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APPS

Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPIK 		

Balai Pelayanan Informasi Kehutanan

BP REDD+

Badan Pengelola REDD+

COP 		

Conference of the Parties, atau Konferensi Para Pihak

Dirjen PPI

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

DNPI		

Dewan Nasional Perubahan Iklim

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility, institusi finansial bagian dari Bank Dunia

FLEGT 		

Forest Law Enforcement Governance and Trade

FMIS 		

Forest Management Information System, atau Sistem Informasi Pengelolaan Hutan

FORCLIME
Forests and Climate Change Programme, sebuah program hutan dan perubahan iklim di bawah
		(GIZ)
FPIC		
Free, Prior, and Informed Consent atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
		(PADIATAPA)
FREL		

Forest Reference Emission Level, yaitu dasar perhitungan perubahan emisi dan pembayaran

FSC 		

Forest Stewardship Council, lihat SFM dan HCVF

GIZ 		

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

HCV		
		
		

High Conservation Value, atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT), sebuah konsep yang 		
dikembangkan oleh FSC untuk menggambarkan nilai yang sangat penting atau signifikan atau
daerah-daerah di mana ada nilai tersebut

KLHS 		

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHK		

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LEI		

Lembaga Ekolabel Indonesia

L/FMP

Lembaga/Forum Multi Pihak

MRV 		

Measuring, Reporting, and Verification, atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi

PCI		

Principles, Criteria, and Indicators, atau Prinsip, Kriteria, dan Indikator

PDIS Tapak
Unit pengelola informasi dan data safeguards REDD+ yang terkecil, termasuk pelaksana 		
		implementasi REDD+
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PGA		

Participatory Governance Assessment

PHPL
		

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yaitu sistem pengelolaan lestari untuk semua konsesi
hutan produksi di Indonesia.

PPID		

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PRISAI 		

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia

PSIS Kab/Prov Pengelola Sistem Informasi Safeguards pada tingkat kabupaten atau provinsi, disebut juga PSIS
		
Sub-Nas, atau pengelola di tingkat sub-nasional
PSIS Sub-Nas Lihat PSIS Kab/Prov
Pustanling

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan

RAN-GRK

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

SBSTA		

Subsidiary Body for Scientific and Technological

SES		

REDD+ Social and Environmental Standards

SESA 		

Strategic Environmental and Social Assessment

SFM 		
Sustainable Forest Management, atau Pengelolaan Hutan Lestari, yang merujuk pada standar
		
sertifikasi sukarela yang digunakan dalam konteks produksi kayu. Forest Stewardship Council
		
(FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) merupakan dua sistem yang paling dikenal di
		Indonesia
SI-PUHH

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan

SIS-REDD+

Sistem Penyediaan Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+

SRAP 		

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk REDD+

Subdit		

Sub-direktorat

SVLK 		

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UPTD		

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Kata Pengantar
Safeguards merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam program pembangunan untuk memastikan
bahwa dampak negatif pembangunan atas manusia dan alam dapat diminimalkan. Sejak awal
pengembangan REDD+ sebagai mekanisme mitigasi perubahan iklim, UNFCCC telah memandatkan
pembangunan suatu sistem untuk menyediakan informasi mengenai pelaksanaan safeguards dalam
kegiatan REDD+. Tidak lama setelah COP16 di Cancun menyepakati mandat ini pada bulan Desember
2010, Kementerian Kehutanan1, melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) memulai proses
penerjemahan panduan global ini ke dalam konteks nasional supaya REDD+ dan penyediaan informasi
safeguards bisa dilakukan dengan efektif.
Dalam lima tahun, SIS-REDD+ atau Sistem Penyediaan Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ telah
didirikan, diuji coba, dan mulai beroperasi. Pengembangan sistem yang dipimpin pemerintah melalui
proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi kesempatan berharga untuk memahami
laju pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Hal ini juga memastikan bahwa Prinsip, Kriteria, Indikator, alat
penilai, dan struktur kelembagaan SIS-REDD+ menggunakan safeguards dalam instrumen-instrumen
yang sudah ada dan dibangun berdasarkan sistem yang berlaku, seperti dimandatkan oleh UNFCCC.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses iteratif pengembangan SIS-REDD+ telah
mendorong transparansi dan partisipasi, menciptakan rasa kepemilikan dan penerimaan terhadap
sistem, dan memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan konteks nasional dan sub-nasional dan dapat
diaplikasikan secara efektif. Hal ini menjadi sangat penting ketika Indonesia menyatukan kembali
perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya pengendalian perubahan iklim, termasuk REDD+, di bawah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pengembangan SIS-REDD+ didokumentasikan dengan baik dalam berbagai publikasi, presentasi, dan
laporan internal yang dikeluarkan antara tahun 2011-2015. Untuk mengkonsolidasikan kekayaan informasi
dan dalam rangka menyediakan ringkasan yang terstruktur dari proses ini, kami meminta publikasi
ini dibuat, bekerja sama dengan FORCLIME, sebuah program yang dilaksanakan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ, didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Melalui buku yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia ini, kami berharap para pemangku kepentingan REDD+ khususnya dan sektor kehutanan pada
umumnya memperolah manfaat dari pemahaman mengenai proses dan keputusan yang membentuk
SIS-REDD+ di Indonesia, mulai dari pengembangan konsep hingga operasionalisasinya. Melalui informasi
yang tersaji di sini, kami juga berharap dapat menginspirasi pihak-pihak lain di negara REDD+ yang ingin
mengembangkan kerangka kerja serupa.
Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada FORCLIME, GIZ, dan FCPF atas bantuan dan dukungan
yang sangat berharga yang terus mengalir selama pengembangan dan operasionalisasi SIS-REDD+,
Daemeter Consulting yang telah membantu penulisan dan desain buku ini, serta anggota staf Pustanling
dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atas kerja keras mereka selama ini. Saya juga
ingin sekali lagi memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat
dan mendukung SIS-REDD+.
Pengembangan SIS-REDD+ menghadapi banyak tantangan, namun manfaat yang akan dibawa sistem
informasi safeguards yang operasional jauh lebih besar karena menjanjikan transparansi dan tata kelola
yang lebih baik tidak saja di REDD+, tetapi di sektor kehutanan pada umumnya. Manfaat ini tentunya
sangat bernilai bagi kita semua.
Jakarta, September 2016

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Pemerintah Indonesia menggabungkan Kementerian Kehutanan digabungkan dengan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan pada
bulan Oktober 2014 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Oktober 2014.
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1

Pendahuluan

Safeguards, atau pengaman dalam bahasa
Indonesia, telah diidentifikasi sebagai elemen
penting untuk memastikan bahwa kegiatan
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan, termasuk konservasi, pengelolaan hutan
yang lestari dan peningkatan stok karbon hutan di
negara berkembang (REDD+) dapat berjalan efektif
dan menghindari, atau paling tidak meminimalkan,
dampak negatif terhadap tata kelola, lingkungan
hidup dan masyarakat. United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam
konferensi para pihak (COP) 16 di Cancun pada
tahun 2010 secara spesifik mensyaratkan bahwa
negara peserta REDD+ perlu menyediakan informasi
mengenai bagaimana safeguards dilaksanakan di
bawah mekanisme mitigasi perubahan iklim ini.
Indonesia, sebagai salah satu negara terdepan
dalam pengembangan REDD+, segera merintis
penerjemahan keputusan di Cancun ke konteks
nasional. Pemerintah Indonesia, saat itu melalui
Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) di
Kementerian Kehutanan, pada awal 2011 memulai
suatu proses multi-pihak untuk mengembangkan
sistem penyediaan informasi mengenai safeguards
dalam
implementasi
REDD+
(SIS-REDD+).
Sistem informasi ini mencakup kegiatan untuk
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan
menyajikan data dan informasi tentang bagaimana
ketujuh safeguards yang tertuang dalam Cancun
safeguards, seperti yang disebutkan dalam Annex 1
Paragraph 2 Keputusan No. 1 COP16, ditangani dan
dihormati.
Selama setahun terakhir, Indonesia melakukan
penyatuan kembali upaya-upaya pengendalian
perubahan iklim setelah Presiden Joko Widodo
menggabungkan
dua
kementerian
untuk
membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), yang juga ditugaskan untuk
menyerap peran dan tanggung jawab BP REDD+ dan
DNPI. Proses-proses REDD+ kini dikoordinasikan di
bawah satu atap, yaitu Sub-dit REDD+ di Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen
PPI) di KLHK. Selanjutnya, fungsi Pustanling dalam

pengembangan dan pelaksanaan SIS-REDD+ serta
pengawasan pengembangan sistem di tingkat subnasional dialihkan kepada Sub-dit REDD+.
Publikasi ini dimaksudkan untuk memaparkan
proses pembangunan SIS-REDD+ serta hasil-hasil
yang telah dicapai selama lima tahun terakhir.
REDD+ masih terus berkembang dan safeguards
dan sistem informasinya juga masih terus dibangun,
dan Indonesia bergerak maju dalam persiapan
menuju pelaksanaan penuh REDD+. Dokumen
ini merupakan sarana pembelajaran dan berbagi
tantangan dan keberhasilan dalam pengembangan
suatu sistem informasi safeguards REDD+.
Buku ini disusun sebagai berikut: setelah pengantar,
bab kedua akan membahas perkembangan
REDD+ sebagai mekanisme perubahan iklim
untuk memberikan konteks dan melihat panduan
internasional untuk pengembangan safeguards dari
COP16 di tahun 2010 sampai pertemuan terakhir
pada Desember 2015. Pengembangan SIS-REDD+
di Indonesia, baik Prinsip, Kriteria dan Indikator,
struktur kelembagaan, dan alur informasi, serta
konsultasi dengan para pihak, akan dibahas di
bab berikutnya. Bab keempat akan memaparkan
pelajaran yang telah didapat selama ini, yang akan
memandu operasionalisasi SIS-REDD+ selanjutnya
dan pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan
kerangka safeguards serupa. Dokumen ini ditutup
dengan penjelasan singkat mengenai rencana
penggunaan dan peningkatan SIS-REDD+ di masa
depan dan dilengkapi lampiran untuk memberikan
informasi ebih lanjut mengenai pengembangan
sistem informasi safeguards ini.
Sebuah Ringkasan Eksekutif yang terpisah dari
publikasi ini telah disiapkan dan dapat diunduh di
situs web SIS-REDD+. Kedua dokumen ini disiapkan
untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan didukung oleh Pemerintah Jerman melalui
program FORCLIME di bawah Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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2

Safeguards dan perannya dalam arsitektur REDD+

REDD+: konsep yang berkembang pesat
Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap
perubahan iklim dan dampak-dampaknya, berbagai
studi menemukan bahwa deforestasi dan perubahan
tata guna lahan sebagai sumber emisi gas rumah
kaca yang besar, bahkan lebih besar daripada
sektor transportasi. Pada tahun 2005, Kosta Rika
dan Papua Nugini atas nama Coalition of Rainforest
Nations (Koalisi Negara Hutan Tropis) menjadi
negara pertama yang mengusulkan dimasukkannya
penanganan deforestasi dalam suatu skema
perubahan iklim yang baru. Istilah REDD, singkatan
dari Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation, atau pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan, mulai popular di
COP13 di Bali pada tahun 2007. Sejak pertemuan
itu, pengembangan REDD aktif dibahas di UNFCCC
dalam Adhoc Working Group on Long-term
Cooperation Actions (AWG-LCA).
Mekanisme baru ini berkembang menjadi REDD+
pada COP16 di bulan Desember 2010 di Cancun,
Meksiko,
dengan
dimasukkannya
kegiatan
konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan
peningkatan stok karbon. Pada konvensi UNFCCC ini,
negara-negara berkembang yang ingin mengambil
bagian dalam REDD+ diminta membangun beberapa
elemen yang akan mendukung adanya penerapan
REDD+ yang efektif sesuai dengan situasinya masingmasing. Elemen-elemen ini termasuk strategi atau
rencana aksi nasional, referensi emisi kehutanan
nasional (FREL), sistem pemantauan hutan nasional
yang kokoh dan transparan, dan sistem informasi
safeguards (yang akan dibahas lebih lanjut pada
sub-bab berikut). Para pihak juga sepakat bahwa
kegiatan REDD+ akan terbagi dalam tiga tahap, yaitu
fase readiness, di mana strategi, aksi, kebijakan,
institusi, dan kapasitas akan dikembangkan; fase
preparation atau persiapan, di mana negara peserta
REDD+ akan bertransisi menuju implementasi;
dan akhirnya fase implementasi penuh, di mana
pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang
terukur, dilaporkan dan terverifikasi.
Pertemuan UNFCCC berikutnya di Durban, Afrika
Selatan, tahun 2011 menyepakati bahwa manfaat

