkan 

dan proporsional dengan sifat dan skala dampak potensial, terlepas apakah 

dampak bersifat positif atau negative.  

Catatan: Intrumen yang dapat diterapkan (Rencana Masyarakat Adat (IPP)) 

untuk memenuhi kebijakan ini dijelaskan dalam Lampiran 5: Kerangka 

Partisipasi Masyarakat (CPF). 

Sumber Daya 

Budaya Fisik 

(Physical 

Cultural 

Resources)- 

 

OP 4.11 

Sumber daya budaya fisik termasuk objek yang dapat dipindahkan dan 

tidak dapat dipindahkan, situs, bangunan, kelompok bangunan, fasilitas dan 

lansekap alami yang memiliki nilai penting arkeologi, paleontologi, sejarah, 

arsitektur, religius, estetis, atau sifat budaya lainnya. Tujuan kebijakan ini 

adalah untuk mencegah, atau meringankan, dampak buruk terhadap sumber 

daya budaya dari proyek pembangunan yang dibiayai Bank Dunia. 

Catatan: Intrumen yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebijakan ini 

dijelaskan dalam Lampiran 4 yang mencakupdokumen referensi mengenai 

Prosedur Perlindungan bagi Objek Bersejarah dan Sumber Daya Fisik Lain  

Pemindahan 

Tidak dengan 

Sukarela 

(Involuntary 

Resettlement)- 

 

OP 4.12 

Kebijakan Operasional mengenai Pemindahan dengan tidak Sukarela 

berlaku dalam keadaan dimana aktifitas proyek/sub-proyek membutuhkan 

lahan atau melibatkan pembatasan akses ke taman nasional atau daerah 

lindung. Kebijakan ini bertujuan menghindari sebisa mungkin aktifitas 

proyek/sub-proyek yang memerlukan pemindahan tidak dengan sukarela 

atau mengurangi dan meringankan dampak sosial dan ekonomi yang buruk. 

Kebijakan ini mendorong partisipasi orang-orang yang terpaksa 

dipindahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan permukiman kembali, 

dengan tujuan utama yaitu membantu orang-orang yang terpaksa pindah 

dalam upaya mereka meningkatkan atau setidaknya memulihkan 

pendapatan dan standar hidupnya setelah dipindahkan. Kebijakan ini 

menganjurkan kompensasi dan langkah permukiman kembali lainnya guna 

mencapai tujuannya dan mengharuskan agar peminjam menyiapkan 

instrumen perencanaan permukiman kembali yang memadai sebelum Bank 

Dunia melaksanakan penilaian terhadap proyek yang diusulkan. 

Catatan: Instrumen yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebijakan ini 

dijelaskan dalam Lampiran 6: Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali (LARPF), yang menghasilkan Rencana Aksi 

Permukiman Kembali (RAPs). 

Hutan 

 

OP 4.36 

Kebijakan hutan Bank Dunia saat ini bertujuan mengurangi deforestasi, 

meningkatkan kontribusi jasa lingkungan dari daerah hutan, mendorong 

penghijauan kembali, mengurangi kemiskinan, dan mendorong 

pembangunan ekonomi. Kebijakan ini berlaku terhadap jenis proyek 

investasi yang dibiayai Bank Dunia sebagai berikut: 

 proyek yang sudah atau mungkin berdampak terhadap kesehatan 

dan mutu hutan; 
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 proyek yang berdampak terhadap hak dan kesejahteraan penduduk, 

serta tingkat ketergantungan atau interaksinya dengan hutan; dan 

 proyek yang bertujuan mewujudkan perubahan dalam manajemen, 

perlindungan, atau pemanfaatan hutan alami atau perkebunan, baik 

yang dimiliki pemerintah, swasta, atau komunitas.  

Bank Dunia tidak membiayai proyek yang, dalam pendapat Bank Dunia, 

akan melibatkan konversi atau degradasi signifikan daerah hutan inti atau 

habitat alami penting yang terkait. Jika sebuah proyek melibatkan konversi 

atau degradasi signifikan pada daerah hutan atau habitat alami yang 

menurut pendapat Bank Dunia sebagai bukan bagian daridaerah hutan inti, 

dan Bank Dunia memandang bahwa tidak ada alternatif yang layak bagi 

proyek dan lokasinya, Bank Dunia mungkin membiayai proyek tersebut 

dengan syarat bahwa proyek telah memasukkan langkah-langkah mitigasi 

yang sesuai. Dalam kasus ini, analisa lengkap harus menujukan bahwa 

manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar daripada biaya lingkungannya. 

Bank Dunia tidak membiayai perkebunan yang melibatkan konversi atau 

degradasi habitat alami penting, termasuk habitat alami penting yang berada 

di dekatnya atau di daerah hilirnya. Jika Bank Dunia membiayai 

perkebunan, Bank Dunia lebih memilih pemilihan lokasi proyek tersebut di 

lokasi non-hutan atau lahan yang sebelumnya telah dikonversi (kecuali 

lahan manapun yang telah dikonversi sebagai antisipasi adanya proyek). 

Mengingat adanya kemungkinan proyek perkebunan memasukkan spesies 

invasif dan mengancam keanekaragaman hayati, proyek seperti itu harus 

dirancang agar mencegah dan mengurangi potensi ancaman terhadap 

habitat alami. Bank Dunia tidak membiayai proyek yang bertentangan 

dengan kesepakatan lingkungan internasional yang berlaku. 

Bank Dunia mungkin membiayai operasi pemanenan komersial hanya jika 

Bank Dunia telah menentukan, berdasarkan kajian lingkungan yang berlaku 

atau informasi relevan lainnya, bahwa daerah yang terdampak oleh kegiatan 

pemanenan bukan merupakan hutan inti atau terdapat habitat alami penting 

terkait. 

Bank Dunia mungkin membiayai operasi pemanenan yang dilakukan oleh 

pemilik tanah skala kecil, oleh masyarakat setempat menurut manajemen 

hutan kemasyarakatan, atau oleh entitas seperti itu menurut pengaturan 

manajemen hutan bersama, jika operasi tersebut: 
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1. Namun, Bank Dunia mungkin membiayai kegiatan pemanenan berbasis masyarakat 

yang berlangsung di dalam Kawasan Lindung Kategori VI, Kawasan Lindung Sumber 

Daya Terkelola, yang dibentuk dan dikelola terutama bagi penggunaan ekosistem 

alami secara berkelanjutan. Di daerah-daerah tersebut, dukungan keuangan Bank 

Dunia dibatasi pada keadaan ketika kegiatan seperti itu diizinkan oleh legislasi yang 

mengatur pembentukan daerah tersebut dan jika kegiatannya merupakan bagian 

penting dari rencana manajemen daerah tersebut. Dukungan keuangan yang demikian 

harus memenuhi pasal 12 dari OP ini. 

 

 telah mencapai standar manajemen hutan yang dikembangkan 

dengan partisipasi berarti dari masyarakat setempat yang terdampak, 

konsisten dengan prinsip dan kriteria manajemen hutan yang 
bertanggung jawab10; atau 

 mengikuti rencana aksi bertahap yang terjadwal guna mencapai 

standar seperti diatas. Rencana aksi harus dikembangkan dengan 

partisipasi berarti dari masyarakat setempat yang terdampak, dan 

dapat diterima oleh Bank Dunia. 

Peminjam memantau semua operasi seperti diatas dengan partisipasi berarti 

dari masyarakat setempat yang terdampak. 

Catatan:  Instrumen yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebijakan ini 

juga dijelaskan pada Lampiran 5: Kerangka Partisipasi Masyarakat (CPF); 

Lampiran 4: Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan termasuk 

Aspek Sosial; dan Daerah Bernilai Konservasi Tinggi.  Kebijakan 

kehutanan harus dibaca bersamaan dengan OP/BP Habitat Alami 4.04. 
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Lampiran 2: Analisis Kesenjangan untuk Perlindungan Lingkungan dan Sosial 

Bagian ini menampilkan analisis mengenai perbedaan antara persyaratan legislasi nasional dan daerah dengan Kebijakan Operasional Perlindungan Bank 

Dunia. Kesenjangan yang teridentifikasi menjustifikasi penerapan instrumen yang disebutkan dalam ESMF.  

Cakupan/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan yang Teridentifikasi  

Rujukan ke 

kerangka hukum 

dan administratif, 

seperti pakta, 

kesepakatan 

lingkungan, 

kebijakan standar 

internasional, dll. 

OP 4.01 pasal 3 

OP 4.01 (Lampiran B) 

EA memperhatikan kewajiban negara, 

terkait kegiatan proyek di bawah pakta 

atau kesepakatan internasional yang 

relevan. 

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 

bagian G.5 dan B.4.a menetapkan bahwa data dan 

informasi lain yang diperlukan dalam pelaporan 

UKL-UPL harus dimasukkan, termasuk rujukan ke 

persyaratan lainnya. 

Kurangnya rujukan ke kerangka 

hukum dan administratif, seperti 

pakta, kesepakatan lingkungan, 

kebijakan standar internasional, 

dll.  Peraturan saat ini hanya 

merujuk pada “data dan informasi 

lain”. 

Pengaruh Daerah 

Proyek. 

OP 4.01 pasal 2 

OP 4.01 (Lampiran B) 

EA mengevaluasi potensi risiko dan 

dampak lingkungan sebuah proyek di 

dalam daerah pengaruhnya, 

mengidentifikasi cara-cara 

meningkatkan pemilihan dan lokasi 

proyek, dll. 

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/2010 

bagian B.4.c meminta pendukung proyek untuk 

memberikan informasi terperinci mengenai aspek 

ini dengan “peta, skala operasi dan komponen 

kegiatan” yang dapat digunakan untuk menentukan 

daerah pengaruh proyek, ketersediaan fasilitas 

pendukung dan fasilitas terkait selama persiapan 

UKL UPL sebagai praktik yang baik. Namun, 

peraturan tersebut tidak menyebutkan daerah 

pengaruh proyek di luar tapak proyek. 

 

Kurangnya analisis mengenai 

daerah pengaruh proyek, fasilitas 

pendukung, dampak ikutan, dan 

analisis pemilihan lokasi kegiatan 

yang memerlukan UKL UPL. 

 

Skrining Dampak 

Lingkungan 

OP 4.01 pasal 8 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Pemilahan lingkungan terhadap setiap 

usulan proyek untuk menentukan 

cakupan dan jenis EA yang sesuai. 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian 4.C 

mengatur kewajiban untuk mengevaluasi semua 

kemungkinan dampak proyek dan menyiapkan 

langkah mitigasi untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut. 

 

 

Penapisan/skrining lingkungan 

berdasarkan ambang teknis hanya 

akan menghasilkan cakupan dan 

jenis EA yang tidak tepat.   
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Cakupan/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan yang Teridentifikasi  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - 

Lampiran 2 tentang Pedoman Penyusunan Studi 

Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum. 

 

Namun, penapisan/skrining lebih lanjut berdasarkan 

evaluasi dampak lingkungan signifikan tidak 

disebutkan dengan jelas. 

 

Data Pemantauan 

Lingkungan 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Data pemantauan lingkungan untuk 

mengevaluasi keberhasilan mitigasi 

dan mendorong tindakan korektif. 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian C.3 

mengatur dengan jelas persyaratan untuk 

pemantauan data UKL UPL. 

Kurangnya tindak lanjut, analisis, 

penggunaan data pemantauan 

lingkungan untuk evaluasi dan 

peningkatan berkelanjutan. 

 

Program pemantauan lingkungan 

tidak cukup atau tidak sesuai 

dengan skala dampak proyek. 

 

Peningkatan 

Kapasitas dan 

Pelatihan. 

OP 4.01 pasal 13 

(Jika peminjam tidak memiliki 

kapasitas teknis yang memadai untuk 

melaksanakan fungsi manajemen 

perlindungan lingkungan, proyek akan 

mencakup komponen yang 

memperkuat kapasitas tersebut). 

 

OP 4.01 (LAMPIRAN C). 

Paragraf 4 

(program Bantuan Teknis untuk 

Tidak tercakup. Tidak memadainya peningkatan 

kapasitas dan pelatihan untuk 

pelaksanaan EMP 
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pelaksanaan EMP) 

 

Pengaturan 

Kelembagaan. 

 

Tanggung jawab 

lembaga atas 

manajemen 

lingkungan dan 

pelaksanaan EMP 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Pasal 4 dan 5. 

(EMP harus memberikan deskripsi 

spesifik mengenai pengaturan 

kelembagaan dan jadwal pelaksanaan 

untuk langkah mitigasi dan 

pemantauan) 

 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian C.4 

mengatur dengan jelas pengaturan kelembagaan 

bagi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan UKL 

UPL, serta mengenai frekuensi dan perincian lokasi 

untuk upaya pemantauan dan pelaksanaan (bagian 

C.3). 

 

 

 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi. 

Perkiraan biaya 

EMP untuk 

memastikan 

“pengaturan 

pembiayaan bagi 

EMP sudah 

memadai”. 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Paragraf 5. 

(EMP memberikan perkiraan modal 

dan biaya berulang, serta sumber dana 

untuk pelaksanaan EMP). 

Pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum No. 

008/BM/2009 halaman 50 dengan jelas memperinci 

bahwa alokasi anggaran untuk studi UKL UPL 

harus memasukkan biaya personel, peralatan, 

material, survei lapangan, analisis laboratorium, 

persiapan laporan, dll. 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi. 

Konsultasi 

Masyarakat. 

OP 4.01 pasal 14 

Berkonsultasi dengan kelompok yang 

terdampak proyek dan CSO selama 

persiapan dan pelaksanaan. 

 

OP 4.01 (Lampiran B) 

(untuk AMDAL, tapi analisis 

kesenjangan untuk UKL UPL juga 

berguna sebagai praktik yang baik) 

 

Persyaratan konsultasi tidak diperinci 

dengan jelas dalam persiapan UKL 

UPL, terutama selama pelaksanaan 

proyek 

Peraturan Menteri LH No. 17/2012 tentang 

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin 

Lingkungan, termasuk dokumen UKL UPL. 

 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian C.4 

mengatur dengan jelas kewajiban pelaporan rutin 

untuk pelaksanaan UKL UPL (setiap 6 bulan) 

 

Pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum No. 

009/BM/2009 bagian 4.1.3 tentang Konsultasi 

Masyarakat.  

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

 

 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi. 
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 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

dalam pasal 4 ayat 6, pasal 10, dan Lampiran 1 

bagian 6.5 mengatur persyaratan konsultasi 

masyarakat sebanyak 3 kali dalam 12 bulan untuk 

pengembangan rencana induk yang melibatkan 

LSM, akademisi, dan masyarakat setempat.  Juga 

dalam Lampiran 2 selama persiapan Studi 

Kelayakan. 

Keterbukaan 

Publik. 

OP 4.01 pasal 15 

(Keterbukaan tanpa menunda-nunda 

dan dokumen yang dapat dipahami 

dalam bahasa setempat). 

Tidak tercakup dalam Peraturan Kementerian 

Lingkungan Hidup, tetapi disebutkan dalam 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Keterbukaan Publik tidak 

tercakup dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup. 

Dampak 

Langsung. 

Mencakup ketentuan manfaat untuk 

mengatasi dampak langsung sosial dan 

ekonomi yang diakibatkan oleh 

pembatasan tidak dengan sukarela ke 

kawasan yang ditetapkan secara 

hukum dan kawasan lindung, sehingga 

menimbulkan dampak buruk terhadap 

mata pencaharian. 

Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, Peraturan Presiden No. 71/2012, Pedoman 

MAPPI dan Undang-Undang No. 5/1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan 

Pemerintah Indonesia tersebut berkaitan dengan 

kompensasi atas hilangnya tanah dan aset, serta 

kerugian lainnya yang dapat diperhitungkan akibat 

diambilnya lahan untuk sebuah proyek. Setelah 

diberikan kompensasi yang adil, pertimbangan lebih 

lanjut dan mitigasi dampak tidak dijelaskan lagi. 

Mitigasi dampak tidak dijelaskan 

dalam peraturan pemerintah.  

Dampak tidak 

langsung. 

Menyatakan bahwa dampak sosial dan 

ekonomi tidak langsung yang 

diakibatkan proyek harus diatasi sesuai 

Tidak tercakup, tetapi dampak tidak langsung diatur 

dalam Undang-Undang No. 32/2009 dan Peraturan 

Pemerintah No. 27/2012 tentang Pengelolaan 

Dampak tidak langsung tidak 

tercakup dalam Undang-Undang 

Pengadaan Tanah. 
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OP 4.01. Lingkungan (AMDAL/EIA). 

Kegiatan terkait. Mencakup dampak yang diakibatkan 

kegiatan lain jika kegiatan tersebut (i) 

terkait secara langsung maupun tidak 

langsung dengan proyek yang 

diusulkan; (ii) diperlukan untuk 

mencapai tujuan; dan (iii) dilaksanakan 

atau direncanakan untuk dilaksanakan 

bersamaan dengan proyek 

Tidak tercakup dalam peraturan Pemerintah 

Indonesia apa pun: Undang-Undang No. 2/2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 

71/2012, Pedoman MAPPI, dan Undang-Undang 

No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Kegiatan terkait tidak tercakup.  

Masyarakat sekitar 

kawasan 

Dampak terhadap masyarakat sekitar 

kawasan perlu diperhatikan, dan 

masyarakat sekitar kawasan perlu 

diajak berkonsultasi. 

Tidak tercakup dalam peraturan Pemerintah 

Indonesia, karena opsi permukiman kembali tidak 

dijelaskan secara terperinci. 

Masyarakat sekitar kawasan tidak 

tercakup dalam peraturan 

Pemerintah Indonesia. 

Permukiman 

Kembali sebagai 

Program 

Pembangunan 

Berkelanjutan. 

Kegiatan permukiman kembali harus 

dibuat sebagai program pembangunan 

berkelanjutan, yang menyediakan 

sumber daya memadai bagi orang yang 

terpaksa pindah agar turut menikmati 

manfaat proyek. 

Permukiman kembali merupakan salah satu opsi 

kompensasi, tetapi tidak dijelaskan secara 

terperinci; lebih fokus pada kompensasi tunai. 

Permukiman kembali tidak 

dijelaskan secara terperinci dalam 

peraturan Pemerintah Indonesia. 

Kelompok yang 

Rentan. 

Kegiatan permukiman kembali harus 

dibuat sebagai program pembangunan 

berkelanjutan, yang menyediakan 

sumber daya memadai bagi orang yang 

terpaksa pindah agar turut menikmati 

manfaat proyek. 

PAP tidak dibedakan menurut kerentanan atau 

menurut gender. 

Tidak ada pemisahan spesifik 

menurut kerentanan atau menurut 

gender. 

Instrumen 

Rencana 

Permukiman 

Kembali. 

Berbagai instrumen perencanaan harus 

disiapkan untuk mencapai tujuan 

kebijakan (rencana permukiman 

kembali, kerangka kebijakan 

permukiman kembali, atau kerangka 

proses/pembatasan akses) dan harus 

Rencana pengadaan tanah berdasarkan studi 

kelayakan, kesesuaian proyek dengan rencana tata 

ruang. 

Instrumen perencanaan yang tidak 

lengkap. 



44 
 

Cakupan/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan yang Teridentifikasi  

mencakup semua aspek permukiman 

kembali yang diusulkan. 

Kelayakan Bagi mereka yang tidak memiliki hak 

hukum formal atas tanah atau tidak 

memiliki klaim atas tanah yang dapat 

diakui menurut hukum negara tersebut, 

diberikan bantuan permukiman 

kembali sebagai ganti kompensasi atas 

tanah untuk membantu meningkatkan 

atau setidaknya memulihkan mata 

pencaharian mereka. Ini akan 

mencakup penghuni liar dan 

perambah. 

Tidak mencakup penghuni liar (kecuali dengan 

itikad baik pada lahan pemerintah), perambah, dan 

penyewa di lahan milik swasta. 

 

Orang-orang tanpa tanah dan buruh diperkirakan 

tidak akan mendapat kompensasi dan upaya 

rehabilitasi; kompensasi bagi mereka akan menjadi 

tanggung jawab pemilik tanah. 

Tidak ada hak hukum formal 

Kelayakan  Masyarakat adat tercakup jika mereka sudah diakui 

secara hukum. Dalam peraturan BPN dan 

Kehutanan, lembaga masyarakat adat seharusnya 

diakui oleh pemerintah daerah, sedangkan lembaga 

pendukung masyarakat adat lebih memilih jika 

pengakuan tersebut berasal dari Komite Masyarakat 

Adat yang independen. 

Masyarakat Adat hanya tercakup 

jika sudah diakui secara hukum. 

Permukiman 

Kembali dengan 

Tanah Pengganti. 

Preferensi diberikan pada strategi 

permukiman kembali berbasis tanah 

untuk orang-orang yang terpaksa 

pindah dengan mata pencaharian yang 

bergantung pada tanah. 

Tidak ada alokasi waktu dan prosedur terperinci 

dalam melaksanakan permukiman kembali ini. 

Tidak ada prosedur terperinci 

yang disebutkan dalam peraturan 

Pemerintah Indonesia. 

Paket Manfaat. Memberikan alternatif permukiman 

kembali dan bantuan yang layak secara 

teknis dan ekonomis, termasuk (a) 

kompensasi segera senilai biaya 

penggantian penuh atas kehilangan 

aset akibat proyek; (b) jika ada 

Terutama dalam bentuk tunai; dalam pedoman 

MAPPI, kompensasi sebesar harga pasar ditambah 

biaya transaksi dan biaya lainnya, ditambah 

premium (untuk mencakup biaya di luar validasi, 

seperti kerugian emosional). Lihat Lampiran 2. 

• Properti Sesungguhnya (Aset Fisik)  

Penjelasan yang tidak lengkap 

mengenai paket manfaat. 
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relokasi, bantuan selama relokasi, dan 

perumahan, atau lokasi perumahan, 

atau lokasi pertanian dengan potensi 

produksi yang setara, sesuai keperluan; 

(c) dukungan peralihan dan bantuan 

pembangunan, seperti persiapan tanah, 

fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang 

kerja sesuai keperluan, selain langkah 

kompensasi; (d) kompensasi tunai atas 

tanah jika dampak pengadaan tanah 

terhadap mata pencaharian tidak 

signifikan; dan (e) penyediaan 

infrastruktur sipil dan layanan 

masyarakat sesuai keperluan.   

- Tanah  

- Bangunan & Fasilitas  

- Tanaman  

- Hal lain yang berkaitan dengan tanah yang 

diperlukan untuk memulihkan pemilik 

properti agar memperoleh mutu yang 

setidaknya sama dengan properti yang 

dimilikinya sebelum pengadaan tanah.  

• Biaya & Kerugian (Kerugian Non-Fisik)  

- Biaya transaksi  

- Biaya pemindahan  

- Kerugian pada usaha berjalan (gangguan 

usaha)  

- Kerugian lainnya yang bersifat khusus, 

subjektif, dan sulit diperhitungkan 

• Premium 

Biaya Penggantian 

Penuh. 

Persyaratan untuk kompensasi lahan 

dan aset harus senilai biaya 

penggantian penuh. 

“Adil dan masuk akal” – dasar untuk penilaian, 

tetapi kompensasi akhir merupakan hasil negosiasi 

Kompensasi akhir tidak 

dijelaskan secara spesifik.  

Pemulihan Mata 

Pencaharian. 

Rencana permukiman kembali atau 

kerangka kebijakan permukiman 

kembali juga mencakup langkah guna 

memastikan bahwa orang-orang yang 

terpaksa pindah: 

(i) Ditawarkan bantuan setelah 

pemindahan, selama periode transisi, 

berdasarkan perkiraan yang masuk 

akal untuk lamanya waktu yang 

Setelah diberikan kompensasi yang adil, 

pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak 

tidak dijelaskan lagi. 

Mitigasi dampak setelah 

diberikan kompensasi yang adil, 

tidak dijelaskan.  
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diperlukan dalam memulihkan mata 

pencaharian dan standar hidup. 

Dukungan seperti ini dapat berbentuk 

pekerjaan jangka pendek, bantuan 

penghidupan, tetap memperoleh gaji, 

atau pengaturan serupa; dan  

(ii) Diberi bantuan pembangunan 

selain langkah kompensasi yang 

dijelaskan dalam pasal 6 (a) (iii), 

seperti persiapan tanah, fasilitas kredit, 

pelatihan, atau peluang pekerjaan. 

Masyarakat Adat. Lahan milik masyarakat adat dibahas 

dalam OP 4.12 maupun OP 4.10. Jika 

tanah Masyarakat Adat akan diambil 

alih, proses pengambilalihan tanah 

diperlukan dukungan masyarakat 

secara luas dan konsultasi  yang 

diinformasikan dilakukan sebelum 

kegiatan dan tanpa paksaan (Free, 

Prior and Informed Consultations). 

Lahan milik masyarakat adat diperlakukan sama 

seperti lahan lainnya, jika hak atas tanah diakui oleh 

pemerintah daerah terkait. 

 

Biaya 

Permukiman 

Kembali. 

Biaya sepenuhnya kegiatan 

permukiman kembali yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan proyek 

dimasukkan dalam biaya total proyek. 

Rencana anggaran merupakan bagian dari rencana 

pengadaan tanah, tetapi cenderung tidak 

mempertimbangkan biaya permukiman kembali. 

Biaya permukiman kembali tidak 

dijelaskan dengan baik dalam 

peraturan Pemerintah Indonesia. 

Prosedur 

Konsultasi dan 

Keluhan. 

Orang yang terpaksa pindah perlu 

dikonsultasikan secara sungguh-

sungguh dan perlu memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program 

pemindahan (2.b) 

Mekanisme pengaduan harus 

Konsultasi dengan PAP diperlukan untuk 

memperoleh izin bagi lokasi proyek yang diusulkan. 

Tidak ada konsultasi terlebih dahulu sebelum 

negosiasi mengenai opsi-opsi kompensasi. 

Mekanisme penanganan pengaduan disebutkan 

dengan jelas dan didalam pengadilan akan 

mengikuti prosedur pengadilan. Mengingat 

Tidak ada konsultasi terlebih 

dahulu sebelum negosiasi 

mengenai opsi-opsi kompensasi. 
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memperhitungkan ketersediaan 

penyelesaian dengan jalur hukum dan 

mekanisme penyelesaian perselisihan 

secara kemasyarakatan dan tradisional 

(17). 

 

keterbatasan dan kelebihan beban pada sistem 

pengadilan, efektivitas pelaksanaannya masih 

menjadi pertanyaan. 

Pemantauan hasil. Kewajiban untuk melaksanakan secara 

memadai pemantauan dan evaluasi 

semua kegiatan yang dijabarkan dalam 

rencana permukiman kembali [24]. 

Menilai apakah tujuan instrumen 

permukiman kembali sudah tercapai 

setelah penyelesaian proyek, dengan 

memperhitungkan kondisi dasar dan 

hasil dari pemantauan permukiman 

kembali [24]. 

Pemantauan dan evaluasi mencakup pekerjaan, 

kepemilikan, pemanfaatan, dan manfaat hasil 

pengadaan tanah tanpa kejelasan mengenai kapan, 

bagaimana, dan apa saja langkah perbaikan yang 

dapat ditegakkan. 

Tidak jelas mengenai kapan, 

bagaimana, dan apa saja langkah 

perbaikan yang dapat ditegakkan. 

Konsistensi 

proyek dengan tata 

ruang nasional dan 

daerah untuk 

tujuan konservasi  

 

OP 4.04 pasal 5 

(Manakala memungkinkan, proyek 

yang dibiayai Bank Dunia berlokasi di 

lahan yang sudah dikonversi). 

 

BP 4.04 pasal 5 

(Konsistensi proyek dengan tata ruang 

nasional dan daerah untuk tujuan 

konservasi). 

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 

Lampiran IV tentang persiapan UKL UPL bagian 

B.4.a menetapkan bahwa setiap proposal proyek 

harus ditolak jika proyek tidak selaras dengan 

perencanaan tata ruang provinsi/kabupaten/kota, 

beserta Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru dan 

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer 

dan Lahan Gambut. 

Tidak ditemukan kesenjangan 

Klasifikasi, 

kriteria untuk 

konversi 

signifikan 

(kehilangan) dan 

OP 4.04 pasal 4 

(Bank Dunia tidak mendukung proyek 

yang, dalam pendapat Bank Dunia, 

melibatkan konversi atau degradasi 

signifikan habitat alami penting). 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 

Lampiran IV tentang persiapan UKL UPL bagian 

B.4.a menetapkan bahwa setiap proposal proyek 

harus ditolak jika proyek tidak selaras dengan 

perencanaan tata ruang provinsi/kabupaten/kota, 

Namun, kedua peraturan tersebut 

tidak menyebutkan secara spesifik 

mengenai habitat alami dan 

habitat alami yang 

penting/dilindungi seperti yang 
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degradasi Habitat 

Penting dan 

Alami, baik secara 

langsung (melalui 

konstruksi) atau 

tidak langsung 

(melalui tindakan 

manusia) yang 

ditimbulkan oleh 

ekosistem proyek. 

 beserta Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru dan 

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer 

dan Lahan Gambut. 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

15/PRT/M/2010 tentang “Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Infrastruktur” tanggal 1 November 2010 Lampiran 

1 - bagian III.3.2.1 menetapkan bahwa untuk 

konstruksi jalan baru hingga 5 km, proyek DAK 

“tidak boleh memerlukan atau melibatkan 

pengadaan tanah dan tidak berada di hutan lindung 

(daerah sensitif)”. 

disebutkan dalam OP 4.04. 

 

Peningkatan 

Kapasitas baik di 

tingkat lembaga 

setempat maupun 

nasional dalam 

Manajemen 

Keanekaragaman 

Hayati atau 

Konservasi Alam. 

 

 

OP 4.04 pasal 6 

(Kemampuan peminjam untuk 

melaksanakan langkah-langkah 

konservasi dan mitigasi yang sesuai 

diperkuat oleh komponen proyek atau 

langkah lainnya). 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian C.4 

mengatur dengan jelas pengaturan kelembagaan 

bagi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan UKL 

UPL. Selain itu, frekuensi dan perincian lokasi 

upaya pemantauan dan pelaksanaan (bagian C.3). 

Tidak diatur secara spesifik. 

 

 

Upaya konsultasi 

masyarakat, 

pelibatan 

pemangku 

kepentingan 

termasuk LSM 

OP 4.04 pasal 9-10   

(Bank Dunia mengharapkan peminjam 

untuk memperhatikan pandangan, 

peran, hak, atau kelompok, termasuk 

LSM setempat dan masyarakat 

setempat selama perencanaan, 

Peraturan Menteri LH No. 17/2012 tentang 

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin 

Lingkungan, termasuk dokumen UKL UPL. 

 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian C.4 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi 
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 perancangan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi). 

mengatur dengan jelas kewajiban pelaporan rutin 

untuk pelaksanaan UKL UPL (setiap 6 bulan). 

Aspek Konsultasi Masyarakat telah dijelaskan 

secara terperinci dalam Pedoman dari Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 009/BM/2009 bagian 4.1.3 

tentang Konsultasi Masyarakat.  

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

dalam pasal 4 ayat 6, pasal 10, dan Lampiran 1 

bagian 6.5 mengatur persyaratan konsultasi 

masyarakat sebanyak 3 kali dalam 12 bulan untuk 

pengembangan rencana induk yang melibatkan 

LSM, akademisi, dan masyarakat setempat.  

Lampiran 2 selama persiapan Studi Kelayakan. 

Menangani 

persoalan 

manajemen hama 

dalam konteks 

kajian lingkungan 

(UKL-UPL) 

proyek.  

 

 

OP 4.09 pasal 1   

(Menangani persoalan manajemen 

hama dalam konteks kajian lingkungan 

proyek). 

Peraturan Menteri LH No. 16/2010 bagian 4.C.1 

mengatur kewajiban untuk mengevaluasi semua 

kemungkinan dampak proyek dan menyiapkan 

langkah mitigasi untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut (misalnya dampak terhadap kesehatan 

manusia akibat penggunaan pestisida secara 

serampangan). 

 

Namun untuk proyek infrastruktur DAK, aspek ini 

belum diatur dan diperinci secara jelas. 

Identifikasi, deskripsi, dan 

evaluasi yang tidak memadai 

mengenai potensi dampak 

lingkungan dan upaya 

mitigasinya terkait dampak tidak 

langsung dari proyek yang akan 

meningkatkan pemakaian 

pestisida. 

 

 

Peningkatan 

Kapasitas baik di 

tingkat lembaga 

setempat maupun 

nasional dalam 

OP 4.09 pasal 2 

(Kajian kapasitas kerangka regulasi 

negara dan lembaganya untuk 

mendorong manajemen hama yang 

ramah lingkungan. Dimasukkan ke 

Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman – pasal 20. 

 

Peraturan Pemerintah No. 6/1995 tentang 

Perlindungan Tanaman. 

 Peraturan infrastruktur DAK 

tidak mengatur dan menyebutkan 

dengan jelas aspek ini. 



50 
 

Cakupan/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan yang Teridentifikasi  

manajemen hama. 

 

 

dalam komponen proyek jika 

diperlukan).  

 

Lampiran C pada BP 4.01 pasal 9 

(Kapasitas lembaga yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan 

yang terkait dengan manajemen hama 

terintegrasi/IPM atau kegiatan/praktik 

manajemen hama lainnya). 

Peraturan Menteri Pertanian No. 

887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

 

Peraturan Menteri Pertanian No. 

01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan 

Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida 

Terbatas. 

 

Dukungan bagi 

pendekatan IPM. 

 

Dimasukkannya 

IPM dalam UKL 

UPL dan 

pelaksanaannya di 

lapangan. 

OP 4.09 pasal 3 dan 4 

(Bank Dunia mendukung pendekatan 

manajemen hama terintegrasi/IPM). 

Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman – pasal 20. 

Peraturan Pemerintah No. 6/1995 tentang 

Perlindungan Tanaman. 

Peraturan Menteri Pertanian No. 

887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

 

Peraturan Menteri Pertanian No. 

01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan 

Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida 

Terbatas. 

 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi dalam kerangka 

regulasi tingkat nasional, tetapi 

peraturan infrastruktur DAK tidak 

mengatur dan menyebutkan 

dengan jelas aspek ini. 

Dimasukkannya 

manajemen dan 

penanganan 

pestisida dalam 

UKL UPL, 

terutama mengenai 

penangangan, 

penyimpanan, 

pembuangan, dll. 

untuk bahan 

OP 4.09 pasal 6 

(Pengadaan pestisida apa pun dalam 

proyek yang dibiayai Bank Dunia 

harus didasarkan pada kajian mengenai 

sifat dan tingkat resiko, dengan 

mempertimbangkan tujuan 

penggunaan dan pengguna yang 

dimaksudkan. Bank Dunia mengacu 

pada panduan WHO Recommended 

Classification of Pesticides by Hazard 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 

bagi 4.C.1 tentang pelaporan UKL UPL. 

 

Peraturan Menteri Pertanian No. 

01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan 

Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida 

Terbatas. 

 

Peraturan Pemerintah No. 74/2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

 

 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi dalam kerangka 

regulasi tingkat nasional, tetapi 

peraturan infrastruktur DAK tidak 

mengatur dan menyebutkan 

dengan jelas aspek ini. 
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Cakupan/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan yang Teridentifikasi  

berbahaya. 

 

and Guidelines to Classification 

(Geneva: WHO 1994-95).  

 

OP 4.09 catatan kaki 3 

(Proyek pembangunan agrikultur 

mungkin menimbulkan peningkatan 

penggunaan pestisida secara 

signifikan). 

 

\
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Lampiran 3: Rangkuman Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Utama, Langkah Mitigasi, serta 

Pemantauannya 

Rangkuman potensi dampak lingkungan dan sosial utama, langkah mitigasi, serta pemantauannya terkait subkomponen 1.1.; 3.1 dan 3.2. 

Rangkuman ini tidak  mencakup potensi dampak secara menyeluruh dan jenis-jenis intervensi tambahan yang teridentifikasi selama 

pelaksanaan proyek tunduk pada penerapan ESMF ini.  

 

No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

 Subkomponen 1.1:  Kebijakan hutan dan pengembangan, revisi, dan amandemen legislasi 

1. Amandemen 

peraturan mengenai 

perencanaan tata 

ruang (termasuk 

pengukuhan dan 

perencanaan 

penggunaan lahan, 

baik di sekitar dan di 

dalam KPH) 

Peraturan baru 

mungkin 

mengabaikan 

partisipasi 

masyarakat adat & 

masyarakat 

setempat dalam 

perencanaan tata 

ruang, tidak 

memberikan 

pedoman atau 

peraturan mengenai 

cara melaksanakan 

partisipasi 

masyarakat 

 Amandemen terhadap 

peraturan mengenai 

perencanaan tata ruang 

dikonsultasikan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga 

memenuhi prosedur Dewan 

Kehutanan Nasional (DKN) 

pada tingkat nasional maupun 

daerah. 

 

Jika dipandang perlu, PMU 

harus memperoleh dukungan 

ahli guna menyiapkan 

dokumen pelengkap yang 

mengkaji potensi masalah 

sosial, serta memastikan 

bahwa amandemen yang 

diusulkan untuk perencanaan 

Prosedur dan proses 

amandemen harus diumumkan 

di situs web, kantor KPH, dan 

media sosial lainnya; 

Indikator:  

Dokumentasi pendukung untuk 

konsultasi – draf amandemen 

dan (jika diperlukan) dokumen 

tambahan disiapkan dan 

disampaikan/diperlihatkan 

sebelum konsultasi masyarakat. 

 

Konsultasi masyarakat, 

ketentuan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam peraturan. 

 

Pemantauan konsultasi 

masyarakat dan ketentuan 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

tata ruang sudah 

mempertimbangkan masalah-

masalah tersebut.  

 

Langkah yang sesuai untuk 

konsultasi dan pelibatan 

masyarakat dimasukkan 

dalam amandemen 

 

mengenai partisipasi 

masyarakat dalam peraturan 

secara berkala oleh lembaga 

independen 

2. Harmonisasi 

peraturan 

pemerintah (KLHK, 

Kemendagri, 

pemerintah daerah) 

mengenai 

pemanfaatan hutan 

dengan peran KPH 

Peraturan baru 

mungkin 

mengabaikan 

masyarakat adat dan 

masyarakat 

setempat (sebagai 

individu atau secara 

kolektif) untuk 

berpartisipasi dalam 

pengelolaan hutan; 

atau mengabaikan 

perempuan dan 

orang-orang yang 

terpinggirkan; atau 

prosedur untuk 

memperoleh izin 

pemanfaatan hutan 

mungkin tidak dapat 

mereka akses 

Pencabutan lisensi 

hutan mungkin 

Peraturan baru mungkin 

menekankan kegiatan 

pemanfaatan hutan yang 

menimbulkan kerusakan 

lingkungan signifikan, 

misalnya konversi daerah 

hutan untuk pertambangan 

atau perkebunan kelapa sawit, 

atau pembukaan lahan di 

daerah bernilai konservasi 

tinggi 

Amandemen untuk 

mengharmonisasi peraturan 

mengenai pemanfaatan hutan 

dikonsultasikan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga 

memenuhi prosedur Dewan 

Kehutanan Nasional (DKN) 

pada tingkat nasional maupun 

daerah.  

 

Jika dipandang perlu, PMU 

harus memperoleh dukungan 

ahli guna menyiapkan 

dokumen pelengkap yang 

mengkaji potensi masalah 

sosial, serta memastikan 

bahwa amandemen yang 

diusulkan untuk harmonisasi 

sudah mempertimbangkan 

masalah-masalah tersebut. 

 

Prosedur dan proses 

harmonisasi di antara 

pemerintah (KLHK, 

Kemendagri, pemerintah 

daerah) harus diumumkan di 

situs web, kantor Pemerintah 

daerah (provinsi, 

kabupaten/kota), kantor KPH, 

dan balai desa; 

 

Indikator: 

Dokumentasi pendukung untuk 

konsultasi – draf amandemen 

dan (jika diperlukan) dokumen 

tambahan disiapkan dan 

disampaikan sebelum 

konsultasi masyarakat 

Ketentuan mengenai partisipasi 

masyarakat (dalam 

pemanfaatan hutan, termasuk 

perempuan dan orang-orang 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

mengakibatkan 

hilangnya peluang 

pendapatan bagi 

karyawan dari 

investor 

bersangkutan 

 

Prosedur dan proses 

harmonisasi di antara 

pemerintah (KLHK, 

Kemendagri, pemerintah 

daerah) harus dilakukan 

melalui proses konsultasi 

masyarakat pada tingkat 

nasional dan provinsi dengan 

waktu yang cukup dan 

bersama berbagai pemangku 

kepentingan 

 

Dimasukkannya teks dalam 

peraturan guna memastikan 

partisipasi dan konsultasi 

yang memadai bersama 

masyarakat setempat 

yang terpinggirkan) dalam 

peraturan. 

 

3 Pengembangan 

prosedur operasi 

standar dan 

peraturan terkait 

mengenai cara 

melibatkan 

masyarakat 

setempat, 

masyarakat adat, 

pemerintah 

kecamatan dan desa, 

dengan 

memperhatikan 

SOP dan peraturan 

mungkin tidak 

mempertimbangkan 

prioritas, kendala, 

dan kapasitas 

penyerapan 

masyarakat 

setempat 

 Pemberdayaan dan 

peningkatan kesadaran di 

antara anggota masyarakat 

setempat (melalui kegiatan 

proyek lain, terutama yang 

berada di bawah Komponen 

2) 

Konsultasi masyarakat yang 

difasilitasi oleh ahli/lembaga 

independen bersama 

masyarakat setempat, 

termasuk anggota masyarakat 

adat. 

Keterbukaan notulen konsultasi 

masyarakat 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

perspektif gender. 

4 Pengembangan 

peraturan yang 

relevan untuk 

pendirian KPH 

sebagai perusahaan 

milik pemerintah 

(PPK-BLUD
11

) 

Peraturan mungkin 

memberi wewenang 

bagi KPH untuk 

mengabaikan 

masyarakat adat dan 

masyarakat 

setempat (sebagai 

individu atau secara 

kolektif), serta 

perempuan atau 

orang-orang yang 

terpinggirkan untuk 

berpartisipasi dalam 

manajemen hutan. 

 

Peraturan yang diperbarui 

mungkin mengakibatkan 

KPH mendorong kegiatan 

pemanfaatan hutan yang 

menimbulkan kerusakan 

lingkungan signifikan, seperti 

pemanenan di daerah bernilai 

konservasi tinggi 

Usulan teks untuk peraturan 

mengenai pendirian KPH 

sebagai PPK-BLUD 

dikonsultasikan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga 

memenuhi prosedur Dewan 

Kehutanan Nasional (DKN) 

pada tingkat nasional maupun 

daerah.  

 

Jika dipandang perlu, PMU 

harus memperoleh dukungan 

ahli guna menyiapkan 

dokumen pelengkap yang 

mengkaji potensi masalah 

sosial, serta memastikan 

bahwa peraturan yang 

diusulkan untuk pendirian 

PPK sebagai BLUD sudah 

mempertimbangkan masalah-

masalah tersebut. 

 

Pengembangan peraturan 

yang relevan harus dilakukan 

melalui proses konsultasi 

masyarakat setidaknya pada 

Prosedur dan proses 

pengembangan peraturan yang 

relevan harus diumumkan di 

situs web, kantor Pemerintah 

daerah (provinsi, 

kabupaten/kota), kantor KPH. 

Indikator: 

Dokumentasi pendukung untuk 

konsultasi – draf peraturan dan 

(jika diperlukan) dokumen 

tambahan disiapkan dan 

disampaikan sebelum 

konsultasi masyarakat 

 

Dimasukkannya ketentuan 

mengenai partisipasi 

masyarakat 

                                                 

11
 Badan Layanan Umum Daerah dengan wewenang manajemen keuangan  
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

tingkat provinsi dengan 

waktu yang cukup dan 

bersama berbagai pemangku 

kepentingan (pemerintah 

daerah termasuk KPH; 

akademisi, CSO, masyarakat 

setempat/adat) 

 

Dimasukkannya ketentuan 

yang relevan mengenai 

partisipasi masyarakat 

 Sub-komponen 3.1: Dukungan operasionalisasi KPH   

5 Aktifitas mungkin 

mencakup: 

pelaksanaan PRA 

(Kajian Partisipatif 

Keadaan 

Partisipatif), 

fasilitasi dan 

mobilisasi 

masyarakat dan 

konsultasi, 

dukungan legal, 

perencanaan tata 

ruang, kajian 

biofisik (seperti 

hasil hutan bukan 

kayu), persiapan 

Ekslusi sosial dan 

dominasi elit 

 Ketidak 

terlibatan 

kelompok 

masyarakat 

rentan yang 

tinggal dalam 

wilayah KPH 

selama proses 

identifikasi 

aktifitas yang 

didukung proyek 

sering berakibat 

kurangnya akses 

• Hilangnya daerah 

dengan nilai 

konservasi tinggi 

(HCVA) dengan 

dampak terhadap 

keanekaragaman 

hayati dan jasa 

lingkungan karena 

pembabatan lahan, 

zonasi dan 

perencanaan 

penggunaan lahan 

yang tidak 

berkesinambungan.  

Penggunaan pestisida yang 

Perubahan peraturan untuk 

tata ruang dan pengelolaan 

hutan dikonsulasikan 

dengan cara yang sesuai 

dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh Dewan 

Kehutanan Nasional 

(DKN) baik ditingkat 

nasional maupun daerah. 

Disamping itu, dampak-

dampak lingkungan 

terhadap keanekaragaman 

hayati dan jasa lingkungan 

dan langkah-langkah 

mitigasi yang sesuai akan 

di muat dalam ESA dan 

Dokumen rencana usaha, 

perencanaan pengelolaan 

hutan dan tata ruang 

(termasuk EMMP, CPP dan 

IPP) harus dapat diakses oleh 

publik terutama masyarakat 

adat dan anggota masyarakat 

setempat lainnya. Salinan 

dokumen-dokumen tersebut 

perlu tersedia di kantor 

pemerintah daerah (provinsi, 

kabupaten), kantor KPH.  

 

Pengawasan konsultasi 

publik dan partisipasi 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

rencana tahunan 

pengelolaan hutan, 

bantuan teknis dan 

pengetahuan 

tentang hutan, 

agroforestri, dan 

pengelolaan 

tanaman, keuangan 

dan administrasi, 

analisa pasar dan 

pemasaran, 

bantuan untuk 

mendapatkan 

status SKPD dan 

BLUD dan 

bantuan mengenai 

aktifitas-aktifitas 

khusus yang 

berkaitan dengan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

komponen 3.2.  

untuk 

kesempatan-

kesempatan 

proyek.  

 Pembagian 

manfaat yang 

tidak adil dalam 

pemanfaatan 

hasil-hasil 

kehutanan  

 Penyampai

an aktifitas 

pengembangan 

kapasitas tidak 

mempertimbang

kan halangan-

halangan yang 

dihadapi 

beberapa anggota 

masyarakat 

dalam 

berpartisipasi 

dan memperoleh 

manfaat.  

Hak-hak tanah 

komunal 

meningkat dan tidak 

terkendali yang 

berhubungan dengan 

aktifitas yang berkaitan 

dengan pertanian karena 

pembabatan lahan dan 

zonasi/perencanaan 

penggunaan lahan yang 

tidak berkesinambungan.  

EMMP.  

 

Dalam keadaan dimana 

dukungan dari ahli 

diperlukan, PMU 

dianjurkan untuk mencari 

dukungan para ahli yang 

terpercaya untuk 

mempersiapkan dokumen 

pendukung yang mengkaji 

isu-isu sosial yang 

potensial dan memastikan 

bahwa perubahan yang 

diusulkan dalam tata ruang 

mempertimbangkan isu-isu 

tersebut.  

 

Langkah-langkah yang 

diperlukan untuk 

konsultasi dan keterlibatan 

publik dimasukan dalam 

perubahan. 

 

masyarakat yang tercantum 

dalam peraturan 

dilaksanakan oleh institusi 

independen. 

 

Pengawasan dari dampak-

dampak lingkungan akan 

dilakukan melalui laporan 

pelaksanaan EMMP.  
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

 Penataan 

batas tidak sesuai 

dengan 

pengaturan 

penggunaan 

tanah yang sudah 

ada oleh 

masyarakat dan 

berpotensi 

konflik;  

 Pendekatan

dan langkah-

langkah 

penyelesaian 

konflik tanah 

tidak 

mempertimbang

kan pengaturan-

pengaturan 

komunal dalam 

masyarakat;  

Pengambilalihan 

Tanah dan Aset 

 Aktifitas 

pengelolaan 

hutan berbasis 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

tanah 

(perkebunan, 

reboisasi, 

agroforestri, 

pendirian 

persemaian, 

pertenakan, 

demplot, dll) 

sering 

dilaksanakan 

ditanah yang 

dikelola oleh 

masyarakat.  
 

 Subkomponen 3.2: Dukungan untuk memfasilitasi pelibatan berbasis masyarakat di 10 KPH 

      

6. Pengembangan 

Rencana Usaha 

Rencana usaha 

mungkin 

mengecualikan 

masyarakat adat dan 

masyarakat 

setempat (sebagai 

individu atau secara 

kolektif; perempuan 

dan orang-orang 

yang terpinggirkan) 

dari partisipasi 

dalam pengusahaan 

hasil-hasil hutan 

Rencana usaha mungkin tidak 

mempertimbangkan masalah 

lingkungan, seperti daerah 

dengan nilai konservasi tinggi 

(HCVA), penggunaan 

pestisida, pengurangan emisi 

GRK, konservasi hutan, dan 

restorasi hutan 

Menurut CPF, rencana 

partisipasi masyarakat (CPP) 

dan Rencana Masyarakat 

Adat (IPP) akan disiapkan 

untuk rencana manajemen 

hutan KPH.  

Rencana usaha harus 

dirumuskan melalui proses 

partisipatif; pelibatan 

masyarakat secara inklusif 

dan efektif; rencana usaha 

harus mengidentifikasi 

dampak sosial dan 

Dokumen rencana usaha 

(termasuk EMMP, CPP, dan 

IPP) harus disampaikan ke 

kantor Pemerintah Daerah 

(provinsi, kabupaten/kota), 

kantor KPH, dan dapat diakses 

masyarakat, terutama anggota 

masyarakat adat dan 

masyarakat setempat 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

lingkungan, serta langkah 

mitigasi melalui persiapan 

EMMP, CPP, dan IPP. 

7 Pendirian fasilitas 

pemrosesan kayu 

industri 

Masyarakat 

adat/setempat 

mungkin memiliki 

kapasitas terbatas 

untuk mendirikan 

fasilitas pemrosesan 

kayu industri; 

mereka akan 

menjumpai 

sejumlah hambatan 

(prosedur, hukum, 

dan administratif); 

 

Pendirian fasilitas 

tersebut mungkin 

menyebabkan 

kelompok dengan 

akses ke fasilitas 

memperoleh 

manfaat, sedangkan 

yang lainnya 

terpinggirkan. 

 

 

Pendirian fasilitas 

pemrosesan kayu industri 

mungkin menimbulkan 

masalah lingkungan seperti 

penurunan mutu air (sungai) 

akibat limbah dari industri 

berbasis kayu, penggunaan 

bahan kimia beracun dan 

berbahaya, kerusakan daerah 

HCVA, konservasi hutan, 

restorasi hutan. 

 

Menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No.5/2012 

dan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 

10/PRT/M/2008, dokumen 

yang perlu disiapkan berbeda-

beda tergantung besarnya 

dampak: (i) jika 

kegiatan/proyek berdampak 

besar, dokumen yang 

diperlukan adalah AMDAL; 

jika dampaknya sedang, 

dokumen yang diperlukan 

adalah UKL/UPL; dan jika 

dampaknya kecil, dokumen 

EMMP, CPP dan IPP harus 

disiapkan,  

Masyarakat adat/setempat 

harus difasilitasi untuk 

menangani sejumlah 

persyaratan dokumen seperti 

aspek hukum, teknis, dan 

administratif dari masalah 

sosial dan lingkungan (rujuk 

ke Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

12/2007 dan No. 17/2012 

terkait DPPL, AMDAL, 

UKL-UPL, dan pelibatan 

masyarakat); 

Pendirian fasilitas 

pemrosesan kayu industri 

harus dilakukan melalui 

proses partisipatif; pelibatan 

masyarakat secara inklusif 

dan efektif; 

Perlindungan dan kendali 

bahan kimia beracun dan 

berbahaya yang digunakan 

KPH 

Pemantauan pelaksanaan 

EMMP, CPP, dan IPP oleh 

PMU; 

 

Pemantauan pelibatan 

masyarakat adat/setempat & 

masalah lingkungan dalam 

pemrosesan kayu industri, serta 

peningkatan kapasitas secara 

berkala oleh lembaga 

independen 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

yang diperlukan adalah 

SPPL. Dalam kebanyakan 

keadaan, yang sering kali 

diperlukan adalah UKL/UPL. 