non-karbon untuk REDD+ seperti pengentasan
kemiskinan, pelestarian keanekaragaman hayati,
serta ketahanan ekosistem dan keterhubungan
dengan adaptasi perlu digali. Pada tahun berikutnya,
para pihak di COP18 di Doha, Qatar, sepakat
bahwa perlu dikembangkan rencana kerja untuk
mencari cara memberikan insentif yang akan
mendorong manfaat non-karbon ini. Kerangka
Warsawa untuk REDD+ dari COP19 di tahun 2013,
selain menghasilkan keputusan-keputusan penting
mengenai safeguards REDD+ yang akan dibahas di
sub-bab berikut, mewajibkan negara peserta REDD+
untuk membangun suatu sistem pengukuran,
pelaporan, dan verifikasi (MRV) dan memberikan
panduan apa yang harus dipantau dan bagaimana
caranya. Kerangka Warsawa juga memandatkan
bahwa sistem MRV dan FREL, yang akan menjadi
dasar penghitungan emisi dan pembayaran, akan
diverifikasi di tingkat internasional. Kesepakatan
Paris yang lahir dari COP21 di akhir 2015 secara
historis menandai masuknya hutan secara resmi
sebagai sumber daya yang berharga untuk
memerangi perubahan iklim. Semua negara
dimandatkan untuk “melindungi dan meningkatkan
... penyerap dan penyimpan” karbon.
Indonesia, yang memiliki hutan tropis terbesar
ketiga di dunia, sejak awal telah menjadi salah satu
negara terdepan dalam pengembangan dan uji coba/
piloting REDD+, yang mana hasilnya menjadi bahan
dialog dan pengembangan mekanisme tersebut
di tingkat global. Di pertemuan G20 di Pittsburg
pada bulan September 2009, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia akan
mengurangi emisi sebesar 26 persen dari tingkat
business-as-usual, atau sampai 41 persen dengan
dukungan internasional, pada tahun 2020. Indonesia
merupakan negara berkembang pertama yang
memberikan komitmen dengan target pengurangan
emisi sukarela yang jelas.
Komitmen ini disambut oleh Pemerintah Norwegia,
yang menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan
Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2010 untuk
mengucurkan dana sampai USD1 miliar untuk
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Gambar 1 DA REDD+, percontohan dan inisiatif terkait REDD+ di Indonesia

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan. REDD+ berkembang dengan lebih pesat lagi di
Indonesia, dengan melibatkan berbagai kementerian
dan badan terkait kehutanan dan tata guna lahan.
Satuan Tugas REDD+ dibentuk untuk menanggapi LoI
dengan Norwegia dan kemudian digantikan dengan
Badan Pengelola REDD+ pada tahun 2013. Untuk
memandu kebijakan di tingkat nasional, Indonesia
mengesahkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) pada tahun 2011,
yang dibangun berlandaskan Rencana Aksi Nasional
Perubahan Iklim yang ditanda tangani empat tahun
sebelumnya, dan mengembangkan Strategi Nasional
REDD+. Presiden Yudhoyono pada tahun 2011 juga
mengeluarkan moratorium ijin baru di hutan primer
dan tanah gambut yang berlaku selama dua tahun.
Moratorium ini kemudian diperpanjang sampai
tahun 2015, dan kemudian diperpanjang lagi selama
dua tahun berikutnya oleh Presiden Joko Widodo.

Berbagai negara sahabat seperti Jerman, Inggris,
Australia, Amerika, serta beragam organisasi
baik lokal maupun internasional juga mendukung
pengembangan REDD+ di Indonesia. Banyak inisiatif
diluncurkan untuk membangun kapasitas dan sistem
yang sesuai dengan konteks Indonesia dan juga
proyek uji coba, yang terbukti sangat bermanfaat
dalam pengembangan skema baru ini. Menurut
catatan Kementerian Kehutanan, saat ini ada sekitar
37 Demonstration Activities (DA), percontohan dan
inisiatif terkait REDD+ yang aktif di Indonesia, seperti
ditunjukkan di Gambar 1.
Menyadari pentingnya hutan bagi pengurangan
emisi
Indonesia,
Presiden
Joko
Widodo
mengkonsolidasikan
upaya-upaya
perubahan
iklim dengan menggabungkan dua kementerian
utama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) di bulan Oktober 2014.
Pemerintah memusatkan koordinasi pengendalian
perubahan iklim lebih jauh lagi dengan menugaskan
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Gambar 2 Restrukturisasi institusi yang berkaitan dengan perubahan iklim di tingkat nasional di Indonesia

KLHK untuk menyerap peran dan tanggung jawab
REDD+ dan DNPI. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Siti Nurbaya, mendirikan Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen
PPI) dan menunjuk Nur Masripatin, seorang
negosiator senior untuk Indonesia di UNFCCC,
sebagai Direktur Jenderal. Sebuah Sub-direktorat
(Sub-dit) REDD+ juga didirikan di bawah Dirjen PPI
untuk mengkoordinasikan upaya-upaya REDD+
di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan
pengembangan dan pelaksanaan SIS-REDD+.
Setelah reorganisasi badan ini, Indonesia
menyerahkan Intended Nationally Determined
Contribution (INDC) kepada UNFCCC pada Oktober
2015. Setelah 2020, Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan pengurangan emisi tak bersyarat
menjadi 29 persen dari tingkat business-as-usual di
tahun 2030. Arahan menuju ekonomi karbon rendah
akan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Indonesia periode

2019-2024.
Perkembangan safeguards REDD+ di tingkat
global
Belajar
dari
pengalaman
program-program
pembangunan di masa lampau dalam hubungannya
dengan dampak terhadap lingkungan dan
masyarakat, banyak pihak menyerukan perlu adanya
safeguards untuk memastikan bahwa dampak negatif
REDD+ terhadap manusia dan alam, termasuk
keanekaragaman hayati, dapat diminimalkan.
Salah satu kulminasi awal pembicaraan mengenai
safeguards dicapai di COP16 di Cancun pada bulan
Desember 2010, ketika para pihak menyepakati
(7) tujuh safeguards yang perlu diterapkan dalam
kegiatan REDD+, yaitu:
1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten
dengan tujuan program kehutanan nasional
serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan
internasional;
2. Struktur

tata-kelola

hutan

nasional
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yang
transparan
dan
efektif,
dengan
mempertimbangkan peraturan yang berlaku
dan kedaulatan negara yang bersangkutan;
3. Menghargai
pengetahuan
dan
hak-hak
masyarakat adat serta masyarakat setempat,
dengan
mempertimbangkan
kewajiban
internasional, kondisi dan hukum nasional, dan
mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah
mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak
Masyarakat Adat;
4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait,
khususnya masyarakat adat dan penduduk
setempat;
5. Tindakan yang konsisten dengan konservasi hutan
alam dan keanekaragaman hayati, menjamin
bahwa kegiatan REDD+ tidak digunakan untuk
mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya
digunakan untuk memberikan insentif terhadap
perlindungan dan konservasi hutan alam dan
jasa ekosistem, serta meningkatkan manfaat
sosial dan lingkungan lainnya;
6. Tindakan untuk menangani risiko pengalihan;
dan
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi.
Selain panduan di tingkat internasional yang
sering disebut sebagai Cancun REDD+ safeguards
ini, para pihak pada pertemuan tersebut juga
menggarisbawahi
pentingnya
sistem
untuk
menyediakan informasi tentang pelaksanaan
safeguards dalam kegiatan REDD+ untuk mendorong
transparansi dan membantu menilai dampak
kegiatan.
COP berikutnya di Durban pada akhir tahun 2011
menyepakati bahwa ringkasan informasi mengenai
bagaimana safeguards dilakukan dan dihormati
dalam kegiatan REDD+ akan dilaporkan kepada
UNFCCC setiap empat tahun sekali sebagai bagian
dari dokumen National Communication. Para pihak
di pertemuan UNFCCC ini juga menyepakati bahwa
sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan
safeguards harus mengikuti prinsip-prinsip berikut
ini:
1. Konsisten dengan panduan yang ada pada
Keputusan COP16
No. 1/CP.16, Annex I,
Paragraph 1;
2. Menyediakan informasi yang transparan dan
konsisten yang dapat diakses oleh semua pihak
terkait dan diperbarui secara rutin;

3. Transparan dan fleksibel untuk disempurnakan
dari waktu ke waktu;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana
ketujuh safeguards dilaksanakan dan dihormati;
5. Pengembangannya dipimpin oleh negara yang
bersangkutan dan diterapkan di tingkat nasional;
dan
6. Dibangun berdasarkan sistem yang telah ada.
Prinsip-prinsip di atas dipandang penting untuk
memastikan bahwa REDD+, safeguards, dan sistem
informasinya dapat dilaksanakan dan berjalan
dengan efektif di semua tingkatan.
Keputusan COP19 tahun 2013 memperkuat peran
safeguards lebih jauh lagi dengan menyepakati
bahwa negara peserta REDD+ harus memberikan
ringkasan informasi safeguards melalui webplatform
UNFCCC
setelah
REDD+
mulai
diimplementasikan dengan penuh. Kerangka
Warsawa untuk REDD+, yang merupakan hasil
COP terakhir ini, juga sepakat bahwa penyediaan
informasi terkini mengenai penanganan safeguards
akan menjadi syarat pembayaran berbasis hasil
dalam REDD+. Keputusan ini sangat memperkuat
dan mempercepat pembangunan sistem informasi
safeguards di negara-negara peserta REDD+.
COP20 tidak membuat keputusan yang signifikan
terkait dengan safeguards REDD+. Namun, rapat
SBSTA di Bonn pada pertengahan 2015 telah
menanggapi kebutuhan adanya panduan tambahan
untuk ringkasan informasi safeguards dan telah
menyiapkan sebuah rancangan. Menurut rancangan
panduan ini, negara-negara harus menyediakan
informasi mengenai keadaan nasional terkait
safeguards REDD+, menggambarkan safeguards
dan sistem yang ada untuk menangani dan
menghormatinya, serta pelaksanaan safeguards.

Penerjemahan safeguards REDD+ ke dalam
konteks negara pelaksana di bawah UNFCCC
Sejak awal, para pihak di UNFCCC telah menyepakati
bahwa kerangka dan sistem informasi safeguards
dalam REDD+ perlu sesuai dengan konteks, kondisi,
dan kapasitas negara partisipan. Di COP17, UNFCCC
menyebutkan bahwa pengembangan safeguards
perlu dipimpin oleh negara kaya hutan yang ingin
melaksanakan REDD+. Melalui pendekatan ini,
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diharapkan negara tersebut akan dapat merespon
beragam komitmen dan persyaratan yang diminta
berbagai donor, investor, dan program dengan
lebih baik. Inisiatif yang dipimpin negara yang
bersangkutan diharapkan juga dapat mendorong
kontribusi REDD+ di luar pengurangan emisi gas
rumah kaca, seperti konservasi keanekaragaman
hayati dan strategi pertumbuhan hijau. Dengan
demikian, REDD+ dapat digunakan untuk menjadi
katalis pembangunan berkelanjutan di tingkat yang
lebih luas.
UNFCCC juga mensyaratkan bahwa safeguards
dalam REDD+ dibangun berdasarkan sistem dan
kerangka yang telah ada. Kerangka yang biasanya
ada di negara berkembang untuk mendukung
pendekatan ini bisa dikelompokkan menjadi2:
1. Kerangka hukum dan kebijakan, baik yang
bersifat wajib maupun sukarela, termasuk
undang-undang, peraturan, dan praktik-praktik
terbaik;
2. Kerangka kelembagaan yang terdiri dari
institusi atau badan yang telah ada, kapasitas,
dan prosedur untuk menerapkan hukum dan
kebijakan; dan
3. Kerangka kepatuhan, termasuk elemenelemen yang diperlukan untuk menjamin dan
mendemonstrasikan
adanya
implementasi
kerangka hukum yang efektif, seperti sistem
informasi, mekanisme penanganan keluhan,
serta sangsi dan mekanisme untuk menangani
ketidakpatuhan.
Negara-negara
peserta
REDD+
mulai
mengembangkan kerangka safeguards mereka
masing-masing, sering kali dengan bantuan teknis
dari badan donor. Indonesia melalui Kementerian
Kehutanan dan Pustanling saat itu, misalnya,
mengembangkan sistem penyediaan informasi
pelaksanaan safeguards (SIS) REDD+ dengan
didukung Pemerintah Jerman melalui program
FORCLIME di bawah GIZ.
Badan-badan multilateral juga telah atau sedang
mengembangkan kerangka safeguards mereka
sendiri, misalnya Social and Environmental Principles

and Criteria (SEPC) dan Participatory Governance
Assessment (PGA) oleh UN-REDD dan Strategic
Environmental and Social Assessment (SESA) oleh
Bank Dunia. SESA, walaupun tidak didesain secara
spesifik untuk proyek REDD+, harus diikuti oleh
semua proyek Bank Dunia, termasuk yang didanai
oleh Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
yang merupakan bagian badan terebut. Inisiatif lain
yang sedang diuji coba di beberapa wilayah subnasional di Brasil, Indonesia, Meksiko, dan Peru
adalah REDD+ Social and Environmental Standards
(SES), yang dipimpin oleh Climate, Community and
Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International.
Pada umumnya, proses penerjemahan panduan
safeguards di tingkat internasional ke dalam konteks
negara REDD+ dapat dilakukan dengan melalui tiga
tahapan3, yaitu:
1. Inisiatif penyusunan kerangka safeguards, di
mana tim khusus atau konsultan mengembangkan proses dan rancangan awal. Tahapan ini
dapat mencakup analisis kerangka yang ada di
negara bersangkutan.
2. Kerangka safeguards telah terbentuk setelah
melalui proses konsultasi publik yang memadai.
3. Safeguards dan sistem informasi sudah
dituangkan ke dalam kebijakan atau peraturan
nasional yang menjadi payung hukum dan
memberikan kepastian wewenang dan tanggung
jawab badan-badan pelaksana.
Indonesia termasuk yang cukup maju di antara
negara-negara REDD+ dalam proses ini karena
telah melakukan proses penerjemahan Cancun
safeguards dan pengembangan kerangka safeguards
REDD+ yang cocok dengan kondisi negara tersebut.
Berbagai pihak telah mengambil inisiatif untuk
mengembangkan safeguards di Indonesia, dan
proses-proses yang berjalan paralel ini telah
menghasilkan banyak pelajaran yang akan sangat
membantu perbaikan pelaksanaannya di masa
depan. Hingga kini, Indonesia belum menanamkan
kerangka kerja safeguards REDD+ dalam kebijakan
nasional ataupun perundang-undangan. Namun,
dengan adanya KLHK yang memegang kewenangan