8 Pendirian fasilitas 

pemrosesan hasil 

hutan bukan kayu    

(NTFP) industri  

Kapasitas 

masyarakat 

adat/setempat 

mungkin terbatas 

untuk mendirikan 

fasilitas pemrosesan 

hasil hutan bukan 

kayu (NTFP) 

industri;  

yang artinya mereka 

dapat menghadapi 

hambatan yang 

terkait dengan 

berbagai prosedur 

(hukum dan 

administratif); 

 

Pendirian fasilitas 

tersebut mungkin 

menyebabkan 

beberapa kelompok 

tidak memiliki akses 

yang sama dalam 

memperoleh 

manfaat proyek.   

 

Pendirian fasilitas 

pemrosesan NTFP industri 

mungkin menimbulkan 

masalah lingkungan seperti 

penurunan mutu air (sungai) 

akibat limbah dari industri 

berbasis NTFP; kerusakan 

daerah HCVF, konservasi 

hutan, restorasi hutan. 

 

Sama seperti di atas terkait 

penangangan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup 

No.5/2012 dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 

10/PRT/M/2008  

EMMP dan CPP harus 

disiapkan; 

Masyarakat adat/setempat 

harus difasilitasi untuk 

menangani sejumlah 

persyaratan dokumen seperti 

aspek hukum, teknis, dan 

administratif dari masalah 

sosial dan lingkungan (rujuk 

ke Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

12/2007 dan No. 17/2012 

terkait DPPL, AMDAL, 

UKL-UPL, dan pelibatan 

masyarakat); 

Pendirian fasilitas 

pemrosesan NTFP industri 

harus dilakukan melalui 

proses partisipatif; pelibatan 

masyarakat secara inklusif 

dan efektif; 

Manajemen limbah oleh 

pelaku/unit usaha 

Pemantauan pelaksanaan 

EMMP dan CPP oleh PMU; 

Pemantauan pelibatan 

masyarakat adat/setempat & 

masalah lingkungan dalam 

pemrosesan NTFP industri, 

serta peningkatan kapasitas 

secara berkala oleh lembaga 

independen 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

9 Pemanfaatan jasa 

ekosistem hutan 

Masyarakat 

adat/setempat dapat 

menjumpai 

sejumlah hambatan 

(prosedur, hukum, 

dan administratif) 

untuk berpartisipasi 

dalam pemanfaatan 

layanan ekosistem 

hutan; 

 

Kelompok yang 

memiliki akses ke 

jasa ekosistem akan 

memperoleh 

manfaat, sedangkan 

yang lainnya 

mungkin 

terpinggirkan. 

 

Pemanfaatan jasa ekosistem 

hutan (seperti 

keanekaragaman hayati atau 

penurunan erosi tanah) dapat 

menimbulkan masalah 

lingkungan, seperti 

berkurangnya 

keanekaragaman hayati, 

perubahan ketersediaan air, 

atau kerusakan daerah 

konservasi atau restorasi 

hutan yang tidak diinginkan 

EMMP, CPP dan IPP harus 

disiapkan;  

Masyarakat adat/setempat 

harus difasilitasi untuk 

menangani sejumlah 

persyaratan dokumen seperti 

aspek hukum, teknis, dan 

administratif dari masalah 

sosial dan lingkungan (rujuk 

ke Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

12/2007 dan No. 17/2012 

terkait DPPL, AMDAL, 

UKL-UPL, dan pelibatan 

masyarakat); 

Pembentukan skema 

pemanfaatan jasa ekosistem 

harus dilakukan melalui 

proses partisipatif; pelibatan 

masyarakat secara inklusif 

dan efektif; 

Manajemen limbah oleh 

pelaku/unit usaha 

Pemantauan pelaksanaan 

EMMP, CPP, dan IPP oleh 

PMU; 

 

Pemantauan pelibatan 

masyarakat adat/setempat & 

masalah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan jasa 

ekosistem, serta peningkatan 

kapasitas secara berkala oleh 

lembaga independen 

 

10 Penataan batas 

partisipatif 

Penataan batas 

mungkin 

mengabaikan hak 

masyarakat adat dan 

masyarakat 

setempat (individu 

maupun kolektif) 

 EMMP, CPP dan IPP harus 

disiapkan; 

Pelaksanaan SOP untuk  

Pemetaan batas daerah hutan 

oleh masyarakat secara 

partisipatif. SOP tersebut 

merujuk pada surat keputusan 

Pemantauan pelaksanaan 

EMMP, CPP, dan IPP oleh 

PMU; 

 

Pemantauan partisipasi 

masyarakat adat/setempat 

dalam penataan batas oleh 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

atau akses ke hutan 

(termasuk situs 

budaya). Ini 

mungkin juga 

mencakup hak 

perempuan dan 

orang-orang yang 

terpinggirkan; 

Kemungkinan dapat 

terjadi pula 

peningkatan konflik 

atas penguasaan 

lahan hutan 

bersama dari Mendagri, 

Menhut, Menteri PU, dan 

Badan Pertanahan Nasional 

tahun 2014; 

 

lembaga independen atau KPH; 

 

Pemantauan konflik laten dan 

konflik yang terjadi secara 

berkala oleh lembaga 

independen. 

11.. Penetapan 

pembagian manfaat 

(bagian dari 

kemitraan) 

Pembagian manfaat 

mungkin tidak adil 

dan tidak transparan 

di antara para 

peserta. 

Pembagian manfaat mungkin 

mendorong peserta untuk 

melakukan kegiatan yang 

negatif bagi lingkungan. 

CPP yang perlu disiapkan; 

Penetapan pembagian 

manfaat sebaiknya dilakukan 

melalui proses negosiasi dan 

kesepakatan dalam hubungan 

yang adil, transparan, dan 

partisipatif. Selain itu, 

mekanisme seperti ini 

sebaiknya dimandatkan untuk 

ditinjau oleh Komite 

Pengarah Teknis guna 

memastikan bahwa peluang 

terjadinya insentif negatif 

(termasuk penguasaan oleh 

kaum elite/elite capture) 

dapat diidentifikasi  sedini 

mungkin dalam proses 

Pemantauan pelaksanaan CPP 

dan IPP. 

Pemantauan pembagian 

manfaat di antara orang-orang 

yang berpartisipasi 

(anggota masyarakat) oleh 

lembaga independen 
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No Kegiatan proyek 
Potensi dampak 

sosial 
Potensi dampak lingkungan Langkah mitigasi Pemantauan 

perancangan 

subproyek/kegiatan dan 

diatasi sebelum menjadi 

masalah 
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Lampiran 4: Pedoman mengenai EMMP termasuk Daftar Formulir 

dan Dokumen Referensi 

Tujuan dan Prinsip 

Prosedur untuk Melibatkan Masyarakat/Investor dalam Proses Permohonan dan Perizinan 

Lingkungan Terkait Subproyek 

01.Penyiapan Rencana Manajemen dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) akan 

memanfaatkan sistem pemerintah yang sudah ada untuk penapisan/skrining dan izin 

lingkungan. Pelibatan masyarakat/investor dalam perizinan lingkungan dilakukan 

melalui: (1) pengumuman mengenai pengajuan permohonan izin lingkungan; dan (2) 

pengumuman mengenai izin lingkungan yang telah dikeluarkan. 

02.Sesuai sistem pemerintah, pengumuman atas permohonan izin lingkungan dan 

pengumuman atas penerbitan izin lingkungan  bagi rencana usaha dan/atau kegiatan 

yang harus memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dilakukan oleh menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota dalam kapasitasnya masing-masing. 

03.Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan wewenang pengumuman 

atas permohonan izin lingkungan dan pengumuman atas penerbitan izin lingkungan  

kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala dinas lingkungan provinsi, atau 

kepala dinas lingkungan kabupaten/kota dalam kapasitasnya masing-masing.  

04.Masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat, dan umpan balik terhadap 

pengumuman permintaan izin lingkungan. 

Informasi untuk kegiatan yang memerlukan AMDAL 

05.Terkait permohonan izin lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

memerlukan AMDAL, Menteri melalui pejabat yang ditunjuknya, gubernur melalui 

kepala dinas lingkungan provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala dinas lingkungan 

kabupaten/kota, biasanya mempublikasikan informasi mengenai: 

1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan; 

2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; 

3) Skala rencana usaha dan/atau kegiatan; 

4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 

5) Informasi mengenai cara memperoleh AMDAL (ToR yang disetujui, draf AMDAL, 

serta rencana manajemen dan pemantauan lingkungan) termasuk: 

a. Informasi mengenai di mana anggota masyarakat dapat membaca AMDAL 

(ToR yang disetujui, draf AMDAL, serta rencana manajemen dan pemantauan 

lingkungan) yang akan diserahkan untuk mengkaji permohonan lingkungan 

tersebut; dan/atau 

b. Tautan (website) ke AMDAL (ToR yang disetujui, draf AMDAL, serta 

rencana manajemen dan pemantauan lingkungan) yang dapat diunduh oleh 

anggota masyarakat; 

6) Tanggal ketika pengumuman mulai ditampilkan dan batas waktu terakhir bagi anggota 

masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, dan respons; 
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7) Nama dan alamat lembaga atau divisi lingkungan yang akan menerima saran, 

pendapat, dan respons yang diberikan anggota masyarakat. 

Informasi untuk kegiatan yang memerlukan UKL/UPL 

06.Terkait permohonan izin lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

memerlukan UKL-UPL, Menteri melalui pejabat yang ditunjuknya, gubernur melalui 

kepala dinas lingkungan provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala dinas lingkungan 

kabupaten/kota, biasanya mempublikasikan informasi mengenai: 

1) Nama dan alamat pemohon izin; 

2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; 

3) Skala rencana usaha dan/atau kegiatan; 

4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 

5) Informasi mengenai cara pengisian formulir UKL-UPL bagi pendukung, termasuk: 

a. Informasi mengenai bagaimana anggota masyarakat dapat membaca formulir 

UKL-UPL yang sudah diisi dan diserahkan oleh pendukung/pemohon untuk 

permohonan kajian ; dan/atau 

b. Tautan (website) ke formulir UKL-UPL yang sudah diisi oleh pemohon, yang 

dapat diunduh oleh anggota masyarakat; 

6) Tanggal ketika pengumuman mulai ditampilkan dan batas waktu terakhir bagi anggota 

masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, dan respons;  

7) Nama dan alamat lembaga atau divisi lingkungan yang akan menerima saran, 

pendapat, dan respons yang diberikan anggota masyarakat. 

8) Pengumumannya dilakukan di: 1) multimedia yang dapat secara efektif dan efisien 

menjangkau masyarakat, termasuk situs web dan media cetak; serta 2) papan 

pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dapat diakses masyarakat 

terdampak. Untuk tujuan proyek ini, UKL-UPL juga dapat dipermudah aksesnya 

melalui platform pengetahuan yang dibuat dalam komponen 2 

9) Semua jenis pengumuman harus dibuat dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

dengan cara yang dapat dimengerti dengan mudah oleh semua kalangan. Terjemahan 

pengumuman dalam bahasa daerah juga perlu disediakan. 

07.Rujuk ke Dokumen A4.1 untuk melihat formulir yang digunakan bagi UKL-UPL.  

Jangka Waktu Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan 

08.Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan 

yang memerlukan AMDAL harus dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak 

AMDAL dan rencana manajemen dan pemantauan lingkungan yang diserahkan, 

dinyatakan sudah memenuhi persyaratan administratif. Anggota masyarakat memiliki 

waktu sepuluh hari kerja sejak hari pertama pengumuman untuk memberikan saran, 

pendapat, dan respons. Untuk proyek ini, PMU akan mengadopsi/merevisi mekanisme 

dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 12/SE/M/2014 halaman 37 bagian V. 

Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan yang mencakup jangka waktu untuk 

merespons anggota masyarakat. 

09.Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan 

yang memerlukan UKL-UPL harus dilakukan paling lambat dua hari kerja sejak formulir 
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UKL-UPL yang diserahkan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan administratif. 

Anggota masyarakat memiliki waktu tiga hari kerja sejak hari pertama pengumuman 

untuk memberikan saran, pendapat, dan respons. Untuk proyek ini, PMU akan 

mengadopsi/merevisi mekanisme dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 

12/SE/M/2014 halaman 37 bagian V. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan 

mencakup jangka waktu untuk merespons anggota masyarakat 

Isi EMMP 

10.EMMP merupakan instrumen yang memperinci (a) langkah yang layak dan hemat 

biaya, yang akan diambil selama pelaksanaan dan operasi subproyek guna 

menghilangkan atau mengimbangi dampak lingkungan yang buruk, atau menguranginya 

hingga ke tingkat yang dapat diterima; (b) tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan 

langkah-langkah tersebut. EMMP merupakan bagian integral dari ESA. EMMP untuk 

subproyek di bawah Komponen 3  mencakup dampak lingkungan dan sosial dari 

kegiatan subproyek (disimpulkan dari ESA), langkah mitigasi, rencana pengawasan 

lingkungan dan sosial, pengaturan dan tanggung jawab kelembagaan, kegiatan 

peningkatan kapasitas, serta jadwal dan perkiraan biaya pelaksanaan. 

 

Tabel A4.1: Daftar Negatif Kegiatan Subproyek 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Permukiman baru atau perluasan permukiman di dalam 

hutan lindung dan kawasan yang diusulkan menjadi 

hutan lindung. 

  

2 Persyaratan untuk pengadaan tanah skala besar pada 

hutan negara atau hutan adat (untuk pertanian, 

perkebunan, dll.) yang saat ini dihuni oleh masyarakat 

setempat (secara individu atau kolektif)? 

  

3 Persyaratan untuk pengadaan tanah skala besar pada 

hutan negara atau hutan adat (untuk pertanian, 

perkebunan, dll.) yang saat ini dihuni pihak selain 

masyarakat setempat (secara individu atau kolektif)? 

  

4 Menyebabkan hilangnya atau kerusakan terhadap 

properti budaya, termasuk situs arkaelogis (prasejarah), 

paleontologi, sejarah, religius, budaya, dan yang bernilai 

lingkungan/alam unik 

  

5 Konstruksi jalan baru, rehabilitasi jalan, pengerasan 

jalan, atau bentuk peningkatan jalan lainnya di dalam 

hutan alami primer yang ada dan kawasan yang 

diusulkan menjadi hutan lindung 

  

6 Konstruksi skala besar yang berpotensi memiliki 

dampak negatif signifikan terhadap lingkungan di 

sekelilingnya 
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No Kegiatan Ya Tidak 

7 Operasi penebangan kayu komersial di hutan alami   

8 Konversi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi   

9 Pembelian peralatan penebangan kayu untuk digunakan 

di hutan alami 

  

10 Identifikasi organisme yang dimodifikasi secara genetik    

11 Produksi, distribusi, dan perdagangan pestisida ilegal   

12 Produksi atau perdagangan bahan perusak lapisan ozon 

(ODS) dengan merujuk ke penarikan bertahap pada 

tingkat internasional  

  

13 Produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang 

terlarang pada tingkat internasional  

  

14 Produksi atau perdagangan produk apa pun atau 

kegiatan yang dipandang ilegal menurut hukum di 

negara tuan rumah (negara asal) atau menurut konvensi 

dan kesepakatan internasional  

  

15 Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi 

bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, atau 

penggunaan bahan kimia berbahaya untuk tujuan 

komersial 

  

16 Perdagangan spesies yang dilindungi atau produk hewan 

liar yang dilindungi 

  

17 Perdagangan tanaman yang terancam punah atau produk 

tanaman yang dilindungi  

  

18 Kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan masalah 

kesehatan pada manusia 

  

19 Kegiatan apa pun yang menurunkan secara signifikan 

keanekaragaman hayati ekosistem hutan atau merusak 

habitat hutan di dalam daerah KPH, termasuk konversi 

hutan alami 
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Formulir A4.1: Pernyataan Kepatuhan Daftar Negatif 

 

Logo KLHK/Pemerintah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Nama KPH 

Pemohon: 

Nama Proposal Rencana Usaha: No. Proposal: 

Saya menyatakan bahwa proyek ini tidak melibatkan daftar 

negatif apa pun yang disebutkan dalam ESMF. 

Diperiksa oleh: …………………… 

Tanggal: 

Catatan: 

1. Jelaskan secara singkat tujuan, cakupan, dan/atau lokasi yang diusulkan 

 

TANDA TANGAN PENGUSUL PROPOSAL: 

Nama  : 

Posisi/Jabatan  : 

Tanggal  : 

 

Nomor............................ 
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Formulir A4.2: Pernyataan Kepatuhan Daftar Negatif 

 

Logo KLHK/Pemerintah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Nama KPH 

Pemohon: 

Nama Proposal Rencana Usaha: No. Proposal: 

   

Saya menyatakan bahwa subproyek berikut kemungkinan 

akan melibatkan akuisisi tanah dan/atau aset terbatas, atau 

mengubah pola akses ke sumber daya hutan, sehingga perlu 

meminta persiapan Rencana Pengadaan Tanah dan 

Permukiman Kembali menurut Lampiran XX pada ESMF. 

Diperiksa oleh: …………………… 

Tanggal: 

Catatan: 

1. Jelaskan secara singkat tujuan, cakupan, dan/atau lokasi yang diusulkan 

bagi subproyek yang relevan 

2. Jelaskan secara singkat potensi dampaknya (positif dan negatif) 

3. Jelaskan secara singkat langkah-langkah mitigasi utama 

 

Nomor............................ 
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Dokumen Referensi A4.1: untuk Persiapan UKL-UPL 

Struktur UKL-UPL 

Struktur Dokumen Penjelasan Lengkap 

A Identitas Inisiator  

 
1. Nama Inisiator 

 

 
2. Alamat kantor, kode 

pos, nomor telepon 

dan fax, email. 
 

 

B Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan 
 

 
1. Nama Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan 
 

 

 
2. Lokasi usaha dan/atau 

kegiatan yang diusulkan dan 

peta terlampir menurut aturan 

kartografi dan/atau ilustrasi 

lokasi dengan skala yang 

memadai. 

 

 
3. Skala atau Kuantitas usaha 

dan/atau kegiatan yang 

diusulkan 
 

Tuliskan cakupan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas, atau kuantitas lainnya yang 

dapat digunakan untuk memberi gambaran mengenai skala kegiatan. 

contoh: 

Sektor Pariwisata: penggunaan lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah 

kamar, jumlah mesin cuci, jumlah lubang, kapasitas tempat duduk lokasi hiburan dan jumlah 
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Struktur Dokumen Penjelasan Lengkap 

 tempat duduk restoran 

 
 

 
4. Garis besar komponen pada 

usaha dan/atau kegiatan yang 

diusulkan 

Dalam bagian ini, inisiator menjelaskan: 

a.  Kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan perencanaan tata ruang. 

Bagian ini menjelaskan lokasi usulan usaha dan/atau kegiatan yang telah dikonfirmasi dengan 

rencana tata letak sesuai peraturan perundang-undangan. Kesesuaian informasi dapat 

disampaikan dalam bentuk peta overlay antara batas proyek dengan peta perencanaan tata 

ruang resmi (draf peta tata ruang tidak dapat digunakan). 

 

Berdasarkan hasil analisis tata ruang, inisiator memberikan kesimpulan singkat mengenai 

kesesuaian lokasi proyek dengan perencanaan tata ruang, atau apakah ada bagian-bagian yang 

belum sesuai atau semua bagiannya belum sesuai. 

Jika masih ada hambatan atau ketidakpastian terkait informasi kesesuaian tata ruang, pihak 

inisiator dapat meminta bukti formal dari lembaga yang bertanggung jawab di bidang 

perencanaan tata ruang, seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti yang mendukung kesesuaian 

tata ruang harus dilampirkan. 

 

Jika lokasi usaha/kegiatan yang diusulkan tidak sesuai dengan rencana tata letak, formulir 

UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah No. 27/2012. 

 

Selain itu, untuk jenis usaha dan/atau kegiatan spesifik yang diusulkan, inisiator harus 

mengadakan analisis tata ruang mengenai kesesuaian lokasi usaha dan/atau kegiatan yang 

diusulkan dengan peta indikatif moratorium izin baru dalam Instruksi Presiden No. 10/2011, 

atau revisi dan publikasi peraturan baru mengenai ketentuan tersebut. 

 

Berdasarkan hasil analisis tata ruang, inisiator dapat menyimpulkan apakah lokasi usaha 
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Struktur Dokumen Penjelasan Lengkap 

dan/atau kegiatan yang diusulkan tersebut berada di dalam atau di luar daerah hutan primer 

dan lahan gambut yang terdaftar dalam PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru). Jika 

lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan berada di dalam peta indikatif, di luar kegiatan 

tertentu yang dikecualikan dalam Instruksi Presiden No. 10/2011, formulir UKL-UPL tidak 

dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian lokasi usaha atau kegiatan yang diusulkan dengan peta 

indikatif moratorium izin baru (PIPIB) yang ada dalam Instruksi Presiden No. 10/2011 

berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak penerbitan Instruksi Presiden. 

 

b. Deskripsi persetujuan mengenai kegiatan yang diusulkan 

Bagian ini menjelaskan  persetujuan yang menyatakan jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan oleh otoritas (secara prinsip). Bukti formal mengenai persetujuan  harus 

dilampirkan. 

 

c.  Deskripsi komponen rencana aksi yang memiliki dampak lingkungan 

Di bagian ini, inisiator menuliskan komponen usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, yang 

diyakini akan berdampak terhadap lingkungan. Deskripsi dapat menjelaskan tahap-tahap 

pelaksanaan proyek, yaitu pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pasca-operasi. 

Tahap-tahap rencana proyek disesuaikan dengan jenis usaha dan/atau kegiatannya. 

 

C Dampak Lingkungan dan Upaya 

Manajemen dan Pemantauan 

Lingkungan 

Bagian ini berisi tabel atau matriks yang merangkumkan: 

 

1.  Dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan 

Kolom Dampak Lingkungan dengan tiga subkolom yang berisi informasi: 

a.  sumber dampak, yang berisi informasi mengenai jenis kegiatan subproyek yang 

menimbulkan dampak pada setiap tahap kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan 

pasca-operasi); 
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a. jenis dampak, yang berisi informasi mengenai semua dampak lingkungan yang mungkin 

timbul dari kegiatan pada setiap tahap kegiatan; dan 

b. besarnya dampak, yang berisi informasi mengenai: parameter kuantitatif, jumlah dampak 

harus dinyatakan secara kuantitatif. 

 

2.  Bentuk upaya manajemen lingkungan 

Kolom upaya Manajemen Lingkungan dengan tiga subkolom yang berisi informasi: 

a. formulir Manajemen Lingkungan, yang berisi informasi mengenai jenis manajemen 

lingkungan yang diusulkan untuk mengelola dampak lingkungan yang terjadi; 

b. lokasi Manajemen Lingkungan, yang berisi informasi mengenai lokasi tempat manajemen 

lingkungan dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi penjelasan lokasi yang 

disampaikan dengan lebih jelas dalam peta manajemen lingkungan pada lampiran UKL-

UPL); dan 

c. periode manajemen lingkungan, yang berisi informasi mengenai jangka waktu/periode 

dilaksanakannya tindakan manajemen lingkungan. 

 

3.  Bentuk upaya pemantauan lingkungan 

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan dengan tiga subkolom yang berisi informasi: 

a.  Formulir Kegiatan Pemantauan Lingkungan, yang berisi informasi mengenai cara, metode, 

dan/atau teknik memantau mutu lingkungan, yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan 

manajemen lingkungan (dapat termasuk: metode pengumpulan dan analisis data mutu 

lingkungan, dan lain-lain); 

a. Lokasi Pemantauan Lingkungan, yang berisi informasi mengenai lokasi tempat 

pemantauan lingkungan dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi penjelasan lokasi yang 

disampaikan dengan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-

UPL); dan 

d. periode pemantauan lingkungan, yang berisi informasi mengenai jangka waktu/periode 
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dilaksanakannya pemantauan lingkungan. 

4.  Lembaga Pengelola dan Pemantau Lingkungan 

Kolom Lembaga Pengelola dan Pemantau Lingkungan, yang berisi informasi mengenai 

berbagai lembaga yang berkaitan dengan manajemen dan pemantauan lingkungan yang akan: 

a. melaksanakan manajemen dan pemantauan lingkungan; 

b. mengawasi pelaksanaan manajemen dan pemantauan lingkungan; dan 

c. menerima laporan rutin mengenai hasil pelaksanaan manajemen dan pemantauan 

lingkungan sesuai cakupan tugas lembaga bersangkutan dan legislasi. 

 

Pada bagian ini, inisiator melampirkan peta, sketsa, atau gambar dengan skala memadai terkait 

program manajemen dan pemantauan lingkungan. Termasuk peta yang harus sesuai dengan kode 

kartografi. 

D Jumlah dan jenis izin PPLH 

yang diperlukan 

Dari segi persyaratan izin PPLH untuk usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, dalam bagian ini, 

inisiator menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan manajemen lingkungan yang 

diperlukan di bawah upaya manajemen lingkungan. 

E Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen inisiator untuk melaksanakan UKL-UPL dan tanda tangan 

di atas meterai. 

F Bibliografi Bagian ini menjelaskan sumber data dan informasi yang digunakan dalam persiapan UKL-UPL, 

baik berbentuk buku, majalah, makalah, tulisan, dan laporan riset. Bibliografi ditulis dengan 

merujuk pada standar. 

G Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan pada data dan informasi lainnya yang diperlukan atau 

relevan dengan, antara lain: 

1.  bukti formal yang menyatakan jenis kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan secara prinsip; 

2.bukti formal yang menyatakan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan sesuai dengan 
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perencanaan tata ruang (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan surat dari Badan 

Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN) atau lembaga lain yang 

bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang); 

3.informasi terperinci lainnya mengenai kegiatan yang diusulkan (jika diperlukan); 

4.peta sesuai kode kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala memadai yang 

menjelaskan lokasi manajemen dan pemantauan lingkungan; serta 

5.data dan informasi lainnya yang diperlukan. 
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Tabel A4.2: Rekapitulasi Dampak, UKL-UPL 

Dampak Lingkungan Upaya Manajemen Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Lembaga 

Manajemen 

& 

Pemantaua

n 

Lingkungan 

Keteranga

n 

 Sumber 

Dampak 

Jenis 

dampak 

Besarnya 

Dampak 

Bentuk 

Upaya 

Manajeme

n 

Lingkungan 

Lokasi 

Manajemen 

Lingkungan 

Periode 

Manajeme

n 

Lingkungan 

Bentuk 

Upaya 

Pemantaua

n 

Lingkungan 

Lokasi 

Pemantaua

n 

Lingkungan 

Periode 

Pemantaua

n 

Lingkungan  

 

(Tuliskan 

kegiatan 

yang 

menimbulka

n dampak 

terhadap 

lingkungan) 

(Tuliskan 

kemungkina

n 

dampaknya) 

 

(Tuliskan 

dampaknya

) 

(Tuliskan 

bentuk/jeni

s 

manajemen 

lingkungan 

yang 

diusulkan 

untuk 

mengelola 

dampak 

lingkungan 

yang 

terjadi) 

 

(Tuliskan 

lokasi 

tempat 

informasi 

yang 

berkaitan 

dengan 

manajemen 

lingkungan 

dilaksanakan

) 

 

(Tuliskan 

informasi 

mengenai 

jangka 

waktu 

manajemen 

lingkungan 

yang 

diusulkan)  

 

(Tuliskan 

informasi 

mengenai 

cara, 

metode, 

dan/atau 

teknik untuk 

memantau 

mutu 

lingkungan 

sebagai 

indikator 

keberhasilan 

manajemen 

lingkungan) 

(Tuliskan 

lokasi 

tempat 

pemantauan 

lingkungan 

dilakukan) 

 

(Tuliskan 

informasi 

mengenai 

jangka 

waktu/ 

pemantauan 

lingkungan 

yang 

diusulkan)  

(Tuliskan 

lembaga 

terkait 

mengenai 

manajemen 

dan 

pemantauan 

lingkungan)  

 

(Tuliskan 

informasi 

lain yang 

perlu 

disampaikan 

untuk 

menjelaska

n hal-hal 

penting) 
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Informasi Referensi A4.1: Untuk identifikasi daerah bernilai konservasi 
tinggi dan daerah bernilai bagi konservasi keanekaragaman hayati 

1. Identifikasi dan penentuan Daerah Bernilai Konservasi Tinggi (HCVA) bertujuan 

memahami keberadaan, keadaan, status, dan kebijakan manajemen di setiap 

administrasi pemerintah kabupaten/kota mengenai konservasi keragaman hayati. 

Dengan demikian, kebijakan mengenai pemanfaatan daerah dalam manajemen 

lansekap di setiap kabupaten/kota didasarkan pada nilai yang menentukan unsur-

unsur pelestarian lingkungan. Unsur-unsur tersebut termasuk struktur dan fungsi 

nilai konservasi keanekaragaman hayati di sebuah lansekap. 

 

2. Terkait dengan di atas, kebijakan manajemen lansekap di setiap kabupaten/kota 

harus diorientasikan pada upaya mencegah atau mengurangi tingkat penurunan 

konservasi keanekaragaman hayati, dengan tidak menimbulkan gangguan 

terhadap kelestarian yang mendukung keberhasilan upaya masyarakat setempat 

dan juga berpotensi mendukung  pengembangan, bentuk, dan pola penggunaan 

bernilai tambah yang berhasil dalam keanekaragaman hayati berkelanjutan. 

Tahap Identifikasi HCVA 

3. Proses identifikasi HCVA mencakup enam (6) tahap: (1) studi pustaka, (2) 

persiapan verifikasi lapangan, (3) verifikasi lapangan, (4) analisis, evaluasi, dan 

delineasi, (5) konsultasi masyarakat, dan (6) sosialisasi dan penentuan tipologi 

manajemen. Secara ringkas, proses alur kerja menentukan dan mengelola daerah 

bernilai ditampilkan pada gambar berikut 

Tahap 1: Studi pustaka (studi data dan informasi 

4. Tahap ini merupakan identifikasi awal, yang ditujukan untuk menentukan status 

daerah dan potensi keanekaragaman hayati, data atau informasi yang diperoleh 

dari BAPPEDA, lembaga perencanaan terkait mencakup BAPPEDALDA, LSM, 

universitas, LIPI, dan pihak terkait lainnya. Hasil studi pustaka merupakan draf 

daerah delineasi untuk daerah yang memiliki nilai konservasi keanekaragaman 

hayati. Kegiatan pada tahap ini termasuk kegiatan berikut: 

1) Penafsiran peta citra satelit; 

2) Penggabungan (overlay) peta; penafsiran citra satelit, zonasi, kesepakatan 

penggunaan lahan, zona agro-ekologi, titik-titik utama keanekaragaman 

hayati, topografi, iklim, dan peta-peta lainnya yang terkait; 

3) Analisis historis tutupan lahan dan penggunaan ruang; 

4) Analisis stabilitas daerah; 

5) Pengumpulan data dari masyarakat terkait keanekaragaman hayati pada 

tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. 
 

5. Jika tidak ada indikasi mengenai daerah bernilai bagi konservasi 

keanekaragaman hayati dalam yurisdiksi pemerintah kabupaten/kota, identifikasi 

akan dihentikan pada tahap ini. Jika ada petunjuk mengenai daerah bernilai bagi 

konservasi keanekaragaman hayati di daerah kerja, identifikasi akan dilanjutkan 

ke tahap berikutnya. Hasil studi ini menjadi langkah pertama. Lebih lanjut lagi, 
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hasil studi awal ini digunakan sebagai referensi oleh departemen/lembaga untuk 

menyiapkan verifikasi lapangan. 

Tahap 2 Persiapan studi verifikasi/lapangan.  

6. Ini merupakan tahap ketika studi mendalam dilakukan berdasarkan data atau 

informasi dari berbagai sumber, termasuk data atau laporan dari dinas/lembaga. 

Hasil tahap ini merupakan pengetahuan mengenai keadaan ekosistem, spesies, 

dan sumber daya genetik di daerah yang diperkirakan memiliki nilai konservasi 

keanekaragaman hayati. Selanjutnya, metode verifikasi lapangan dikumpulkan 

sesuai penjelasan pada Tabel 4 dan persiapan formulir lembar 

hitung/pengumpulan data. 
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Tabel A4.3 Identifikasi awal daerah bernilai bagi konservasi keanekaragaman hayati 

No. Kegiatan Tujuan Output Sumber  

A Identifikasi daerah bernilai, status, dan potensi keanekaragaman biologis  

A.1 Status daerah    

1.1 Studi lansekap dan 

pesisir 

Analisis tutupan lahan Informasi mengenai keadaan 

tutupan lahan 

 

 Peta tutupan lahan 

(Bappeda, Studi 

Kelayakan 

Lengkap); 

 Peta zona agro-

ekologi (MOA); 

 Peta titik-titik 

utama 

keanekaragaman 

hayati (Birdlife, 

CI, TNC, WWF). 

Analisis Tata Ruang Informasi penggunaan lahan Peta penggunaan lahan 

(Bappeda, Studi 

Kelayakan Lengkap, 

KLHK) 

1.2 Studi sejarah daerah 

tersebut dan 

keanekaragaman 

hayatinya 

Analisis keadaan dan status daerah 

tersebut (dahulu dan saat ini) 

 

Data atau informasi mengenai 

perubahan keadaan dan 

manajemen daerah tersebut 

 Data penggunaan 

lahan dari waktu 

ke waktu 
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No. Kegiatan Tujuan Output Sumber  

 informasi publik 

 Laporan riset 

1.3 Studi mengenai 

kestabilan status daerah 

tersebut   

Analisis legalitas daerah tersebut (de jure 

dan de facto) 

Data dan informasi tentang 

status hukum daerah tersebut 

Legislasi (hukum, 

peraturan pemerintah, 

kebijakan, dll.) 

A.2 Potensi Keanekaragaman Hayati   

2.1 Studi potensi spesies Analisis keadaan dan status spesies 

tersebut (dahulu dan saat ini) 

Data atau informasi mengenai 

perubahan keadaan dan 

manajemen spesies tersebut 

 Zona agro-

ekologi (MOA) 

 informasi publik 

 Laporan riset 

2.2 Studi mengenai potensi 

sumber daya genetik 

Analisis keadaan dan status sumber daya 

genetik (dahulu dan saat ini) 

Data atau informasi mengenai 

perubahan keadaan dan 

manajemen sumber daya 

genetik 

 Zona agro-

ekologi (MOA) 

 informasi publik 

 Laporan riset 

B Identifikasi Keadaan Keanekaragaman Hayati di Daerah yang Teridentifikasi sebagai Daerah Bernilai bagi Konservasi 

Keanekaragaman Hayati 

B.1 Ekosistem Mengetahui jenis ekosistem di daerah 

studi yang memiliki: 

 keunikan atau kekhasan; dan/atau 

 Keragaman spesies yang tinggi; 

Data dan informasi mengenai 

ekosistem: 

 keunikan atau kekhasan; 

dan/atau 

 Verifikasi 

lapangan 

 Daftar Periksa 

(Menurut Kriteria 
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No. Kegiatan Tujuan Output Sumber  

dan/atau 

 Ekosistem primer yang mewakili 

ekosistem yang telah terdegradasi. 

 Keragaman spesies yang 

tinggi; dan/atau 

 Ekosistem primer yang 

mewakili ekosistem 

yang telah terdegradasi. 

Ekosistem 

Penting). 

B.2. Spesies (Liar) Mengetahui spesies tanaman dan satwa di 

daerah studi yang memiliki: 

 keunikan atau kekhasan; dan/atau 

 ancaman kepunahan; dan/atau 

 kebutuhan habitat spesifik baik 

sebagian atau secara keseluruhan 

Data dan informasi mengenai 

spesies: 

 keunikan atau kekhasan; 

dan/atau 

 ancaman kepunahan; 

dan/atau 

 kebutuhan habitat 

spesifik baik sebagian 

atau secara keseluruhan 

 Verifikasi 

lapangan 

 Daftar Periksa 

(Menurut Kriteria 

Spesies Penting). 

 Sumber Daya Genetik 

(SGD) 

Mengetahui variasi tanaman, kumpulan 

hewan/ternak, serta galur ikan di daerah 

studi yang memiliki: 

 keunikan atau kekhasan sumber 

daya genetik; dan/atau 

 keunggulan dari segi resistensi 

terhadap hama dan penyakit, 

dan/atau 

 keunggulan dari segi resistensi 

Data dan informasi mengenai 

variasi tanaman, kumpulan 

hewan/ternak, serta galur ikan  

 keunikan atau kekhasan 

sumber daya genetik; 

dan/atau 

 keunggulan dari segi 

resistensi terhadap hama 

dan penyakit, dan/atau 

 Verifikasi 

lapangan 

 Daftar Periksa 

(Menurut Kriteria 

SDG Penting). 
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No. Kegiatan Tujuan Output Sumber  

terhadap stres abiotik (cuaca 

ekstrim, keasaman tanah, dll.) 

dan/atau 

 keunggulan dari segi 

produktivitas; dan/atau 

 keunggulan dari segi kecantikan 

dan alam relatif terhadap spesies 

lain yang dianalisis; dan/atau 

 potensi pemanfaatan yang tinggi di 

masa depan; dan/atau 

 Nilai sosio-budaya dan/atau nilai 

ekonomi  bagi masyarakat 

setempat dan pada tingkat lebih 

luas; dan atau 

 Ancaman tinggi tingkat kepunahan 

 keunggulan dari segi 

resistensi terhadap stres 

abiotik (cuaca ekstrim, 

keasaman tanah, dll.) 

dan/atau 

 keunggulan dari segi 

produktivitas; dan/atau 

 keunggulan dari segi 

kecantikan dan alam 

terhadap spesies lain 

yang dianalisis; dan/atau 

 potensi pemanfaatan 

yang tinggi di masa 

depan; dan/atau 

 Nilai sosio-budaya 

dan/atau nilai ekonomi  

bagi masyarakat 

setempat dan pada 

tingkat lebih luas; dan 

atau 

 Ancaman tinggi tingkat 

kepunahan 
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7. Alat sederhana untuk mengidentifikasi apakah sebuah daerah memiliki nilai 

signifikan bagi konservasi keanekaragaman hayati atau tidak, dengan 

menggunakan berbagai pertanyaan berikut: 

Tabel A4.4 Identifikasi alat untuk HCVA 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah daerahnya merupakan 

daerah konservasi? 

Ya Semua daerah konservasi sangat 

penting bagi pelestarian 

Keanekaragaman Hayati, jika 

tidak, lanjutkan ke pertanyaan 

nomor 2. 

Tidak 

2 Apakah daerahnya memiliki 

ekosistem unik? 

Ya Jika ya, daerah tersebut memiliki 

nilai penting bagi Konservasi 

Keanekaragaman Hayati, jika 

tidak, lanjutkan ke pertanyaan 

nomor 3. 

Tidak 

3 Apakah daerahnya memiliki 

spesies tipikal tertentu? 

Ya Jika ya, daerah tersebut memiliki 

nilai penting bagi Konservasi 

Keanekaragaman Hayati, jika 

tidak, lanjutkan ke pertanyaan 

nomor 4. 

Tidak 

4 Apakah daerahnya memiliki 

SDG tipikal? 

Ya 

Tidak 

Jika ya, daerah tersebut memiliki 

nilai penting bagi Konservasi 

Keanekaragaman Hayati, jika 

tidak, daerah tersebut tidak 

bernilai penting bagi Konservasi 

Keanekaragaman Hayati 

 

Langkah 3: Verifikasi Lapangan.  

8. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh lembaga sesuai dengan cakupan 

pekerjaannya dengan metode dan formulir/lembar hitung yang dirancang dalam 

kegiatan tahap 2. 

Tahap 4: Analisis, evaluasi, dan delineasi.  

9. Tahap ini ditujukan untuk mendelineasi daerah bernilai bagi keanekaragaman 

hayati berdasarkan data atau informasi dari hasil verifikasi lapangan yang 

dikumpulkan oleh dinas/lembaga. 

Tahap 5: Konsultasi Masyarakat.  

10. Ditujukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat guna 

mengklarifikasi dan memperkaya daerah yang memiliki nilai signifikan bagi 

konservasi keanekaragaman hayati. Konsultasi masyarakat juga ditujukan untuk 

sosialisasi temuan dan delineasi daerah bernilai bagi konservasi 

keanekaragaman hayati sehingga pemangku kepentingan di daerah terkait akan 

terlibat aktif agar perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dapat 
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dipertahankan secara jangka panjang. Selain itu, untuk mengoptimalkan 

pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi, serta memastikan 

bahwa kepentingan pihak-pihak yang terlibat sudah diakomodasi. Konsultasi 

masyarakat dilaksanakan dengan mengundang pihak berkepentingan di lokasi 

yang merupakan daerah bernilai bagi konservasi keanekaragaman hayati. 

Pemangku kepentingan ini termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, 

akademisi, dan masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. 

Tahap 6: Penentuan Delineasi.  

11. Pada tahap ini, hasil proses delineasi untuk daerah bernilai bagi konservasi 

keanekaragaman hayati sedang disosialisasikan kepada masyarakat, terutama 

kepada pemangku kepentingan yang daerahnya dimasukkan dalam delineasi, 

sehingga delineasi dapat ditentukan dan disetujui oleh semua pihak terkait. 

Tahap 7: Penentuan Daerah Bernilai.  

12. Daerah bernilai konservasi tinggi (HCVA) yang sudah diidentifikasi dan 

disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan mungkin perlu ditetapkan 

oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hukum. Kesepakatan mengenai 

penentuan daerah bernilai digunakan sebagai masukan untuk persiapan dan/atau 

evaluasi perencanaan tata ruang provinsi atau kabupaten/kota. HCVA perlu 

memiliki dasar hukum sehingga ada arah yang jelas bagi manajemen pemangku 

kepentingan di tempat HCVA berada. Karena itu, HCVA sebagai kawasan 

lindung dan/atau daerah budidaya memiliki posisi kuat dalam konteks 

konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian nilai dukungan terhadap 

keberhasilan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Penentuan 

HCVA merupakan kebijakan yang dapat merealisasikan tujuan keanekaragaman 

hayati daerah dalam jangka panjang. 
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Dokumen Referensi A4.2: Rencana Manajemen Hama Terintegrasi 
(IPMPs) 

Manajemen Hama Terintegrasi mengacu pada “pertimbangan teliti semua teknik 

kendali hama yang tersedia dan integrasi selanjutnya langkah-langkah yang sesuai 

guna menekan pertumbuhan populasi hama, serta menjaga pestisida dan intervensi 

lainnya pada tingkat yang dapat dijustifikasi secara ekonomi dan mengurangi atau 

meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. IPM menekankan 

pertumbuhan tanaman yang sehat dengan gangguan sesedikit mungkin terhadap 

agro-ekosistem dan mendorong mekanisme kendali hama alami”. Tujuan utama 

Rencana Manajemen Hama dalam Proyek Pendirian KPH adalah: 

1) Untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hutan dan tanaman 

pertanian pada semua tahap perkembangan tanaman melalui Manajemen 

Hama Terintegrasi, termasuk penggunaan pestisida yang rasional; 

2) Untuk meningkatkan kesadaran di antara petani dan pemangku kepentingan 

lainnya mengenai pentingnya pendekatan IPM terhadap manajemen tanaman, 

dan untuk melatih penyuluh pertanian dan petani, serta pemangku 

kepentingan lainnya agar mereka dapat menjadi praktisi IPM yang efektif; 

3) Untuk menentukan tingkat residu pestisida pada tanaman kehutanan, serta 

untuk sosialisasi informasi kepada semua pemangku kepentingan mengenai 

pentingnya pelaksanaan praktik-praktik IPM. 

Kerangka Logika bagi Pelaksanaan IPM 

IPM bukan metode tunggal untuk pengendalian hama, melainkan serangkaian 

evaluasi, keputusan, dan kendali atas manajemen hama. Dengan mempraktikkan 

IPM, petani yang menyadari potensi serangan hama mengikuti pendekatan empat 

tingkat: 

1. Mengidentifikasi dan Memantau Hama - Tidak semua serangga, gulma, 

dan organisme hidup lainnya harus dikendalikan. Banyak organisme yang 

tidak berbahaya dan beberapa bahkan bermanfaat. Program IPM memantau 

hama dan mengidentifikasinya dengan akurat, agar keputusan kendali yang 

sesuai dapat dilakukan bersamaan dengan ambang tindakan. Pemantauan dan 

identifikasi ini menghilangkan kemungkinan digunakannya pestisida pada 

saat yang tidak diperlukan atau penggunaan jenis pestisida yang salah. 

2. Menetapkan Ambang Tindakan - Sebelum melaksanakan tindakan kendali 

hama apa pun, IPM pertama-tama menetapkan ambang kendali, sebuah titik 

ketika populasi hama atau kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tindakan 

pengendalian hama harus diambil. Ditemukannya satu hama saja tidak selalu 

berarti perlu dilakukan pengendalian. Tingkat ketika hama akan menjadi 

ancaman ekonomi sangat penting dalam memandu keputusan pengendalian 

hama di masa depan. 

3. Pencegahan - Sebagai garis pertama pengendalian hama, program IPM 

mengelola tanaman, kebun, atau ruang indoor untuk mencegah hama menjadi 

ancaman. Pada tanaman pertanian, ini mungkin berarti menggunakan metode 

budidaya, seperti rotasi tanaman yang berbeda, pemilihan varietas tahan 

hama, dan penanaman akar tanaman yang bebas hama. Metode pengendalian 
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ini dapat sangat efektif dan hemat biaya, serta hanya membawa sedikit atau 

tidak berisiko terhadap manusia atau lingkungan. 

4. Kendali - Setelah pemantauan, identifikasi, dan ambang tindakan 

menunjukkan diperlukannya pengendalian hama, dan metode preventif tidak 

lagi efektif atau tersedia, program IPM selanjutnya mengevaluasi metode 

kendali yang tepat, baik untuk efektivitas maupun risiko. Kendali hama yang 

efektif dan tidak begitu berisiko akan dipilih pertama, termasuk bahan kimia 

dengan target sangat spesifik, seperti feromon untuk mengganggu reproduksi 

hama, atau kendali mekanik, seperti perangkap atau penyiangan. Jika 

pemantauan, identifikasi, dan ambang tindakan lebih lanjut menunjukkan 

bahwa kendali yang tidak begitu berisiko ternyata kurang berhasil, akan 

dilakukan metode kendali hama lain, seperti penyemprotan pestisida 

tertarget. Penyemprotan pestisida non-spesifik secara luas merupakan 

langkah terakhir. 

Jika pestisida digunakan pada proyek KPH, kriteria berikut berlaku dalam pemilihan 

dan penggunaannya: 

a) Pengaruh buruknya terhadap kesehatan manusia harus tidak berarti. 

b) Harus memperlihatkan efektivitasnya terhadap spesies target. 

c) Pengaruhnya terhadap spesies nontarget dan lingkungan alam harus 

minimal.  Metode, waktu, dan frekuensi aplikasi pestisida ditujukan 

untuk meminimalkan kerusakan terhadap musuh alamiah hama.  

Pestisida yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat harus 

didemonstrasikan aman bagi penduduk dan hewan peliharaan di 

daerah yang diberi pestisida, dan juga bagi personel yang 

mengaplikasikannya. 

d) Penggunaan pestisida harus memperhitungkan perlunya mencegah 

timbulnya resistensi pada hama. 

Jika relevan, setiap proyek KPH dalam ESA dan EMMP-nya harus mencakup 

Rencana Manajemen Hama Terintegrasi (IPMP) yang: 

1. Memberikan kajian mengenai praktik manajemen hama saat ini yang 

relevan; 

2. Mengidentifikasi praktik dan keadaan spesifik yang dapat dan harus 

diperbaiki (misalnya penyemprotan berbasis kalender, penggunaan 

pestisida yang terlalu beracun atau yang tidak sesuai, kegagalan 

menerapkan metode non-kimia yang tersedia, kurangnya akses petani 

ke informasi mengenai IPM, bias kebijakan ke arah kendali dengan 

bahan kimia, kelemahan dalam kapasitas kelembagaan untuk 

melaksanakan IPM dan mengendalikan penggunaan pestisida, dll.); 

3. Memberikan langkah dan kegiatan yang akan diambil di bawah 

proyek untuk memperbaiki keadaan tersebut; 

4. Memberikan skema pemantauan untuk menentukan efektivitas 

langkah-langkah tersebut dan memungkinkan koreksi jika diperlukan. 
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IPMP setidaknya berisi:  

Rencana IPM yang ditulis dengan baik dan mudah diikuti, menyediakan staf dan 

manajemen dengan dokumen tertulis mengenai prosedur dan kebijakan IPM untuk 

fasilitas.  Rencana tersebut harus berupa dokumen hidup yang terus diperbarui 

seiring timbulnya keadaan hama yang baru, dan prosedur atau kegiatan baru pada 

fasilitas yang bersangkutan.   Ini memungkinkan fasilitas tersebut untuk menyimpan 

catatan historis prosedur manajemen hama sehingga koordinator IPM dapat 

bertindak menangani masalah hama, dengan memperhatikan pengalaman positif dan 

negatif dari koordinator terdahulu.  Mengingat adanya perbedaan sosial, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan, sebuah rencana IPM seharusnya unik bagi setiap KPH dan 

setidaknya memiliki bagian-bagian berikut: 

1. Deskripsi proyek: menjelaskan proyek dan fitur-fitur pentingnya yang 

kemungkinan akan memerlukan langkah manajemen hama. 

2. Masalah hama yang sudah ada dan yang diperkirakan akan timbul: 
Menyiapkan rangkuman mengenai tanaman yang dibudidayakan/dikelola pada 

proyek, serta masalah hama dan penyakit penting yang dialami, terutama oleh 

petani kecil. Memberikan perkiraan (lebih disukai berdasarkan studi setempat) 

mengenai kerugian tanaman/ekonomi yang dapat dikaitkan dengan hama, 

penyakit, dan gulma utama. 

3. Langkah pengendalian hama yang sudah ada dan yang diusulkan: 
Menjelaskan metode saat ini dan metode yang diusulkan untuk manajemen 

hama atau vektor yang dipraktikkan di negara/daerah tersebut. Menjelaskan 

pendekatan IPM dengan metode kendali hama non-kimia yang tersedia di 

negara tersebut. Menjelaskan protokol pemantauan/pengambilan sampel, 

ambang tindakan, dan prosedur pemantauan.  

Mengkaji apakah penggunaan pestisida yang diperkirakan akan dilakukan di 

bawah proyek dapat dibenarkan dengan (a) menjelaskan pendekatan IPM dan 

alasan mengapa penggunaan pestisida dipertimbangkan, (b) memberikan 

kajian ekonomi yang memperlihatkan bahwa usulan penggunaan pestisida 

akan meningkatkan pendapatan petani/KPH, sehingga menjadi bukti bahwa 

usulan penggunaan pestisida dapat dibenarkan dari sudut pandang bukti 

kesehatan masyarakat terbaik yang tersedia (lebih disukai jika didukung 

WHO). 

4.  Peran dan Tanggung Jawab: menentukan siapa di KPH yang akan 

bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyimpanan data, serta pelaporan 

mengenai pelaksanaan IPM. Dalam hal penggunaan pestisida kimia, 

menetapkan tanggung jawab pengadaan, aplikasi, dan pembuangan pestisida, 

serta penyimpanan catatan yang baik. 

5. Pemantauan dan evaluasi: menentukan mekanisme pelaporan mengenai 

pelaksanaan IPMP, dengan penekanan pada efisiensi dan kemanjuran. 

6. Peningkatan kapasitas: menentukan langkah-langkah peningkatan kapasitas 

apa pun yang diperlukan bagi manajemen, staf, dan penerima manfaat KPH 

guna melaksanakan IPMP.  
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CATATAN: Jika ada pestisida apapun yang diperlukan oleh IPMP, pestisida yang 

akan dibeli oleh proyek harus dibuat, dikemas, dilabeli, ditangani, disimpan, 

diaplikasi, dan dibuang sesuai standar yang dapat diterima
12

. Proyek tidak 

membiayai produk yang formulasinya masuk dalam kelas IA dan IB WHO, atau 

formulasi produk dalam kelas II
13

.  

Langkah kendali hama di hutan harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu: 

1. Aspek biologis hama (serangga, cacing, fungi, dll.) untuk menentukan waktu 

yang tepat untuk pengendalian 

2. Aspek teknis dengan menggunakan cara yang sederhana tetapi efektif. 

3. Aspek ekonomi dari segi biaya pengendalian harus hemat atau sebanding 

dengan nilai maksimum kerugian yang dapat dicegah, dan 

4. Aspek ekologi langkah pengendalian yang dapat mencegah polusi 

lingkungan. 