Untuk informasi lebih jauh, lihat A Country-Led Safeguards Approach: Guidelines for National REDD+ Programmes, SNV REDD+
Programme, Ho Chi Minh City.
3
Dari Perkembangan REDD+ dan Safeguards dari Bali sampai Warsawa, publikasi yang akan diterbitkan oleh Indonesia Center for
Environmental Law (ICEL)
2
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Membangun Sistem Penyediaan Informasi Pelaksanaan
Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia

Safeguards bukanlah sesuatu yang baru dalam
pengelolaan hutan dan perdagangan produk hutan
baik di Indonesia maupun di dunia. Berbagai
aturan, kebijakan dan praktik telah disiapkan
untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam
hutan dan berbagai lanskap lain meminimalkan
dampak negatif bagi masyarakat setempat dan
lingkungan hidup. Untuk membangun suatu sistem
yang khusus menyediakan informasi tentang
pelaksanaan safeguards dalam kegiatan REDD+
seperti diamanatkan dalam keputusan UNFCCC,
Kementerian Kehutanan/Pustanling memulai suatu
proses multi-pihak pada awal tahun 2011. Inisiatif ini
didanai oleh Kementerian Kehutanan Indonesia dan
Pemerintah Jerman melalui program FORCLIME di
bawah GIZ.
Pendekatan yang melibatkan para
kepentingan ini bertujuan untuk:
•

pemangku

Melakukan analisis terhadap kebijakan dan
instrumen lain yang ada untuk mengevaluasi
relevansinya dengan Cancun safeguards;

•

Menerjemahkan
Cancun
safeguards
ke
dalam konteks nasional dengan prinsip,
kriteria, dan indikator yang sesuai, dengan
mempertimbangkan hasil analisis instrumen
yang ada;

•

Mengidentifikasi struktur dan mekanisme sistem
informasi safeguards dalam REDD+ yang paling
sesuai bagi Indonesia dan menyusun rancangan
kelembagaan SIS-REDD+; dan

•

Menentukan dan mengembangkan alat-alat
penilai pelaksanaan safeguards dalam SISREDD+ di Indonesia.

Sub-bab berikut akan menjelaskan proses-proses
yang berlangsung dari 2011 sampai 2013 ini dengan
lebih lanjut.

Analisis instrumen-instrumen safeguards yang
telah ada di sektor kehutanan
Berbagai kebijakan dan aturan ada dan dipakai
di Indonesia untuk menangani aspek-aspek

Tabel 1 Ringkasan relevansi dan cakupan safeguards dibandingkan dengan Cancun safeguards
Instrumen*

NFP/
Konvensi

Tata kelola
yang baik,
kedaulatan

Menghormati Pelibatan
masyarakat para pihak
adat

Sifat
Keanekapermanen
ragaman
hayati, hutan, karbon
ekosistem

Kebocoran
karbon

Nilai
Ratarata

Pering
kat

PHPL/SVLK

2

2

2

2

2

1

1

1,7

6

SFM

3

3

3

3

2

2

1

2,4

1

KLHS

2

3

3

3

2

2

2

2,4

1

AMDAL

2

2

1

2

2

2

1

1,7

6

HCV

2

3

3

3

3

2

1

2,4

1

FPIC

3

1

3

3

2

1

1

2,0

4

SESA

2

1

2

3

3

1

1

1,9

5

Cakupan
Keseluruhan

2,3

2,1

2,4

2,7

2,3

1,6

1,1

(nilai rata-rata)

* Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)/Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); sertifikasi pengelolaan hutan lestari
(Sustainable Forest Management, atau SFM); Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL); Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value, atau HCV); Free, Prior, and Informed Consent (FPIC);
Strategic Environmental and Social Safeguards Assessment (SESA).

Membangun Sistem Penyediaan Informasi Pelaksanaan
Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia

17

safeguards, seperti Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL), sertifikasi pengelolaan hutan
lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan
Forest Stewardship Council (FSC), Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK), Strategic Environmental and
Social Safeguards Assessment (SESA), dan lain-lain.
Instrumen-instrumen ini merupakan aset berharga
yang dapat digunakan sebagai landasan untuk
mengembangkan sistem penyediaan informasi
penerapan safeguards dalam REDD+ yang sesuai
dengan konteks Indonesia.
Sebagai langkah pertama pengembangan SISREDD+, Kementerian Kehutanan/Pustanling, dengan
dibantu konsultan dan berkonsultasi dengan para
pemangku kepentingan, mengkaji dan menganalisis
berbagai aturan yang bersifat wajib dan sukarela ini.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa
kriteria, yaitu:
•

Relevansi dengan Cancun safeguards, terutama
kelayakan teknis dan seberapa jauh dapat
diterapkan; potensi keefektifan jika diterapkan
dalam kondisi ideal; dan praktik-praktik yang
berlaku dalam kaitannya dengan penerapan dan
keefektifan;

•

Keterbatasan ruang lingkup instrumen; dan

•

Keefektifan instrumen dalam berbagai tingkatan
dan konteks.

Hasil evaluasi instrumen yang ada berdasarkan
kriteria di atas disajikan di dalam Tabel 1. Setiap
instrumen diberi skor terhadap semua safeguards
yang disebutkan dalam COP16, dan rata-ratanya
dihitung untuk memperlihatkan cakupan umum.
Kode warna menunjukkan hasil penilaian kualitatif
yang mewakili relevansi dengan Cancun safeguards
dan cakupan instrumen (hijau = baik; kuning =
memadai; merah= lemah).
Kajian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan,
instrumen yang ada memberi cakupan yang
memadai untuk Cancun safeguards 1 sampai 5.
Namun, safeguard 6, yaitu sifat permanen karbon,
dan safeguard 7, yaitu kebocoran karbon, relatif
kurang terwakili, karena memang tidak ada satu pun
di antara instrumen tersebut yang dikembangkan
khusus untuk menangani emisi. Kebanyakan
safeguards dalam instrumen yang dianalisis kuat

dalam memastikan adanya tata kelola yang baik
dan pelibatan para pihak yang memadai serta
dihormatinya masyarakat adat.
Dalam hal relevansi instrumen terhadap Cancun
safeguards, standar sukarela pengelolaan hutan
lestari (SFM, khususnya LEI dan standar FSC), KLHS
dan HCV mencapai skor yang relatif tinggi. FPIC,
SESA, AMDAL, dan PHPL/SVLK secara berurutan
semakin berkurang relevansinya dengan panduan
safeguards yang diputuskan di COP16.
Dilihat dari keefektifan dalam berbagai tingkatan,
instrumen-instrumen ini pada umumnya cukup
efektif dalam menangani safeguards di tingkat
proyek dan tidak terlalu efektif di skala geo-politik
yang lebih luas (lihat Tabel 2). KLHS dan SESA
merupakan dua instrumen yang ternyata memiliki
cakupan yang memadai di seluruh tingkatan.
• Penerapan instrumen yang ada perlu diperkuat;
• Perlu ada peraturan tambahan untuk memastikan
instrumen yang ada dapat diterapkan dengan
konsisten;
• Sistem pemantau dampak instrumen perlu
diperkuat;
• Ada kesenjangan antara kapasitas/keahlian di
tingkat provinsi/kabupaten dengan di tingkat
nasional; dan
• Tidak
ada
kerangka
payung
untuk
mengkoordinasikan standar ukuran dan
pelaporan berbagai instrumen dan para
pelakunya, baik dari tingkat proyek sampai ke
tingkat nasional.
Tabel 2 Ringkasan efektifitas intrumen di tingkat yang berbeda

Instrumen

Nasional

Provinsi

Kabupaten

Tapak

PHPL/SVLK

3

1

1

3

SFM

2

1

1

3

KLHS

3

3

3

2

AMDAL

1

1

1

2

HCV

1

2

2

3

FPIC

1

1

2

3

SESA

3

3

3

3
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Gambar 3 Penduduk desa di Kalimantan Tengah menggunakan rotan dari hutan untuk membuat perabot rumah tangga

Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator
(PCI) serta Alat Penilai (APPS)
Evaluasi instrumen wajib dan sukarela yang
ada di Indonesia mengawali upaya Kementerian
Kehutanan/Pustanling bersama berbagai pihak
untuk merumuskan Prinsip, Kriteria, dan Indikator
(PCI)4 serta sistem, struktur, dan alur informasi yang
tepat untuk SIS-REDD+.
Untuk membuat rancangan awal PCI, dilakukan
langkah-langkah berikut:
•

Mengidentifikasi dan memprioritaskan elemenelemen dalam instrumen yang ada yang relevan
dengan panduan safeguards dalam keputusan
COP16.

•

Berdasarkan
evaluasi
yang
dilakukan
sebelumnya, instrumen yang ditemukan sangat
relevan dan efektif diurai menjadi elemenelemen pembentuknya untuk melihat elemen
apa yang dapat dikaitkan dengan salah satu,
atau lebih dari satu, Cancun safeguards.
Semua unsur instrumen yang dikaji di tahap ini
kemudian disusun menurut Cancun safeguards
yang bersangkutan.

•

Mengelompokkan elemen menurut tema atau
denominator yang sama.

•

Elemen-elemen yang telah diekstrak dari
instrumen yang ada disusun menurut tema
untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok
besar yang merespons prinsip-prinsip yang
sama. Proses ini memberikan kesempatan
untuk melihat apakah ada prinsip-prinsip yang
kurang didukung oleh elemen-elemen tersebut.

•

Menghubungkan kelompok elemen yang muncul
dengan safeguards dalam keputusan COP16.

•

Di fase analisis ini, kelompok tema atau
denominator yang sama dianggap mencerminkan
”Prinsip” yang muncul dan kemudian dicoba
untuk dihubungkan dengan ketujuh Cancun
safeguards. Jika dimungkinkan, diupayakan
bahwa setiap prinsip dihubungkan dengan salah
satu safeguards besar ini.

•

Memetakan elemen-elemen tersebut ke dalam
kerangka Prinsip, Kriteria dan Indikator dan
memberikan referensi balik ke instrumen yang
mendasarinya. Setelah prinsip-prinsip utama
yang telah teridentifikasi diselaraskan dengan
ketujuh Cancun safeguards, elemen-elemen

Untuk penjelasan yang lebih mendetail mengenai evaluasi instrumen yang ada dan proses pengembangan PCI, silakan unduh dan
baca Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia di www.sisredd.dephut.go.id
4
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dalam kelompok tersebut direkonstruksi ulang
untuk membentuk kriteria dan indikatorindikator terkait. Kriteria dan indikator
tersebut dirujuk balik ke instrumen awal yang
mendasarinya.
Pada tahap ini, dilakukan konsultasi tambahan
dengan penggagas berbagai instrumen yang
dianalisis. Validasi ini diperlukan untuk memastikan
bahwa instrumen yang bersangkutan telah
diinterpretasi dengan baik dan indikator yang
dihasilkan komprehensif, realistis, dan sesuai
dengan maksud instrumen tersebut.
Perumusan ini juga melalui proses konsultasi
dengan para pihak terkait safeguards dan REDD+
untuk mendapatkan masukan teknis dan kebijakan
dan memastikan bahwa PCI yang dihasilkan sesuai
dengan konteks Indonesia. Sembilan kegiatan
konsultasi publik, termasuk lokakarya di tingkat
nasional dan diskusi kelompok terarah (biasa disebut
FGD), serta sejumlah wawancara dilakukan dengan
berbagai pemangku kepentingan selama 2011 dan
2012. Proses konsultasi panjang ini menghasilkan
beberapa revisi atas rancangan awal, misalnya dalam

Gambar 4 Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+

pengelompokan elemen-elemen instrumen yang
ada serta pemetaan kembali ke dalam kerangka PCI.
Pada akhirnya terumuskanlah 7 Prinsip, 17 Kriteria,
dan 32 Indikator sebagai dasar penyediaan informasi
pelaksanaan safeguards dalam SIS-REDD+. Tabel 3
membandingkan ketujuh prinsip dalam SIS-REDD+
dengan Cancun safeguards.
Dalam proses pelaporan pelaksanaan safeguards,
SIS-REDD+ mengatur bahwa pelaku REDD+ akan
menilai dan melaporkan pelaksanaan safeguards
secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk mendorong
terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas
mulai dari tingkat tapak. Untuk membantu
proses ini, KLHK telah merumuskan Alat Penilai
Pelaksanaan Safeguards (APPS) dengan berpegang
pada
prinsip
kesederhanaan,
transparansi,
akuntabilitas, kelengkapan dan kemudahan untuk
memperbandingkan informasi yang disediakan.
APPS menyediakan daftar dokumen yang diperlukan
untuk menjadi bukti pelaksanaan safeguards di
kegiatan REDD+. APPS ditampilkan dalam Lampiran
1 beserta semua prinsip, kriteria dan indikator dan
dapat diunduh di situs web SIS-REDD+ (http://www.
sisredd.menlhk.go.id).
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Tabel 3 Ringkasan prinsip dalam SIS-REDD+ dan hubungannya dengan safeguards Cancun

Safeguards dalam COP16

Prinsip dalam SIS-REDD+

Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan
tujuan program kehutanan nasional serta relevan
dengan konvensi dan kesepakatan internasional.

Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan
program kehutanan nasional.
Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah
dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi
secara nasional, dan harus konsisten dengan tujuan
program kehutanan nasional.

Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan
dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan
perundangan dan kedaulatan nasional.

Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola
hutan nasional.
Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola
hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti
prinsip kedaulatan nasional.

Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat
maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan
kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi
nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum
PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hakhak Masyarakat Adat.

Prinsip 3. Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat
lokal.
Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi
yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.

Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait,
khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal,
dalam tindakan yang dirujuk pada paragraph 70 dan 72
keputusan ini.

Prinsip 4. Efektivitas dari partisipasi para pihak.
Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan
mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan
mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.

Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan
alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan
bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraph 70 dalam
keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan
alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif
pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam
beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan
manfaat sosial mapun lingkungan lainnya.

Prinsip 5. Konservasi keanekaragaman hayati,
jasa sosial dan lingkungan.
Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif
untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk
manfaat sosial dan lingkungan.

Tindakan untuk mengatasi risiko pengalihan (risk of
reversals).

Prinsip 6. Tindakan untuk menangani risiko balik
(risk of reversals).
Kegiatan REDD+ harus mengurangi risiko balik melalui
cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan
penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif
kebijakan tingkat nasional.

Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi
(displacement of emissions).

Prinsip 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan
emisi (emission displacement).
Mengakui bahwa pemantauan dan pengurangan
perpindahan emisi merupakan tanggung jawab
pemerintah sub-nasional (KPH, kabupaten, provinsi)
dan nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup
strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan
mendukung pemantauan di tingkat sub-nasional dan
nasional.
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Struktur kelembagaan dalam SIS-REDD+
SIS-REDD+ bertujuan untuk mengumpulkan,
mengolah, menganalisis dan menyajikan informasi
yang diperlukan tentang bagaimana safeguards
ditangani dan dihormati dalam kegiatan REDD+.
Untuk memastikan data dapat tersedia dan terkumpul
secara efisien, SIS-REDD+ telah menetapkan
struktur kelembagaan dan pembagian tanggung
jawab dari tingkat tapak hingga nasional seperti
digambarkan di Gambar 6. Setelah restrukturisasi
kedua kementerian dan upaya pengendalian
perubahan iklim di Indonesia, tanggung jawab
pengembangan, pelaksanaan, dan pengaturan SISREDD+ telah dialihkan dari Pustanling di bawah
Kementerian Kehutanan sebelumnya kepada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
Penanggung jawab data dan informasi pelaksanaan
safeguards pada unit kelembagaan terkecil (PDIS
Tapak) adalah pelaksana kegiatan REDD+, yang
melakukan penilaian pelaksanaan safeguards
di tingkat tapak secara mandiri dengan mengisi
formulir yang telah disediakan oleh Sub-dit REDD+
di bawah Dirjen PPI di KLHK dan menyediakan
dokumen-dokumen terkait. PDIS Tapak, atau ‘users’
akan memperbarui data mengenai pelaksanaan
safeguards di tingkat tapak secara rutin dan
menyampaikannya kepada lembaga pengelola
SIS di tingkat sub-nasional, yaitu kabupaten atau
provinsi (PSIS Kab/Prov, atau PSIS Sub-Nasional).
PDIS Tapak juga bertugas menyiapkan informasi
mengenai pelaksanaan safeguards di tingkat tapak
untuk publik dengan bahasa yang mudah dipahami,
membuat mekanisme penyampaian keluhan
dan penyelesaiannya, serta membangun saluran
komunikasi dengan para pihak dan menyebarkan
informasi.
PSIS di tingkat sub-nasional, baik PSIS Prov
maupun PSIS Kab, berperan sebagai clearing
house yang mengumpulkan, melakukan verifikasi,
mengkonsolidasi, memroses, dan menyimpan data
dari PDIS Tapak. Informasi yang telah terkonsolidasi
akan dilaporkan secara berkala ke tingkat nasional
dan dapat diakses publik. PSIS Sub-Nas juga
bertugas memberikan arahan untuk pembangunan
sistem informasi dan database di tingkat yang lebih
rendah.
Badan SIS di tingkat nasional (PSIS Nas), yang saat
ini tugasnya dilakukan oleh Sub-di REDD+ KLHK,

berperan dalam desain dan perawatan sistem serta
sebagai administrator dan pengelola. Data dan
informasi yang telah diverifikasi dan dikumpulkan
secara berjenjang dari PSIS di tingkat yang lebih
rendah dikelola dan disajikan oleh PSIS Nas, yang
akan memperbarui data tersebut secara teratur.
PSIS Nas juga bertanggung jawab atas penyimpanan
data di tingkat nasional dan menyajkan informasi
pelaksanaan safeguards untuk publik. PSIS Nas akan
menyiapkan ringkasan pelaksanaan safeguards
REDD+ untuk diintegrasikan oleh KLHK, sebagai
perwakilan Indonesia, ke dalam dokumen National
Communication dan/atau laporan dua-tahunan
(Biennial Update Report) yang disampaikan kepada
UNFCCC. Sebagai badan di tingkat nasional, PSIS
Nas akan memberikan arahan serta memfasilitasi
pembangunan sistem informasi safeguards di
tingkat sub-nasional, termasuk mengeluarkan
standar, prosedur operasi, mekanisme pelaporan,
serta petunjuk teknis pelaksanaan lainnya.
SIS-REDD+ juga dirancang untuk terbuka terhadap
masukan dari para pemangku kepentingan. Karena
itu, lembaga-lembaga pengelola SIS di tingkat subnasional dan nasional dapat bekerja sama dengan
pihak ketiga yang independen. Lembaga/Forum Multi
Pihak (L/FMP) dapat dibentuk sesuai kebutuhan
dengan beranggotakan perwakilan pemerintah,
masyarakat adat dan masyarakat lokal, swasta,
LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat. L/FMP
berfungsi melakukan komunikasi dan koordinasi
antar lembaga terkait, memberikan rekomendasi
kebijakan, menjadi pusat pengaduan masalah dalam
pelaksanaan safeguards REDD+, serta melakukan
sosialisasi dan edukasi.
Penting dicatat bahwa lembaga pengelola dan sistem
informasi safeguards REDD+, baik di tingkat subnasional maupun nasional, tidak harus merupakan
institusi baru. PSIS bisa juga menggunakan badan
dan sistem yang telah ada dengan penguatan
kapasitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk
pelaksanaan SIS-REDD+ yang efisien.

Alur informasi dalam SIS-REDD+
Dalam
SIS-REDD+,
penyediaan
informasi
pelaksanaan
safeguards
dirancang
untuk
disampaikan secara berjenjang dari tingkat kegiatan
di lapangan, atau tapak, ke pengelola SIS di tingkat
kabupaten, lalu ke tingkat provinsi dan akhirnya ke
PSIS nasional. Namun, karena mekanisme REDD+

Sistem Informasi Safeguards REDD+ di Indonesia
Menuju Operasionalisasi SIS-REDD+

22
Gambar 5 Struktur kelembagaan dan alur informasi dalam SIS-REDD+

juga masih dalam proses pengembangan, baik
di tingkat global maupun di negara pelaksana,
penyediaan informasi safeguards untuk sementara
ini juga akan dilakukan secara bertahap, sesuai
dengan kemampuan, sumber daya, dan tahapan
pengembangan REDD+. Dalam fase persiapan,
informasi tersebut akan disampaikan pelaksana
kegiatan REDD+ langsung kepada pengelola SIS di
tingkat nasional. Ketika REDD+ sudah sampai pada
implementasi penuh, informasi akan disampaikan
secara berjenjang sesuai rancangan SIS-REDD+.
Jika REDD+ dilakukan di dalam hutan konservasi
yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat,
pelaporan dapat dilakukan baik secara berjenjang
maupun langsung ke tingkat nasional.
Untuk mendorong transparansi dan memudahkan
akses terhadap informasi safeguards yang tersedia

dalam SIS-REDD+, sudah dibangun dua komponen
yang saling mendukung satu sama lain, yaitu:
•

Database untuk mengelola data dan informasi
pelaksanaan safeguards; dan

•

Web-platform dalam Bahasa Indonesia dan
Inggris untuk menyajikandan menunjukan
informasi pelaksanaan safeguards.

Di situs web ini, pelaksana kegiatan REDD+ perlu
mendaftarkan diri sebagai pengguna, atau “user”,
untuk dapat melakukan pelaporan informasi
pelaksanaan safeguards di kegiatan mereka.
Pengguna mengisi formulir dan daftar yang telah
disiapkan oleh Sub-dit REDD+ di KLHK sebagai
bagian dari APPS dan mencantumkan keterangan
singkat mengenai pelaksanaan safeguards sesuai
dengan alat penilai yang dimaksud. Di platform

Membangun Sistem Penyediaan Informasi Pelaksanaan
Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia

23
Gambar 6 Web-platform yang sedang dikembangkan untuk SIS-REDD+

ini, pengguna dapat juga mengunggah dokumen
elektronik sebagai bukti pelaksanaan safeguards
seperti disyaratkan dalam APPS. PSIS di tingkat yang
bersangkutan akan melakukan verifikasi terhadap
dokumen dan mengisi kolom yang bersangkutan
untuk menunjukkan telah dilakukannya proses
tersebut. Hanya informasi yang telah diverifikasi
yang akan ditampilkan dalam situs web dan dapat
diakses publik. Jika ada informasi yang bersifat
rahasia yang perlu disediakan sebagai bukti
pelaksanaan safeguards, pengguna dapat memberi
catatan khusus kepada PSIS agar dokumen tersebut
tidak ditampilkan ke publik.
Situs web ini dirancang bukan hanya untuk
memberikan informasi mengenai pelaksanaan
safeguards dalam REDD+, tetapi juga informasi
mengenai kegiatan REDD+ seperti nama proyek,
lokasi, pelaksana, mitra, durasi, serta ruang
lingkup kegiatan. Dengan terkumpulnya semakin
banyak data, diharapkan situs web ini juga dapat
memberikan ringkasan mengenai kegiatan REDD+
di Indonesia pada umumnya, misalnya dalam bentuk
peta baik secara nasional maupun per provinsi,
grafik, dan berita terkait.