Teknik kendali hama dapat diterapkan secara alami atau artifisial. Kendali alami 

adalah kemampuan untuk mengandalkan komponen kendali hama alami yang hidup 

di lingkungan tanpa keterlibatan peran manusia. Sebaliknya, teknik kendali artifisial 

memerlukan peran manusia dan dapat berbentuk upaya fisik-mekanik, dalam 

kehutanan, berdasarkan biologi, sesuai aturan perundang-undangan, kimia dan 

manajemen hama terintegrasi (IPM). 

Kendali hama di hutan dilakukan secara kimiawi dan sangat berbahaya secara 

ekologi bagi lingkungan dan berbiaya besar secara ekonomi.. Kendali hama secara 

biologis, dengan menggunakan predator dan parasit, serta penanaman spesies kuat 

tahan hama, menjadi alternatif prioritas di masa depan karena memiliki keunggulan 

kompetitif dan prospeknya menjanjikan. 

Kerangka Dasar 

Tabel A4.5: Kerangka bagi Manajemen Hama Terintegrasi  

Rangkuman 

Naratif 

Hasil yang Diharapkan Indikator Kinerja Asumsi/Risiko 

Tujuan:  

Meningkatkan 

kesadaran 

semua 

Anggota dan pemangku 

kepentingan memahami 

pentingnya pendekatan 

IPM 

 Peningkatan 

penerapan IPM di 

lapangan 

 Mengurangi 

Peraturan dan 

ketentuan yang 

terkait dengan 

penerapan IPM 

dilaksanakan 

                                                 

12
 Untuk pedoman aplikasi, penyimpanan, dan pembuangan pestisida, lihat 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Old_guidelines/

Ground_application.pdf,  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/obsolete_pesticides/docs/small_qties.pdf 

 
13

 Untuk referensi mengenai bahan pestisida, lihat Recommended Classification of Pesticides by 

Hazards and Guidelines to Classification dari Organisasi Kesehatan Dunia: 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Old_guidelines/Ground_application.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Old_guidelines/Ground_application.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/obsolete_pesticides/docs/small_qties.pdf
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Rangkuman 

Naratif 

Hasil yang Diharapkan Indikator Kinerja Asumsi/Risiko 

pemangku 

kepentingan 

mengenai 

pendekatan 

IPM terhadap 

manajemen 

tanaman, serta 

melatih 

fasilitator, 

petani, dan 

pembibit. 

penggunaan 

pestisida 

berbahaya di 

lapangan 

secara konsisten 

oleh Pemerintah. 

Kegiatan: 

Kegiatan1 

Meluncurkan 

program 

kesadaran 

 Pemangku 

kepentingan 

menjadi lebih 

sadar akan 

bahaya 

pestisida. 

Tolok Ukur: 

 Media 

elektronik, 

materi cetak, 

brosur yang 

dibagikan 

kepada 

pemangku 

kepentingan di 

lapangan 

 Mengurangi 

kecelakaan dalam 

penanganan, 

penggunaan, 

penyimpanan, dan 

pembuangan 

pestisida. 

 Peningkatan 

penggunaan 

pestisida hayati 

 Digunakannya 

praktik-praktik 

IPM 

Lembaga KPH 

secara rutin aktif 

dalam program 

sosialisasi 

informasi 

Kegiatan 2 

Pengenalan 

IPM 

 Peningkatan 

penggunaan 

pupuk organik 

Tolok Ukur: 

 Pada tingkat uji 

coba/daerah 

demonstrasi 

diluncurkan 

pengenalan IPM 

 Kegunaan IPM 

diperlihatkan pada 

Daerah 

Demonstrasi di 

sejumlah KPH uji 

coba 

 Insentif keuangan 

diberikan bagi 

petani yang 

berpartisipasi 

 Pemantauan hasil 

Pemerintah 

provinsi 

diyakinkan 

mengenai 

perlunya 

memperkenalkan 

praktik yang 

ramah lingkungan 

di sektor 

kehutanan. 
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Rangkuman 

Naratif 

Hasil yang Diharapkan Indikator Kinerja Asumsi/Risiko 

proyek uji coba 

Kegiatan 3 

Penguatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

dalam IPM 

 Semua pejabat 

KPH mengikuti 

perkembangan 

IPM 

Tolok Ukur: 

 Pelatihan 

mengenai IPM 

untuk 

Kehutanan dan 

fasilitator 

pemerintah 

kabupaten/kota 

sehingga dapat 

terus 

mendapatkan 

kabar 

perkembangan 

terbaru 

Bukti meningkatnya 

pengetahuan pejabat 

mengenai Pertanian IPM  

Pemerintah 

provinsi 

berkomitmen 

mendorong dan 

memungkinkan 

pejabat untuk 

mengikuti 

pelatihan IPM  

 

Contoh Manajemen Hama Hutan 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan telah berhasil 

mengendalikan hama dan penyakit pada sengon, jabon, dan jati putih sebagai 

berikut: 

 

Tabel A4.6: Jenis hama hutan dan pengendalian penyakit  

No. JENIS KONTROL 

 HAMA  

1 Eurema sp. (kupu-

kupu kuning) 
• Insektisida dengan bahan aktif Bacillus 

thuringiensis pada dosis 0,5 sampai 2 gram 

per liter air dan disemprotkan langsung ke 

tubuh larva. 

• Parasitoid Apanteles sp. (Hymenoptera). 

• Pestisida nabati dari daun suren yang 
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No. JENIS KONTROL 

direndam selama 24 jam kemudian diperas 

dan air perasannya disemprotkan. 

2 Boktor/Xystrocera 

festiva 

(hama penggerek 

batang sengon) 

• Fungi Beauveria bassiana diperoleh dengan 

mencampur 200 gram biakan fungi tersebut 

dengan 8 liter air (25 gram per liter air). 

• Insektisida dengan bahan aktif Bacillus 

thuringiensis pada dosis 0,5 sampai 2 gram 

per liter air dan disemprotkan langsung ke 

tubuh larva. 

3 Ulat kantung 
• Fungi Beauveria bassiana diperoleh dengan 

mencampur 200 gram biakan fungi tersebut 

dengan 8 liter air (25 gram per liter air). 

• Insektisida Nabati dari perasan 125 g umbi 

gadung yang dicampur 1 liter air, perasan 150 

g biji mahoni yang dicampur 1 liter air 

dengan penyemprotan, bacok oles, dan 

larutannya 

• Insektisida dengan bahan aktif Bacillus 

thuringiensis. Insektisida sistemik dengan 

bahan aktif imidacloprid (Confidor), 

methamidophos + boron atau boraks (1: 10) 

4 Uret 
• Menggunakan fungi Metarrhizium yang 

bersifat entomopatogenic atau Insektisida 

dengan bahan aktif fipronil (Reagent) 

5 ulat grayak 
• Insektisida dengan bahan aktif Bacillus 

thuringiensis, BPMC (Baycarp) dan 

imidacloprid 

6 Ulat pemakan daun 
• Insektisida dengan bahan aktif BPMC dan 

imidacloprid 

7 Belalang 
• Insektisida dengan bahan aktif BPMC dan 

imidacloprid 

8 Kutu putih 
• Menggunakan cuka kayu + Bacillus 

thuringiensis 



96 
 

No. JENIS KONTROL 

9 Hama kepik renda 
• Insektisida dengan bahan aktif imidacloprid 

 PENYAKIT 
1.  

1 Penyakit tumor karat 
• Bahan yang digunakan: kapur, belerang, dan 

garam (belerang:batu kapur = 1:1; batu 

belerang:garam = 10:1; kapur:garam = 10:1; 

belerang:batu kapur:garam = 10:10:1). 

Perlakuan: disemprotkan dan dilaburkan ( 

penyemprotan campuran lebih cair dan 

disaring terlebih dahulu, sedangkan untuk 

penyemprotan campurannya lebih kental). 

Sebelum penyemprotan dan pelaburan, 

pertama-tama potong tumor pada tanaman 

sengon yang terserang, kumpulkan, kemudian 

kubur dalam tanah agar tidak menular. 

Setelah tumor dipotong, batang dilabur dan 

disemprot. 

2 Penyakit bercak 

daun  
• Menggunakan cuka kayu 40 cc per liter air 

• Fungisida dengan bahan aktif benomil dan 

bahan aktif belerang  

3 Penyakit busuk akar, 

rebah kecambah dan 

layu 

• Menggunakan fungisida antagonis 

Trichoderma dan Gliocladium 

• Fungisida dengan bahan aktif triadimefon 

(Bayleton) 

4 Penyakit embun 

tepung 
• Menggunakan fungisida dengan bahan aktif 

benomil 

 

RESEP KENDALI HAMA DAN PENYAKIT SECARA UMUM 

(Kardinan, 1999; Pracaya, 2008) 

Pengendalian Hama  

A. INSEKTISIDA DENGAN BAHAN AKTIF Bacillus thuringiensis 

(actospeine) 1 g insektisida + 1 liter air, diaduk hingga rata, masukkan ke 

peralatan semprot. Cairan harus mengenai larva atau ulat. 
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B. FUNGI ENTOMOPATOGEN bassiana 25 g fungi biakan massal (media 

jagung) ditumbuk/dicampurkan, kemudian ditambah 1 liter air, diaduk hingga 

rata. Saring dan masukkan dalam peralatan semprot. Cairan harus mengenai 

larva atau ulat, jika ulat berada dalam lubang, gunakan alat suntik. 

C. INSEKTISIDA NABATI  

1) 400 gram daun mimba, 300 gram lengkuas, 300 gram serai, dan seujung 

sendok deterjen atau sabun (1 g). Daun mimba + lengkuas + serai dihaluskan, 

kemudian ditambah 1 liter air dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah direndam 

24 jam, tambahkan 3 liter air dan sabun (diaduk), disaring dan siap untuk 

disemprotkan. 

2) 500 gram daun mindi dihaluskan, kemudian ditambah 5 liter air dan 

dibiarkan 24 jam. Setelah direndam, tambahkan sabun 1 g, disaring dan siap 

untuk disemprotkan. 

3) 2 siung bawang putih dihaluskan dan ditambah 2 sendok makan lada bubuk, 

kemudian ditambah 4liter air dan 1 gram sabun, disaring dan siap untuk 

disemprotkan (untuk kumbang) 

4) 24 buah cabe rawit dihaluskan, ditambah 120 gram kapur, dan 120 gram 

garam, kemudian ditambah 16 liter air dan diaduk hingga rata. Biarkan 

campuran selama 2 jam, disaring dan siap untuk disemprotkan (semut, kutu, 

siput, ulat, virus). 

5) 1 kg daun pepaya dihaluskan, kemudian ditambah 10 liter air dan dibiarkan 2 

jam. Setelah 2 jam, tambahkan sabun 1 g dan aduk hingga rata, disaring dan 

siap untuk disemprotkan. 

6)  ½ cangkir abu + ½ cangkir kapur + 4 liter air, aduk hingga rata dan biarkan 2 

jam. Jika digunakan langsung pada akar, tidak perlu disaring, penyaringan 

hanya perlu untuk penyemprotan (uret dan kumbang). 

7) 1 kg daun bintaro dihaluskan, kemudian ditambah 5 liter air, dibiarkan 

semalaman, lalu ditambah sabun, disaring dan siap untuk digunakan. 

8) 1 kg daun suren dihaluskan, kemudian ditambah 5 liter air, dibiarkan 

semalaman, lalu ditambah sabun, disaring dan siap untuk digunakan. 

Pengendalian penyakit 

1) Tumor karat: 1 kg belerang + 1 kg kapur + 100 gram garam, kemudian 

tambahkan 5-10 liter air, aduk hingga rata. Larutan untuk dilabur lebih 

kental, sedangkan larutan untuk disemprot lebih encer dan harus disaring 

terlebih dahulu. 

2) Fungi antagonistik Trichoderma sp dan Gliocladium sp. dibiakkan massal 

dalam campuran sekam:kulit padi:kotoran ternak:kompos:pasir = 2:2:1:1:1. 

Biakan massal dicampurkan ke media pembibitan untuk mencegah penyakit 

akar. 

3) Cuka Kayu: 20-40 cc dicampur dengan 1 liter air, disemprotkan pada daun 

yang terkena penyakit bercak daun. 
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4) 100 gram jahe + 100 gram lengkuas + 100 gram gambas yang dihaluskan dan 

diperas, setiap 20 cc hasil perasan dicampur dengan 1 liter air, diaduk dan 

disaring, kemudian disemprotkan ke tanaman yang diserang fungi. 

2. Jenis Tanaman yang Berpotensi Menjadi Pestisida Nabati 

1. Babadotan (A. conyzoides) 

2. Serai (A. nardus) 

3. Sirsak (Annona muricata) 

4. Suren (Toona sureni) 

5. Gadung (Dioscorea hispida) 

6. Tuba (Derris eliptica) 

7. Mimba (Azadirachta indica) 

8. Mindi (Melia azedarach) 

9. Tembakau (Nicotiana tabacum) 

10. Jarak (Ricinus communis L.) 

11. Kecubung (Datura patula) 
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Dokumen Referensi A4.3: Prosedur Perlindungan untuk Objek Bersejarah 
dan Sumber Daya Fisik Lainnya 

 

Deskripsi 

Menurut Undang-Undang No. 11/2010, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk 

mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam melestarikan warisan budaya, 

upaya Pengelolaan dilakukan dengan pemahaman bahwa upaya tersebut dilakukan 

secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan 

tersebut melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 

Karena warisan budaya tidak dapat digantikan dengan yang baru (sumber daya yang 

tidak tergantikan, tidak terbarukan), rapuh, dan jumlahnya sedikit, keberadaannya 

diperlukan untuk memungkinkan studi mengenai perilaku manusia dan peristiwa 

lampau dari objek warisan. Tidak semua data dapat diperoleh dalam bentuk sejarah 

tertulis. Data sisanya 'berbicara' melalui objek, bangunan, struktur, atau lokasi. 

Banyak makna simbolis, fungsi, penggunaan, bentuk, dan bahkan nama warisan 

budaya dapat diidentifikasi setelah dilakukan studi. Tanpa penjelasan ini, sejarah 

tidak dapat ditulis karena objek tidak dapat 'berbicara'. 

Selain sejarah, warisan budaya juga diperlukan untuk mendukung ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau budaya. Hal ini berarti penyelamatan warisan budaya 

agar tidak musnah akan memberikan kontribusi besar terhadap studi teknologi, 

gagasan, tradisi, atau cara warisan budaya digunakan di masa lampau. Paket 

pengetahuan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan 

bagi generasi masa depan bangsa. Pengetahuan mengenai kearifan hidup dari leluhur 

akan memberi kita gambaran bagaimana penduduk kepulauan mampu 

mengembangkan budaya tinggi dan berhasil mencapai kejayaan pada periode 

tertentu. 

Menurut Martokusumo (2005), kegiatan Pelestarian termasuk: 

 Konservasi, termasuk kegiatan pemugaran aktif dan dinamis. 

 Pelestarian, termasuk upaya pelestarian pasif dan statis. 

 Rekonstruksi, upaya untuk mengembalikan keadaan sebuah objek bangunan, 

kawasan yang sudah musnah atau hancur ke kondisi awal. 

 Restorasi, upaya mengembalikan sebuah bangunan atau kawasan kepada 

kondisi asli, sejauh yang diketahui dengan menghilangkan penambahan baru 

atau membuat elemen yang sudah ada tanpa adanya penggunaan bahan baru. 

 Renovasi, upaya mengubah sebagian atau beberapa bagian bangunan tua 

terutama bagian interior, agar bangunan tersebut dapat diadaptasikan untuk 

mengakomodasikan fungsi atau kegiatan baru, tanpa menimbulkan perubahan 

yang berarti bagi keutuhan struktur maupun fasade bangunan tersebut. 

 Rehabilitasi, upaya mengembalikan kondisi objek, bangunan, atau kawasan 

hingga dapat berfungsi kembali dengan baik. 
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 Gentrifikasi, proses perubahan struktur komunitas urban yang dapat berarti 

relokasi penduduk sebagai dampak dari kegiatan peningkatan kualitas 

lingkungan fisik, sosial,dan ekonomi. 

 Revitalisasi, upaya menghidupkan kembali sebuah area suatu kawasan kota 

yang telah mengalami degradasi, melalui intervensi ekonomi, sosial, dan 

fisik. 

Tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah menurut Undang-Undang No. 

11/2010 tentang Cagar Budaya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa 

dan warisan umat manusia. 

 Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya. 

 Memperkuat kepribadian bangsa. 

 Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. 

Peraturan Dasar 

Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya. 

Definisi 

Menurut Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, istilah yang 

didefinisikan adalah: Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.  

 Cagar Budaya adalah warisan budaya berupa Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. 

 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau 

bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 

 Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 

alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 

berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 

 Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 

alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 

kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk 

menampung kebutuhan manusia. 

 Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang 

mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 

Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian 

pada masa lalu. 
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 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 

Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah sebagai berikut: 

“Kelompok bangunan: Kelompok bangunan yang terpisah atau berhubungan, yang 

karena arsitekturnya, homogenitasnya, atau letaknya pada lansekap, memiliki nilai 

universal terkemuka dari sudut pandang sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan” 

(UNESCO dalam “Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan 

Alam Dunia” 1987). 

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya 

dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 

kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, 

Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya 

dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman 

dan/atau gangguan. 

Pengamanan/Safeguards Terkait Objek Bersejarah 

Siapa pun yang menemukan objek budaya, seperti (tetapi tidak terbatas pada) lokasi 

arkeologis atau bersejarah, sisa-sisa atau peninggalan budaya, kuburan atau makam 

selama penggalian atau konstruksi, Unit Pelaksana Proyek harus: 

1) menghentikan semua kegiatan di daerah penemuan; 

2) menjelaskan lokasi atau daerah yang ditemukan; 

3) mengamankan lokasi untuk mencegah kerusakan atau musnahnya 

peninggalan tersebut. Jika ada peninggalan kuno atau sisa-sisa bersejarah 

yang ditemukan, petugas keamanan harus direkrut hingga otoritas setempat 

dapat mengambil alih; 

4) melarang pengumpulan peninggalan tersebut oleh para pekerja atau orang 

lain; 

5) segera memberi tahu konsultan pengawas yang harus memberi tahu otoritas 

setempat (dalam waktu 24 jam atau kurang); 

6) otoritas setempat harus melindungi dan mempertahankan lokasi sebelum 

menetapkan prosedur program berikutnya. Hal ini memerlukan evaluasi 

temuan oleh ahli arkeologi. Nilai penting temuan tersebut harus dikaji 
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berdasarkan kriteria terkait warisan budaya, termasuk estetika, sejarah, ilmu 

pengetahuan atau penelitian, ilmu sosial dan ekonomi; 

7) harus diputuskan bagaimana cara penanganan otoritas setempat atas temuan 

tersebut. Ini mencakup perubahan tata letak proyek, konservasi, 

pemeliharaan, restorasi, dan penyelamatan (seperti jika menemukan 

reruntuhan bersejarah yang tidak dapat dipindahkan, yang memiliki nilai 

budaya atau arkeologi); 

8) pelaksanaan keputusan terkait manajemen temuan yang disampaikan secara 

tertulis oleh pemerintah daerah yang relevan; dan 

9) konstruksi mungkin dapat dilanjutkan setelah diberi izin oleh otoritas 

setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan objek budaya fisik. 



103 
 

Lampiran 5: Pedoman Kerangka Partisipasi Masyarakat 

Tujuan dan Prinsip 

1. CPF dikembangkan berdasarkan kesadaran bahwa: kelompok yang rentan memerlukan 

perhatian khusus dan dukungan berbeda agar dapat berpartisipasi dalam proyek dan 

menerima manfaat secara adil dan berkelanjutan; serta intervensi proyek perlu responsif 

terhadap kepentingan, kapasitas, dan prioritas kelompok rentan yang akan diidentifikasi 

melalui konsultasi terlebih dahulu. 

2. CPF 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. CPF 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.  

3. Mengingat konteks sejarah dan sosiopolitik di seputar etnis minoritas di Indonesia, dan 

terutama di sektor kehutanan, etnis minoritas dipandang sebagai kelompok yang rentan dan 

diperlakukan sesuai pandangan tersebut dalam CPF. Karena itu, CPF ini menjawab 

persyaratan sesuai Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 ‘Masyarakat Adat’. 

4. Bank Dunia menggunakan istilah “masyarakat adat” dalam pengertian lebih luas untuk 

merujuk pada masyarakat yang secara sosial dan budaya berbeda dari masyarakat rentan dan 

masyarakat lainnya. Masyarakat ini memiliki ciri-ciri berikut dalam berbagai tingkatan: 

a) Identifikasi sendiri sebagai bagian dari kelompok budaya pribumi tersendiri dan 

pengakuan atas identitas ini oleh pihak lain; 

b) Keterikatan kolektif terhadap habitat atau wilayah leluhur yang khusus secara geografis 

di daerah proyek dan terhadap sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; 

c) Budaya, ekonomi, kelembagaan sosial atau politik yang bersifat adat, yang terpisah dari 

masyarakat dan budaya yang dominan; dan 

d) Bahasa pribumi, yang sering kali berbeda dari bahasa resmi di negara atau kawasan 

tersebut. 

5. Sesuai OP 4.10, proses ini akan mengikuti prinsip-prinsip Kerangka Perencanaan Masyarakat 

Adat (lihat di bawah mengenai prinsip dan pedoman IPPF), sehingga juga memiliki tujuan 

spesifik berikut:   

• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau masyarakat adat menerima peluang yang 

berarti untuk berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan yang berdampak terhadap 

mereka; 

• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat khusus menerima 

peluang untuk memperoleh manfaat budaya sesuai kebutuhan mereka; 

• Untuk memastikan bahwa dampak proyek yang akan mempengaruhi mereka dapat 

dihindari. 
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6. Ini sesuai dengan sasaran nasional memberdayakan masyarakat adat terpencil dengan 

mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk memutuskan nasibnya 

sendiri melalui berbagai program pembangunan yang tersedia bagi mereka, seperti program 

perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi, dan advokasi guna meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

7. Prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan dalam proses pelibatan masyarakat setempat dalam 

proyek adalah: 

1) Penduduk setempat harus dapat berpartisipasi dalam setiap tahap proyek (perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian/pemantauan); 

2) Pemimpin dan anggota perwakilan desa,  masyarakat umum, pemangku kepentingan 

yang terkait di desa harus dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

proyek tersebut di  lapangan ; 

3) Setiap anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mengakses semua 

kegiatan mata pencaharian, pemetaan penguasaan lahan, peningkatan kapasitas, dll.; 

4) Penghormatan dan pengakuan atas hak dan akses pemiliknya masing-masing; 

5) Distribusi manfaat yang adil. 

Keadaan Sosial KPH 

8. Sebuah KPH (KPH produksi atau perlindungan) merupakan unit manajemen hutan yang 

mencakup daerah hutan. Dari sudut pandang 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 hutan KPH. Batas administratif sebuah desa dan sebuah 

wilayah masyarakat adat sangat penting untuk ditentukan dengan jelas melalui proses 

partisipatif. Partisipasi masyarakat setempat dalam manajemen hutan sangat penting guna 

mencapai manajemen 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. 

9. Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen hutan seperti yang direncanakan 

pemerintah (yaitu KLHK) dipastikan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan kemitraan kehutanan. Masyarakat juga dapat 

membentuk kemitraan dengan perusahaan besar swasta dan BUMN/BUMD. 

Tahap-Tahap Proses Pelibatan Masyarakat 

10. Masyarakat setempat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi proyek untuk memungkinkan proyek mencapai tujuannya, yaitu manajemen hutan 

yang berkelanjutan dan adil, yang akan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Tahap-tahap ketika masyarakat dapat berpartisipasi adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Pemilihan masyarakat dan desa yang akan berpartisipasi 
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a) Kriteria pemilihan: kriteria utama dalam memilih desa yang akan berpartisipasi di KPH 

terpilih adalah: (1) apakah lokasi desa, dusun, atau masyarakat berada di dalam atau di 

sekitar daerah KPH; (2) interaksi yang berlangsung antara masyarakat dengan hutan, 

apakah sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan 

budayanya. Pemilihan dilakukan oleh staf KPH dengan partisipasi dari masyarakat 

setempat. Pada tahap awal ini, KPH harus mengadakan pertemuan dan membangun 

konsensus dengan masyarakat terkait desa, dusun, atau masyarakat yang akan 

berpartisipasi. 

b) Analisis sosioekonomi: tim proyek akan (1) mengumpulkan dan menganalisis data 

demografi, sosioekonomi, dan budaya dari desa terpilih untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh dan akurat tentang keadaan penduduk desa di desa terpilih; (2) 

mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat setempat, serta 

komoditas yang diimpor dari luar desa untuk memenuhi kebutuhan mereka; dan (3) 

hubungan dan jaringan sosial dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti kemitraan dalam  

pengelolaan hutan dan produksi produk hutan bukan kayu . 

Tahap 2: Kesadaran masyarakat dan kajian sumber dayanya 

11. Tim Proyek harus mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang tinggal di desa di sekitar 

daerah KPH. Pertemuan pertama harus digunakan untuk menyampaikan tujuan dan target 

proyek, manfaatnya, dan potensi risikonya. Tahap ini sangat penting untuk menarik perhatian 

anggota masyarakat, memberikan informasi mengenai proyek, serta diterima dan didukung 

oleh anggota masyarakat. Tim Proyek harus berdialog dengan pemuka masyarakat (formal, 

informal, maupun adat) serta berbagai kelompok (pemuda, perempuan, petani, dll.), tanpa 

mengabaikan kelompok miskin, perempuan, dan etnis minoritas dimana Kerangka Kerja 

Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) akan diberlakukan 

12. Pada tahap berikutnya, tim Proyek harus mengumpulkan dan menganalisis data mengenai 

demografi, standar hidup, kemiskinan, pemanfaatan sumber daya setempat, yang dipilah-

pilah menurut kelompok umur dan gender. Hasil analisis data harus digunakan untuk 

rancangan proyek yang tepat: subjek yang tepat, waktu yang tepat, kegiatan yang tepat, dan 

lokasi yang tepat. 

13. Tim Proyek di tingkat KPH harus mengalokasikan waktu pertemuan yang cukup untuk 

memungkinkan semua anggota masyarakat, tanpa mengecualikan kelompok miskin, 

perempuan, dan etnis minoritas, menerima informasi; agar tahu mengenai tujuan, target, 

manfaat, dan risiko subproyek; serta dapat mengambil keputusan apakah akan menerima atau 

menolak subproyek. Dalam hal ini, tim Proyek harus mendapatkan dukungan yang luas dari 

Masyarakat Adat yang bersangkutan. 