Mengingat saat ini sudah ada juga beberapa database
dan sistem informasi di bidang kehutanan, Sub-dit
REDD+ di KLHK juga sedang mempertimbangkan
wacana untuk menghubungkan web-platform
SIS-REDD+ dengan semua instrumen kehutanan
yang memiliki elemen safeguards yang relevan
dengan REDD+. Sebagai kerangka yang sistematis
dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi,
SIS-REDD+ juga berpotensi untuk membantu
kerangka lain, seperti FLEGT, dan Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH), dalam
mengumpulkan data dan dokumen.
Selain web-platform sebagai tempat utama untuk
mengakses informasi mengenai safeguards
REDD+, di tempat-tempat yang belum memiliki
jaringan internet yang dapat diandalkan, PSIS
bisa menggunakan jalur-jalur komunikasi lain
untuk menjangkau publik, seperti publikasi rutin
atau pengumuman di kantor-kantor pemerintah
setempat.
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Proses-proses terkait safeguards lainnya di Indonesia

Sejalan dengan persiapan penerapan REDD+ dan pengembangan elemen-elemen terkait, sejumlah
pihak telah memulai beberapa inisiatif safeguards dalam REDD+. Salah satu di antara inisiatif-inisiatif
ini adalah Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguards REDD+ Indonesia, atau PRISAI, dikembangkan oleh
Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+).
PRISAI pada awalnya dirancang sebagai kerangka untuk melakukan penapisan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan REDD+ terutama di tingkat proyek dan yurisdiksi. PRISAI menyerap
prinsip Cancun dan menambahkan tiga prinsip lain yang terkait dengan kebutuhan Indonesia
sehingga akhirnya memiliki 10 prinsip, 27 kriteria, dan 97 indikator yang berfokus bukan saja pada
aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga keuangan atau fidusia. PRISAI telah diuji coba di beberapa
lokasi di provinsi Kalimatan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi.
Inisiatif lain yang sudah cukup maju di Indonesia adalah REDD+ Social and Environmental Standards
(SES) yang dikembangkan oleh Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE
International, yang bekerja sama dengan Pokja REDD+ Kalimantan Timur dan badan sertifikasi
nasional Lembaga Ekolabel Indonesia, dengan dukungan pendanaan dari Clinton Climate Initiative.
SES mulai berkembang sebagai inisiatif multi-pihak dan partisipatif di 13 negara sejak bulan Mei
2009. Di bawah SES, safeguards didasarkan pada isu-isu tata kelola hutan utama yang dihadapi
pemerintah tingkat provinsi. Di Indonesia, kerangka tersebut telah diadaptasi dan diuji coba di provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hasil SES akan berkontribusi terhadap pelaksanaan SISREDD+, khususnya dalam mendukung di tingkat sub-nasional dan keterkaitan dengan SIS-REDD+ di
tingkat nasional.
Participatory Governance Assessment (PGA) adalah sebuah inisiatif multi-pihak lain terkait
safeguards yang dipimpin oleh UN-REDD Programme. PGA bertujuan untuk membantu pembuatan
kebijakan dengan menyediakan informasi tata kelola yang terkini dan lengkap, sekaligus dengan
rekomendasi. Kerangka ini terdiri dari 4 aspek/prinsip, 3 kriteria/variabel, dan 32 indikator dan telah
diuji coba di tahun 2012 dan 2014 di tingkat nasional serta di beberapa provinsi dan kabupaten.
Beragamnya kerangka safeguards tidak dapat dihindari di Indonesia, mengingat situasi hutan, tingkat
pembangunan, dan masyarakat yang beragam pula dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu,
pengembangan lebih dari satu kerangka akan membantu pemerintah dan pelaksana REDD+ dalam
meningkatkan kinerja safeguards REDD+, khususnya di tingkat sub-nasional dan proyek, yang
merupakan tingkat operasional PRISAI, SES, dan PGA. Kerangka-kerangka safeguards ini sedang
diuji coba dan diperbaiki demi keterpaduan dan keterkaitan yang lebih baik dengan SIS-REDD+ dan
untuk memberikan informasi mengenai penerapannya ke SIS-REDD+ di masa mendatang.
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4

Pelajaran dari pengembangan SIS-REDD+

Sejak awal, SIS-REDD+ telah didesain untuk
dibangun dengan memanfaatkan instrumen
dan sistem yang ada serta pengetahuan kolektif
dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus
memperhatikan keberagaman kondisi di 34 provinsi
dan ratusan kabupaten/kota di Indonesia. Karena
itu, pengembangan PCI, APPS, dan struktur
kelembagaan SIS-REDD+ dilakukan melalui
konsultasi luas sepanjang 2011-2013, dengan
dibantu analisis dari konsultan untuk mempercepat
proses. Gambar 5 memberikan ilustrasi sngkat lini
masa proses konsultasi.
Selain konsultasi, SIS-REDD+ juga mendapatkan
manfaat dari beberapa uji coba/ pilots di tingkat
nasional dan provinsi, yang mana secara khusus
menyoroti perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan
untuk mencapai operasionalisasi SIS-REDD+ yang
efektif. Pendekatan belajar sambil berjalan (learning
by doing) seperti ini membuat sistem bisa terus
menjadi lebih baik.

Tingkat nasional
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan setelah
pengembangan
PCI,
struktur
kelembagaan,
dan alur informasi, KLHK dan mitra-mitranya
memperkenalkan SIS-REDD+ berbasis web dan
menguji coba PCI dan APPS di tingkat nasional pada
bulan Mei 2013. Komunikasi para pihak dan uji coba/
piloting ini bertujuan untuk:
•

Berbagi informasi dengan para pihak mengenai
status terkini pengembangan SIS-REDD+ di
Indonesia yang diinisiasi oleh Pustanling;

•

Menguji coba PCI safeguards REDD+ serta alat
penilainya pada proyek atau Demonstration
Activity (DA) REDD+ sehubungan dengan
penyediaan informasi dalam SIS-REDD+; dan

•

Menjaring masukan terkait penyajian ringkasan
informasi pelaksanaan safeguards REDD+ di
Indonesia untuk dilaporkan ke UNFCCC sebagai
bagian dari dokumen National Communication.

Melalui kegiatan ini, KLHK juga berharap
mendapatkan
masukan
mengenai
tingkat
kesesuaian PCI dan APPS dan bagaimana sistem
informasi ini dapat menjadi operasional. Sekitar

80 peserta yang terdiri dari pelaksana DA REDD+,
institusi daerah yang dibentuk untuk menangani
implementasi REDD+, badan pemerintah terkait
lainnya, akademisi, praktisi, dan peneliti perubahan
iklim menghadiri lokakarya ini.
Proses pengembangan dan uji coba, dan
operasionalisasi SIS-REDD+ di tingkat nasional
ini menghasilkan banyak pelajaran, yang dapat
diringkas sebagai berikut:
•

Instrumen kebijakan, peraturan, dan praktikpraktik terbaik yang telah ada, seperti AMDAL,
SVLK, KLHS, dan SFM, sangat bermanfaat dalam
menerjemahkan panduan safeguards di tingkat
global ke dalam konteks nasional.

•

Ketersediaan informasi safeguards di sektor
kehutanan bervariasi menurut prinsip dan
tingkat pelaksanaannya. Misalnya, informasi
safeguards sosial lebih banyak tersedia di tingkat
tapak daripada safeguards tata kelola.

•

Setiap pelaku memiliki tanggung jawab tersendiri
dalam memastikan dipenuhinya safeguards
tertentu. Walaupun pelaksana kegiatan REDD+
bertanggung jawab atas pelaksanaan safeguards
sosial dan lingkungan, kepatuhan mereka akan
safeguards tata kelola akan ditentukan oleh
kerangka kebijakan yang dibentuk oleh aktor
lain, seperti pemerintah nasional dan provinsi/
kabupaten.

•

Pelibatan para pihak baik dalam pengembangan
konsep dan sistem sampai ke uji coba dan
pelaksanaan merupakan proses yang sangat
penting, walaupun memakan waktu dan tenaga
yang tidak sedikit. Keterlibatan para pemangku
kepentingan akan membangun rasa kepemilikan
dan penerimaan, serta memastikan bahwa
sistem yang dihasilkan sesuai dengan konteks
negara yang bersangkutan dan dapat diterapkan
dengan efektif dan efisien. Proses multipihak
ini juga akan membantu harmonisasi dan
pencarian sinergi dengan inisiatif-inisiatif terkait
safeguards REDD+ lain, seperti SES, PRISAI dan
SESA di masa depan.

•

Pengembangan safeguards REDD+ dan sistem
informasinya tidak dapat dilakukan dengan
sekali jadi, tetapi perlu melalui proses belajar
dan iterasi, atau learning by doing. Proses ini
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Gambar 7 Lini masa pengembangan, konsultasi, dan operasionalisasi SIS-REDD+
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perlu mengakomodasi perbaikan yang terus
menerus, terutama setelah kerangka safeguards
ini diuji coba di lapangan. Pendekatan seperti ini
akan memastikan bahwa pengembangan tidak
hanya diamanatkan dari atas (top-down), tetapi
juga didukung dari bawah (bottom-up).
•

Status SIS-REDD+ dan lembaga-lembaga
pengelolanya perlu ditetapkan secara formal
dan legal dengan payung hukum yang
cukup kuat untuk memberikan wewenang
pengumpulan informasi kepada badan-badan ini
dan memastikan tersedianya sumber daya dan
sarana pendukung yang memadai.

•

SIS-REDD+ dapat digunakan untuk menjembatani
kepentingan safeguards di tingkat internasional
dengan nasional/lokal melalui internalisasi
panduan global dalam sistem dan mekanisme
yang telah ada di Indonesia. SIS-REDD+ dapat
juga mengeksternalisasi proses yang sudah
berjalan di Indonesia untuk mempengaruhi
negosiasi serta penerapan safeguards REDD+ di
tingkat internasional.

•

Lembaga internasional dan donor yang telah atau
sedang mengembangkan kerangka safeguards
sebaiknya menyesuaikan dengan kerangka yang
dikembangkan oleh negara pelaku REDD+ untuk
memudahkan penerapan. Kerangka global juga
sebaiknya bersifat agak umum untuk memberi
ruang kepada berbagai konteks dan kondisi
negara di mana REDD+ akan dilaksanakan.

•

SIS-REDD+ sebagai sebuah kerangka yang
sistematis dalam mengumpulkan dan menyajikan
informasi berpotensi untuk membantu kerangka

lain, seperti FLEGT, dalam mengumpulkan data
dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga akan
meningkatkan efisiensi.

Tingkat sub-nasional
Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang
tersebar di 34 provinsi dengan kondisi hutan dan
masyarakat yang sangat beragam. Selain untuk
mengantisipasi keberagaman ini, SIS-REDD+
juga dikembangkan sebagai sistem informasi
yang berjenjang untuk mendorong transparansi
di semua tingkat pelaksanaan REDD+. Karena itu,
pengembangan dan uji coba SIS-REDD+ di tingkat
sub-nasional sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa sistem dapat berjalan dengan efisien.
Sejumlah kegiatan telah dilakukan dengan bekerja
sama dengan mitra-mitra dan pemerintah lokal
sejak 2013 untuk menjaring masukan dari berbagai
pihak, terutama mengenai pengembangan SISREDD+ di tingkat sub-nasional, menguji coba
sistem, serta meningkatkan kemampuan tenaga
teknis di daerah. Provinsi Jambi dan Kalimantan
Timur dipilih sebagai tempat pelaksanaan uji coba
karena pemerintah daerah masing-masing telah
menunjukkan komitmen terhadap REDD+ dengan
menyusun Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP).
Provinsi-provinsi ini juga memiliki hutan yang masih
relatif luas dengan keanekaragaman hayati dan jasa
lingkungan yang tinggi, namun menghadapi tekanan
pertumbuhan ekonomi, misalnya dari sektor
pertanian dan pertambangan. Menurut catatan
Kementerian Kehutanan, saat ini ada paling tidak

Gambar 8 Komunikasi para pihak pengembangan SIS-REDD+ dengan pemangku kepentingan utama di provinsi Jambi
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delapan DA REDD+ yang masih aktif di Jambi dan
Kalimantan Timur.

Kementerian Kehutanan, ada dua kegiatan uji coba
REDD+ yang masih aktif di provinsi tersebut.

Provinsi Jambi

Komunikasi para pihakdan uji coba SIS-REDD+ di
provinsi Jambi

Hutan dan REDD+ di Jambi
Jambi memiliki kawasan hutan yang terdiri dari
suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi,
dengan total seluas 2,1 juta ha, atau 43% dari luas
daratan. Ada empat Taman Nasional (TN) di provinsi
tersebut, yaitu TN Kerinci Seblat, TN Bukit Dua
Belas, TN Bukit Tiga Puluh, dan TN Berbak. Jambi
masih memiliki kawasan hutan primer dan lahan
gambut yang berperan penting sebagai penyimpan
karbon dan memiliki keanekaragaman hayati yang
tinggi. Kekayaan ini terancam dampak perubahan
iklim dan tekanan pertumbuhan ekonomi, termasuk
dari sektor pertanian dan kehutanan.
Pemerintah daerah setempat menyadari pentingnya
hutan sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan
penopang sistem kehidupan. Provinsi Jambi telah
menetapkan Program Menciptakan Kesejahteraan
Rendah Emisi Karbon 2032, yang sering disingkat
sebagai Pro Cipta Karbon Jambi 2032, untuk menjadi
payung panduan upaya mengurangi emisi di provinsi
tersebut. Untuk mendukung pengelolaan hutan yang
baik, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan
beberapa kebijakan seperti:
•

Mempertahankan 20% hutan alam di areal Hutan
Tanaman Industri;

•

Tidak menerbitkan rekomendasi pemberian izin
baru di kawasan hutan alam primer dan lahan
gambut;

•

Memberikan kesempatan kepada masyarakat
yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan
untuk mengelola hutan melalui pengembangan
Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan pola
kemitraan; dan

•

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) yang disebut Balai Pelayanan Informasi
Kehutanan (BPIK) yang berfungsi menyediakan
informasi tentang hutan yang dapat diakses
publik di situs webnya untuk mendorong tata
kelola hutan yang baik.

Provinsi Jambi juga telah terpilih sebagai salah
satu di antara sembilan provinsi uji coba REDD+ di
Indonesia. Pada tahun 2013, Pemerintah Daerah
menunjukkan komitmennya untuk menurunkan
emisi dari deforestasi dengan menerbitkan Strategi
dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi (SRAP
Jambi) untuk dua dekade ke depan. Menurut catatan

Pustanling, dengan dukungan GIZ/FORCLIME dan
bekerja sama dengan pemerintah daerah, telah
melakukan beberapa kegiatan untuk menjaring
masukan dari berbagai pihak. Kegiatan konsultasi
dan uji coba tersebut termasuk:
•

Lokakarya sosialisasi pembangunan SIS-REDD+
dan komunikasi para pihak di Jambi pada tanggal
10 dan 11 Desember 2013; dan

•

Uji coba/piloting alat penilai SIS REDD+ di Jambi
pada tanggal 13 dan 14 Mei 2014 yang terdiri dari
diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan
utama dan bimbingan teknis operasionalisasi
SIS-REDD+ berbasis web untuk Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi, khususnya BPIK.

BPIK merupakan perpanjangan Pusat Informasi
Kehutanan yang dibentuk di Jambi pada tahun
2006 sebagai bagian dari uji coba penerapan tata
kelola yang baik yang merupakan kerja sama
antara Kementerian Kehutanan dengan FLEGT
Indonesia Support dari Eropa. Sebagai lembaga yang
permanen, BPIK telah memiliki sarana dan prasarana
pendukung, termasuk gedung, perlengkapan kantor,
situs web (http://www.infokehutanan.jambiprov.
go.id), dan staf yang mengelola kegiatannya.
BPIK selama ini telah menyebarkan informasi
kehutanan di provinsi tersebut, termasuk promosi
produk kehutanan, perkembangan titik api, dan
pengembangan budi daya tanaman obat. Setelah
proyek FLEGT berakhir pada tahun 2008, pemerintah
provinsi Jambi menyediakan dana supaya BPIK tetap
bisa berjalan.
Karena BPIK adalah lembaga yang sudah berdiri
dengan fungsi yang jelas dan permanen, BPIK
dipilih untuk bertindak sebagai PSIS/PDIS SubNas untuk Jambi dalam uji coba tersebut. Adanya
suatu lembaga yang permanen akan sangat berguna
untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan
safeguards RED di tingkat provinsi. Untuk membantu
pengembangan sistem informasi safeguards di
Jambi, Pustanling akan memberikan arahan/
supervisi untuk pengumpulan data dan informasi
pelaksanaan safeguards untuk kegiatan REDD+ di
Jambi.
Proses konsultasi dengan BPIK menunjukkan bahwa
badan tersebut menghadapi berbagai tantangan
dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan
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informasi mengenai sektor kehutanan, termasuk
terbatasnya sumber pendanaan, terbatasnya
wewenang, serta kurangnya perhatian dan
partisipasi berbagai pihak. Masalah-masalah ini
perlu ditangani jika BPIK benar-benar menjadi
PSIS Prov untuk Jambi di masa depan. BPIK
juga menunjukkan banyak potensi sebagai PSIS
Prov. Lembaga ini berencana untuk mengajukan
anggaran pengembangan SIS-REDD+ ke Bappeda
Provinsi Jambi. Untuk mengumpulkan lebih banyak
informasi, BPIK juga mempertimbangkan untuk
menghubungkan situs webnya dengan semua
kabupaten dan lembaga-lembaga yang memiliki
data terkait kehutanan dan menyajikannya untuk
publik.
Kegiatan uji coba/piloting ini juga mencakup oleh
Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI (KKIWARSI) dan Balai TN Berbak sebagai dua di antara
pelaksana kegiatan REDD+ di provinsi tersebut
tentang bagaimana mereka menyediakan informasi
pelaksanaan safeguards di tingkat tapak dengan
menggunakan APPS yang disediakan Pustanling.
Simulasi ini, di mana KKI-WARSI dan Balai TN
Berbak bertindak sebagai PDIS Tapak, menunjukkan
bahwa pengguna tidak melaporkan semua kegiatan
yang sebenarnya tergolong dalam safeguards dan
kemajuan pelaksanaan safeguards bervariasi. Hal

ini menyoroti perlunya membuat panduan mendetail
tentang bagaimana menggunakan APPS, terutama
daftar dokumen yang diperlukan sebagai bukti
pelaksanaan safeguards.

Provinsi Kalimantan Timur
Hutan dan REDD+ di Kalimantan Timur
Pada tahun 20125, Kalimantan Timur (Kaltim)
diperkirakan memiliki 14 juta hektar hutan dan PDB
daerah per kapita yang kedua tertinggi di Indonesia,
yang sebagian besar berasal dari eksploitasi
sumber daya alam. Konversi hutan menjadi daerah
pertambangan, perkebungan, dan hutan industri
telah menjadikan provinsi ini penghasil emisi ketiga
terbesar di Indonesia.
Untuk merespon isu perubahan iklim, Pemerintah
Provinsi Kaltim membentuk kelompok kerja
REDD+ pada tahun 2010. Salah satu tugas pokja
ini adalah bekerja sama dengan Bappeda Kaltim
untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi
Provinsi REDD+ (SRAP). Dokumen ini melengkapi
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAD-GRK) provinsi yang telah dirumuskan
sebelumnya dan memandatkan dilakukannya
persiapan sistem safeguards sebagai salah satu
prasyarat implementasi REDD+ yang efektif. Saat ini
ada sedikitnya enam demonstration activity REDD+
yang aktif di Kalimantan Timur.

Gambar 9 Pemangku kepentingan bekerja sama untuk membangun jalan menuju adanya SIS-REDD+ di provinsi Kalimantan Timur
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Walaupun Pemerintah Provinsi Kaltim belum
secara khusus mengembangkan atau mengadopsi
perangkat khusus untuk safeguards dalam proyek
REDD+, berbagai lembaga dan organisasi telah
melakukan pendekatan dan uji coba kerangka
safeguards. Lembaga Ekolabel Indonesia yang
didukung Clinton Climate Initiative, misalnya, telah
melakukan kegiatan konsultasi publik untuk REDD+
Social and Environmental Safeguards (SES) yang
dikembangkannya. Satgas REDD+, yang fungsinya

telah digantikan oleh BP REDD+ sebagai badan
pengelola REDD+ di tingkat nasional hingga awal
2015, juga telah melakukan kegiatan uji coba PRISAI,
kerangka safeguards yang mereka kembangkan, di
Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau. Uji
coba/piloting ini dilakukan dengan bekerja sama
dengan Lembaga Prakarsa Borneo dan Center
for Social Forestry yang merupakan bagian dari
Universitas Mulawarman.

Tabel 4 Perbandingan elemen di provinsi Jambi dan Kalimantan Timur

Elemen

Jambi

Kalimantan Timur

Table 4 Comparison of elements in Jambi and East Kalimantan provinces

Kelembagaan yang jelas dengan
adanya BPIK sebagai UPDT sejak 2009

PPID saat ini bersifat ad hoc dalam
menyediakan jasa untuk Dinas
Kehutanan Walaupun belum menjadi
UPDT, pemerintah Kaltim berkomitmen
untuk memiliki kerangka institusion
khusus untuk safeguards REDD+.

Tingkat kerja sama dengan
pemangku kepentingan REDD+

Tinggi

Tinggi

Inisiatif safeguards REDD+
lainnya yang diujicobakan

PRISAI

PRISAI, REDD+ SES

Jumlah staf manajemen
informasi

8

3 spesialis IT dan tim PPID

Kapasitas teknis staf terkait IKM, IT

Terbatas

Terbatas. Beberapa pelatihan
mengenai pengembangan sistem
manajemen informasi hutan (FMIS)
telah dilaksanakan. SIS-REDD+
mungkin menjadi elemen utama
FMIS.

Infrastruktur IT

Peralatan dasar IT

Peralatan dasar IT, termasuk
infrastruktur LAN, server, situs web, dan
sistem manajemen data yang terencana

Anggaran yang tersedia untuk
pengembangan SIS

Rendah (tetapi Bappeda
mengindikasikan kemungkinan
ditambahnya dukungan)

Menengah ke tinggi (jika SIS
diintegrasikan dalam PFMIS/DFMIS)

Mekanisme pelaporan dan
informasi internal

Sampai saat ini belum ada prosedur
yang jelas

Sampai saat ini belum ada prosedur
yang jelas. Beberapa mekanisme
pelaporan yang berkaitan dengan
pengembangan FMIS telah dibuat
namun belum dijalankan denan resmi.

Mekanisme pelaporan dan
informasi eksternal

Sampai saat ini belum ada prosedur
yang jelas

Sampai saat ini belum ada prosedur
yang jelas

MoU dengan Pustanling

Sudah ada MoU

Belum ada MoU. Telah digelar
berbagai pertemuan dan diskusi.
Disarankan Dinas Kehutanan
menjadi mitra dan mengembangkan
SIS-REDD+ di tingkat provinsi.

Kerangka kelembagaan
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Pustanling, sebagai lembaga yang menggerakkan
pengembangan SIS-REDD+, juga melihat potensi dan
komitmen Kalimantan Timur untuk melaksanakan
safeguards di tingkat sub-nasional. Kegiatan
konsultasi dengan pemangku kepentingan utama di
Kalimantan Timur dilakukan pada pertengahan 2014
sebagai langkah awal diadakannya pelaksanaan
SIS-REDD+ di provinsi tersebut.

Komunikasi para pihak dan uji coba SIS-REDD+ di
provinsi Kalimantan Timur
Kegiatan-kegiatan terakhir yang dilakukan di provinsi
Kalimantan Timur adalah diskusi kelompok terarah,
atau focus group discussions (FGDs) di tahun 2014
dan analisis kesenjangan pelaksanaan safeguards di
provinsi Kalimantan Timur dan empat kabupaten di
provinsi tersebut pada paruh kedua 2015. FGD yang
dilaksanakan di Samarinda, Kalimatan Timur, pada
21 dan 22 Juli 2014 dihadiri oleh berbagai pemangku
kepentingan, mulai dari pemerintah, termasuk di
dalamnya kelompok kerja REDD+, sampai ke LSM,
akademisi, dan pelaku bisnis. Diskusi tersebut
bertujuan untuk membicarakan hal-hal berikut ini:
•

Struktur kelembagaan untuk PSIS Provinsi dan
pemenuhan syarat legalitas;

•

Keterkaitan
dengan
berbagai
kerangka
safeguards di tingkat nasional (misalnya SISREDD+, PRISAI, SES); dan

•

Kebutuhan kapasitas baik SDM maupun teknis
serta prosedur operasional dan protokol
pelaporan.

Struktur kelembagaan mendominasi pembicaraan
dalam diskusi terarah ini. Salah satu alternatif
yang dipertimbangkan adalah kemungkinan untuk
mengintegrasikan SIS ke dalam sistem informasi
kehutanan berbasis kabupaten dan provinsi (PFMIS/
DFMIS) yang saat ini sedang dikembangkan untuk
Kalimantan Timur dengan dukungan dari FORCLIME.
Opsi ini akan memanfaatkan infrastruktur teknis
dan kapasitas lembaga yang sudah ada (misalnya
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau
PPID) serta mekanisme pelaporan yang sudah ada
atau sedang dikembangkan.
Dari Agustus hingga Oktober 2015 telah dilakukan
analisis kesenjangan pelaksanaan safeguards
REDD+ di Kalimantan Timur di tingkat provinsi
dan empat kabupaten. Melalui anaisis dokumen
dan wawancara, studi ini mempertimbangkan
berbagai perspektif terkait hukum, perencanaan
pembangunan, kehutanan, perkebunan, dan

lingkungan. Kebijakan, institusi, dan kesiapan
pelaksanaan safeguards REDD+ dianalisis dan
diukur terhadap ketujuh prinsip safeguards Cancun.
Rekomendasi yang diberikan akan mencakup usulan
langkah lebih lanjut dari pemerintah provinsi maupun
kabupaten di Kalimatan Timur untuk melanjutkan
pelaksanaan safeguards REDD+.

Pelajaran dari tingkat sub-nasional
Kegiatan konsultasi dengan para pemangku
kepentingan dan uji coba/piloting di tingkat subnasional telah memberikan pembelajaran berharga
bagi pengembangan SIS-REDD+ ke depan. Adanya
variasi antar daerah, yang menjadi salah satu faktor
yang telah dan perlu terus diperhatikan dalam
pengembangan kerangka safeguards, terlihat jelas,
seperti tergambarkan dalam tabel berikut ini.
Beberapa pelajaran sudah terlihat dari kegiatan
konsultasi dan uji coba di tingkat sub-nasional,
seperti:
•

Perlu ditunjuk atau dibentuk suatu institusi
formal untuk berperan sebagai PSIS Kab/Prov
secara permanen untuk memastikan kejelasan
pembagian tugas dan tanggung jawab serta
keberlanjutan sistem informasi pelaksanaan
safeguards REDD+. Institusi formal ini tidak
serta merta harus merupakan badan baru,
namun bisa juga dilakukan melalui penguatan
lembaga yang sudah ada.