Tahap 3: Perencanaan Rancangan Proyek Partisipatif 

a) Pemetaan masalah dan solusi alternatif 

Masyarakat setempat berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat 

(pada tingkat rumah tangga atau secara kolektif pada tingkat desa), memilih solusi alternatif, 

memahami manfaat dan risiko setiap alternatif, dan merancang proyeknya. 

b) Integrasi proyek dengan rencana pembangunan perdesaan 
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Tim Proyek harus membantu masyarakat dan pemerintah desa mengintegrasikan Proyek ini 

dengan rencana pembangunan perdesaan yang sudah dan akan dirumuskan. 

c) Pemastian partisipasi 

Tim Proyek harus dapat memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa mengecualikan 

kelompok miskin, perempuan, dan etnis minoritas, memiliki peluang yang sama dan setara untuk 

berpartisipasi dalam Proyek ini. 

d) Membangun komitmen dan jangka waktunya 

Tim Proyek bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah desa harus membangun 

komitmen dan menetapkan jangka waktu Proyek termasuk pembiayaan untuk mendanai kegiatan 

kegiatan yang relevan. 

Tahap 4: Pelaksanaan proyek 

a) Pemetaan partisipatif tentang hak dan akses ke hutan 

3. Tim Proyek harus memfasilitasi identifikasi hak dan akses ke hutan, pemegang hak dan 

akses, serta batas fisik hak dan akses. Hasil identifikasi tersebut merupakan sistem 

penguasaan hutan, pemegang hak dan akses, identifikasi batas fisik, termasuk batas 

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

dengan kegiatan berikut untuk memungkinkan terjaminnya hak dan akses masyarakat ke 

hutan. 

b) Peningkatan kapasitas masyarakat 

4. Kapasitas masyarakat setempat harus ditingkatkan melalui pelatihan, pemfasilitasian, studi 

perbandingan, dan metode lainnya yang diperlukan untuk memberi masyarakat akses dan 

peluang berpartisipasi dalam proyek manajemen hutan, upaya ekonomi yang produktif, 

organisasi, konservasi hutan, dll. 

c) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan jaringan 

5. Tim Proyek memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proyek. Organisasi masyarakat madani (CSO), seperti Aliansi 

Petani Indonesia, Serikat Petani Indonesia, lembaga desa (Badan Perwakilan Desa, Badan 

Usaha Milik Desa) diberdayakan sepenuhnya dan beberapa dari mereka dapat ikut ambil 

peran sebagai mitra pelaksana atau penyedia layanan. Peraturan di dalam organisasi 

tersebut diperkuat, sehingga peran dan tanggung jawab anggota-anggotanya dapat 

dilaksanakan dan mendukung proyek. 

Prinsip dan Pedoman Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat 

Kerangka perencanaan masyarakat adat (IPPF) disusun dan akan melengkapi CPF, utamanya 

untuk memberikan prinsip dan prosedur umum yang akan digunakan selama persiapan dan 

pelaksanaan subproyek yang berdampak terhadap masyarakat adat. Seperti yang disebutkan 

sebelumnya, Proyek akan dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di 

lokasi tempat tinggal masyarakat adat. Dalam konteks pendirian FMU di Indonesia, “masyarakat 

adat” tersebut juga termasuk masyarakat setempat, dan kedua kelompok bersama-sama disebut 

sebagai masyarakat setempat. 
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Tujuan 

Tujuan utama IPPF adalah: 

• Untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima peluang yang berarti untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan yang berdampak terhadap mereka; 

• Untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat khusus menerima peluang untuk 

memperoleh manfaat budaya sesuai kebutuhan mereka; 

• Untuk memastikan bahwa dampak proyek yang akan mempengaruhi mereka dapat dihindari. 

Ini sesuai dengan sasaran nasional memberdayakan masyarakat adat terpencil dengan 

mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk memutuskan nasibnya sendiri 

melalui berbagai program pembangunan yang tersedia bagi mereka, seperti program 

perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi, dan advokasi guna meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Definisi 

Kelompok masyarakat yang tercakup dalam Kebijakan Bank Dunia 4.10 secara umum dapat 

diklasifikasikan dalam dua kategori:  

Masyarakat Adat (MA)/ Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kelompok-kelompok masyarakat ini 

terbentuk berdasarkan ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal dan diatur 

melalui hukum adat. Karakteristik-karakteristik masyarakat ini meliputi: (1) identifikasi diri 

sebagai bagian dari kelompok budaya pribumi tersendiri, (ii) keterikatan kolektif terhadap 

wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut, (iii) budaya, ekonomi, kelembagaan 

sosial dan politik yang bersifat adat.  

a. Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kelompok masyarakat ini merupakan kategori 

pemerintah untuk mengklasifikasikan masyarakat yang tinggal di tempat terasing. 

Karakteristik-karakteristik yang sering digunakan untuk mendefinisikan kelompok 

masyarakat ini mencakup: (i) keterikatan kolektif terhadap wilayah leluhur dan sumber 

daya alam di wilayah tersebut, (ii) budaya, ekonomi, kelembagaan sosial dan politik yang 

berdasarkan adat, (ii) Bahasa pribumi. Kelompok masyarakat ini juga diidentifikasi oleh 

pemerintah berdasarkan: (i) sistemekonomi subsisten, (ii) peralatan dan teknologinya 

masih sederhana, (iii) memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan dan 

sumber daya alam local, dan (iv) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomidan politik.  

 

Tim KPH harus melakukan penapisan/skrining lokasi-lokasi proyek dengan menggunakan daftar 

distribusi geografis KAT yang dituangkan dalam “EGIMap – Strengthening IPs Screening in 

Indonesia (Penguatan Penapisan/Skrining Masyarakat Adat di Indonesia)” 2010, Bank Dunia. 

Tambahan informasi lain, seperti basis data yang dikelola oleh AMAN dan Badan Registrasi 

Wilayah Adat (BRWA) juga dapat digunakan. 

 

Bagian selanjutnya menguraikan peraturan/hukum yang terkait dengan pengakuan keberadaan 

Masyarakat Adat. . 

 

Undang-Undang Dasar 

Pasal 18 UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat dengan menyatakan bahwa terdapat 

250 daerah di Indonesia yang diatur oleh system admistrasi adat/kesukuan (zelfbesturende, 
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volksgemeenschappen – masyarakat yang mengatur dirinya sendiri). Pasal ini diamandemen 

pada tahun 1992 untuk menyertakan pasal baru yaitu Pasal 18D, dimana di sub-paragraf 2, 

menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat” beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang kelompok-kelompok masyarakat tersebut belum 

terasimilasi (“selama masih hidup,” yang merupakan keputusan Negara) dan sepanjang 

pelaksanaan hak-hak mereka tidak bertentangan dengan prioritas-prioritas pembangunan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (keputusan yang dibuat oleh Negara). Kriteria-kriteria dimana 

kelompok-kelompok masyarakat ini ditentukan “masih hidup” memerlukan pengakuan dari 

pemerintah daerah, sehingga dipandang memperlemah prinsip identifikasi sendiri karena 

penentuan akhir dibuat oleh Negara. Negara, secara hukum, menentukan kelompok-kelompok 

masyarakat mana saja yang mendapat perlindungan dari Artikel 18B dan kelompok yang diluar 

cakupan pasal tersebut.   

 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sesuai dengan pasal-pasal UUD 

1945. Peraturan ini bertujuan untuk merekonsiliasi hak-hak untuk sumber daya alam dibawah 

hukum adat, yang sering disebut sehagai “hak ulayat”, dengan mewarisi konsep hukum kolonial 

yang mengatur tentang tanah. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa: : “…pelaksanaan hak ulayat 

dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan asas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.” Dimikian pula, Pasal 5 UUPA 

menyatakan bahwa: “Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang 

tercantum dalam Undang-Undang ini dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam 

Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Provisi-provisi dari pasal 

tersebut pada dasarnya membatasi hak-hak masyarakat adat sampai ketitik dimana hak-hak 

ulayat tersebut tidak ada artinya.  

Meskipun UUPA memberikan Negara kekuasaan yang tidak wajar terhadap system penguasaan 

tanah, hak-hak penguasaan tanah yang lebih besar diberikan kepada warga-negara yang bukan 

masyarakat adat melalui pemberian hak milik dan hak pakai atau untuk perusahaan-perusahaan 

untuk hak sewa tanah jangka panjang dan dapat diperbaharui untuk mendirikan perkebunan atau 

pabrik (hak guna usaha dan hak guna bangunan). Dalam hal ini, peraturan, prosedur dan institusi 

yang ada didirikan untuk mengatur dan mengeluarkan ijin penggunaan hak-hak tanah tersebut, 

pendataan kepemilikan atau perlindungan hak-hak tanah komunal berdasarkan hak ulayat belum 

diundang-undangkan. Undang-Undang Kehutanan 1999 

UU Kehutanan 1999 memberikan kewenangan penuh kepada Negara untuk memerintah dan 

mengatur semua hal yang berkaitan dengan hutan dan sumber daya alam didalamnya dengan 

tidak menghiraukan hak-hak ulayat atau hak-hak kepemilikan berdasarkan adat didalam kawasan 

hutan.  Walaupun UU ini memuat pasal yang mengakui hak-hak masyarakat Adat secara terbatas 

untuk mengelola hutan, tetapi hanya jika kawasan hutan tersebut telah di tujuk sebagai “hutan 

negara”. Penunjukan kawasan tersebut memberikan kuasa kepada Negara untuk mengkonversi 
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hutan untuk penggunaan lain seperti memberikan ijin konsesi dengan dasar bahwa kawasan 

tersebut merupakan bagian dari “hutan negara” dan konversi kawasan tersebut “untuk 

kepentingan nasional.”  

Artikel 4(3) menyatakan bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak 

masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Istilah ‘diakui’ menyaratkan bahwa Negara 

secara eksplisit dan positif memberikan pengakuan hukum terhadap hak-hak yang 

dipertimbangkan, biasanya melalui penerbitan surat bukti hak milik. Tetapi dalam kenyataannya, 

hak-hak ulayat tersebut tidak diakui karena Negara belum menerbitkan surat/sertifikat 

kepemilikan atas wilayah adat.  

 

Undang Undang tentang Desa No. 6/2014 

Dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, terdapat ayat yang menyebutkan bahwa 

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup, harus memiliki 

wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: (a) masyarakat 

yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) 

harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat. Walaupun 

kriteria pengakuan yang ditentukan dalam Undang-Undang lebih lunak dibandingkan dengan UU 

Kehutanan 1999, beberapa kritikan mengarah pada tenggang waktu pengakuan Desa Adat dalam 

jangka waktu satu tahun sejak UU ini diundangkan. Disamping itu, pembentukan Desa Adat 

melalui UU ini dimaksudkan untuk menghindari tumpeng tindih administrasi desa dalam rangka 

penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).   

Keputusan Presiden No. 111/1999  

Kepres No. 111/1999 menjelaskan bahwa masyarakat adat terpencil atau masyarakat terasing 

adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 

dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-cirinya adalah: (a) 

berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; (b) pranata sosial bertumpu pada hubungan 

kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; (d) pada 

umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; (e) peralatan dan teknologinya 

sederhana; (f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif 

tinggi; (g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 

Peraturan 

 Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa; 

 Keputusan Presiden No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat 

Terpencil; 

 Keputusan Menteri Sosial No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 

 Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No. 020.A/PS/KPTS/2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 
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Penapisan/Skrining untuk Kelompok Masyarakat Khusus di Antara Populasi Terdampak 

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 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. 

Kajian Sosial dan Konsultasi 

Selama penyusunan proposal subproyek atau selama proses persetujuan subproyek, kajian sosial 

akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi sifat dan cakupan dampak terhadap masyarakat adat 

yang tinggal di antara populasi terdampak. Dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif 

dari lokasi subproyek, akan dapat dikembangkan profil dasar sosial dan ekonomi dari populasi 

yang terdampak proyek. 

Kajian sosial (SA) akan dilaksanakan oleh ilmuwan sosial yang memenuhi syarat (atau 

konsultan). SA akan mengumpulkan informasi relevan berikut: data mengenai demografi, sosial 

budaya, dan keadaan ekonomi, serta data mengenai dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang 

positif maupun negatif. 

Kajian sosial akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah khusus untuk konsultasi, dan 

memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
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keputusan yang berkaitan dengan subproyek, jika mereka menginginkannya. Prosesnya sendiri 

sering kali berfungsi sebagai forum konsultasi, tetapi dapat juga dilaksanakan sebagai kegiatan 

terpisah. 

Prinsip-Prinsip Jika Ada Subproyek 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. 

Pelaporan, Pemantauan, dan Dokumentasi 

PMU akan memberikan perhatian khusus terhadap masalah, pengawasan, dan pemantauan yang 

berkaitan dengan masyarakat adat dalam laporan kemajuannya. Kunjungan pengawasan berkala 

Bank Dunia juga akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa subproyek 

mampu memberikan manfaat dan tidak akan berdampak apa pun terhadap mereka. 
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Pengaturan 

PMU akan bertanggung jawab melatih unit pelaksana proyek atau otoritas setempat yang relevan 

dalam konsultasi, skrining/penapisan, kajian sosial, analisis, pelaporan IPP, dan penanganan 

pengaduan. 

PMU, subproyek, dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan IPP 

(mengorganisasikan staf dan anggaran yang memadai). 

Rencana Masyarakat Adat (IPP) 

Konsultasi  yang diinformasikan dilakukan sebelum kegiatan  dengan tanpa paksaan (FPIC) 

untuk memperoleh dukungan masyarakat luas akan diadakan pertama-tama melalui serangkaian 

pertemuan, termasuk pertemuan dengan kelompok terpisah atau spesifik: kepala desa adat, laki-

laki dan perempuan, terutama mereka yang tinggal di daerah yang akan terdampak oleh kegiatan 

yang diusulkan dalam subproyek. Diskusi akan difokuskan pada dampak positif dan negatif 

proyek dan rekomendasi untuk rancangan subproyek. 

Jika SA memperlihatkan bahwa usulan subproyek akan menciptakan dampak buruk atau bahwa 

masyarakat adat menolak usulan tersebut, subproyek tidak akan disetujui (dan tidak diperlukan 

tindak lanjut apa pun). Jika masyarakat adat mendukung proyek tersebut, sebuah Rencana 

Masyarakat Adat (IPP) akan dikembangkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat akan 

menerima peluang yang sesuai budaya setempati untuk memperoleh manfaat dari kegiatan 

subproyek. 

IPP disiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatik, dengan berbagai tingkat perincian, 

bergantung pada karakteristik proyek dan dampaknya. Rencana tersebut harus mencakup unsur-

unsur berikut, sesuai keperluan: 

a) Rangkuman kajian sosial; 

b) Rangkuman hasil konsultasi yang diadakan selama perencanaan proyek; 

c) Kerangka yang menjamin hasil konsultasi yang diadakan bersama masyarakat adat 

terdampak selama pelaksanaan proyek; 

d) Rencana aksi untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial dan 

ekonomi sesuai budaya mereka; 

e) Perkiraan biaya dan rencana pendanaan untuk IPP; 

f) Akses ke mekanisme pengaduan, dengan memperhatikan ketersediaan mekanisme 

tradisional; 

g) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

IPP untuk setiap proyek harus ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan 

proyek. 

IPP harus diinformasikan kepadamasyarakat adat yang terdampak.  
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Lampiran 6: Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman 

Kembali 

Latar Belakang 

Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARPF) digunakan sebagai 

pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendirian KPH 

yang melibatkan pengadaan tanah dan permukiman kembali orang-orang yang terdampak proyek 

(PAP). Dalam konteks proyek ini, tanah merujuk pada lahan di daerah hutan yang berada dalam 

batas KPH. Dalam keadaan tertentu, daerah hutan dikendalikan oleh masyarakat untuk 

digunakan sebagai taman atau penggunaan agrikultur lainnya, bahkan sebagian untuk bangunan 

tempat tinggal (rumah atau gubuk pekerja). Meskipun lahan yang dikendalikan masyarakat 

merupakan daerah hutan, tetapi pengadaan tanah untuk tujuan proyek harus melindungi hak dan 

akses masyarakat ke hutan tersebut. Perlindungan/pengamanan lingkungan dan sosial Bank 

Dunia termasuk OP 4.12 mengenai Pemindahan Tidak dengan Sukarela yang digunakan sebagai 

referensi dalam merancang dan melaksanakan program ini.  

Program ini akan mengidentifikasi subproyek selama tahap pelaksanaan karena tidak mungkin 

memasukkan semua persyaratan untuk perencanaan permukiman kembali dalam kajian. 

Kerangka ini memberikan daftar prinsip dan prosedur yang akan dijalankan jika kegiatan 

pendirian KPH menimbulkan pengadaan tanah dan permukiman kembali. Dalam hal ini, 

kerangka mengharuskan adanya Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

(LARAP) yang sudah disiapkan untuk kegiatan yang menimbulkan pengadaan tanah. Tujuannya 

adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi dampak dapat diminimalkan dan bahwa setiap 

orang yang terdampak mendapat peluang yang cukup besar, melalui kompensasi atau jenis 

bantuan lainnya, guna meningkatkan atau paling tidak mempertahankan standar hidupnya 

(misalnya pekerjaannya, pendapatannya, serta hak atas barang dan jasa). 

Proyek pembangunan KPH berbasis masyarakat ini berkomitmen memastikan bahwa kegiatan 

atau subproyek yang akan melibatkan pengadaan tanah atau permukiman kembali tidak akan 

didanai oleh FIP. Perselisihan atau konflik penguasaan hutan akan diselesaikan melalui kerja 

sama. Proyek menghormati hak dan akses masyarakat setempat terhadap manajemen hutan. 

Melalui proyek ini, hak dan akses masyarakat setempat akan diperkuat secara formal. 

Pembatasan akses masyarakat sebagai akibat proyek harus mengacu pada kerangka proyek. Akan 

dibuat rencana aksi terkait pembatasan akses untuk menunjukkan persetujuan oleh orang-orang 

yang terdampak, kajian untuk mitigasi dampak, skema manajemen, dan pengaturan untuk 

pemantauan dan evaluasi. 

Peraturan Dasar 

• Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

• Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

• Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa 
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• Peraturan Presiden No. 36/2005 bersama-sama dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan 

Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. 

OP 4.12 memberikan pedoman penting mengenai tujuan LARAP sesuai peraturan nasional dan 

daerah. Tujuan LARAP dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut; 

 Setiap upaya yang masuk akal akan dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan 

perlunya pengadaan tanah, dan meminimalkan dampak buruk terkait pemindahan 

penduduk. Jika pengadaan tanah dan dampak buruk ikutannya tidak dapat dihindari, 

tujuan prinsip LARAP adalah memastikan bahwa penduduk yang terkena dampak buruk 

("Orang-Orang Terdampak Proyek" (PAPs) seperti yang ditentukan di bawah) akan 

menerima kompensasi senilai biaya penggantian (seperti yang ditentukan di bawah) bagi 

lahan yang diambil atau dilepas dan aset lainnya (seperti bangunan atau tanaman yang 

tumbuh di lahan tersebut) dan memberikan rehabilitasi atau bentuk bantuan lainnya yang 

diperlukan agar PAP memiliki peluang yang cukup untuk memperbaiki, atau setidaknya 

mempertahankan keadaan hidupnya (pekerjaan, pendapatan, hak atas barang dan 

layanan). 

 "Orang-Orang Terdampak Proyek" (PAPs) mengacu pada setiap individu yang: (i) secara 

mental atau psikologis, atau (ii) haknya atas barang (tanah, bangunan, tanaman, daerah 

merumput, aset tetap atau aset bergerak lainnya yang dimiliki atau dikelola sementara 

atau permanen), atau (iii) aksesnya ke aset produktif, sementara maupun permanen, atau 

(iv) pekerjaannya, terdampak oleh Proyek; 

 "Biaya Penggantian" merupakan kompensasi yang cukup dan adil kepada orang-orang 

terdampak proyek dalam proses pengadaan tanah oleh proyek. Biaya penggantian dikaji 

oleh tim pengkajian yang independen. Tim Pengkaji menilai tingkat kerugian dan 

kompensasi dengan menggunakan metode yang tepat untuk memenuhi kelayakan dan 

keadilan sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil tim pengkaji digunakan 

sebagai dasar dalam diskusi untuk menentukan biaya penggantian; 

 "Pengadaan Tanah" merupakan kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan proyek dengan 

memberikan kompensasi yang cukup dan adil kepada pihak yang melepaskan hak atau 

akses atas tanah tersebut. Pengadaan tanah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif 

terhadap pihak yang melepaskan tanahnya, seperti hilangnya rumah, tanaman, pagar, 

sumur, kuburan; 

 "Rehabilitasi" merupakan proses pemulihan hidup bagi orang-orang yang terdampak 

proyek, dengan menyediakan peluang memadai untuk memulihkan produktivitas, 

pendapatan, dan standar kehidupan. 

 "Batas tanggal terakhir" adalah batas waktu untuk mengidentifikasi dan menentukan 

siapa yang termasuk PAP dan hak mereka untuk mendapatkan biaya penggantian atau 
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kompensasi. Orang-orang yang memasuki daerah proyek setelah batas tanggal terakhir 

bukan merupakan subjek kompensasi atau bantuan lainnya. 

Prinsip Penting 

Pedoman Bank Dunia OP 4.12 menetapkan sejumlah prinsip penting yang harus diikuti dalam 

perencanaan dan pelaksanaan permukiman kembali. Prinsip utama LARPF adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika memungkinkan, rancangan proyek dan LARAP harus dipandang sebagai 

peluang pembangunan, sehingga PAPs dapat memperoleh manfaat dari layanan 

dan fasilitas yang diberikan oleh kegiatan subproyek. 

b. Semua PAPs berhak memperoleh kompensasi atas hilangnya aset, atau bentuk 

alternatif bantuan lainnya yang setara dengan kompensasi; tidak adanya hak 

hukum PAPs terhadap aset yang hilang bukan merupakan penghalang atas hak 

memperoleh kompensasi atau bentuk bantuan alternatif; 

c. Nilai kompensasi sesuai yang ditentukan dalam LARAP, yang harus dibayarkan 

secara penuh kepada pemilik individu atau kolektif berdasarkan aset yang hilang, 

tanpa dipotong untuk depresiasi, pajak, biaya, atau tujuan lainnya; 

d. Nilai aset yang akan dikompensasikan akan dinilai oleh tim atau lembaga 

pengkaji independen yang diwajibkan oleh peraturan nasional (Peraturan Presiden 

No. 26/2005 bersama-sama dengan Peraturan Presiden No. 65/2006). 

Penunjukannya sebagai pengkaji independen harus disetujui secara prinsip oleh 

PAP dan metode kajian yang diterapkan harus sesuai; 

e. Terkait lahan yang digunakan untuk budidaya agrikultur, upaya yang wajib 

dilakukan adalah memberikan lahan pengganti;. 

f. Penggantian lahan sewa, relokasi lokasi untuk usaha, atau penggantian lahan 

pertanian harus bernilai setara terhadap hilangnya pemanfaatan lahan; 

g. Periode transisi tempat tinggal harus diminimalkan sebisa mungkin. Kompensasi 

untuk aset harus dibayarkan sebelum dampaknya terjadi, sehingga rumah baru 

dapat dibangun, aset tetap dapat dipindahkan atau diganti, serta langkah mitigasi 

yang diperlukan dapat dilakukan sebelum harus pindah; 

h. Orang-Orang yang Terdampak Proyek menerima dukungan (berupa bantuan 

langsung atau tunjangan) untuk membayar biaya pindah atau biaya hidup 

sementara sampai dapat melanjutkan kegiatan produktifnya; 

i. Orang-Orang yang Terdampak Proyek harus dikonsultasikan selama proses 

penyusunan LARAP agar keberatan mereka mengenai aturan permukiman 

kembali dapat dikumpulkan dan dipertimbangkan: LARAP publik disampaikan 

dengan cara yang mudah diakses oleh PAP; 

j. Tingkat kesejahteraan sosial dan akses ke sumber daya akan dipertahankan atau 

ditingkatkan setelah permukiman kembali; 

k. Tanggung jawab harus ditentukan dengan jelas agar sesuai dengan semua biaya 

terkait pengadaan tanah dan permukiman kembali, serta untuk memastikan bahwa 

dana yang memadai tersedia secara tepat waktu. 



116 
 

l. Manajemen kelembagaan yang jelas harus ditetapkan guna memastikan 

pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu bagi berbagai langkah permukiman 

kembali dan rehabilitasi; 

m. Pengaturan untuk pemantauan yang efektif akan dilakukan selama pelaksanaan 

semua langkah permukiman kembali; 

n. Metode untuk menangani keluhan PAPs akan disiapkan, dan informasi mengenai 

prosedur keluhan akan disampaikan kepada PAPs. 

 

Perbedaan antara peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia OP. 4.12 

Dalam kasus dimana proyek memerlukan tanah, diperkirakan aktifitas yang berakibat pada 

pengambilalihan tanah tidak berdampak besar selama kebijakan proyek mematuhi bahwa setiap 

aktifitas sub-proyek tidak akan memicu relokasi. Oleh dasar ini, analisa kesenjangan berikut 

tidak memasukan relokasi sebagai alternatif pilihan untuk proyek.   

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha untuk meningkatkan peraturan mengenai 

pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan penunjang untuk pelaksanaan UU 

tersebut menjadi tumpuan harmonisasi dengan Kebijakan Bank Dunia OP 4.12. UU No. 2/2012 

memberikan hak kepada orang yang tidak memiliki hak milik untuk tanah yang ditempati atau 

dipakai untuk kompensasi untuk perbaikan diatasnya (bangunan, tanaman atau benda lain yang 

berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan hak atas tanah) dan 

kompensasiuntuk hilangnya pekerjaan atau usaha, biaya perpindahan, dll. Rencana pengadaan 

tanah harus dipersiapkan oleh pihak yang memerlukan tanah. Pihak yang terdampak oleh 

pengadaan tanah harus dikonsultasikan dan keluhan-keluhan mereka harus ditampung dan 

dicarikan solusi secepat mungkin selama proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah. 

Bagian berikut menguraikan beberapa kesenjangan antara peraturan Pemerintah Indonesia 

tentang pengadaan tanah dengan Kebijakan Bank Dunia OP. 4.12.  

SUBYEK 
 

Kerangka Kerja Pemerintah Indonesia (GOI) dan Kebijakan 
Bank Dunia OP 4.12  

KESENJANGAN 
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GOI: Dokumen desain/perencanaan dan studi kelayakan merupakan 
dokumen terpisah. Dokumen-dokumen tersebut cenderung lemah 
karena hanya berfokus pada pertimbangan biaya manfaat dan teknis.  