•

Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur
di tingkat sub-nasional sangat beragam, namun
pada umumnya masih perlu ditingkatkan untuk
memungkinkan dilakukannya penyampaian dan
pelaporan informasi mengenai pelaksanaan
safeguards yang efektif. Hal ini berlaku baik bagi
pengelola data (PSIS Kab/Prov) yang bertanggung
jawab mengkonsolidasi dan memverifikasi
data maupun pelaku kegiatan REDD+ (PDIS
tapak) yang akan memasukkan informasi dan
dokumen-dokumen yang diperlukan.

•

SIS
sub-nasional
berpotensi
untuk
dikembangkan sebagai salah satu elemen
Sistem Informasi Pengelolaan Hutan yang lebih
luas yang menangani aspek-aspek seperti
pengelolaan hutan lestari (SFM), tata kelola
kehutanan yang baik (melalui FLEGT), dan
konservasi keanekaragaman hayati. Gabungan
pendekatan pengembangan kapasitas dan
penyediaan infrastruktur teknis yang memadai
diperlukan di tingkat kabupaten dan provinsi.
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5

Langkah selanjutnya: Pengembangan dan perbaikan

Indonesia telah menjadi salah satu negara
berkembang yang terdepan dalam pengembangan
REDD+, termasuk pembangunan safeguards dan
sistem penyediaan informasinya sebagai salah satu
elemen terpenting di dalamnya. Jalan ke depan
masih panjang dan masih perlu dilakukan berbagai
perbaikan dan persiapan untuk menjamin adanya
sistem informasi pelaksanaan safeguards yang dapat
mendukung pelaksanaan REDD+ yang sepenuhnya
dengan efisien.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi
SIS-REDD+ adalah bagaimana menjadikan dan
mempertahankan sistem operasional di semua
tingkatan, yakni kabupaten, provinsi, dan nasional.
Hal ini akan memerlukan komitmen, terutama dari
pemerintah daerah, untuk menyediakan anggaran,
SDM, dan sumber daya lain yang diperlukan;
payung hukum untuk menegaskan dan memastikan
kewenangan lembaga pengelola; dan dukungan dari
semua pemangku kepentingan, termasuk donor,
untuk menjaga momentum supaya tetap bergulir.
Bagian berikut ini membahas langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi
safeguards REDD+ di Indonesia. Langkah-langkah
tersebut dapat dibagi dalam kelembagaan dan
mandat hukum serta pembangunan kapasitas.

Kelembagaan dan mandat hukum

Sistem Registrasi REDD+ yang sedang
dipersiapkan oleh Dirjen PPI sebagai bagian dari
Sistem Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Indonesia;
•

Mengidentifikasi dan menelaah lembaga dan
individu yang berpotensi untuk terlibat dalam
Lembaga/Forum Multi Pihak (L/FMP) di tingkat
provinsi dan kabupaten; dan

•

Mengidentifikasi kebutuhan finansial di tingkat
nasional, propinsi, dan kabupaten untuk
mengembangkan dan mempertahankan SISREDD+ dan mengalokasikan anggaran yang
memadai.

Pembangunan kapasitas
Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup:
•

Melanjutkan pelaksanaan SIS-REDD+, termasuk
PCI dan alat penilai (APPS), di provinsi Jambi
dan Kalimantan Timur setelah proses konsultasi
dengan para pemangku kepentingan dan uji
coba berlangsung dengan baik;

•

Mengevaluasi dan terus mengembangkan
web-platform untuk SIS-REDD+ dengan
memperhatikan bervariasinya infrastruktur dan
kapasitas teknis di berbagai kawasan berhutan
di Indonesia;

•

Menerapkan SIS-REDD+ di tingkat kabupaten
and di provinsi lain dengan menekankan
manfaat serta pentingnya sistem informasi
safeguards REDD+ dan memenangkan dukungan
pemerintah daerah, termasuk komitmen dan
sumber daya untuk SDM dan infrastruktur yang
diperlukan;

•

Mendefinisikan standar prosedur operasional
(SOP) dan mekanisme pelaporan dari Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) ke dinas kehutanan di
tingkat provinsi dan/atau kabupaten; dan

•

Mendefinisikan cara-cara untuk memanfaatkan
inisiatif pengurangan emisi lainnya, seperti
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan
mengintegrasikan SIS ke dalam kegiatan di
lapangan dan memasukkan informasi terkait
ke sistem nasional. Salah satu hal yang perlu

Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup:
•

•

Mengeluarkan
payung
hukum
untuk
operasionalisasi SIS-REDD+ di Indonesia.
Instrumen ini sedang dipersiapkan oleh Dirjen
PPI di KLHK sebagai bagian dari petunjuk
pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Peraturan ini
akan menjadi panduan resmi bagi pelaksana
REDD+ di Indonesia mengenai penyediaan
informasi dan pelaporan tentang bagaimana
safeguards REDD+ dilakukan dan dihormati.
Payung hukum ini juga akan mendefinisikan
bagaimana data dan informasi akan dikelola
sesuai dengan keputusan-keputusan COP
terkait;
Mendorong dan mempersiapkan lebih jauh
penggunaan SIS-REDD+ untuk mendukung
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Gambar 10 SIS-REDD+ sebagai rumah informasi dari berbagai kerangka safeguards di Indonesia

dilakukan juga adalah mendefinisikan standar
prosedur operasional (SOP) dan mekanisme
pelaporan untuk SIS-REDD+ di tingkat provinsi
dan/atau kabupaten;
•

Mengembangkan model peningkatan kapasitas
lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan
safeguards serta kapasitas dan infrastruktur
yang telah ada di daerah tersebut; dan

•

Mendorong pengertian yang lebih mendalam
mengenai hubungan dan pentingnya keterkaitan
antara SIS-REDD+ dengan kerangka safeguards
lainnya yang telah dikembangkan dan/atau
diperkenalkan di Indonesia. SIS-REDD+ akan
berfungsi sebagai rumah yang menjadi tempat

informasi tambahan yang disediakan oleh
kerangka-kerangka safeguards lain yang
dibangun LSM dan lembaga sehingga data
yang tersedia menjadi lebih baik. SIS-REDD+
juga akan menjadi platform utama untuk
menyebarkan informasi tersebut kepada para
pemangku kepentingan di Indonesia dan di
dunia. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari
uji coba dan pelaksanaan kerangka-kerangka
safeguards ini juga dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk peningkatan pelaksanaan
SIS-REDD+, khususnya di tingkat provinsi dan
kabupaten.
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Lampiran: PCI dan APPS untuk SIS-REDD+ di Indonesia

1

Safeguard 1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta
relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional.
Prinsip 1: Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional.
Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi
secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/SVLK: Prasyarat
1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010]
Kriteria
1.1 Kegiatan REDD+ harus

dikoordinasikan/diatur/ dikelola
di bawah wewenang lembaga
sub-nasional atau nasional
yang tepat dan, bila sesuai,
di bawah badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum
dan peraturan Indonesia. [PHPL/
SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:
Prasyarat II.1-II.3]

1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat

nasional dan sub nasional harus
mematuhi hukum yang berlaku
dan konvensi internasional yang
diratifikasi Indonesia. [PHPL/
SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:
Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]

Indikator
1.1.1 Ketersediaan dokumen

hukum dan administratif yang
membuktikan kewenangan yang
jelas untuk kegiatan REDD+,
sesuai dengan skala dan
implementasinya.

1.2.1 Ketersediaan dokumen

perencanaan, prosedur, dan
laporan periodik mengenai
implementasi peraturan
pemerintah yang relevan.

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)
a. Dokumen tentang status hukum
(legal entity) penyelenggara.
b. Keputusan (legal document) yang
mendasari pelaksanaan kegiatan.

a. Dokumen strategi nasional/subnasional REDD+.
b. Dokumen perencanaan penanganan
perubahan iklim terkait.
c. Dokumen perencanaan pembangunan
terkait.
d. Rencana kerja dan safeguard-nya.
e. SOP yang sudah dibangun.
f. Laporan: jenis dan periode.

1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai
implementasi konvensi/
persetujuan internasional.

a. Laporan kegiatan yang relevan
dengan isu-isu konvensi/perjanjian
internasional.
b. Laporan-laporan isu di atas pada
tingkat provinsi/ kabupaten.
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1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan

dengan tujuan program kehutanan
nasional seperti yang dijelaskan
dalam rencana jangka panjang dan
strategis dari sektor kehutanan
Indonesia. [Permenhut No.49/2011
mengenai rencana jangka panjang
sektor hutan Indonesia untuk
2011-2030 dan RENSTRA dari
Kementerian Kehutanan yang
berlaku]

2

1.3.1 Kegiatan REDD+ harus sejalan

dengan dan mendukung tujuan
prioritas pada rencana jangka
panjang dan strategis dari
sektor kehutanan Indonesia.

Laporan-laporan kegiatan REDD+
yang menunjukkan relevansi dengan/
mendukung tujuan Renstra dan
rencana lain di sektor Kehutanan.

Safeguard 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan
peraturan perundangan dan kedaulatan nasional.
Prinsip 2: Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional.
Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip
kedaulatan nasional.
Kriteria
2.1 Sesuai dengan skala dan
konteks kegiatan REDD+,
pengaturan kelembagaan
mendukung komunikasi yang
baik di antara para pihak untuk
pengawasan yang efektif dari
implementasi prinsip-prinsip
tata kelola yang baik. [tingkat
situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2;
LEI: Prasyarat 1.1-1.5

2.2 Entitas yang bertanggung jawab
untuk kegiatan REDD+ harus
mempublikasikan komitmennya
untuk tidak menawarkan atau
menerima uang suap atau
bentuk apapun dari korupsi [FSC:
Kriteria 1.7], dan harus mengikuti
undang-undang anti korupsi
Indonesia [Undang-Undang Anti
Korupsi No. 31/1999; Konvensi
Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh
Indonesia dengan UU 7/2006;
Permenhut No.67/2011; Instruksi
Menteri Kehutanan, 2012; Pakta
Integritas].

Indikator
2.1.1 Pernyataan jelas dari kebijakan
mengenai penyampaian
informasi oleh unit yang
bertanggung jawab atas
kegiatan REDD+, sesuai
dengan skala dan konteks
implementasinya.

2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas
menguraikan struktur, tugas dan
fungsi organisasi dari unit yang
bertanggung jawab atas kegiatan
REDD+, sesuai dengan skala dan
konteks implementasinya.

2.2.1 Pernyataan kebijakan anti
korupsi yang jelas.

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)
a. Ada atau tidaknya kebijakan
penyediaan informasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan
REDD+ kepada publik.
b. Beberapa contoh implementasi
kebijakan tersebut di atas.
Struktur organisasi penanggung
jawab REDD+ dan tupoksinya tersedia
untuk publik.

Komitmen tertulis terhadap anti
korupsi tersedia untuk publik.
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3

Safeguard 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan
mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan
bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
Prinsip 3: Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai
dengan skala dan konteks implementasinya.
Kriteria
3.1 Kegiatan REDD+ harus

Indikator

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)

3.1.1 Ketersediaan peta dan/atau

Laporan identifikasi jenis-jenis hak
yang ada, pemangku hak (ditunjukkan
dalam peta wilayah kerja REDD+),
wilayah hak masyarakat adat dan/atau
masyarakat lokal.

3.1.2 Ketersediaan rencana kerja

Uraian dari 1.2.1.a yang menyangkut
pengaturan pengakuan hak dan
aspirasi masyarakat adat dan/atau
masyarakat lokal.

3.2 Diterapkan pada tingkat tapak,

3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses

Laporan pelaksanaan PADIATAPA
(FPIC) atas kegiatan-kegiatan yang
dilakukan.

3.3 Kegiatan REDD+ harus

3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau

Laporan/dokumen yang menunjukkan
tidak ada diskriminasi terhadap
kelompok manapun atas akses
terhadap sumber daya alam, kapital
dan pengetahuan dalam pelaksanaan
REDD+.

3.3.2 Mekanisme yang

Dokumen yang menginformasikan
penyediaan manfaat bagi masyarakat,
seperti namun tidak terbatas pada:
• Peningkatan kapasitas
• Peningkatan kelembagaan
• Peningkatan manfaat ekonomi
sumber daya alam
• Kinerja karbon
• Dan lain-lain.

termasuk mengidentifikasi dan
menghargai hak-hak masyarakat
adat dan masyarakat lokal,
seperti kepemilikan, akses dan
pemanfaatan sumber daya hutan
serta jasa ekosistem, dengan
intensitas yang meningkat pada
skala sub-nasional dan tapak.
[FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]

kegiatan persiapan REDD+
harus mencakup proses untuk
memperoleh Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA atau FPIC)
dari masyarakat adat dan lokal
yang terkena dampak sebelum
kegiatan REDD+ dimulai. [SVLK/
PHPL: Prerequisite 1.5; FSC
Principle 3 and 4]
berkontribusi dalam
mempertahankan atau
memperkuat kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat adat dan
lokal, dengan berbagi keuntungan
secara adil dengan mereka,
termasuk untuk generasi yang
akan datang. [FSC: Prinsip 4; LEI:
S1.3]

dokumen apapun mengenai
masyarakat adat dan masyarakat
lokal yang telah diidentifikasi,
termasuk hak-hak mereka dalam
wilayah kegiatan REDD+.[LE: S1.3]
dan pengaturan untuk
mengakomodasi hak maupun
aspirasi masyarakat adat
dan penduduk lokal dalam
memanfaatkan sumber daya
hutan. [LEI: P2.9]
konsultasi yang menunjukkan
upaya, kesesuaian skala kegiatan
dan intensitas kegiatan untuk
mendapatkan Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA atau FPIC)
dari masyarakat adat dan lokal
yang berpotensi terpengaruh oleh
kegiatan REDD+. [SVLK/PHPL:
Prerequisite 1.5; FSC Principle 3
and 4]
program tidak boleh berdampak
pada marjinalisasi kelompok
tertentu dalam masyarakat
karena adanya keterbatasan
akses dan kendali atas sumber
daya alam, modal maupun
pengetahuan. [KLHS/AMDAL:
Permen LH 09/2011, KLHS Nilai
Keadilan]
terdokumentasi atas distribusi
keuntungan yang adil di antara
masyarakat adat dan penduduk
lokal yang terpengaruh, serta
bukti implementasi yang bisa
ditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3]
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3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali 3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau
pengetahuan tradisional dan
memberi kompensasi atas
pemanfaatan pengetahuan
tersebut secara komersial. [FSC:
Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2]

4

prosedur untuk pemberian
kompensasi atas pemanfaatan
komersial atas pengetahuan
tradisional.

Bentuk dan nilai kompensasi atas
penggunaan pengetahuan lokal, jika
ada, dalam pelaksanaan kegiatan
REDD+.

Safeguard 4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk
lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraph 70 dan 72 keputusan ini.

Prinsip 4 : Efektivitas dari partisipasi para pihak.
Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan
mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.
Kriteria
4.1 Entitas yang bertanggung jawab
untuk kegiatan REDD+ akan
berkoordinasi dengan pihak yang
berwenang yang sesuai untuk
mengidentifikasi para pihak
yang relevan, dan kemudian
melibatkan para pihak ini dalam
seluruh proses perencanaan,
dan memastikan bahwa proses
tersebut disetujui/diketahui oleh
para para pihak. [PHPL/SVLK:
Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL:
Permen LH 09/2011, Prinsip 6
dalam Partisipasi]

Indikator
4.1.1 Ketersediaan rekaman/catatan
dari masalah/keluhan, termasuk
proses penyelesaiannya.

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)
a. Daftar hadir (untuk para pihak saja).
b. Daftar pihak terkait.
c. Daftar undangan.
d. Daftar pengunjung.

4.1.2 Bukti yang terdokumentasi
bahwa mekanisme resolusi yang
berfungsi tetap berlaku. [SVLK/
PHPL: 4.4]

a. MoU/agreement.
b. Foto kegiatan pelibatan para
pihak.
c. Notulensi/MoM.
d. Dokumentasi kegiatan pelibatan
para pihak.
e. Kerangka acuan proses pelibatan
para pihak.
f. Panduan (misalnya Perda) tentang
pelibatan para pihak.

4.1.3 Bukti dari penggunaan aktif

prosedur atau mekanisme yang
layak untuk menyelesaikan
konflik dan masalah. [LEI: S1.4]

4.2 Diterapkan pada tingkat tapak,

kegiatan REDD+ harus memiliki
prosedur atau mekanisme untuk
menyelesaikan masalah/keluhan
dan perselisihan. [SVLK/PHPL:
4.4]

4.2.1 Ketersediaan rekaman/catatan

dari masalah/keluhan, termasuk
proses penyelesaiannya.

a. Laporan kegiatan REDD+, peta
para pihak terkait.
b. Dokumentasi usulan para pihak
dalam proses perencanaan.
a. Dokumen/surat laporan
keluhan para pihak (penekanan
pada tersedianya mekanisme
penanganan keluhan).
b. Bukti pertemuan/foto penanganan
keluhan.
c. Berita acara penerimaan keluhan.
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4.2.2 Bukti yang terdokumentasi

bahwa mekanisme resolusi yang
berfungsi tetap berlaku. [SVLK/
PHPL: 4.4]

a. SOP penyelesaian keluhan/konflik.
b. Pelaksanaan SOP penyelesaian
keluhan/konflik.
c. Notulensi.

4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif

prosedur atau mekanisme yang
layak untuk menyelesaikan
konflik dan masalah. [LEI: S1.4]t

a. Berita acara penyelesaian keluhan/
konflik.
b. Laporan penyelesaian keluhan/
konflik.
c. Rujukan/referensi atas proses
mediasi (jika ada) terkait resolusi
konflik.

5

Safeguard 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk
memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraph 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk konversi
hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam
beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial mapun lingkungan lainnya.
Prinsip 5: Konservasi keanekaragaman hayati, jasa sosial dan lingkungan.
Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.
Kriteria

Indikator

5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup 5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai
identifikasi dan penilaian dampak
potensial dari aktivitas terhadap
jasa sosial dan lingkungan.
Penilaian harus dilakukan
mengikuti skala dan intensitas
dari aktivitas supaya mencukupi
untuk dapat memutuskan
langkah-langkah konservasi
yang perlu dilakukan. [FSC:
Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH
No.8/2006; Pedoman Penyusunan
AMDAL, Lampiran I No.7c poin i)]

penilaian dampak pada jasa
sosial dan lingkungan.

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)
a. Laporan AMDAL/RKL-RPL.
b. Tabel komparasi “sebelumsesudah” pelaksanaan kegiatan.
c. Laporan survei tentang bagaimana
dengan adanya REDD+ dapat
meningkatkan taraf hidup
masyarakat, dengan tetap menjaga
kelestarian hutan setempat.
d. Laporan KLHS (sesuai skala
kegiatan).

5.1.2 Rencana tata kelola

dan pemantauan untuk
mempertahankan jasa sosial
dan lingkungan harus tersedia.
[SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI:
E.2.8; FSC: P9 pada HCV]

a. Laporan pemantauan terkait
manfaat sosial dan lingkungan.
b. Laporan pelaksanaan mitigasi
dampak negatif.
c. Rekomendasi dan tindak lanjut
hasil (a) dan (b).
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5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup 5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies
identifikasi dan penilaian dampak
terhadap keanekaragaman hayati
dan mengembangkan strategi
untuk mengimplementasi kan
pengelolaan keanekaragaman
hayati untuk memastikan
konservasi dan perlindungannya.
[SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8;
FSC: Prinsip 9 pada HCV]

yang terancam punah, langka,
mengancam, dan endemik
harus tersedia.

a. Daftar keanekaragaman hayati.
b. Laporan survey keanekaragaman
hayati.
c. Data spesies endemik dan langka
berdasar hasil survei (b).
d. Dokumentasi/ publikasi/
peta sebaran flora dan fauna
berdasarkan (b).

5.2.2 Ketersediaan rencana

Dokumen rencana pengelolaan
keanekaragaman hayati.

5.2.3 Bukti implementasi yang

a. Laporan periodik pelaksanaan
pengelolaan keanekaragaman
hayati.

pengelolaan keanekaragaman
hayati
konsisten dari rencana
pengelolaan keanekaragaman
hayati

b. Dokumentasi sosialisasi mengenai
keanekaragaman hayati.
c. Dokumen/laporan evaluasi.

5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak
jauh bahwa unit REDD+ telah
mencegah konversi hutan
alam seperti yang diatur
dalam peraturan pemerintah
Indonesia. [Permenhut
No.5/2010; FSC: Kriteria 6.9]

6

a. Peta perubahan tutupan hutan
yang sesuai dengan peraturan/
pedoman yang berlaku.
b. Laporan hasil analisis
penginderaan jauh yang
menunjukkan bahwa kegiatan
REDD+ tidak menyebabkan
konversi hutan alam/primer.

Safeguard 6. Tindakan untuk mengatasi risiko pengalihan (risk of reversals).

Prinsip 6: Tindakan untuk menangani risiko balik (risk of reversals).
Kegiatan REDD+ harus mengurangi risiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan
penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.
Kriteria
6.1 Tergantung pada skala dan

konteks, kegiatan REDD+
harus menetapkan risiko dari
ancaman internal maupun
eksternal untuk cadangan
karbon dan pemeliharaan hutan,
dan mengembangkan rencana
mitigasi untuk mengatasinya.

Indikator

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)

6.1.1 Ketersediaan penilaian risiko

Laporan kajian risiko/ancaman
terjadinya gangguan pembalakan liar,
perambahan, kebakaran dan lainlainnya.

6.1.2 Ketersediaan rencana mitigasi

a. Rencana mitigasi gangguan
pembalakan liar, perambahan,
kebakaran dan lain-lainnya.

untuk tapak atau wilayah
kegiatan REDD+, yang meliputi
penilaian terhadap risiko
kebakaran hutan, perambahan,
penebangan ilegal, dan dampak
eksternal lainnya.
risiko yang terkait untuk
mengatasi risiko balik yang
besar.

b. Laporan kegiatan mitigasi
gangguan pembalakan liar,
perambahan, kebakaran dan lainlainnya.
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6.2 Kegiatan REDD+ harus

mencakup pemantauan
periodik terhadap ancaman
dan mengimplementasikan
pengelolaan yang adaptif untuk
mengurangi pembalikan.

6.2.1 Ketersediaan laporan

pemantauan tahunan yang
menunjang penilaian periodik
terhadap risiko pembalikan, dan
merekomendasikan langkahlangkah pengelolaan adaptif
untuk mitigasi jika diperlukan.

6.2.2 Bukti pengelolaan aktif

terhadap ancaman pembalikan,
disesuaikan dengan
rekomendasi yang muncul dari
pemantauan tahunan.

7

a. Laporan tahunan hasil pemantauan
kegiatan mitigasi ancaman yang
sudah diidentifikasi.
b. Peta pemantauan (time series)
ancaman yang teridentifikasi.
c. Dokumen/laporan evaluasi.
a. Rencana adaptasi sesuai hasil
pemantauan.
b. Dokumen/laporan evaluasi.

Safeguard 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (emission displacement).
Prinsip 7: Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (emission displacement).
Mengakui bahwa pemantauan dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab pemerintah
sub-nasional (KPH, kabupaten, provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi
untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan di tingkat sub-nasional dan nasional.
Kriteria

Indikator

7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, 7.1.1 Ketersediaan dokumentasi
kegiatan REDD+ harus mencakup
strategi untuk mengurangi
perpindahan emisi dalam batas
nasional.

penilaian dan analisis tentang
jenis perpindahan emisi yang
mungkin terjadi di luar kegiatan
REDD+ dalam batas nasional.

Alat Penilai Pelaksanaan
Safeguards (APPS)
a. Baseline terkait area yang boleh/
tidak boleh dikonversi.
b. Kajian perubahan tata guna lahan
dan penyebab deforestasi dan
degradasi hutan.
c. Laporan kajian risiko/ancaman
terjadinya pengalihan emisi keluar
batas kegiatan REDD+.

7.1.2 Tersedianya dokumentasi

strategi untuk pengurangan
emisi, di bawah skenario
realistis, yang menghindari
perpindahan emisi di luar
kegiatan REDD+ dalam batas
nasional.

7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, 7.2.1 Ketersediaan laporan
pemantauan berkala terkait
dengan emisi dari hutan dan
perubahan stok karbon di wilayah
kegiatan REDD+ dilaksanakan,
dan harus mencakup pemantauan
upaya dan hasil dalam
mengurangi perpindahan emisi.

pemantauan tahunan yang
terkait dengan emisi dari
hutan dan perubahan stok
karbon, untuk wilayah kegiatan
REDD+ dan perpindahan emisi
berkurang luar wilayah kegiatan
REDD+ dalam batas nasional.

a. Merujuk ke 1.2.1.a, b, c,
d: Dokumen tentang REL/
RL dan target pengurangan
atau pencegahan emisi atau
peningkatan stok karbon.
b. Dokumen rencana penanganan
pengalihan emisi berdasar 7.1.1.c.
a. Dokumen sistem pemantauan
hutan nasional dan sub-nasional.
b. Dokumen MRV.
c. Analisis hasil MRV yang
menunjukkan penanganan
pengalihan emisi (emission
displacement).
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