 Tidak ada proses 
konsultasi tahap 
persiapan meskipun 
persetujuan tentang 
lokasi untuk PAP 
diperlukan untuk tahap 
selanjutnya.  

 Tidak ada rencana aksi 
dan rencana untuk 
restorasi penghidupan 

WB OP: Menjadi bagian perencanaan dan desain proyek secara 
keseluruhan. LARAP berfokus pada: solusi untuk masalah sosial 
ekonomi berdasarkan konsultasi dengan PAPs (termasuk restorasi 
penghidupan), scenario alternative dan rencana aksi.  
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GOI: Hanya pemilik tanah (dengan bukti yang memadai dari hak-hak 
tradisional atau akta jual beli), atau orang-orang yang tidak memiliki 
bukti tetapi menempati tanah dengan “niat baik” dan perlu disertai 
kesaksian dua orang tentang kepemilikan, dan orang-orang yang 
memiliki asset diatas tanah berhak mendapat kompensasi.  
 Tidak ada kompensasi untuk penyewa kecuali dalam prakteknya 
penyewa asset-aset pemerintah. Orang-orang yang menempati tanah 
pribadi tidak berhak mendapat kompensasi (karena menjadi 
tanggung jawab pemilik tanah).  

 Hanya pemilik tanah dan 
asset yang berhak 
mendapatkan kompensasi.  

  Tidak ada bantuan untuk 
pemukiman kembali dan 
rehabilitasi.  

 Tidak ada kompensasi 
untuk penyewa atau 
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SUBYEK 
 

Kerangka Kerja Pemerintah Indonesia (GOI) dan Kebijakan 
Bank Dunia OP 4.12  

KESENJANGAN 

 Hampir tidak ada kompensasi non-uang.  orang-orang yang 
menempati tanah pribadi.  

 Hampir tidak ada bentuk 
kompensasi non-uang.  

 Kelompok masyarakat 
adat perlu pengakuan 
terlebih dahulu.  

WB OP: Semua PAPs yang diidentifikasi sebelum tanggal batas 
penetapan inventori PAPs berhak mendapat kompensasi: semua 
bentuk kompensasi non-uang lebih dipilih dalam kasus pemukiman 
kembali. 
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GOI: Berdasarkan panduan dari Ikatan Profesi Penilai Indonesia, 
restorasi penghidupan merupakan bagian dari penilaian paket tanah 
tetapi pasal ini tidak disebutkan secara khusus didalam kerangka 
kerja GOI. Di lokasi dimana PAPs memiliki kesempatan sosial dan 
ekonomi secara khusus, terdapat kemungkinan dimana penilaian 
biaya restorasi penghidupan tidak mencerminkan nilai sebenarnya.  
 
 

Restorasi penghidupan 
tidak disebutkan, dalam 
kasus dimana terdapat 
kesempatan sosial ekonomi 
yang khusus, nilai 
kompensasi dan biaya 
restorasi penghidupan 
sering tidak mencerminkan 
nilai yang sebenarnya.  WB OP: Penghidupan PAPs dipulihkan setidaknya seperti kondisi 

aslinya.  
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GOI:Terdapat 3 tahap persetujuan dan konsultasi dan masing-
masing memiliki prosedur pengaduan:   
(a) PAPs setuju mengenai lokasi proyek  mekanisme pengaduan  
(i) tim persiapan  (ii) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  
(iii) Mahkamah Agung;  
(b) PAPs setuju terhadap penilaian tanah dan asset  pengaduan 
kepada tim pelaksana (P2T):  
(c) Setuju terhadap kompensasi (tidak ada mekanisme rinci dan 
alokasi waktu untuk kompensasi non-uang): (i) negosiasi ulang 
dengan tim pelaksana  (ii) mengajukan keberatan tentang nilai 
kompensasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara  (iii) Mahkamah 
Agung 

Tidak ada mekanisme 
mengenai kompensasi non-
uang. 
Dalam prakteknya, 
kapasitas pengadilan sering 
tidak mencukupi untuk 
menangani pengaduan 
sesuai jadwal dalam 
kerangka kerja.  
 
 
 

WB OP: Tidak ada pembahasan tentang persetujuan PAPs mengenai 
lokasi proyek kecuali untuk masyarakat adat yang terdampak. 
Persetujuan mengenai inventori, prosedur negosiasi, dan prosedur 
pengaduan diperinci dalam LARAP atau kerangka kerja proyek. 
Kompensasi non-uang untuk restorasi penghidupan merupakan 
pilihan yang lebih diterima.  
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GAP: (i) Tidak ada scenario terperinci dan perkiraan finansial dan pengelolaan.  
(ii) Tidak ada institusi, prosedur dan alokasi waktu untuk kompensasi non-uang.  
(iii) Tidak ada rencana aksi dan evaluasi diri mengenai kapasitas institusi.  
(iv) Akses informasi tidak secara spesifik diwajibkan tetapi kombinasi ESMF dan UU mengenai 
Akses Informasi No. 14/2008 dinilai cukup untuk mengatasi kesenjangan ini.  

Sumber: Analisa Kesenjangan oleh Bank Dunia 2013. 

 

Tabel dibawah ini juga menjelaskan beberapa kesenjangan yang terkait tentang hak-hak PAPs 

antara peraturan Pemerintah Indonesia mengenai pengadaan tanah dan Kebijakan Operasional 

Bank Dunia 4.12. 

 
PAPs Hak-Hak 

Peraturan Pemerintah Kebijakan Bank Dunia 
Pemegang hak penuh untuk Biaya penggantian penuh (UU No.2/2012, PerPres Biaya penggantian penuh yang 
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kepemilikan dan pengelolaan 
(contoh: hak untuk 
membangun)  

No.71/2012, Panduan MAPPI dan UUPA 
no.5/1960) 
Penggantian dalam bentuk uang lebih dipilih.  

diberikan bersamaan dengan 
pemulihan penghidupan. 
 
Kompensasi non-uang lebih dipilih.  

Pemilik aset di tanah yang akan 
diambil alih 

Biaya penggantian penuh  Sama 

Penyewa Tidak diatur, tetapi dalam prakteknya mereka 
mungkin mendapat santunan untuk pindah.  
Penyewa di tanah pemerintah akan mendapat 
kompensasi pengganti. Menurut UU no.20/1961 
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 
Benda-Benda diatasnya, penyewa juga berhak 
mendapatkan kompensasi pengganti.  

Restorasi penghidupan. 

Pemilik tanpa bukti 
kepemilikan sah tetapi melalui 
kesaksian beberapa pihak 
menempati lahan dengan niat 
baik/memiliki bukti-bukti 
kepemilikan tradisional. 

Biaya penggantian penuh.  Pemulihan penghidupan. 

Penghuni liar di tanah pribadi Tidak diatur tetapi dalam prakteknya mereka 
kemungkinan mendapat santunan pindah. 
Menurut UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah dan Benda-Benda diatasnya, 
penghuni liar juga berhak mendapatkan 
kompensasi pengganti.  

Pemulihan penghidupan 

Orang-orang yang kehilangan 
mata pencaharian/pendapatan 
tetapi bukan tanah. 

Apabila PAPs mengalami dampak buruk yang 
serius, maka skema kompensasi akan diatur 
melalui AMDAL (Analisa Mengenai Dampak 
Lingkungan). AMDAL merupakan dokumen wajib 
untuk mendapatkan ijin lingkungan.  

Menurut OP 4.12 mengenai 
pembatasan akses dan terdapat 
dampak buruk untuk PAPs, maka 
rencana aksi di EIA harus mengatur 
skema kompensasi.  

Masyarakat Adat yang memiliki 
tanah komunal. 

Biaya penggantian penuh tetapi harus diakui 
sebagai Masyarakat Adat oleh pemerintah daerah 
(prosedur pengakuan diatur oleh Badan 
Pertanahan Nasional)  

OP 4.12 tidak secara spesifik 
menyebutkan masyarakat adat, 
tetapi dijelaskan sebagai pemilik 
tanah. Akan tetapi OP 4.10 
menguraikan secara eksplisit 
kebijakan Bank Dunia mengenai 
Masyarakat Adat. 

 

Persiapan Instrumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

Dalam kebanyakan kasus, pengadaan tanah berkaitan dengan perencanaan infrastruktur dan negosiasi 

mengenai kompensasi untuk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia merupakan bagian perencanaan 

dari keseluruhan proyek. Pada tahapan perencanaan, Peraturan Indonesia berfokus pada mendapatkan 

persetujuan dari masyarakat yang akan terdampak dan menganalisa biaya manfaat sosial proyek secara 

keseluruhan (dalam kajian kelayakan proyek). Kebijakan Bank Dunia berfokus pada persiapan rencana 

aksi yang dapat diimplementasikan berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Dalam 

proyek dimana kompensasi tanah untuk tanah cenderung lebih dipilih, proyek-proyek yang dibiayai Bank 

Dunia harus memastikan bahwa dokumen kajian kelayakan proyek mencakup analisa yang mendalam 

mengenai pilihan-pilihan kompensasi yang berbiaya paling sedikit dan mengidentifikasi kemungkinan-

kemungkinan (termasuk biaya sosial) yang muncul melalui jenis-jenis kompensasi tersebut.     

UU No. 2/2012 tidak relevan untuk proyek FIP-II mengenai pengadaan tanah karena aktifitas 

FIP II TIDAK dinilai sebagai kepentingan umum seperti yang disyaratkan oleh UU tersebut 

(secara prinsip, menurut definisi dalam UU tersebut, kepentingan umum berkaitan dengan 

infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, tempat pembuangan akhir, pembangkit listrik). 

Pengadaan tanah (jika ada) untuk program FIP II akan dilakukan melalui jual beli (proses 

negosiasi). Akan tetapi, prinsip-prinsip selama proses pengadaan tanah akan sesuai dengan UU 

No. 2/2012, seperti asas kemanusiaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Jenis-jenis 
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kompensasi dapat diberikan dalam bentuk: (i) uang, (ii) tanah pengganti (iii) pemukiman 

kembali (iv) kepemilikan saham; (iv) dan bentuk-bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.   

Pengusul subproyek akan mengadakan pra-seleksi dan identifikasi skala dampak pengadaan 

tanah berdasarkan perkiraan jumlah orang yang terdampak dan besarnya lahan yang akan 

diambil. Terdapat dua instrumen perencanaan utama untuk dampak permukiman kembali akibat 

proyek, yaitu Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARAP) dan LARAP 

ringkas atau sederhana. 

• Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali diperlukan jika pengadaan 

tanah berdampak bagi lebih dari 200 orang, atau pengadaan tersebut mengambil lebih 

dari 10% tanah yang dimiliki atau aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan 

relokasi fisik; 

• LARAP sederhana dapat diterima jika hanya berdampak terhadap kurang dari 200 orang 

atau pengadaan tersebut mengambil kurang dari 10% tanah yang dimiliki atau aset 

produktif rumah tangga dari semua rumah tangga terdampak. 

Tidak ada perbedaan mendasar antara LARAP lengkap dengan LARAP sederhana dalam 

mencapai kesetaraan dan kompensasi biaya sosial. Namun, terdapat beberapa perbedaan 

prosedur antara LARAP sederhana dan lengkap. LARAP lengkap lebih terperinci dan 

memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selain itu, tinjauan kerangka hukum dan 

kelembagaan perlu dimasukkan. Persyaratan tersebut  tidak diperlukan dalam LARAP sederhana. 

LARAP sederhana didasarkan pada sensus aset setiap PAPs, sedangkan LARAP lengkap 

memerlukan sensus aset PAP menyeluruh dan survei sosioekonomi sebagai tolok ukur 

pemantauan dalam memahami perubahan terhadap keadaan sosioekonomi PAP. 

Deskripsi LARAP ringkas/sederhana adalah sebagai berikut: 

• Aset dan mata pencaharian, serta nilainya berdasarkan sensus PAPs 100%; 

• Deskripsi kompensasi dan bantuan permukiman kembali; 

• Konsultasi dengan PAP mengenai alternatif yang dapat diterima; 

• Lembaga untuk pelaksanaan dan keluhan mengenai kompensasi; 

• Pengaturan untuk pemantauan dan pelaksanaan; serta 

• Jadwal dan anggaran. 

Semua LARAP harus ditinjau dan disetujui oleh PIA sebelum persetujuan akhir proyek. Semua 

LARAP harus disampaikan dan mudah diakses oleh PAP pada tingkat setempat, dan 

didokumentasikan oleh PIA. Setiap pelaksanaan LARAP harus dipantau efektivitasnya dan 

diperbaiki jika perlu. 

Konsultasi Masyarakat dan Keterbukaan 

Pendukung proyek harus menyampaikan informasi mengenai proyek dan proses pengadaan tanah 

kepada PAP dan kepala desa, menjelaskan usulan dan potensi dampak yang mungkin terjadi dan 

hak hukum PAP berdasarkan kerangka ini. Informasi ini akan disampaikan dalam bahasa 

setempat dan istilah nonteknis, dengan memperhatikan tingkat pengetahuan masyarakat. 
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Orang-Orang yang Terdampak Proyek (PAPs) harus diberi peluang untuk berpartisipasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan permukiman kembali. Orang-Orang yang Terdampak Proyek 

setidaknya harus diajak berkonsultasi mengenai pilihan kompensasi dan kekhawatirannya selama 

proses perencanaan permukiman kembali. Semua Orang yang Terdampak Proyek harus 

diinformasikan mengenai potensi dampak dan usulan langkah mitigasi, termasuk besaran 

kompensasinya. 

LARAP atau LARAP sederhana dalam bahasa Indonesia akan disampaikan di tempat yang dapat 

dicapai PAP, terutama untuk memastikan bahwa PAP memahami hak mereka. Dokumen ini juga 

akan disampaikan pada situs web proyek di KLHK dan Info Shop Bank Dunia. 

Kebijakan mengenai Kelayakan dan Hak 

PAPs berhak mendapatkan kompensasi apabila mereka pemilik tanah atau pemilik asset yang berada 

diatas tanah. Akan tetapi, menurut kebijakan Bank Dunia, para penyewa dan penghuni liar ditanah pribadi 

juga berhak mendapatkan kompensasi. Dalam kasus pemilik tanah merupakan masyarakat adat, 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah 

masyarakat adat diperlukan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hak-hak tanah Masyarakat 

Adat, Kebijakan Bank OP 4.10 tentang Masyarakat Adat memberikan pengaturan yang lebih spesifik 

mengenai dampak pengadaan tanah di wilayah adat. 

Semua Orang yang Terdampak Proyek (PAPs) akan dikaji kelayakannya berhak menerima 

kompensasi dan/atau bentuk bantuan lainnya, yang relevan dengan sifat dampak yang mereka 

alami. Meskipun penapisan/skrining terhadap proyek ditujukan untuk meniadakan dampak 

signifikan seperti hilangnya rumah atau struktur komersial, atau kehilangan besar lahan 

produktif, ketentuan dalam kerangka ini dapat pula diterapkan jika terjadi dampak signifikan 

yang tidak dapat dihindari. 

Secara umum, orang-orang yang layak menerima kompensasi termasuk mereka yang terdampak 

karena hal-hal berikut: 

• Pengadaan tanah permanen untuk proyek ini termasuk: 

a. Pemilik dengan dasar hukum formal; meskipun proyek ini sejak dimulainya 

hanya dirancang untuk daerah berhutan, tetapi kemungkinan dapat 

bersinggungan dengan lahan tani yang sudah menjadi hak milik (hak tanah), 

terutama jika proses penataan batas daerah hutan belum selesai; 

b. Lahan dimana penggunanya layak mendapatkan dasar hukum formal di bawah 

hukum Indonesia; 

c. Lahan yang dikuasai oleh masyarakat adat; 

d. Khutan negara yang ditempati/digunakan sebelum batas tanggal terakhir 

 Orang-Orang yang Terdampak Proyek dalam kategori a), b), dan c) berhak menerima 

kompensasi untuk biaya penggantian. Sebagai ganti kompensasi formal, Orang-Orang yang 

Terdampak Proyek dalam kategori d) akan diberi bentuk bantuan alternatif, dengan nilai yang 

setara dengan biaya penggantian. 
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• Hilangnya rumah, struktur lainnya dan aset tetap, termasuk pohon dan tanaman: Pemilik 

rumah dan aset lainnya (terlepas apakah mereka memiliki sertifikat tanah atau bangunan 

untuk struktur yang sudah dibangun sebelum batas tanggal terakhir). 

• Kerugian yang dikaitkan dengan efek sementara: Ini termasuk kehilangan tanah 

sementara, dan biaya transisi yang dikaitkan dengan pemindahan, atau gangguan usaha 

selama konstruksi. 

Secara khusus, PAPs akan berhak menerima jenis kompensasi dan upaya rehabilitasi berikut: 

• Orang-Orang yang Terdampak Proyek yang kehilangan lahan pertaniannya: 

a. Mekanisme yang lebih disukai bagi kompensasi kehilangan lahan pertanian 

akan dilakukan melalui penyediaan lahan pengganti yang setara dari segi 

kapasitas produktif dan dinilai memuaskan bagi Orang-Orang yang 

Terdampak Proyek. Jika lahan pengganti yang memuaskan tidak dapat 

diidentifikasi, kompensasi senilai biaya penggantian dapat diberikan. 

b. Orang-Orang yang Terdampak Proyek akan dikompensasikan atas kerugian 

tanaman pada harga pasar, atas pohon ekonomis pada nilai bersih sekarang 

(net present value), dan aset tetap lainnya (struktur pendukung, sumur, pagar, 

perbaikan irigasi) senilai biaya penggantiannya. 

c. Kompensasi akan dibayarkan untuk penggunaan lahan sementara, dengan tarif 

yang sesuai dengan lamanya penggunaan, dan lahan atau aset lainnya akan 

dikembalikan ke keadaan sebelum penggunaan tanpa biaya terhadap pemilik 

atau pengguna. 

• Orang-Orang yang Terdampak Proyek kehilangan tanah dan struktur tempat tinggalnya: 

a. Hilangnya tanah dan struktur tempat tinggal akan dikompensasikan dalam 

bentuk lokasi rumah dan tanah pengganti dengan ukuran yang sama, yang 

memuaskan Orang-Orang yang Terdampak Proyek, atau kompensasi tunai 

senilai biaya penggantiannya. 

b. Jika setelah pembelian tanah, porsi tanah tempat tinggal yang tersisa tidak 

cukup untuk membangun kembali atau mengembalikan rumah atau struktur 

lainnya pada ukuran atau nilai setara, maka sesuai permintaan Orang-Orang 

yang Terdampak Proyek, akan ada biaya penggantian atas seluruh tanah dan 

struktur tempat tinggal. 

c. Kompensasi akan dibayarkan senilai biaya penggantian aset tetap. 

d. Penyewa yang telah menyewa rumah untuk tempat tinggal akan mendapat 

fasilitasi untuk mendapat akomodasi alternatif yang layak atau setidak-

tidaknya sama dengan tempat tinggal sebelumnya.  

• Orang-Orang Terdampak Proyek yang kehilangan usahanya akan mendapat kompensasi 

terkait hilangnya usaha yang relevan: (i) penyediaan lokasi usaha alternatif berukuran 

serupa dan mudah diakses pelanggan, yang memuaskan pelaku usaha yang Terdampak 

Proyek; (ii) kompensasi tunai atas hilangnya struktur tempat usaha; dan (iii) bantuan 

peralihan atas hilangnya pendapatan (termasuk gaji karyawan) selama periode peralihan. 
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• Infrastruktur dan akses ke layanan infrastruktur akan dipulihkan atau diganti tanpa biaya 

untuk masyarakat terdampak. Jika lokasi permukiman baru sudah ditetapkan, 

infrastruktur dan layanan menurut standar setempat akan diberikan tanpa biaya terhadap 

orang-orang yang direlokasi. 

Pengadaan Tanah Sukarela 

Ada kemungkinan cukup besar bahwa subproyek akan melibatkan pengadaan tanah sukarela, 

yaitu orang terdampak mengkontribusikan sebagian kecil tanahnya secara sukarela bagi proyek. 

Kontribusi Tanah hanya akan diterima jika ada "persetujuan yang terinformasikan" dan "kuasa 

untuk memilih". "Persetujuan yang terinformasikan" berarti bahwa orang-orang yang terlibat 

sepenuhnya memahami proyek beserta implikasi, konsekuensi, dan setuju berpartisipasi dalam 

proyek. "Kuasa untuk memilih" berarti bahwa orang yang terlibat memiliki kuasa untuk setuju 

atau tidak setuju dengan pengadaan tanah. 

Karena sulit untuk menentukan apakah memang betul ada persetujuan yang 

terinformasikan/kuasa untuk memilih, kriteria berikut disarankan sebagai pedoman: 

• Infrastruktur seharusnya bukan berupa lokasi yang spesifik/memiliki kekhususan untuk 

masyarakat setempat; 

• Dampaknya haruslah tidak berarti, misalnya hanya melibatkan kurang dari 10 persen 

daerah dan tidak memerlukan relokasi fisik; 

• Lahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria teknis proyek harus diidentifikasi oleh 

masyarakat terdampak, bukan oleh lembaga atau otoritas proyek terkait (otoritas teknis 

yang permanen dapat memastikan bahwa lahan tersebut cocok bagi tujuan proyek dan 

bahwa proyek tidak akan menimbulkan masalah kesehatan atau keselamatan lingkungan); 

• Lahan harus bebas dari penghuni liar, perambah, atau klaim atau beban lainnya; 

• Verifikasi (misalnya pernyataan di hadapan notaris atau pernyataan saksi) mengenai sifat 

sukarela sumbangan lahan harus diperoleh dari setiap orang yang menyumbangkan lahan. 

(Lihat contoh surat Sumbangan Tanah); 

• Apabila layanan publik untuk masyarakat setempat disediakan melalui proyek ini, 

pemegang hak atas tanah (hak pribadi) harus bersedia menjamin akses ke layanan publik 

tersebut;   

• Mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan harus disediakan 

Langkah Rehabilitatif 

Kompensasi mungkin mencukupi agar Orang-Orang yang Terdampak Proyek dapat memulihkan 

tingkat pendapatannya jika dibayarkan senilai biaya penggantian, dengan asumsi bahwa aset 

penggantinya tersedia. Namun, sering kali permukiman kembali akan mengharuskan Orang-

Orang yang Terdampak Proyek untuk mempelajari keterampilan baru guna melanjutkan produksi 

di lingkungan baru, atau mencari sumber pendapatan baru. LARAP harus mengkaji seberapa 

besar dampak tersebut kepada Orang-Orang yang Terdampak Proyek, dan menyediakan langkah-

langkah untuk membantu mereka yang terdampak dalam beradaptasi dengan tantangan 

kehidupan baru. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam tindakan-tindakan tersebut, termasuk 

pelatihan, pendidikan, atau lapangan kerja, sekaligus tanggung jawab penyediaannya, harus 

dijelaskan dalam LARAP. 
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Pelaksanaan Peraturan  

LARAP meninjau pengaturan organisasi untuk memastikan bahwa prosedur pelaksanaan sudah 

jelas, tanggung jawab penyediaan segala bentuk bantuan sudah pasti, dan bahwa koordinasi yang 

memadai di antara semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan LARAP sudah dijamin. 

LARAP harus memasukkan jadwal pelaksanaan terperinci, menghubungkan jadwal proyek 

konstruksi dengan kegiatan pengadaan tanah yang terkait. Jadwal pelaksanaan harus menetapkan 

bahwa kompensasi (dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya) sudah diselesaikan setidaknya satu 

bulan sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi, dan setidaknya tiga bulan sebelum 

pembongkaran struktur perumahan. 

Biaya dan Anggaran 

Setiap rencana aksi akan mencakup biaya kompensasi, serta hak rehabilitasi dan relokasi orang-

orang yang terdampak proyek secara terperinci dengan perincian lahan pertanian, lahan tempat 

tinggal, lahan tempat usaha, rumah, usaha, dan aset lainnya. Perkiraan biayanya akan 

memasukkan ketentuan yang memadai untuk keadaan darurat. Rencana aksinya akan 

menentukan secara eksplisit sumber dari semua dana yang diperlukan, dan akan memastikan 

bahwa aliran dana sesuai dengan jadwal pembayaran kompensasi dan penyediaan semua layanan 

lainnya. 

Prosedur Pengaduan 

LARAP akan membangun fasilitas bagi Orang-Orang yang Terdampak Proyek untuk 

mengajukan keluhan agar dapat menjadi perhatian otoritas proyek yang relevan. Prosedur 

keluhan harus memasukkan standar kinerja yang masuk akal, misalnya waktu yang diperlukan 

untuk menindaklanjuti keluhan, dan harus bebas biaya bagi Orang-Orang yang Terdampak 

Proyek. LARAP juga harus menyampaikan solusi alternatif bagi para pengadu jika prosedur 

yang berhubungan dengan proyek gagal mengatasi keluhan tersebut. 

Prosedur utama untuk komplain terkait program pendirian KPH harus melewati PIA dan 

konsultan PM-TA yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi. Nama dan perincian 

kontak konsultan PM-TA yang ditunjuk akan ditampilkan pada setiap situs website proyek. 

Pemantauan Permukiman Kembali 

Selain menyiapkan program pemantauan internal, PIA juga akan memastikan bahwa pelaksanaan 

LARAP akan diawasi oleh lembaga independen yang berkualifikasi setidaknya sekali setiap tiga 

bulan (laporan kuartalan) untuk setiap tahun program pelaksanaan KPH. LARAP harus 

menetapkan cakupan dan frekuensi kegiatan pemantauan. Laporan pemantauan eksternal harus 

disiapkan untuk penyerahan secara bersamaan ke kantor proyek (PIA dan PMU). 

Secara rutin, misalnya setiap bulan, laporan tersebut harus melacak butir-butir seperti: i) 

keterbukaan informasi dan konsultasi dengan PAP; ii) status pengadaan tanah dan pembayaran 

kompensasi; iii) pembayaran atas hilangnya pendapatan; iv) kegiatan pemulihan pendapatan; v) 

jumlah dan jenis keluhan yang diterima, bagaimana penanganannya, dan kapan keluhan tersebut 

diselesaikan. 
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Rencana Aksi Permukiman Kembali 

Cakupan dan tingkat perincian rencana aksi akan bervariasi sesuai besarnya dan kompleksitas 

upaya pengadaan lahan dan permukiman kembali. Rencana tersebut mencakup unsur-unsur yang 

dicatat dalam RAP sebagai berikut: 

• Deskripsi proyek, identifikasi mengenai dampak-dampak proyek yang menimbulkan 

permukiman kembali;  

• Identifikasi potensi dampak proyek; 

• Tujuan program permukiman kembali; 

• Deskripsi studi sosioekonomi (baik keadaan dasarnya maupun sensus asetnya);  

• Kerangka hukum; 

• Kerangka kelembagaan dan tanggung jawab organisasi; 

• Matriks persyaratan dan hak yang memperlihatkan langkah-langkah permukiman 

kembali; 

• Metodologi kajian kompensasi kerusakan dan kerugian; mengacu pada Peraturan Menteri 

Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman 

Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan 

Kawasan Hutan. 

• Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi ke lokasi yang sesuai termasuk 

perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial, serta dukungan terintegrasi akan diberikan; 

• Manajemen dan Perlindungan lingkungan; 

• Partisipasi, konsultasi, dan keterbukaan PAPs; 

• Mekanisme pengaduan; 

• Pelaksanaan jadwal dan anggaran; serta, 

• Pemantauan dan evaluasi kegiatan. 
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Lampiran 7: Kerangka Kerja Proses/Pembatasan Akses  

 

Latar Belakang  

 

Kerangka Kerja Proses (PF) menguraikan pedoman untuk perencanaan, pengelolaan, 

pengawasan dan evaluasi dampak-dampak penghidupan yang mungkin diakibatkan dari 

pembatasan akses untuk masyarakat setempat karena pelaksanaan aktifitas KPH. Kebijakan 

Bank Dunia mengenai Pemindahan dengan tidak Sukarela memerlukan dalam situasi dimana 

proyek mengakibatkan pembatasan akses secara tidak sukarela di area taman nasional atau 

daerah lindung (contoh KPH lindung dan konservasi), proyek harus berupaya untuk memulihkan 

penghidupan masyarakat terdampak setidak-tidaknya ke tingkat sebelum adanya proyek.  Jenis-

jenis pembatasan akses dan langkah-langkah untuk mitigasi dampak buruk ditentukan melalui 

proses partisipatif dari orang-orang yang terdampak selama perancangan dan pelaksanaan 

proyek. Oleh karena itu, Kerangka Kerja Proses menguraikan kriteria, prosedur dan mekanisme 

pengawasan untuk upaya pemulihan penghidupan setelah adanya pembatasan akses dari proyek 

(KPH lindung dan konservasi).  

Dalam situasi dimana pembatasan akses memerlukan Rencana Aksi atau instrumen yang setara, 

rencana tersebut harus dikembangkan dengan partisipasi masyarakat yang terdampak yang 

menjelaskan langkah-langkah spesifik untuk yang diambil untuk memulihkan atau memastikan 

bahwa alternative penghidupan tersedia dan bentuk-bentuk bantuan apa saja yang diperlukan 

untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut. Rencana Aksi dirancang dan diimplementasikan untuk 

mengembangkan atau setidak-tidaknya memulihkan mata pencaharian dari orang-orang yang 

terdampak dari perubahan/pembatasan akses hutan dan sumber daya alam didalamnya.  

Rencana Aksi 

Selama pelaksanaan, Rencana Aksi akan dikembangkan oleh KPH dengan panduan dari PMU 

apabila diperlukan, bersama-sama dengan masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan 

gambaran bentuk-bentuk pembatasan akses yang disetujui, skema pengelolaaan dan langkah-

langkah untuk membantu orang yang terdampak dalam upaya pemulihan penghidupan dan tata 

kelola pelaksanaan. Rencana Aksi dapat bervariasi dalam segi cakupan dan tingkat perincian 

langkah-langkah penanganan. Sebuah rencana aksi dapat menjelaskan jenis-jenis pembatasan 

yang disetujui, orang-orang yang terdampak, langkah-langkah untuk mitigasi dampak, 

pengaturan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan. Rencana aksi juga dapat secara lebih luas 

berbentuk rencana pengelolaan sumber daya alam atau daerah lindung.. Secara mendasar, 

elemen-elemen dan prinsip-prinsip dibawah ini harus dimasukkan dalam rencana aksi:  

 Latar belakang proyek dan bagaimana rencana aksi dipersiapkan, termasuk proses 

konsultasi dengan masyarakat lokal dan pemangku-pemangku kepentingan lain;  

 Keadaan sosial ekonomi masyarakat terdampak;  

 Sifat dan cakupan pembatasan akses, waktu serta prosedur administratif dan legal 

untuk melindungi kepentingan masyarakat terdampak jika persetujuan dinyatakan 

tidak berlaku; Dampak sosial dan ekonomi yang diantisipasi sebagai akibat 

pembatasan akses;  
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 Masyarakat atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan;  

 Langka-langkah spesifik untuk membantu masyarakat yang terdampak dan jadwal 

dan sumber pendanaan yang jelas;  

 Batas-batas daerah lindung dan zonasi penggunaan;  

 Tata kelola pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pihak pemerintah dan non-pemerintah yang menyediakan 

layanan atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak;  

 Pengaturan untuk pengawasan dan penegakan pembatasan akses dan persetujuan 

pengelolaan sumber daya alam;  

 Output yang jelas dan indikator hasil yang dikembangkan melalui proses 

partisipatif dengan masyarakat yang terdampak;  

 Langkah-langkah khusus penanganan dampak untuk perempuan dan kelompok 

masyarakat rentan;  

 Pengembangan kapasitas untuk pengelola hibah atau pihak pelaksana lainnya;  

 Pengembangan kapasitas untuk masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan 

kemampuan berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas proyek;  

 Mekanisme penanganan keluhan dan resolusi konflik dengan mempertimbangkan 

praktek-praktek penyelesaian konflik yang sesuai dengan norma-norma lokal; dan  

 Langkah-langkah pengawasan dan evaluasi proyek secara partisipatif yang 

disesuaikan dengan konteks, indikator dan kapasitas lokal. Pengawasan harus 

mencakup sejauh mana dan tingkat keseriusan dampak dan hasil-hasil dari 

langkah-langkah mitigasi.  

Langkah-langkah Mitigasi 

Langkah-langkah yang memungkinkan untuk mitigasi dampak dapat mencakup:  

 Langkah-langkah khusus untuk pengakuan dan dukungan untuk hak-hak ulayat untuk 

tanah dan sumber daya alam yang dikembangkan berdasar prinsip-prinsip transparansi, 

ekuitas, dan keadilan dalam pembagian manfaat sumber daya alam;  

 Akses untuk sumber daya alternatif atau pengganti yang fungsional;  

 Aktifitas penghidupan alternatif;  

 Manfaat-manfaat untuk jaminan kesehatan dan pendidikan;  

 Penyediaan lapangan pekerjaan, seperti rimbawan atau pemandu wisata eko-wisata; dan,  

 Bantuan teknis untuk meningkatkan penggunaan tanah dan sumber daya alam.  

Apabila Masyarakat Adat terkena dampak, KPH akan juga menyiapkan Rencana Masyarakat 

Adat (IPP) seperti yang dijelaskan dalam lampiran 5. Langkah-langkah tersebut harus sudah 

dipersiapkan sebelum adanya pembatasan akses dilaksanakan, meskipun dalam kasus-kasus 

tertentu, IPP diimplementasikan bersamaan dengan pelaksaanaan pembatasan akses.  
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Prinsip-prinsip konsultasi/partisipasi 

 

Sejalan dengan panduan dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam lampiran 5, penyiapan rencana 

aksi CPF harus memastikan bahwa:  

 

Prinsip-Prinsip Utama untuk Partisipasi Efektif 

Semua masyarakat secara terbuka akan diajak untuk berpartisipasi dalam upaya untuk 

kolaborasi dan informasi tentang pilihan untuk menolak berpartisipasi dalam proyek 

disediakan.  

Semua penerima manfaat proyek akan dilibatkan melalui cara-cara yang dapat diterima secara 

budaya dan didasarkan pada prinsip yang terinformasikan sebelumnya, tanpa tekanan dan 

dilaksanakan sebelum pelaksanaan proyek, terutama untuk area proyek dimana terdapat 

Masyarakat Adat.  

Keterlibatan dalam persiapan proyek harus mempertimbangan masalah-masalah yang 

berkaitan ekuitas gender, buta huruf, disabilitas, dan juga masyarakat yang terekslusi 

berdasarkan etnis dan statsus sosial. Isu-isu tersebut harus diarus utamakan untuk memastikan 

bahwa dialog dapat dilakukan secara inklusif, dan disesuaikan untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat rentan dan difasilitasi dengan bahasa dan metode yang sesuai untuk memastikan 

pemahaman yang cukup tentang aktifitas dan pelaksanaan proyek.   

Komunikasi dengan masyarakat terdampak dilaksanakan sedini mungkin pada tahap persiapan 

proyek dan dilakukan secara regular selama siklus proyek secara konsisten dan transparan. 

Proyek harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk sosialisasi informasi yang relevan dan 

diskusi yang mendalam mengenai dampak sosial dan lingkungan.   

Konsultasi dengan pihak yang terdampak harus didokumentasikan secara baik, dengan 

pengalokasian sumber daya yang mencukupi dan memasukan pandangan/pendapat pemangku 

kepentingan sebagai landasan pengambilan keputusan (informasi dua arah). Proyek juga harus 

mengalokasikan waktu yang cukup untuk keputusan yang diambil oleh masyarakat.  

 

Sosialisasi  

Rencana aksi dipersiapkan dengan partisipasi dari masyarakat yang terdampak. Draf harus 

disosialisasikan sedini mungkin selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pertemuan atau 

konsultasi. Draf tersebut juga harus mencakup temuan-temuan dari analisa sosial yang menjadi 

dasar pembuatan rencana aksi. Sosialisasi perlu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk 

masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini bahasa merupakan aspek yang penting dan rencana 

aksi perlu disampaikan melalui bahasa lokal atau cara-cara lain yang dapat dimengerti secara 

mudah untuk orang yang terkena dampak. Metode komunikasi lisan mungkin diperlukan untuk 

mengkomunikasikan rencana-rencana yang diusulkan kepada masyarakat yang terdampak. 
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KPHs dengan aktifitas proyek/sub-proyek yang membatasi akses ke sumber daya alam 

bertanggung jawab untuk mematuhi Kerangka Kerja ini. Pemohon perlu mempersiapkan ESA 

sewaktu persiapan proyek yang dikembangkan melalui partisipasi masyarakat yang terdampak. 

ESA akan mengidentifikasi dampak sosial ekonomi dan temuan-temuannya akan digunakan 

sebagai landasan untuk penyiapan rencana aksi.  

KPH akan memastikan bahwa proyek akan menghindari atau meminimalisir aktifitas yang 

menimbulkan dampak buruk. Ketika hal ini tidak memungkinkan, KPH akan mengembangkan 

langkah-langkah guna memitigasi dampak melalui partisipasi masyarakat yang terdampak. KPH 

bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan persiapan rencana aksi, pelaksanaan proyek 

beserta dampak/kejadian yang tidak diinginkan kepada masyarakat yang terdampak dan PMU.  

Mekanisme Pengaduan 

Masyarakat setempat dan pemangku-pemangku kepentingan lain mungkin akan mengajukan 

keberatan/keluhan sewaktu-waktu kepada KPH dan PMU menyangkut masalah-masalah yang 

dicakup dalam Kerangka Acuan dan pelaksanaan rencana aksi. Masyarakat yang terdampak 

harus diinformasikan tentang pihak-pihak yang dapat dihubungi di masing-masing lapisan 

struktur proyek. Pengaturan mekanisme pengaduan ini terlampir dalam Bagian 7 (Mekanisme 

Penanganan Pengaduan).  
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Lampiran 8: Sertifikasi Pengelolaan Hutan untuk Penebangan 

Komersial 

1. Terdapat kemungkinan bahwa KPH akan membiayai operasi penebangan komersial hanya 

apabila terdapat kesepakatan bahwa area yang terdampak oleh penebangan tersebut tidak 

terletak dalam kawasan hutan inti atau dimana terdapat habitat alami yang dilindungi dan 

juga tidak terdapat konflik lahan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat. Potensi 

dampak tersebut harus didasarkan pada kajian lingkungan dan sosial yang terkait.  

2. Operasi penebangan oleh masyarakat lokal dibawah tata kelola perhutanan 

masyarakat atau pengelolaan hutan bersama dapat mendapatkan dukungan proyek 

apabila: (a) mencapai standar pengelolaan hutan yang disusun dengan partisipasi dari 

masyarakat setempat yang terdampak dengan tata cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diuraikan berikut; atau (b) mematuhi rencana aksi yang dibatasi waktu untuk mencapai 

standar-standar tersebut:  

a. kepatuhan dengan hukum dan peraturan Indonesia yang terkait; pengakuan dan 

penghormatan hak atas tanah yang secara legal tercatat dan hak kepemilikan tanah 

berdasar hukum adat serta hak pengunaan dan hak-hak masyarakat adat dan pekerja;  

 

b. Langkah-langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan 

masyarakat yang selaras dan efektif;  

c. Konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis; 

d. Langkah-langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan manfaat lingkungan yang 

dihasilkan oleh hutan;  

e. Pencegahan atau pengurangan dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan; g) 

Perencanaan manajemen hutan yang efektif;  

f. Kajian dan pengawasan secara aktif terhadap area pengelolaan hutan; dan  

g. Pemeliharaan wilayah hutan inti dan habitat alami yang dilindungi yang terdampak dari 

operasi pemanenan.  

 

3. Penebangan komersil berskala industrial, contohnya yang di lakukan oleh perusahaan 

memerlukan sertifikasi (lain halnya yang diusahakan oleh masyarakat setempat atau usaha 

bersama dengan masyarakat melalui kemitraan). Untuk dapat dibiayai oleh proyek, 

pemanenan skala industrial harus: 

a. disertifikasi melalui sistem sertifikasi hutan independen yang dapat diterima oleh standar 

Bank Dunia tentang tata kelola dan penggunaan hutan yang bertanggung jawab; atau 

b. memenuhi rencana aksi yang dibatasi waktu untuk mendapatkan sertifikasi apabila pra-

kajian melalui sistem sertifikasi hutan independen tersebut dinilai tidak memenuhi 

standar Bank Dunia 
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4. Sebagai tambahan dari persyaratan diatas, sistem sertifikasi hutan harus independen, efektif 

secara pembiayaan dan berdasarkan standar kinerja yang dapat diukur dalam tingkat 

nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dan kriteria pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan. Sistem sertifikasi tersebut membutuhkan kajian kinerja pengelolaan hutan 

yang bersifat independen dari pihak ketiga.  

5. Sebagai tambahan, standar-standar pengelolaan hutan tersebut perlu dikembangkan dengan 

melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat, lembaga - lembaga non-pemerintah yang 

mewakili konsumen, produsen, aktifis konservasi, dan berbagai anggota masyarakat sipil, 

termasuk didalamnya berasal dari sektor swasta. Prosedur pengambilan keputusan dari 

sistem sertifikasi tersebut harus adil, transparan, independen dan dirancang untuk 

menghindari konflik kepentingan. 

6. KLHK akan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasi dengan partisipasi 

masyarakat yang terdampak. Semua butir-butir kegiatan tersebut harus dikaji, 

didokumentasikan dan harus dicantumkan di ESA yang disusun oleh KPH. 
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Lampiran 9: Ringkasan dari Konsultasi Publik 

 

Dalam proses penyiapan ESMF, empat konsultasi publik regional dan satu kali konsultasi publik 

nasional dilaksanakan (cf. table 1). Tujuan konsultasi publik tersebut mencakup:  

i. Untuk menyampaikan dokumen informasi proyek FIP dan ESMF secara public, 

kepada para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam sector kehutanan 

di tingkat daerah dan nasional terutama kepada masyarakat adat dan lokal.  

ii. Untuk mendokumentasikan tanggapan-tanggapan, opini, saran dan kritik serta 

berbagai masukan/ide dari pemangku kepentingan kehutanan di tingkat daerah 

dan nasional, terutama masyarakat adat dan lokal.  

iii. Untuk menyediakan forum untuk interaksi, menjalin hubungan serta berbagi ide, 

opini, dan pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumya antara pemangku 

kepentingan kehutanan tingkat daerah dan nasional, termasuk masyarakat adat 

dan lokal.  

iv. Untuk menyediakan rekomendasi dan pelajaran dari pengalaman-pengalaman 

sebelumnya untuk pengembangan dokumen FIP dan ESMF.  

Tabel 1: Tempat dan Waktu Konsultasi Publik Regional dan Nasional. 

Tempat dan Waktu: 

 Regional I  Sumatra, diadakan di Pekanbaru,  3 – 4 Juni , 2014 

 Regional II  Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,diadakan pada taggal 4-5 Juni, 

2014 

 Regional III  Kalimantan, diadakan di Banjarmasin pada tanggal 21-22 Mei, 

2014 

 Regional IV  Sulawesi, Maluku, dan Papua, diadakan di Makassar pada 

tanggal 20-21 Mei   2014 

 Konsultasi Publik Nasional diadakan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2014  
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Hasil 

316 perwakilan, terutama dari masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan pemerintah 

berpartisipasi dalam konsultasi publik (cf. tabel 2). Melalui serangaian konsultasi publik tersebut, 

dihasilkan dukungan ke proyek yang diusulkan secara keseluruhan. Pertimbangan dan masukan 

disampaikan selama konsultasi dan sebagaimana mungkin dan relevan, dimasukan kedalam 

ESMF dan rancangan proyek. Pertimbangan dan masukan-masukan tersebut mencakup:  

i. Eksklusi masyarakat lokal dari aktifitas perencanaan dan manfaat dari penggunaan 

sumber daya hutan.  

ii. Pengambil alihan lahan dan/atau pembatasan akses masyarakat lokal yang ditimbulkan 

dari aktifitas proyek (baik dari konservasi dan penggunaan sumber daya kehutanan)  

iii. Dampak-dampak buruk dari fungsi hutan (e.g. keagamaan, ekosistemis) yang 

ditimbulkan dari aktifitas-aktifitas proyek.  

iv. Hubungan yang asimetris antara pemerintah/Staf KPH dengan masyarakat setempat.  

Semua masukan dari konsultasi publik tersebut harus dipertimbangan dalam persiapan ESMF. 

Mekanisme dan instrumen spesifik untuk mengidentifikasi dan mitigasi dampak negative proyek 

merupakan bagian integral dari ESMF. Notulen dari konsultasi publik dan dokumentasi dari 

tanggapan, opini, saran/kritik dan ide yang disampaikan oleh partisipan baik tingkat regional 

dapat diakses melalui www.kph.dephut.go.id. 

Konsultasi publik yang telah dilakukan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman partisipan 

tentang proyek yang terindikasi melalui peran aktif mereka dalam menanggapi presentasi tentang 

konsep program FIP dan alternatif rancangan proyek/aktifitas dan ESMF. Persetujuan secara luas 

diberikan oleh pemangku kepentingan kehutanan ditingkat daerah dan nasional, termasuk dari 

masyarakat adat dan lokal untuk pelaksanaan proyek FIP II.  

 

Tabel 2: Peserta Konsultasi 

Konsultasi 

Publik 

Partisipan  Jumlah 

Partisipan  

 

Regional III 

(Banjarmasin) 

Pemerintah Pusat (unit implementasi teknis dari 

Kementrian Kehutanan, Pusdal Reg), Pemerintah 

Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi, Bappeda, 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Provinsi), Pemerintah Kabupaten (Dinas 

Kehutanan Kabupaten, KPH), perwakilan media 

cetak, LSM, akademisi/RAKI, perwakilan 

masyarakat adat dan lokal (SC DGM). 

 

48 

Regional IV 

(Makassar) 

51 

Regional I 

(Sumatra) 

55 

Regional II 

(Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara) 

52 

 

Nasional 

 

Bappenas, Kementrian Kehutanan (Pusluh, 

Puspijak, Pusdiklat, Biro Perencanaan, BUK, 

BPDAS PS, Planologi, Pusda Regional,  

 

110 

http://www.kph.dephut.go.id/
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Puslitbanghut, Itjen, BP2SDMK, Pusrenbanghut), 

SAMEPI,  AMAN, Telapak, Warsi, RMI, Recoft 

TC, Kemitraan, ADB, Bank Dunia, IFC, MFP3, 

(nasional dan regional) SC DGM, Community 

Foundation (Papua, Sumatra, Java, Sulawesi, Nusa 

Tenggara), Asosiasi KPH Indonesia, Asosiasi 

Pengusaha Hutan Indonesia 

Total*  316 
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Lampiran 10: Anggaran Pengamanan/Safeguards 

Peningkatan Kapasitas Pengamanan, Pelatihan, dan Bantuan Teknis 

Pengadaan Staf 

1. Setidak-tidaknya seorang spesialis pengamanan/safeguards harus direkrut untuk bekerja 

penuh waktu di PMU. Spesialis tersebut akan berkoordinasi dengan Unit Lingkungan dan 

Perubahan Iklim Direktorat Perencanaan di KLHK, Dinas Provinsi, dan KPH untuk 

memastikan bahwa persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial dibawah proyek dapat 

sepenuhnya dipenuhi. Spesialis tersebut juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi 

pelatihan mengenai regulasi dan peraturan lingkungan dan persyaratan 

pengamanan/safeguards di ESMF untuk safeguards focal point di tingkat Dinas dan KPH.   

2. Pada tingkat daerah, komponen-komponen peningkatan kapasitas dibawah perlu menjadi 

prioritas:  

a. Membangun kesadaran mengenai persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial 

diantara pemangku kepentingan daerah. Hal ini mencakup kejelasan tentang tanggung 

jawab dalam BLHD mengenai ijin lingkungan untuk aktifitas-aktifitas yang didukung 

oleh KPH, dan pemahaman staf KPH mengenai persyaratan-persyaratan tersebut.  

b. Sebagai tambahan, peran Dinas provinsi, terutama dalam menghubungkan BLHD dan 

KPH untuk persiapan dan persetujuan aktifitas yang diusulkan KLH harus lebih jelas 

dipahami. Disarankan agar Dinas provinsi dengan KPH yang didukung melalui proyek 

ini menugaskan staff yang akan berperan sebagai focal point untuk 

pengamanan/safeguards.  

c. Meningkatkan kapasitas KPH dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pengamananan/safeguards lingkungan dan sosial. Hal ini mencakup pengembangan 

jaringan untuk KPH dengan narasumber/badan yang dapat mempersiapkan masukan 

dan mendapatkan ijin lingkungan dari BLHD. Bersamaan dengan hal tersebut, 

pembangunan jaringan ini bertujuan untuk membangun kapasitas SDM dalam 

pelaksanaan pengamanan/safeguards dan memperkuat koordinasi dengan BLHD dan 

pemangku kepentingan lain yang terkait.  

d. Investasi dalam pelibatan masyarakat untuk menangani masalah 

pengamanan/safeguards dalam setiap tahap pelaksanaan proyek untuk mendapatkan 

dukungan dan memupuk kepemilikan terhadap aktifitas proyek dan memitigasi 

dampak-dampak negatif sosial, memonitor pelaksanaan pengamanan sosial dan 

mengangani keluhan. Supaya keterlibatan tersebut terjadi, konsultasi sebelum 

pelaksanaan proyek dengan masyarakat setempat untuk mendapat persetujuan dan 

bersama-sama mengidentifikasi resiko sosial yang berpotensi, dan menyusun rencana 

untuk mitigasi dampak negatif. Proses pelibatan masyarakat dan upaya mobilisasi 

harus dilakukan oleh fasilitator yang berpengalaman, seperti dari organisasi 

masyarakat sipil dengan pengalaman yang cukup seputar pengembangan masyarakat. 

Supaya prinsip transparasi dan imparsialitas terjaga, proses pelibatan tersebut harus 
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didukung dengan dokumentasi yang baik (notulen konsultasi publik) dan sosialisasi 

publik.  

Pelatihan 

3. PMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat kemampuan untuk mengelola 

proyek mencukupi untuk menjalankan tanggung jawab yang telah ditugaskan. Kebutuhan ini 

juga berlaku dalam rangka pelaksanaan pengamanan/safeguards untuk komponen bantuan 

teknis komponen 1 dan 2. Melalui koordinasi dengan KLHK, KPH yang didukung oleh 

proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ESMF dapat ditaati. Peningkatan 

kapasitas akan disediakan melalui program pelatihan pengamanan/safeguards untuk semua 

staf proyek. Garis besar dari pelatihan ESMF meliputi:  

 Masalah-masalah lingkungan dan sosial dalam proyek FIP dan pengembangan KPH; 

Gambaran luas mengenai kerangka kebijakan dan peraturan mengenai pengamanan 

lingkungan dan sosial di Indonesia;  

 Prinsip-prinsip dasar di ESMF, termasuk didalamnya proses penapisan/skrining dari sub-

proyek yang berkaitan dengan pengadaan tanah, penanganan dampak untuk kelompok 

masyarakat tertentu, dan persiapan dokumen berdasarkan tingkat dampak yang 

ditimbulkan. 

4. Studi kasus mengenai proyek yang mengikuti persyaratan Kerangka Kerja Pengamanan 

Lingkungan dan sosial (ESSF)  untuk pengembangan KPH yang berkaitan dengan dukungan 

dari Bank Dunia.  
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Perkiraan anggaran untuk pengamanan dan peningkatan kapasitas  

Komponen Biaya Unit Unit/Biaya Biaya/tahun TAHUN TOTAL 
  USD USD/tahun 1 2 3 4 5 USD 

Spesialis Senior Pengamanan/Safeguards 
(perekrutan lokal – Jakarta) Orang/bulan 

     
5,000.00  

     
60,000.00  

     
60,000.00  

     
60,000.00  

     
60,000.00  

     
60,000.00  

     
60,000.00  

       
300,000.00  

Spesialis Junior Pengamanan/Safeguards  (untuk 
10 KPH) Orang/bulan 

     
2,500.00  

   
150,000.00  

   
150,000.00  

   
150,000.00  

   
150,000.00  

   
150,000.00  

   
150,000.00  

       
750,000.00  

Spesialis Senior Pengamanan/Safeguards  Orang/bulan 
     

3,000.00  
     

36,000.00  
     

36,000.00  
     

36,000.00  
     

36,000.00  
     

36,000.00  
     

36,000.00  
       

180,000.00  

Pelatihan untuk staf lokal 
Paket 

lumpsum 
   

35,000.00  
     

70,000.00  
     

70,000.00  
     

70,000.00  
     

70,000.00  
     

70,000.00  
     

70,000.00  
       

350,000.00  

Barang dan jasa 
Paket 

lumpsum 
   

15,000.00  
     

10,000.00  
     

10,000.00  
     

10,000.00  
     

10,000.00  
     

10,000.00  
     

10,000.00  
         

50,000.00  

         
   

1,630,000.00  
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